
القد�س-وكاالت:

 قال مكتــب وزير الخارجية اإلســرائيلي يائير 
إلى تركيا هذا  التوجه  إنه يعتزم  البيد يوم األحد 
األســبوع في زيارة تأتي بعد شهور من تحسن 
العالقــات بيــن البلدين، لكن أيضــا في أعقاب 
األخيرة  اآلونة  إسرائيل في  مخاوف عبرت عنها 
لهجمات  عرضة  يكونون  ربما  مواطنيها  أن  من 
يشنها عمالء إيرانيون في البلد العضو في حلف 

شمال األطلسي.
وقال البيان إن البيد ســيلتقي خالل زيارته يوم 
جاويش  مولــود  التركي  نظيــره  مع  الخميس 
أوغلو الذي زار إســرائيل الشهر الماضي لتعزيز 
التعــاون االقتصــادي بيــن البلديــن. وحذرت 
إلى تركيا، مشيرة  إسرائيل مواطنيها من السفر 
إلى تخوفها مــن تدبير إيران لعمليات اغتيال أو 
خطــف بعدما تعهدت بالثــأر الغتيال عقيد في 
الحرس الثوري بطهران في 22 مايو أيار والذي 

حملت عمالء إسرائيليين المسؤولية عنه.
اإلسرائيلي  الســفر  تحذير  على  إيران  تعلق  ولم 
بعينها.  إســطنبول  علــى  حاليا  يركــز  والذي 
التحذير  إلى  التركية  الخارجيــة  وزارة  وألمحت 
فــي بيان صدر في 13 يونيــو حزيران دون أن 
يذكر أي دولة باالســم، وقالت إن تركيا بلد آمن 
يتخذ جميع اإلجراءات األمنية الالزمة "في إطار 

آليات التعاون فيما يتعلق بمكافحة اإلرهاب".

دبي-وام:

 شــهدت األكاديمية األولمبية الوطنية، يوم 
منتســبي  من  األولى  الدفعة  األحد، تخريج 
برنامجــي المدير التنفيــذي والمدير الفني 
عددهم  بلغ  الرياضية، والــذي  لالتحــادات 
في  عقدت  التي  االحتفالية  28 منتسباً، في 

»ديب دايف دبي«.

الخريجون  درس  مــدار 4 أشــهر  وعلــى 
المتعلقة  والموضوعات  المحاور  من  العديد 
الرياضي،  بالعمل  والفنية  اإلدارية  بالنواحي 
ســعياً لتدعيــم االتحــادات بمجموعة من 
الدفة  إلدارة  المؤهلــة  الوطنيــة  الكــوادر 
باحترافية رياضية بما يســهم في االرتقاء 

بمستوى رياضة اإلمارات.

برلين-وام:

أعلنت الســلطات األلمانية يوم االحد إجالء ما 
برلين  العاصمة  قــرب  يقارب 700 شــخص 
امتد على مســاحة نحو 100  بســبب حريق 
هكتــار بينما تضــرب موجة حر اســتثنائية 
البالد وجزءا من أوروبا. وقال متحدث باســم 
منطقة بوتســدام ميتلمــارك األلمانية إنه تم 
تريوينبرايتزن  مدينة  أحياء« في  اخالء »ثالثة 
بالعاصمة  المحيطة  براندنبــورغ  في  الواقعة 

األلمانية.
وأوضح أن الحريق الذي اندلع مســاء الجمعة 
المنطقة  مائة هكتار في هذه  أتى على حوالى 
الريفية في محيــط بلدية تريوينبرايتزن حيث 

يعيش ثمانية آالف نسمة.
يوم  المختصة  األلمانيــة  الســلطات  وذكرت 
اتسعت »سريعا«..  الحريق  رقعة  أن  الســبت 

رام الله-رويترز:

جنودا  إن  األحد  يوم  فلســطينيون  مسؤولون   قال 
حاول  فلســطينيا  بالرصاص  قتلــوا  إســرائيليين 
عبور الجدار العازل اإلســرائيلي من الضفة الغربية 
المحتلة. وقال الجيش اإلسرائيلي إن جنوده رصدوا 
أضرارا  ألحق  به  مشتبها  قلقيلية  مدينة  من  بالقرب 
بالسياج األمني وحاول العبور إلى إسرائيل. وأضاف 

النار وأن الواقعة قيد التحقيق. أن الجنود فتحوا 
الضفة  إســرائيل جدارها على طول حدود  وشيدت 
الغربية في ذروة االنتفاضة الفلسطينية بهدف منع 

المفجرين االنتحاريين من التسلل إليها.
النار  إطالق  إن  الفلسطينية  الخارجية  وزارة  وقالت 
يــوم األحد "إعدام ميداني". ويقــول االتحاد العام 
فلســطيني  حوالي 165 ألف  إن  فلســطين  لعمال 
يحملــون تصاريح يدخلون إســرائيل يوميا للعمل، 
لكن كل أسبوع يعبر آالف آخرين بشكل غير قانوني.

يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة أسسها را�ضــد بن عوي�ضة  سنة ١٩٧٣م

القوات االإ�ضــرائيلية تقتل فل�ضطينياً عند 
الجدار العازل بال�ضفة

قمة م�ضرية اأردنية بحرينية في �ضرم ال�ضيخ

جدة-وام:

 أعلــن الديوان الملكي الســعودي يوم األحد عــن وفاة صاحب 
الســمو األمير تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي 

آل سعود .
وذكــر الديوان - في بيان أوردته وكالة األنباء الســعودية - أنه 
سيصلى على الفقيد اليوم اإلثنين  بعد صالة العصر في المسجد 

الحرام بمكة المكرمة.
 

 شرم الشيخ-وكاالت:
عقد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم األحد، لقاء قمة مع 
ملك األردن عبد الله الثاني بن الحسين وملك البحرين حمد بن عيسى 

آل خلفية، في مدينة شرم الشيخ المطلة على البحر األحمر.
وقال المتحدث باســم الرئاســة المصرية، بسام راضي، في بيان إن 
االجتماع تناول العالقات االستراتيجية ومسارات التعاون الثنائي بين 
الدول الثالث والتنســيق المتبادل في مختلف القضايا محل االهتمام 

المشترك.
وأضــاف راضي أن لقــاء القمة تنــاول أيضا آخر التطــورات على 

الساحتين اإلقليمية والدولية والتحديات التي تواجه المنطقة.
ورحب القادة، بالقمة المرتقبة أن ستســتضيفها السعودية بن قادة 
دول مجلــس التعاون الخليجي ومصــر واألردن والعراق والواليات 

المتحدة.

ال�ضعودية تعلن وفاة االأمير تركي بن في�ضل 
بن تركي اآل �ضعود

 مدريد-)د ب اأ(:

 بعد عدة أيام من حرارة حارقة، تراجعت درجات الحرارة 
في أجزاء كبيرة من إسبانيا في نهاية المطاف إلى ما دون 

40 درجة مئوية يوم األحد.
وفي مدينة زاراجوزا بشمال البالد، توقعت هيئة األرصاد 
إلى 34 درجة مئوية  الحرارة ستصل  بأن درجات  الجوية 

منخفضة من 42 درجة أمس األول السبت.
كما خفت حدة الحرارة األولية غير المعتادة والشديدة إلى 
مســتوى مقبول في جزيرة مايوركا السياحية الشهيرة، 
الحرارة حوالي 30  قياس درجــات  أجهزة  أظهرت  حيث 
درجــة، لكن حرائق الغابات التــي اندلعت هناك قبل عدة 

أيام التزال مستمرة.
اإلطفاء يكافحون خمس  يزال رجال  أخرى، ال  ناحية  من 
التي تتمتع بحكم ذاتي  حرائق غابات في منطقة نافــارا 

في شمال البالد.

موجة الحر تخف وحرائق الغابات م�ضتمرة 
في اإ�ضبانيا

اإجالء 700 �ضــخ�س قرب برلين 
ب�ضبب حريق غابات
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دبي-وام:

 أكد خبــراء أن دولة اإلمارات العربية المتحدة 
التسريع  تســتهدف  اســتراتيجية  رؤية  تمتلك 
بتحقيــق أهــداف التنمية المســتدامة و تلهم 
الخضراء، والمدن  األبنيــة  قطاعات  في  العالم 
تزامنا  النظيفة  الطاقة  شبكة  الذكية، وتوسيع 
مع كونها الدولة المضيفة لمؤتمر األطراف في 
المناخ  المتحدة بشأن  اإلطارية لألمم  االتفاقية 

/COP28/ في 2023.
التنمية  بمجــال  الخبــراء المعنيــون  ونــوه 
الجهات  من  عددا  يمثلون  الذين  و  المســتدامة 
العالميــة في تصريحات خاصــة لوكالة أنباء 
اإلمارات / وام / في هذا الشــأن بكلمة صاحب 
آل نهيان رئيس  الشــيخ محمد بن زايد  السمو 
اللــه" خالل مشــاركته في  الدولــة "حفظه 
بالطاقة  الخاص  الرئيسية  االقتصادات  "منتدى 

وتغير المناخ"

خبراء: الإمارات ُتلهم العالم عبر خططها 
للمدن الم�ستدامة

الأكاديمية الأولمبية تحتفي بتخريج منت�سبي 
برامجها التنفيذية والفنية

تركيا  زي��ارة  يعت��زم  لبيد 
و�سط توتر اأمني

دبي-الوحدة:

والتطوير  البحوث   ســجل مركز 
دبي  لهيئــة كهرباء ومياه  التابع 
بطارية  عن  جديدة  اختراع  براءة 
ذات تدفق تمتاز بتحســين عملية 
خالل  من  واالختــزال  األكســدة 
مداخل  أشــكال  هندســة  تغيير 
أكثر  لتصبح  الخاليــا  ومخــارج 

انسيابية.
وتتميــز البطاريــة بضمان الحد 
الضغط  انخفــاض  مــن  األدنى 
للمحلــول  األمثــل  والتوزيــع 
/ الكهربائــي  الكيميائــي 

تحســين  وبالتالي  اإللكتروليت/ 
في  التدفق  نظــام  أداء وكفــاءة 
إلى  الطاقة  كثافة  البطارية ورفع 

جانب خفض تكاليف التصنيع.
بمواجهة  االختراع  براءة  وتسهم 
إحــدى أكبر التحديــات في عالم 
التدفق  ذات  البطاريــات  تقنيــة 
حيــث أن انخفاض كفاءة توزيع 
محلول /اإللكتروليت/ داخل نطاق 
والزوايا  النشطة  التفاعل  مواقع 
إلى خفض  يؤدي  األقطاب  وحول 
الضغــط وبالتالــي تقليل كفاءة 

األداء الكلي للبطارية.

ال�ضارقة-وام:

عن  الجنوبيــة  كوريــا   أعلنــت 
اختيــار إمــارة الشــارقة ضيف 
الدولي  ســيول  شــرف "معرض 
للكتــاب 2023" لتنضم بذلك إلى 
العالمية  الثقافية  المراكــز  قائمة 
الثقافي  بالمشــروع  تحتفي  التي 
الحضــاري العالمي الــذي أطلقه 
ويقوده صاحب الســمو الشــيخ 
الدكتــور ســلطان بــن محمــد 
األعلى  المجلس  عضو  القاســمي 

حاكم الشارقة.

ركاض  بــن  أحمد  ســعادة  وقال 
الشــارقة  رئيس هيئة  العامــري 
وتسجل  إال  عام  يمر  للكتاب: " ال 
الشــارقة فيه إنجازاً نوعياً جديداً 
به  يفخر  الذي  السجل  إلى  يضاف 
كل عربي ألنه إنجاز لمشــروعها 
يتداخل مع مجمل  الــذي  الثقافي 
العربــي، هذا  الثقافــي  الحــراك 
ورعاه  أطلقــه  الذي  المشــروع 
صاحب الســمو الشــيخ الدكتور 
القاسمي عضو  بن محمد  سلطان 

المجلس األعلى حاكم الشارقة

اأبوظبي-وام:

رئيس  وصل فخامة حســن شــيخ محمود 
يوم  الشقيقة  الفيدرالية  الصومال  جمهورية 

األحد إلى أبوظبي في زيارة للدولة.

كان في استقبال فخامته لدى وصوله مطار 
نهيان  بن  شخبوط  الشيخ  الرئاسة .. معالي 

آل نهيان وزير دولة وعدد من المسؤولين.
 

برلين-)د ب اأ(:

الســبع  الصناعية  الدول   تعتــزم مجموعة 
الكبــرى بــذل المزيد من الجهــود من أجل 
الحفاظ على حريــة الصحافة وحرية الرأي 

ومكافحة التضليل اإلعالمي.
وأصــدر وزراء اإلعالم فــي المجموعة في 
مدينة بــون األلمانية يوم األحد بيانا خاصا 
منظور  تقديــم  يتضمن  الموضــوع  بهــذا 
لكيفية  إيجاد طريق مشترك  مستقبلي حول 
التعامل بشكل فعال مع المعلومات المضللة.

التصــدي للقيود  كمــا تعتزم دول الســبع 

التــي تفرضها دول على الصحافة  والرقابة 
الحرة، وســتبحث بشــكل مشــترك قواعد 
المهيمنة  بالمنصــات  يتعلق  فيما  الســوق 

الكبيرة.
وجاء اجتمــاع وزراء إعالم الدول الصناعية 
من  أسبوع  قبل  األحد  يوم  بون  في  الســبع 
إلماو  قمة زعماء المجموعة في فندق قصر 

في والية بافاريا جنوب ألمانيا.
وأوضــح الــوزراء أن هذه كانــت أول مرة 
التعامل مع السياســة اإلعالمية  يتم فيهــا 
كموضــوع مســتقل بذاتــه في مثــل هذا 

االجتماع.

مرك��ز بح��وث »كهرباء دبي« ي�س��جل 
براءة اختراع

ال�سارقة �سيف �س��رف »معر�ض �سيول 
الدولي للكتاب 2023«

رئي�س ال�صومال ي�صل اإلى البالد

دول ال�سبع تعتزم زيادة الجهود لمكافحة 
الت�سليل الإعالمي
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ثالثثالث محطات براكة جاهزة للت�صغيل مع بدء تحميل  محطات براكة جاهزة للت�صغيل مع بدء تحميل 
الوقود النووي الوقود النووي 

اأبوظبي-وام:

اإلمــارات  مؤسســة  أعلنــت   
بدء شــركة  عن  النووية  للطاقة 
تحميل  لها  التابعة  للطاقــة  نواة 
حــزم الوقود النــووي في ثالث 
النووية  للطاقة  براكــة  محطات 
المتطلبات  كافة  وفق  الســلمية 
المعايير  وأعلى  المحلية  الرقابية 
على  الحصول  بعد  العالمية،وذلك 
رخصــة تشــغيل المحطــة من 
الهيئة االتحادية للرقابة النووية.

بعد  الوقــود  تحميل  بــدء  ويعد 
المحطة  تشــغيل  رخصة  صدور 
إلى المحطتين  الثالثة وانضمامها 
األولــى والثانيــة فــي المرحلة 
التشــغيلية، إنجازاً جديــداً يبرز 
والمتواصل  الكبير  التقــدم  حجم 
الطاقة  قطاع  تطوير  مسيرة  في 
اســتراتيجي  كمصدر  النوويــة 
والصديقة  الوفيــرة  للكهربــاء 
العربية  اإلمارات  دولة  في  للبيئة 
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:ΩGh-IÒéØdG

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

 ,IÒéØdG  ºcÉM  ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG  ƒ°†Y  »böûdG

 IQGRƒd ™HÉàdG êôØdG ¥hóæ°U IQGOEG ¢ù∏› AÉ°†YCG

 äÉjÉZh  ±GógCG  ≈∏Y  √ƒª°S  ™∏WGh  ,  á«∏NGódG

 Égò«ØæJ ” »àdG äGõéæŸGh á«fÉ°ùfE’G ¥hóæ°üdG

 kGóMGh ó©j …òdG ¥hóæ°üdG ájDhQ ≥«≤– π«Ñ°S ‘

 ÊÉ°ùfE’G  πª©dG  ‘  IóFGôdG  êPÉªædG  RôHCG  øe

.»©ªàéŸG

 êôØdG  ¥hóæ°üd  »©ªàéŸG  QhódG  √ƒª°S  øªKh

 »NBÉàdGh íeÉ°ùàdGh πaÉµàdG º«b õjõ©J ‘ √QhOh

 »àdGh  á«fÉ°ùfE’G  ¬àjDhQh  »JGQÉeE’G  ™ªàéŸG  ‘

 ∞«°S ï«°ûdG ƒª°S ≥jôØdG á©HÉàeh ºYóH ≈¶–

 ôjRh AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf ¿É«¡f ∫BG ójGR øH

 OhhGO π«∏N IOÉ©°S øe √ƒª°S ™ªà°SGh .á«∏NGódG

 ìöT ¤EG êôØdG ¥hóæ°U IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ ¿GQóH

 ¬JGõéæe ºgCGh ¥hóæ°üdG πªY äÉjô› ∫ƒM õLƒe

 á«HÉ≤©dG äÉ°ù°SDƒŸG A’õf IÉfÉ©e øe ∞«ØîàdG ‘

 ”  Éªc  ,ºgöSCGh  kÉ«dÉe  øjöù©ŸG  á«MÓ°UE’Gh

 ¥hóæ°üdG äGQOÉÑeh ™jQÉ°ûe øe OóY ¢VGô©à°SG

 á«eÉ°ùdG ±GógC’G ≥«≤– ‘ É¡©«ªL Ö°üJ »àdG

.¥hóæ°ü∏d á∏«ÑædGh

 ÊÉëæ°†dG ó«©°S óªfi IOÉ©°S ´ÉªàL’G ö†M

 ¢ù∏›  óahh  ,IÒéØdÉH  …ÒeC’G  ¿GƒjódG  ôjóe

 ‹É¡æŸG »°Vƒ©dG óªfi IOÉ©°S ,¥hóæ°üdG IQGOEG

 »ª«©ædG øªMôdGóÑY óªMh , …ôNòdG ó°TGQ QƒàcódGh

. »ÑàµdG º∏°ùe ídÉ°U h ˆGóÑY óªMCG ¿ÉbôHh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ájÉbhh  áë°üdG  IQGRh  á£N  ™e  É«°TÉ“   

 ‘ äÉ°UƒëØdG ¥É£f IOÉjRh ™«°Sƒàd ™ªàéŸG

 ä’É◊G öüMh ôµÑŸG ±É°ûàc’G ±ó¡H ádhódG

 - ó«aƒc{ óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒØH áHÉ°üŸG

 IQGRƒdG âæ∏YCG º¡dõYh º¡d Ú£dÉîŸGh z19

 ∫ÓN  GójóL  É°üëa  324,266  AGôLEG  øY

 áØ∏àfl äÉÄa ≈∏Y á«°VÉŸG 24 `dG äÉYÉ°ùdG

 äÉ«æ≤J çóMCGh π°†aCG ΩGóîà°SÉH ™ªàéŸG ‘

.»Ñ£dG ¢üëØdG

 ‘ ¢üëØdGh »°ü≤àdG äGAGôLEG ∞«ãµJ ºgÉ°Sh  

 iƒà°ùe ≈∏Y äÉ°UƒëØdG ¥É£f ™«°SƒJh ádhódG

 áHÉ°UEG  ádÉM  1,489  øY  ∞°ûµdG  ‘  ádhódG

 äÉ«°ùæL øe óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒØH IójóL

 ™°†îJh Iô≤à°ùe ä’ÉM É¡©«ªLh ,áØ∏àfl

 ´ƒª› ≠∏Ñj ∂dòHh ,áeRÓdG á«ë°üdG ájÉYô∏d

.ádÉM 927,387 á∏é°ùŸG ä’É◊G

 áHÉ°üe  ádÉM  IÉah  øY  IQGRƒdG  âæ∏YCG  Éªc  

 ÉfhQƒc ¢ShÒØH áHÉ°UE’G  äÉ«YGóJ øe ∂dPh

 ádhódG ‘ äÉ«aƒdG OóY ≠∏Ñj ∂dòHh ,óéà°ùŸG

.ádÉM 2,309

 øY  ™ªàéŸG  ájÉbhh  áë°üdG  IQGRh  âHôYCGh  

 …hòd  É¡JÉ°SGƒeh  É¡jRÉ©J  ¢üdÉNh  É¡Ø°SCG

 ™«ª÷ πLÉ©dG AÉØ°ûdÉH É¡JÉ«æ“h ,‘ƒàŸG

 ™e ¿hÉ©àdG ™ªàéŸG OGôaCÉH áÑ«¡e ,ÚHÉ°üŸG

 ΩGõàd’Gh äÉª«∏©àdÉH ó«≤àdGh á«ë°üdG äÉ¡÷G

 áeÓ°Sh áë°üd kÉfÉª°V »YÉªàL’G óYÉÑàdÉH

.™«ª÷G

 ádÉM  1,568  AÉØ°T  øY  IQGRƒdG  âæ∏YCG  Éªc  

 óéà°ùŸG  ÉfhQƒc  ¢ShÒØH  ÚHÉ°üŸ  IójóL

 ¢VGôYCG  øe  ΩÉàdG  É¡«aÉ©Jh  z19 - ó«aƒc{

 áeRÓdG á«ë°üdG ájÉYôdG É¡«≤∏J ó©H ¢VôŸG

 ´ƒª› ¿ƒµj ∂dòHh ,≈Ø°ûà°ùŸG É¡dƒNO òæe

.ádÉM 908,145 AÉØ°ûdG ä’ÉM

:ΩGh-»HO

 áÄ«g ™e ¿hÉ©àdÉH záaÉ≤ã∏d »HO{ äõ‚CG 

 ójó– ´höûe ,»HO ‘ äÓ°UGƒŸGh ¥ô£dG

 äÓaÉë∏d Iõ«‡ ájƒg AÉØ°VEGh á≤£æŸG QÉ°ùe

 ôjƒ£J ™jQÉ°ûe øª°V ∂dPh ,É¡d á°ü°üîŸG

 h  .á«YGóHE’G  Rƒ≤dG  á≤£æŸ  á«àëàdG  á«æÑdG

 øe á«fÉãdG á∏MôŸG á£N ò«ØæJ QÉWEG ‘ ∂dP

 »àdG  á«YGóHE’G  Rƒ≤dG  á≤£æe  ôjƒ£J  ´höûe

 øH óªfi âæH áØ«£d áî«°ûdG ƒª°S É¡JóªàYG

 ¿ƒæØdGh áaÉ≤ãdG áÄ«g á°ù«FQ ,Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ

 ,»HO ¢ù∏› ƒ°†Y ,záaÉ≤ã∏d »HO{ »HO ‘

.»°VÉŸG ΩÉ©dG ‘

 á«é«JGÎ°S’G IQGOEG ôjóe ,»≤ædG ¿Ghôe QÉ°TCGh

 ´höûe  ôjóeh  ¿ƒæØdGh  áaÉ≤ãdG  áÄ«g  ‘

 ´höûŸG Gòg ¿CG  ¤EG  ,á«YGóHE’G  Rƒ≤dG  á≤£æe

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ájDhôd  kÉ≤«≤–  »JCÉj

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

 ¤EG áaOÉ¡dG ,»HO ºcÉM AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ

 »YGóHE’G OÉ°üàbÓd á«ŸÉY áª°UÉY »HO π©L

 ÚYóÑª∏d  õØëŸGh  ºFÓŸG  ñÉæŸG  ÒaƒJh

 ÈY º¡JÉYGóHE’ áaÉ°†e ájOÉ°üàbG áª«b ≥∏ÿ

 ¢Uôa øY áãMÉÑdG ∫GƒeC’G ¢ShDhôH ´GóHE’G èeO

 øª°V êQóæj Éªc .õ«‡ OhOôe äGP ájQÉªãà°SG

 äÉÑ∏£àe  Òaƒàd  á«àëàdG  á«æÑdG  äÉjƒdhCG

 á«YGóHE’G  Rƒ≤dG  á≤£æe  ‘  ¿ôŸG  π≤æàdG

 …òdG  ´höûŸG  ò«ØæJ  á£N  øª°V  áLQóŸGh

 ,á∏eÉµàe á«YGóHEG áeƒ¶æe ¢ù«°SCÉJ ¤EG ±ó¡j

 ∫ÉªYC’G  OGhQh  ÚYóÑŸG  äÉÑ∏£àe  »Ñ∏jh

 á≤£æŸG  áª«b  õjõ©Jh  ,á«YGóHE’Gh  á«aÉ≤ãdG

 øe º¡fÉ°†àM’ kÉ«ŸÉYh kÉ«ª«∏bEG kGõcôe ¿ƒµàd

.É¡«a ¢û«©dGh πª©dG ∫ÓN

 IQGOEG  ôjóe  ,ÉæÑdG  Ú°ùM  ∫Éb  ,¬à¡L  øeh

 ‘ ¥ô£dGh QhôŸG á°ù°SDƒe ‘ Qhôª∏d …ò«ØæJ

 ≥jôØdG ¢ù«FQ ÖFÉfh äÓ°UGƒŸGh ¥ô£dG áÄ«g

 á«àëàdG á«æÑdG ôjƒ£J ≥jôa ¢ù«FQh …ò«ØæàdG

 ¥ÓWEG øY ¿ÓY’G ¿G á«YGóHE’G Rƒ≤dG á≤£æŸ

 á«YGóHE’G  Rƒ≤dG  á≤£æe  ‘  äÓaÉ◊G  QÉ°ùe

 áeóN ójó–h ,záaÉ≤ã∏d »HO{ ™e ácGöûdÉH

 ÉØ°üdG  hÎe  á£fi §HôJ  äÓaÉë∏d  IójóL

 ¢ûeÉg ≈∏Y »JCÉj ,á«YGóHE’G Rƒ≤dG á≤£æe ™e

 ócDƒJ  å«M  ´höûŸG  øe  á«fÉãdG  á∏MôŸG

 IOÉ«≤dG äÉ¡«LƒJ áªLôJ ≈∏Y É¡°UôM áÄ«¡dG

 ‘ ¿ƒµàd »HO äÉMƒªW ΩóîJ »àdG Ió«°TôdG

 É¡°SCGQ ≈∏Yh ,áaÉc ó©°üdG ≈∏Y ¿óŸG IQGó°U

 IóMGh  IQOÉÑŸG  √òg  ó©Jh  ,´GóHE’Gh  áaÉ≤ãdG

 á«àëàdG  á«æÑdG  ôjƒ£J  ™jQÉ°ûe  áeõM  øe

 äÓ°UGƒŸG  πFÉ°Sh  ∞∏àfl  ÚH  πeÉµà∏d

 :øª°†àJ »àdGh Rƒ≤dG á≤£æe ‘ ¿ôŸG πt≤æàdGh

 πFÉ°Shh  á«FGƒ¡dG  äÉLGQó∏d  äGQÉ°ùe  áaÉ°VEG

 öùLh IÉ°ûª∏d á≤jó°U áÄ«Hh ájOôØdG π≤æàdG

 ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  ¢UÉN ‹ÉªL ™HÉ£H IÉ°ûª∏d

 πNGóe ≈∏Y á«LQÉÿG ájƒ¡dG ò«ØæJh ójó–

. á≤£æŸG

 ò«ØæJ ∫ÉªYCG øe â¡àfG áÄ«¡dG ¿G ÉæÑdG ±É°VCGh

 »àdG  äÓaÉë∏d  Iójó÷G  ájöüÑdG  ájƒ¡dG

 á©«Ñ£dG  ™e  Ö°SÉæàj  ÉÃ  ,á≤£æŸG  Ωóîà°S

 Iójó÷G  áeóÿG  ¥ÓWEGh  á≤£æª∏d  á«YGóHE’G

 ‘ äÉ¡LƒdG áaÉc ¤EG QGhõdG ∫ƒ°Uh π«¡°ùàd

 ÉØ°üdG hÎe á£fi ™e §ÿG §HQh ,á≤£æŸG

 ÉgôaƒJ »àdG áeÉ©dG äÓ°UGƒŸG ΩGóîà°SG ºYód

 É¡JÓMQ ÚH ôWÉ≤àdG øeR ≠∏Ñj Éªc ,áÄ«¡dG

 ‘ Iójó÷G áeóÿG QÉ°ùe óàÁh ,á≤«bO 12

 ´QGƒ°T áKÓK ÚH Ée á«YGóHE’G  Rƒ≤dG á≤£æe

 ï«°ûdG ´QÉ°T :»g ,Îeƒ∏«c 6 ∫ƒ£Hh á«°ù«FQ

.™HGôŸG ´QÉ°Th ,∫hC’G π«ÿG ´QÉ°Th ,ójGR

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 πã‡ ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S ócCG 

 á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO ¿CG ,IôØ¶dG á≤£æe ‘ ºcÉ◊G

 OôØàŸG  É¡LPƒ‰  ï«°SôJ  ‘  á«°VÉe  IóëàŸG

 ƒëf ∫É≤àf’Gh ábÉ£dG QOÉ°üe ™jƒæJ ¢üîj Éª«a

 É¡JÉeGõàdÉH AÉaƒ∏d ,áÄ«Ñ∏d á≤jó°üdG ábÉ£dG QOÉ°üe

 Ò¨àdG  IôgÉX  á¡LGƒe  ‘  á≤∏©àŸG  á«dhódG

 á«é«JGÎ°S’G É¡JQOÉÑe ±GógCG ≥«≤–h ,»NÉæŸG

 ‘ »NÉæŸG OÉ«ë∏d ∫ƒ°UƒdÉH á°UÉÿG áMƒª£dG

 Ió«°TôdG IOÉ«≤dG ájDhQ π°†ØH ∂dPh ,2050 ΩÉ©dG

 ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U IOÉ«b â–

.ˆG ¬¶ØM ,ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG

 ójó÷G RÉ‚E’G áÑ°SÉæÃ íjöüJ ‘ - √ƒª°S ∫Ébh

 á«ª∏°ùdG ájhƒædG ábÉ£∏d ácGôH äÉ£fi ¬à≤≤M …òdG

 ‘ πãªàŸGh ,»ÑXƒHCG  IQÉeEÉH  IôØ¶dG  á≤£æe ‘

 áãdÉãdG  á£ëŸG  ‘  …hƒædG  OƒbƒdG  π«ª–  AóH

 á£ëŸG  π«¨°ûJ  á°üNQ  Qhó°U  ó©H  ácGôH  ‘

 ¿EG  -  ájhƒædG  áHÉbô∏d  ájOÉ–’G  áÄ«¡dG  πÑb  øe

 ≈∏Y º¡°ùJ ácGôH äÉ£fi ‘ á«dÉààŸG äGRÉ‚E’G

 äGQÉeE’G ádhO á«é«JGÎ°SG ìÉ‚ ‘ ®ƒë∏e ƒëf

 ,áaô©ŸG ≈∏Y ºFÉbh ´ƒæàe OÉ°üàbG AÉæÑH á°UÉÿG

 á«aGöûà°S’G É¡àjDhQ ÜGƒ°U ≈∏Y ó«cCÉàdG ÖfÉL ¤EG

 øeB’G πÑ≤à°ùŸG ¿Éª°V ≈∏Y É¡°UôMh πÑ≤à°ùª∏d

.áeOÉ≤dGh á«dÉ◊G ∫É«LCÓd ôgOõŸGh

 èeÉfÈdG  ÜÎ≤j  RÉ‚E’G  Gò¡H{  √ƒª°S  ±É°VCGh

 ¬aGógCG  ≥«≤–  øe  »JGQÉeE’G  »ª∏°ùdG  …hƒædG

 ájOÉ°üàb’G  ó©°üdG  áaÉc  ≈∏Y  IOó©àŸG

 äÉ£fi  âëÑ°UCG  å«M  ,á«Ä«ÑdGh  á«YÉªàL’Gh

 ºFÉYO  ºgCG  øe  ,á«ª∏°ùdG  ájhƒædG  ábÉ£∏d  ácGôH

 ábÉW øe √ôaƒJ ÉŸ ,ádhódG ‘ áeGóà°ùŸG á«ªæàdG

 Oƒ≤©dG ióe ≈∏Y áÄ«Ñ∏d á≤jó°Uh IÒah á«FÉHô¡c

 ‘  »°ù«FôdG  ÉgQhO  øY  kÓ°†a  ,á∏Ñ≤ŸG  áà°ùdG

 ádhódG  ‘ ábÉ£dG  ´É£≤d  ∫ƒëàdG  IÒ°ùe  ìÉ‚EG

 á«dÉÿG ábÉ£dG QOÉ°üe ≈∏Y »∏µdG OÉªàY’G ƒëf

 ¢†ØN ™jöùJ ∫ÓN øe ,á«fƒHôµdG äÉKÉ©Ñf’G øe

.z´É£≤dG Gò¡d á«fƒHôµdG áª°üÑdG

 á«FÉæãà°S’G äGRÉ‚E’G ºgCG øe ¿CG{ √ƒª°S QÉ°TCGh

 áªLôJ  ƒg  ,»JGQÉeE’G  »ª∏°ùdG  …hƒædG  èeÉfÈ∏d

 IóYÉb ôjƒ£J ∫ÓN øe Ió«°TôdG IOÉ«≤dG äÉ¡«Lƒàd

 ájhƒædG ábÉ£dG ´É£b ‘ á°ü°üîàe á«ª∏Y ájöûH

 âëÑ°UCG  å«M  ,á«æ≤àdG  á«MÉædG  øe  Ωó≤àŸG

 äGhÌdG ºgCG øe ´É£≤dG Gòg ‘ á«JGQÉeE’G äGAÉØµdG

 áeGóà°S’ ºgC’G áfÉª°†dG É¡fC’ ÉæàdhO É¡µ∏à“ »àdG

.z√õ«“h èeÉfÈdG

 ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  ¿GóªM  ï«°ûdG  ƒª°S  OÉ°TCGh

 äÉ£fi ‘ â≤≤– »àdG á«FÉæãà°S’G äGRÉ‚E’ÉH

 »àdGh ,á«JGQÉeE’G äGAÉØµ∏d …QƒëŸG QhódGh ,ácGôH

 áeó≤àŸG É¡àfÉµe õjõ©J á∏°UGƒe øe ádhódG øµ“

 áª°UÉ©c É¡à©ª°S ï«°SôJh ,á«ŸÉ©dG á£jôÿG ≈∏Y

 AÉaƒ∏d  ÉgOƒ¡L ºYO  ÖfÉL ¤EG  ,ábÉ£∏d  á«ŸÉY

 ñÉæª∏d  ¢ùjQÉH  á«bÉØJG  ‘  IOQGƒdG  É¡JÉeGõàdÉH

 ¤EG  ∫ƒ°UƒdGh  ,»NÉæŸG  Ò¨àdG  IôgÉX  á¡LGƒeh

 Éª«°S  ’h  ,2050  ΩÉY  ∫ƒ∏ëH  »NÉæŸG  OÉ«◊G

 É¡JQOÉÑe ≥∏£J á≤£æŸG ‘ ádhO ∫hCG âfÉc É¡fCG

.±ó¡dG Gòg ≥«≤ëàd

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ¥OÉ°U ó«ª©dG á°SÉFôH ÊOQC’G øeC’G ájôjóe óah ™∏WG 

 á«fOQC’G á«µ∏ŸG ájOÉÑdG áWöT óFÉb ¿GQƒ©dG ∞jÉf

 »àdG áª¶fC’Gh ájôjƒ£àdG »ÑXƒHCG áWöT Oƒ¡L ≈∏Y

.á«ŸÉ©dG äÉ°SQÉªŸG π°†aC’ É k≤ah É¡≤Ñ£J

 ΩÉ¡ŸG ´É£b ôjóe …ôgÉ¶dG ¿ÉØ∏N »∏Y AGƒ∏dG ÖMQh

 åëH  AÉ≤∏dG  ∫ÓN  iôLh  ôFGõdG  óaƒdÉH  á°UÉÿG

 ‘  äGÈÿG  ∫OÉÑJh  ∑Î°ûŸG  ¿hÉ©àdGh  ≥«°ùæàdG

. »æeC’G ÖjQóàdG ä’É› ∞∏àfl

 áHôéàdG ∫ƒM ìöT ¤EG ádƒ÷G ∫ÓN óaƒdG ™ªà°SGh

 ,»∏ª©dG  ÖjQóàdG  ä’ÉéÃ  ´É£≤∏d  Iõ«ªàŸG

 Oƒ¡÷G øª°V áeóîà°ùŸG áãjó◊G äÉ«dB’Gh äGó©ŸGh

 »WöûdG  πª©dG  áeƒ¶æÃ  AÉ≤JQ’G  ‘  Iôªà°ùŸG

 É¡à≤≤M »àdG IÒÑµdG ájôjƒ£àdG äGRÉ‚E’Gh »æeC’Gh

 π°†aCG ≥«Ñ£àH ÖjQóàdG ä’É› ‘ »ÑXƒHCG áWöT

.áeó≤àŸG äÉ°SQÉªŸG

 òaÉæŸGh  øeC’G  ¿hDƒ°T  ´É£b  ∞«°†dG  óaƒdG  QGRh

 âjôØ©dG ó«©°S ó«ªM ó«ª©dG øe ìöT ¤EG ™ªà°SGh

 äGRÉ‚EG ∫ƒM òaÉæŸGh øeC’G ¿hDƒ°T ´É£b ôjóe ÖFÉf

 áeƒ¶æÃ  AÉ≤JQE’G  ‘  Iôªà°ùŸG  √Oƒ¡Lh  ´É£≤dG

.»æeC’Gh »WöûdG πª©dG

 ádOC’G  IQGOEG  ‘  ájôjƒ£àdG  Oƒ¡÷G  ≈∏Y  ™∏WG  Éªc

 IQGOEG ôjóe »Ñ©µdG ó°TGQ ¢ù«ªN ó«ª©dG øe á«FÉæ÷G

 IQGOE’G ΩÉ¡e ∫ƒM kÉMöT Ωób …òdGh á«FÉæ÷G ádOC’G

 á«FÉæ÷G  Ωƒ∏©dG  á£°SGƒH  áÁô÷G  øY  ∞°ûµdG  ‘

 IQƒ£àŸG äGó©ŸGh Iõ¡LC’G çóMCG ΩGóîà°SGh áãjó◊G

 áWöT  õcôe  ‘ äÉeóÿG  RôHCG  ≈∏Y  óaƒdG  ±ô©Jh

 ¤EG  ™ªà°SGh  áª°UÉ©dG  áWöT  ájôjóÃ  á«Ñ©°ûdG

 ôjóe  ÖFÉf  ¢ûjôe  óªMCG  ódÉN  ó«ª©dG  øe  ìöT

 äGQƒ£àdGh  äÉãjóëàdG  ∫ƒM  »FÉæ÷G  øeC’G  ´É£b

 iƒà°ùe  ™aQ  ‘  º¡°ùJ  »àdG  á«æ≤àdG  äGõ«¡éàdGh

 ,á«æeC’G  á«∏ª©dG  IAÉØc  øe  Rõ©Jh  ,»WöûdG  AGOC’G

 zõcôŸG{ Égôaƒj »àdG á«æeC’G äGQOÉÑŸGh äÉeóÿGh

 ÊhÎµdE’G ∫ƒëàdG áeƒ¶æe ÖfÉL ¤EG ,Qƒ¡ª÷G OGôaC’

 áëaÉµe ∫ÉéÃ á«∏«¨°ûàdG äÉ«∏ª©dG ºYO ‘ ÉgQhOh

 ,äÉjQhódG  ‘  áeóîà°ùŸG  πª©dG  áª¶fCGh  áÁô÷G

 á«còdG  áª¶fC’G  ΩGóîà°SÉH  ájQhódG  áÑbGôŸG  Oƒ¡Lh

 èFÉàfh  ,äÉZÓÑdG  ™e  πeÉ©àdG  áeóNh  ,IQƒ£àŸG

 IÉ«M  IOƒL  ‘  º¡°ùJ  »àdGh  ,á«æeC’G  äGöTDƒŸG

.™ªàéŸG

 äÉ«∏ª©dG ´É£≤H äÉ«∏ª©dG IQGOEG ∞«°†dG óaƒdG QGR Éªc

 ôjóe …ôµ°ùŸG ¿Éª«∏°S öUÉf ó«ª©dG Ωóbh ájõcôŸG

 ´ÉÑJÉH πª©dG äGAGôLEG  ∫ƒM kÉMöT äÉ«∏ª©dG IQGOEG

 IOÉ«≤dG õcôe ΩÉ¡eh IQƒ£àŸG äÉ«æ≤àdGh äÉ«dB’G π°†aCG

 á«dBGh äÉ«∏ª©dG áaôZ QhOh äÉ«∏ª©dG IQGOEÉH ºµëàdGh

 Qƒ¡ªé∏d õcôŸG É¡eó≤j »àdG äÉeóÿGh πª©dG Ò°S

 Qób ≈∏Y »æWh QOÉc ±GöTEG â– ,áYÉ°ùdG QGóe ≈∏Y

 ájQhôŸG äÉŸÉµŸG oÉ«eƒj ¬dÉÑ≤à°SGh IAÉØµdG øe m∫ÉY

 ádƒ÷G ∫ÓN ±ô©Jh ,äÉ¨d Ió©H ÉgÒZh á«FÉæ÷Gh

 ™e πeÉ©àdG á«Ø«ch IQƒ£àŸG èeGÈdGh áª¶fC’G ≈∏Y

 ¬JQÉjR ∫ÓN ™∏WGh .äÉZÓÑdG ∫ÉÑ≤à°SG á«dBGh äÉeRC’G

 áWöûH »°ù°SDƒŸG ôjƒ£àdGh á«é«JGÎ°S’G õcôe ‘

 ÖFÉf  …Oƒeô¡dG  óªfi  º°SÉL  ó«≤©dG  øe  »ÑXƒHCG

 ôjƒ£àdGh á«é«JGÎ°S’G õcôe ±GógCG ≈∏Y õcôŸG ôjóe

 áWöT ádÉ°SQh ,ájDhQ ≥«≤– ‘ √Oƒ¡Lh »°ù°SDƒŸG

 IQGOEG áeƒ¶æeh ,»°ù°SDƒŸG AGOC’G IQGOEG á«dBGh ,»ÑXƒHCG

 ôjƒ£Jh á«é«JGÎ°S’G IQGOEG èeGôHh º¶fh ,™jQÉ°ûŸG

 ‘  ¬H  ∫ƒª©ŸG  á«∏«¨°ûàdG  §£ÿG  ΩÉ¶fh  AGOC’G

.»ÑXƒHCG áWöûd áeÉ©dG IOÉ«≤dG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ™e ¿hÉ©àdÉH ,á«dÉª©dG »ÑXƒHCG áªµfi âª¶f   

 ájƒYƒJ IöVÉfi ,»ÑXƒHCG áYÉæ°Uh IQÉŒ áaôZ

 ‘ ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  äÉeGõàdGh  ¥ƒ≤M{ ¿Gƒæ©H

 ójó÷G »JGQÉeE’G πª©dG äÉbÓY º«¶æJ ¿ƒfÉb Aƒ°V

 IRôH{ IQOÉÑe øª°V ∂dPh ,z2021 áæ°ùd 33 ºbQ

 ™e kÉ«°TÉ“ AÉ°†≤dG IôFGO É¡à≤∏WCG »àdG ,zôLÉJ ™e

 ,¿É«¡f ∫BG ójGR øH Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°S äÉ¡«LƒJ

 ,á°SÉFôdG ¿hDƒ°T ôjRh ,AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf

 áaô©ŸG ï«°SÎd ,»ÑXƒHCG ‘ AÉ°†≤dG IôFGO ¢ù«FQ

.¿ƒfÉ≤dG IOÉ«°S õjõ©J ¢ù°SCG ºgCG óMCÉc á«fƒfÉ≤dG

 ÈY  ó© oH  øY  äó≤Y  »àdG  IöVÉëŸG  âdhÉæJ   

 á«dÉª©dG äÉ©jöûàdG QhO ,»FôŸG ∫É°üJ’G á«æ≤J

 äGQÉªãà°SÓd  áHPÉL áÄ«H  ÒaƒJ  ‘ áKóëà°ùŸG

 ¥ƒ°S áeGóà°SGh IAÉØc õjõ©Jh ,IôgÉŸG ádÉª©dGh

 ábÓ©dG ‘ôW ¥ƒ≤M ¿Éª°V ™e ,ádhódG ‘ πª©dG

 ≥ah  ,¿RGƒàe  ƒëf  ≈∏Y  É¡àjÉªMh  ájóbÉ©àdG

 ¿CÉ°ûH …OÉ–G ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôŸÉH IOQGƒdG ¢Uƒ°üædG

 ‘ ò«ØæàdG õ«M πNO …òdG ,πª©dG äÉbÓY º«¶æJ

.2022 ôjGÈa ô¡°T øe ÊÉãdG

 ÖFÉf ,…ôWÉ°ûdG ø°ùM »∏Y QÉ°ûà°ùŸG ¢Vô©à°SGh  

 ¢Uƒ°üf  ºgCG  ,á«dÉª©dG  »ÑXƒHCG  áªµfi  ¢ù«FQ

 ™FÉbƒdG  ≈∏Y  ¬≤«Ñ£J  ¥É£fh  ¿ƒfÉ≤dG  OGƒe

 ¬Kóëà°SG Éeh ,á«dÉª©dG áªµëŸG ΩÉeCG  IQƒ¶æŸG

 áfhôe ôaƒJh πÑ≤à°ùŸG ±öûà°ùJ πªY •É‰CG øe

 øe ,äÉcöûdGh äÉ°ù°SDƒŸÉH ádÉª©dG ¥É◊E’ IÒÑc

 hCG  ¿ôŸG hCG  âbDƒŸG hCG  »Fõ÷G πª©dG §‰ ∫ÓN

 äGÈÿG øe IOÉØà°S’G í«àj ÉÃ ,ó© oH øY πª©dG

.äGAÉØµdGh

¬JGõéæe ≈∏Y ™∏£jh zêôØdG ¥hóæ°U{ ≥jôa »≤à∏j Iô«éØdG ºcÉM

kGójóL kÉ°üëa 324^877 …ôéJ záë°üdG{

 ádÉMh áHÉ°UEG 1^489 π«é°ùJh ÉfhQƒc øe 1568 AÉØ°T
IóMGh IÉah

 QÉ°ùe ójóëàd z¥ô£dG áÄ«g{ h záaÉ≤ã∏d »HO{ ø«H ¿hÉ©J

á«YGóHE’G Rƒ≤dG »a π≤æàdG

zêôØdG ¥hóæ°U{ ≥jôa ¬FÉ≤d ∫ÓN ájQÉcòJ IQƒ°U ‘ IÒéØdG ºcÉM

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 Ú«HÉgQE’G Úeƒé¡dG Ió°ûH äGQÉeE’G ádhO âfGOCG 

 ÉªgóMCG ±ó¡à°SGh ,¿Éà°ùfÉ¨aCG ‘ É©bh øjò∏dG

 ™bh Éª«a ,¿Éà°ùfÉ¨aCG  ¥öT ∫Éª°T ‘ kGóé°ùe

 áª°UÉ©dG ‘ ï«°ùdG áØFÉ£d óÑ©e πNGO ôNB’G

.AÉjôHC’G øe OóY áHÉ°UEGh πà≤e øY GôØ°SCGh ,∫ƒHÉc

 ¿CG  ‹hódG  ¿hÉ©àdGh  á«LQÉÿG  IQGRh  äócCGh

 ójó°ûdG  ÉgQÉµæà°SG  øY  Üô©J  äGQÉeE’G  ádhO

 ™«ª÷ ºFGódG É¡°†aQh ,á«eGôLE’G ∫ÉªYC’G √ò¡d

 áYõYR ±ó¡à°ùJ »àdG  ÜÉgQE’Gh ∞æ©dG ∫Éµ°TCG

 ÇOÉÑŸGh  º«≤dG  ™e  ≈aÉæàJh  QGô≤à°S’Gh  øeC’G

.á«fÉ°ùfE’G

 Ö©°û∏d  É¡jRÉ©J  ¢üdÉN  øY  IQGRƒdG  âHôYCGh

 √òg  á«ë°V  …hPh  ‹ÉgC’h  ,≥jó°üdG  ÊÉ¨aC’G

 πLÉ©dG  AÉØ°ûdÉH  É¡JÉ«æ“h  ,AGôµædG  ºFGô÷G

.ÚHÉ°üŸG ™«ª÷

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ¢ù≤£dG ¿ƒµj ¿CG OÉ°UQCÓd »æWƒdG õcôŸG ™bƒàj 

 ô¡¶Jh kÉfÉ«MCG GÈ¨eh kGQÉ¡f GQÉM ÚæK’G Ωƒ«dG

 ,ô¡¶dG ó©H á«eÉcQ ¿ƒµJ ób kÉböT Öë°ùdG ¢†©H

 ¢†©H  ≈∏Y  AÉKÓãdG  óZ  ìÉÑ°Uh  kÓ«d  ÉÑWQh

 á«böT  á«HƒæL  ìÉjôdGh  ,á«∏MÉ°ùdG  ≥WÉæŸG

 ádóà©e ¤EG áØ«ØN á«HôZ á«dÉª°T ¤EG ∫ƒëàJ

 ¤EG …ODƒJ ób QÉÑ¨∏d IÒãe kÉfÉ«MCG §°ûæJ áYöùdG

 ≥WÉæŸG ¢†©H ≈∏Y á«≤aC’G ájDhôdG ióe ÊóJ

.áaƒ°ûµŸG

 ìÉjôdG ¿CG - á«eƒ«dG ¬Jöûf ‘ - õcôŸG ôcPh

 á«dÉª°T  ¤EG  ∫ƒëàJ  á«böT  á«HƒæL  ¿ƒµà°S

 GÒ°ûe ,¢S/ºc 40 ¤EG π°üJ 25 ¤EG 15 / á«HôZ

 Éª«a ,êƒŸG ∞«ØN ¿ƒµ°S »Hô©dG è«∏ÿG ¿CG ¤EG

 ÊÉãdGh 19:00 áYÉ°ùdG óæY ∫hC’G óŸG çóë«°S

 áYÉ°ùdG  óæY ∫hC’G  Qõ÷Gh  05:28 áYÉ°ùdG  óæY

. 23:29 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdGh 11:41

 ø««HÉgQE’G ø«eƒé¡dG øjóJ äGQÉeE’G 

¿Éà°ùfÉ¨aCG »a

Ωƒ«dG äGQÉeE’G »a ™bƒàªdG ¢ù≤£dG

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 15072 Oó`©dG  ̀2022 ƒ«fƒj 20 ÚæK’G2 øWƒdG QÉÑNCG

 »∏µdG ∫ƒëàdG Iô«°ùe ºYóJ ácGôH äÉ£ëe »a á∏°UGƒàªdG äGRÉéfE’G

áÄ«Ñ∏d á≤jó°üdG ábÉ£dG QOÉ°üªd

»ÑXƒHCG áWô°ûH IóFGôdG áª¶fC’Gh ájôjƒ£àdG Oƒ¡édG ≈∏Y ™∏£j »fOQCG óah

∫ÉªYC’G ÜÉë°UCG  äÉeGõàdGh ¥ƒ≤ëH »YƒJ AÉ°†≤dG IôFGO 

 :ójGR øH ¿GóªM

ójGR øH ¿GóªM

IQÉjõdG ∫ÓN ÊOQC’G óaƒdG



:ΩGh-»ÑXƒHCG

 π«¡°S  âæH  Éª°T  ‹É©e  âæªK  

 ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°ûd ádhO IôjRh »YhQõŸG

 ,»Hô©dG ÜÉÑ°ûdG õcôe ¢ù«FQ ÖFÉfh

 »¶M »àdG IóFGôdG á«ŸÉ©dG èFÉàædG

 …òdG z»à°üb{ á∏°ù∏°S â°SÉcOƒH É¡H

 ¿hÉ©àdÉH »Hô©dG ÜÉÑ°ûdG õcôe ¬≤∏WCG

 ó©H zá«HôY Rƒ«f …Éµ°S{ IÉæb ™e

 øe  É«ŸÉY  ∫hC’G  õcôŸG  ‘  ¬dƒ∏M

 ´ƒÑ°SC’G ∫ÓN ´Éªà°S’G äGôe å«M

 »ª«∏©àdG â°SÉcOƒÑdG áÄa ‘ …QÉ÷G

 â°SÉcOƒH  áÄa  ‘  kÉ«ŸÉY  ÊÉãdGh

 ¤EG IÒ°ûe ,∫ÉªYC’G IOÉjQh OÉ°üàb’G

 Gó«°ùŒ »JCÉJ áaöûŸG èFÉàædG √òg ¿CG

 »HôY iƒàfi Òaƒàd  õcôŸG  Oƒ¡÷

 äGQób  π≤°U  ‘  º¡°ùj  óFGQ  »HÉÑ°T

.IOÉ≤dG øe ójóL π«L

 ÜÉÑ°ûdG â°SÉcOƒH á∏°ù∏°S âHòL óbh

 ∞°üfh  ¿ƒ«∏e  øe  ÌcCG  »Hô©dG

 ∫ÓN  øe  /1561476  /™àªà°ùe

 áHôŒ  øjöûYh  ÊÉªãd  É¡Áó≤J

 ∫hódG  ∞∏àfl  øe  áëLÉf  áHÉ°T

 ,Gô¡°T öûY »àæKG øe πbCG ‘ á«Hô©dG

 IöûY  á©°SÉàdG  áÑJôŸG  Qó°üààd

 z™bƒŸ É≤ah äÉÄØdG áaÉc ÚH É«ŸÉY

 ¢üàîŸG  zChartable
 ≈∏Y  â°SÉcOƒÑdG  Ö«JôJh  ∞«æ°üàH

 ÉgQó°üJ  á∏°UGƒeh  .⁄É©dG  iƒà°ùe

 äGƒæb  ∞∏àfl  ÚH  áeó≤àe  ÖJGôe

.´ƒª°ùŸG iƒàëŸG

 ÓªY  :»YhQõŸG  Éª°T  ‹É©e  âdÉbh

 ï«°ûdG ƒª°S ¬°ù«FQ ájDhQ ≥«≤– ≈∏Y

 ¢ù«FQ ÖFÉf ,¿É«¡f ∫BG ójGR øH Qƒ°üæe

 ,á°SÉFôdG ¿hDƒ°T ôjRh AGQRƒdG ¢ù∏›

 ΩÉY πÑb »Hô©dG ÜÉÑ°ûdG õcôe ≥∏WCG

 IÉæb ™e ¿hÉ©àdÉH z»à°üb{ á∏°ù∏°S

 á∏ªL  ≥«≤ëàd  á«HôY  Rƒ«f  …Éµ°S

 ÜÉÑ°ûdG  õ«Ø–  É¡àeó≤e  ‘  ,±GógCG

 ÜQÉéàdG  ácQÉ°ûeh  OöS  h  »Hô©dG

 »Hô©dG »ªbôdG AÉ°†ØdG AÉæZEGh ;áª¡∏ŸG

 Ëó≤Jh  ±OÉ¡dG  ‘ô©ŸG  iƒàëŸÉH

 ÜÉÑ°ûdG  øe  øµ‡ OóY  ÈcCG  ∑GöTEGh

 É«LƒdƒæµàdG  ΩGóîà°SG  ‘  »Hô©dG

.áãjó◊G É¡JÉ≤«Ñ£Jh áeó≤àŸG

 ôîØH  ∞≤f  Ωƒ«dG  :É¡«dÉ©e  âaÉ°VCGh

 Gò¡d  áböûŸG  èFÉàædG  ¤EG  ô¶ææd

 ¢û£©J âàÑKCG  »àdG  IóFGôdG  áHôéàdG

 …òdG »æ¨dG iƒàëª∏d »Hô©dG ÜÉÑ°ûdG

 Ωƒ≤jh πÑ≤à°ùŸG äÉÑ∏£àŸ Ö«éà°ùj

 äGhOCG ∫ÓN øe äGÈÿG ácQÉ°ûe ≈∏Y

 ÜÉÑ°ûdG  ™e  πYÉØàJh  öü©dG  ÖcGƒJ

 º¡∏°üàd  á∏°†ØŸG  º¡JÉ°üæe  ≈∏Y

 ,É¡fhQÉàîj »àdG  á«YGóHE’G  ÖdGƒ≤dÉH

 ´ƒª°ùŸG hCG ÜƒàµŸG iƒàëŸÉH AGƒ°S

 ¿EG á∏FÉb É¡«dÉ©e â©HÉJh .»FôŸG hCG

 AÉæÑ∏d  ™∏£àj »Hô©dG  ÜÉÑ°ûdG  õcôe

 iƒà°ùŸG  äGP  èFÉàædG  √òg  ≈∏Y

 IójóL  ¥ÉaBG  ƒëf  AÉ≤JQ’Gh  »ŸÉ©dG

 ÉÃ πÑ≤ŸG º°SƒŸG ‘ äGRÉ‚E’G øe

 »àdG á«é«JGÎ°S’G ¬aGógCG ™e ≥aGƒàj

 ÜÉÑ°ûdG  ‘  QÉªãà°S’G  ≈∏Y  Ωƒ≤J

 äÉYÉ£b  øª°V  áaOÉg  äGQOÉÑe  ÈY

 áHÉ°T á«HôY äGOÉ«b áÄ°ûæàd áØ∏àfl

 πÑ≤à°ùe  AÉæH  ‘ áªgÉ°ùŸG  É¡æµÁ

.»Hô©dG ⁄É©∏d π°†aCG

 ÊÉãdGh  ∫hC’G  øjõcôŸG  ÖfÉL  ¤EGh

 OÉ°üàb’Gzh  zº«∏©àdG{  »àÄa  ‘

 á∏°ù∏°S  â∏M  ,z∫ÉªYC’G  IOÉjQh

 iƒà°ùe ≈∏Y 19 õcôŸG ‘ z»à°üb{

 ¢ùµ©j Ée ,ΩÉ©dG ∞«æ°üàdG ‘ ⁄É©dG

 Ωó≤ŸG  »YGóHE’G  πª©dG  á«aGÎMG

 åMÉÑdG ÜÉÑ°ûdG äÉ©bƒàd ¬àHÉéà°SGh

 õ«ªàŸGh º¡∏ŸG »Hô©dG iƒàëŸG øY

 ÜQÉéàdGh äGÈÿG ∫OÉÑJ ≈∏Y ºFÉ≤dGh

.ìÉéædG ¢ü°übh

 »Hô©dG  ÜÉÑ°û∏d  áÄ«°†e  êPÉ‰

 ¢ù«FQ  ,πeÉc  º°SÉH  ∫Éb  ,¬ÑfÉL  øe

 IÉæb ‘ áYGPE’G º°ùb …ò«ØæJ ôjô–

 É¡FÉ°ûfEG  òæe  :zá«HôY  Rƒ«f  …Éµ°S{

 ¿CG  ≈∏Y á«HôY Rƒ«f  …Éµ°S  â°UôM

 ä’É› ™«ªL ‘ IOÉjôdG É¡d ¿ƒµJ

 ‘ á°UÉN ,»YGóHE’Gh »Øë°üdG πª©dG

 ™e  πYÉØàdGh  »ªbôdG  êÉàfE’G  ∫É›

 â∏NO  ¥É«°ùdG  Gòg  ‘h  ..ÉgQƒ¡ªL

 êÉàfEG  ∫É›  á«HôY  Rƒ«f  …Éµ°S

 áfÉµe ‘ É¡©°Vh πµ°ûH â°SÉcOƒÑdG

 §°ShC’G ¥öûdG iƒà°ùe ≈∏Y IOÉjôdG

 πYÉØJh ¬YƒæJh êÉàfE’G ºc å«M øe

 øjò∏dG π«ªëàdGh ´Éªà°S’ÉH Ú≤∏àŸG

 .¥ƒØàdG Gòg ¢ùµ©J Iõ«ªàe kÉeÉbQCG É¨∏H

 á«HôY äÉ°ù°SDƒe ™e ¿hÉ©àdG QÉWEG ‘h

 â°SÉcOƒH êÉàfEG ´höûe AÉL á«dhOh

 ÜÉÑ°ûdG õcôe ™e ¿hÉ©àdÉH z»à°üb{

 ÜÉÑ°û∏d áÄ«°†e êPÉ‰ Ωó≤«d »Hô©dG

.¿Éµe πc ‘ »Hô©dG

 Üôb  ™e  ¬fG  πeÉc  º°SÉH  ™HÉJh

 »JCÉj  ∫hC’G  º°SƒŸG  øe  AÉ¡àf’G

 ∞«æ°üJ  ‘  áfÉµŸG  ∂∏J  ≥«≤–

 áHÉãÃ  ¿ƒµ«d  kÉ«ŸÉY  â°SÉcOƒÑdG

 ÚH  ∑Î°ûŸG  ó¡÷G  Gò¡d  èjƒààdG

 ≥«≤ëàd  á©aO  πãªàdh  Úà°ù°SDƒŸG

 º°SƒŸG ‘ ¥ƒØàdGh ìÉéædG øe ójõe

 ‘ Iõ«‡ IôØW ó¡°û«°S …òdG ÊÉãdG

 ¤EG ¥ô£àdG ™e Ëó≤àdG Üƒ∏°SCGh πµ°T

 »Hô©dG  ÜÉÑ°ûdG  äÉMÉ‚  øe  ójõe

.§«ëŸG ¤G è«∏ÿG øe º¡JÉeÉªàgGh

. »Yƒf iƒà -

 áÑîf Ëó≤J z»à°üb{ á∏°ù∏°S äó¡°Th

 »HôY ÜÉÑ°ûd á«JÉ«◊G ÜQÉéàdG øe

 ìÉéæ∏d OôØàe êPƒ‰ ™æ°U øe øµ“

 ,äÉjóëàdG ºZQ »©ªàéŸGh »°üî°ûdG

 áYƒæàe ¢ü°üb QÉWE’G Gòg ‘ äRôHh

 ‘ IOGQE’G QhO ô¡¶ oJ ÜQÉŒ âdhÉæJ

 á«dhO  äÉMÉ‚h  äÉHƒ©°üdG  RhÉŒ

 á«ªgCGh  á«ŸÉ©dG  πaÉëŸG  ≈bQCG  ‘

 ÖfÉL ¤EG ,ìÉéædG ™æ°U ‘ QGöUE’G

 »HÉÑ°ûdG  ÜOC’Gh  Ωƒ∏©dG  ÉjÉ°†b

 á«Hô©dG  ICGôŸG  äÉYGóHEGh  öUÉ©ŸG

.»YÉæ£°U’G AÉcòdG äÉ≤«Ñ£Jh

 ø∏YCG ób »Hô©dG ÜÉÑ°ûdG õcôe ¿Éch

 á∏°ù∏°S ¥ÓWEG  2021 ΩÉ©dG ∞°üàæe

 ÜÉÑ°ûdG  â°SÉcOƒH{  øe  z»à°üb{

 ôjƒ£àd  √Oƒ¡L  øª°V  z»Hô©dG

 á©HÉàdG  zá«Jƒ°üdG áÑàµŸGziƒàfi

 Rƒ«f …Éµ°S IÉæb ™e ¿hÉ©àdÉH ,õcôª∏d

 á«YGóHEG  áMÉ°ùe ÒaƒJ ±ó¡H á«HôY

 áª¡∏e ìÉ‚ ¢ü°üb Ëó≤àd áMƒàØe

 äÉeÉªàgG  »cÉëj  …OöS  ÖdÉb  ‘

.á«Hô©dG OÓÑdG ‘ ÜÉÑ°ûdG

 Úµ“ ÚÑfÉ÷G ÚH ácGöûdG â∏ª°Th

 á«°SÉ°SCG  á«ÑjQóJ  äGQÉ¡Ã  ÜÉÑ°ûdG

 ,»Jƒ°üdG  ≥«∏©àdG  ä’É›  ‘

 QÉ«àNG  äGQÉ¡e  ,á°UÉÿG  äGôKDƒŸG

 ôjô– ,iƒàëŸG  §«£îJ  ,´ƒ°VƒŸG

.√öûfh zâ°SÉcOƒÑdG{

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 IQhódG äÉ«dÉ©a ábQÉ°ûdG ‘ â≤∏£fG 

 ióàæŸG É¡ª¶æj »àdG 22 `dG á«ª∏©dG

 30 ¤EG 18 øe IÎØdG ∫ÓN »eÓ°SE’G

 ≥jôW { ¿GƒæY â– …QÉ÷G ƒ«fƒj

. ábQÉ°ûdÉH IôØ¨ŸG óé°ùÃ { Iôé¡dG

 ÉgÉ≤dCG  IöVÉëÃ  IQhódG  äCGóHh

 ¢ù«fC’G  óªfi ™«ª°ùdG  óÑY  QƒàcódG

 ,¬eƒ∏Yh  …ƒÑædG  åjó◊G  PÉà°SCG

 á«eÓ°SE’G äÉ°SGQódGh á©jöûdG á«∏µH

 çGóMCG É¡dÓN ∫hÉæJ ábQÉ°ûdG á©eÉéH

 ¤EG º∏°Sh ¬«∏Y ˆG ≈∏°U »ÑædG Iôég

 ÌcCG  Qƒ°†ëH  ∂dPh  ,IQƒæŸG  áæjóŸG

 πNGO øe ácQÉ°ûeh ∑QÉ°ûe 600 øe

 èeÉfÈH  Gƒ≤ëàdG  ,É¡LQÉNh  ádhódG

 äGöVÉfi  4  øª°†àj  …òdG  IQhódG

. á«ª∏Y åMÉÑe á©Ñ°S ‘ ,É«eƒj

 »Ñ«∏°TƒH óLÉe QƒàcódG IOÉ©°S OÉ°TCGh

 ¢ù«FQ  »eÓ°SE’G  ióàæŸG  ΩÉY  ÚeCG

 IQhó∏d  áª¶æŸG  É«∏©dG  áæé∏dG

 ≈¶– »àdG áÁôµdG ájÉYôdÉH ,á«ª∏©dG

 πÑ pb  øe  kÉjƒæ°S  á«ª∏©dG  IQhódG  É¡H

 ¿É£∏°S QƒàcódG ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U

 ¢ù∏éŸG  ƒ°†Y  »ª°SÉ≤dG  óªfi  øH

 √ƒª°S ΩÉªàgGh ,ábQÉ°ûdG ºcÉM ≈∏YC’G

 ≈àM  ,kÉeƒªY  á«eÓ°SE’G  áaÉ≤ãdÉH

 áÄ«H áaô©ŸGh º∏©dG ábQÉ°T âëÑ°UCG

 kÉ«ª∏Y kÉMöUh á«dÉãe á«aÉ≤Kh á«ª∏Y

.á«YöûdG Ωƒ∏©∏d kÉHòY kGOQƒeh

 ¿ƒµàd âÄ°ûfoCG á«ª∏©dG äGQhódG ¿CG ôcòj

 ,öü©dG  ìhôd  áÑcGƒe á«ª∏Y á£fi

 áaô©ŸGh º∏©dG »≤∏J Ò°ù«àd kGQó°üeh

 á«aÉØ°ûH  ábƒKƒŸG  ÉgQOÉ°üe  øe

 øe á£Ñæà°ùŸG É¡dƒ°UCG øe á«£°Shh

.ójƒéàdG ΩÉµMCG á°SGQOh ,Iôé¡dG

:ΩGh-IÒéØdG

 ¢ù«FQ »böûdG QhöS øH ó«©°S ï«°ûdG íààaG 

 IÒéØdG  áYÉæ°Uh  IQÉŒ áaôZ  IQGOEG  ¢ù∏›

 ≈ë°VC’G  ó«©d  »∏FÉ©dG  ¢Vô©ŸG  äÉ«dÉ©a

 …òdGh  ¢VQÉ©ª∏d  IÒéØdG  õcôe  ‘  ΩÉ≤ŸG

.¢VQÉ©ŸG º«¶æàd πjÉ°UC’G áªb ácöT ¬ª¶æJ

 IOÉ©°S  ¬≤aGôj  »böûdG  ó«©°S  ï«°ûdG  ΩÉbh

 ,IQGOE’G  ¢ù∏›  ƒ°†Y  Ohô‰  øH  øªMôdGóÑY

 áaô¨dG ΩÉY ôjóe »°SGóæ¡dG ¿É£∏°S IOÉ©°Sh

 áeÉ©dG  äÉbÓ©dG  IQGOEG  ∫hDƒ°ùe  ôgGR  óªfih

 áªb  ácöT  ôjóe  …ƒª◊G  óªfih  ΩÓYE’Gh

 …òdG  ¢Vô©ŸG áëæLCG  πNGO ádƒéH πjÉ°UC’G

 ÖFÉ≤◊Gh  IõgÉ÷G  ¢ùHÓŸG  ≈∏Y  πªà°ûj

 π«ªéàdG  äGhOCGh  Qƒ£©dGh  äGQGƒ°ù°ùcE’Gh

 »àdG ™∏°ùdG øe ÉgÒZh ä’ƒcÉŸGh á°ûªbC’Gh

.∑QÉÑŸG ≈ë°VC’G ó«©d öSC’G äÉLÉ«àMG »Ñ∏J

 á«ªgCG  »°SGóæ¡dG  ™«ªL ¿É£∏°S IOÉ©°S ócCGh

 ¬Ñ©∏J  …òdG  Qhó∏d  ≈ë°VC’G  ó«Y  ¢Vô©e

 ™∏°ùdG  ÒaƒJ  ‘  á«cÓ¡à°S’G  ¢VQÉ©ŸG

 äBÉÄØd áÑ°SÉæe QÉ©°SCÉH ¿ƒµJ »àdGh áYƒæàŸG

 §«°ûæJ ‘ ∂dòch ™ªàéŸG OGôaCG øe áØ∏àfl

 äÉYÉæ°ü∏d  èjhÎdGh  ájOÉ°üàb’G  ácô◊G

.ájQÉéàdGh á«æWƒdG

 ácöT ôjóe …ƒª◊G óªfi í°VhCG  ¬à¡L øe

 ájQÉŒ  äÉ¡L  º°†j  ¢Vô©ŸG  ¿CG  πjÉ°UC’G

 ∫ÉØWC’Gh  QÉÑµ∏d  áYƒæàe  ÜÉ©dCG  ¤EG  áaÉ°VEG

 äÉÑLƒdG Ëó≤àd äÉjÒàØch á«¡«aôJ πFÉ°Shh

 AÉ°†b äÓFÉ©∏d í«àj Ée ôFÉ°ü©dGh áØ«ØÿG

.º¡dÉØWCG ™e á©à‡ äÉbhCG

 ácöT 70 øe ÌcCG  ácQÉ°ûe ¢Vô©ŸG ó¡°ûjh

 äÉÄØdG øe ójó©dG Ωóîjh OÓÑdG ∞∏àfl øe

 øe ≈ë°VC’G ó«©d º¡JÉLÉ«àMG »Ñ∏jh ájôª©dG

 á«FÉ°ùf á°ûªbCGh AÉjRCGh ∫ÉØWCG ÜÉ©dCGh ¢ùHÓe

 »æª«dG π°ù©dGh äGQÉ¡ÑdGh á°†ØdG ¤EG áaÉ°VEG

.iôNC’G ä’ƒcCÉŸGh ájQƒ°ùdG äÉjƒ∏◊Gh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ¢ù«FQ  Oƒªfi  ï«°T  ø°ùM  áeÉîa  π°Uh  

 Ωƒj  á≤«≤°ûdG  á«dGQó«ØdG  ∫Éeƒ°üdG  ájQƒ¡ªL

.ádhó∏d IQÉjR ‘ »ÑXƒHCG ¤EG óMC’G

 QÉ£e ¬dƒ°Uh iód ¬àeÉîa ∫ÉÑ≤à°SG ‘ ¿Éc

 ∫BG ¿É«¡f øH •ƒÑî°T ï«°ûdG ‹É©e .. á°SÉFôdG

.ÚdhDƒ°ùŸG øe OóYh ádhO ôjRh ¿É«¡f

:IóMƒdG-»ÑXƒHCG

 ìÉª°ùdG ,»ÑXƒHCG áWöûd áeÉ©dG IOÉ«≤dG âæ∏YCG 

 á©HÉàdG  /äÉæMÉ°ûdG/  á∏«≤ãdG  äÉÑcôª∏d

 ΩGóîà°SÉH äÉjôjó◊G IôjõL ôjƒ£J ´höûŸ

 24  QGóe  ≈∏Y  E20  ‹hódG  QÉ£ŸG  ≥jôW

/ á«MÉÑ°üdG IhQòdG äÉYÉ°S AÉæãà°SÉH áYÉ°S

 âãMh /9:00 áYÉ°ùdG ≈àMh 6:30 áYÉ°ùdG øe

 ™bƒàd Gô¶f Qò◊Gh á£«◊G òNCG ≈∏Y Ú≤FÉ°ùdG

 Ióe ∫ÓN ≥jô£dG ≈∏Y ájQhôe áaÉãc çhóM

.́ höûŸG

 øe  »JCÉj  QGô≤dG  ¿CG  »ÑXƒHCG  áWöT  äôcPh

 Ó«¡°ùJh AÉcöûdG ™e ôªà°ùŸG ¿hÉ©àdG ≥∏£æe

 ôjƒ£J ´höûe ‘ á∏eÉ©dG äÉcöûdG äGAGôLE’

 AGOCGh RÉ‚E’G áYöS Rõ©j ÉÃ äÉjôjó◊G IôjõL

 âbƒdG ∫ÓN ´höûŸG øª°V áHƒ∏£ŸG ΩÉ¡ŸG

 …OÉ–’G QhôŸG ¿ƒfÉb ¿CG ¤EG âgƒfh .OóëŸG

 ÒZ äÉæMÉ°ûdG ≈∏Y äÉeGôZ ¢Vôa ≈∏Y ¢üæj

 ¥ô£dG ≈∏Y Ò°ù∏d IOóëŸG äÉbhC’ÉH áeõà∏ŸG

 ,¬H ìƒª°ùŸG »∏µdG ¿RƒdÉH áeõà∏ŸG ÒZ ∂dòch

 π≤ædG ∫É› ‘ á∏eÉ©dG äÉcöûdG ™«ªL âYOh

 ≈∏Y áeÓ°ùdG ÒjÉ©e ≈∏YCG ≥«Ñ£J äÉæMÉ°ûdÉH

 á°ü°üîŸG ¥ô£dG øe QƒÑ©dÉH ΩGõàd’Gh ¥ô£dG

 ΩóYh  ,áeRÓdG  íjQÉ°üàdG  ≈∏Y  ∫ƒ°ü◊Gh

 É¡eGóîà°SÉH  ìöüŸG  ÒZ  ¥ô£dG  ΩGóîà°SG

.É«FÉ¡f

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 QhO ábQÉ°ûdG IQÉeE’ …QÉ°ûà°S’G ¢ù∏éŸG ºààNG 

 »©jöûàdG  π°üØdG  øe  ådÉãdG  …OÉ©dG  √OÉ≤©fG

 ó©H Égó≤Y »àdGh IöûY á©HÉ°ùdG ¬à°ù∏éH öTÉ©dG

 äÉ°ûbÉæŸGh áeÉ©dG äÉ°ù∏÷G øe πaÉM QGƒ°ûe

 øe OóY ¤EG â¡Lh »àdGh á«fÉŸÈdG á∏Ä°SC’Gh

 ‘ ÊÉŸÈdG √QhO øe âî°SQ á«eƒµ◊G ôFGhódG

 äÉeóÿG øe ójõÃ áÑdÉ£ŸGh ™ªàéŸG áeóN

. »eƒµ◊G AGOC’G ¬LhCÉH AÉ≤JQ’Gh

 ¢ù«FQ …ójƒ°ùdG óë«e »∏Y IOÉ©°S á°ù∏÷G ¢SCGôJ

.. …QÉ°ûà°S’G ¢ù∏éŸG

 ö†fi ≈∏Y ≥jó°üàdG ó©H ¢ù∏éŸG ∫ÉªYCG äCGóHh

 Ωó≤e  ÊÉŸôH  ∫GDƒ°S  ¬«LƒàH  á≤HÉ°ùdG  á°ù∏÷G

 »Ñ©µdG ⁄É°S π«¡°S ¢ù∏éŸG ƒ°†Y IOÉ©°S øe

 ≈æÑe  AÉ°ûfEG  ¿CÉ°ûH  ábQÉ°ûdG  áæjóe  ájó∏H  ¤EG

 ó«ÑY IOÉ©°S Qƒ°†ëH ábÉ«°ù∏d ábQÉ°ûdG ó¡©Ÿ

 ábQÉ°ûdG áæjóe ájó∏H ΩÉY ôjóe »é«æ£dG ó«©°S

 ôjóŸG  ídÉ°U  ∫BG  øªMôdGóÑY  ¥QÉW  IOÉ©°Sh

.ábÉ«°ù∏d ábQÉ°ûdG ó¡©Ÿ …ò«ØæàdG

 ¢ù∏éŸG ¿CG  …ójƒ°ùdG  óë«e »∏Y IOÉ©°S ócCGh

 âHQÉb »àdGh á«dÉ◊G √OÉ≤©fG IQhO ∫ÓN õ‚CG

 ,É¡aGógCGh  ÉgQób  É¡d  ’ÉªYCG  ô¡°TCG  á©°ùJ  ≈∏Y

 ¬JÉ°UÉ°üàNG QÉWEG ‘ äGRÉ‚E’G øe ójó©dG ≥≤Mh

 ¬àëF’h ¬FÉ°ûfEG ¿ƒfÉb ΩÉµMCG ≥ah ¬H áWƒæŸG

.Éª¡JÓjó©Jh á«∏NGódG

 óªMCG IOÉ©°S ¢ù∏éª∏d ΩÉ©dG ÚeC’G ¢Vô©à°SGh

 √òg ‘ ¢ù∏éŸG  äGRÉ‚EG  RôHCG  ¿Ghô÷G  ó«©°S

 á°ù∏L 17 ó≤Y ¢ù∏éŸG ¿CG  ¤EG  GÒ°ûe ,√QhódG

 á≤«bOh  á≤ª©àe  äÉ°TÉ≤f  É¡dÓN  ó¡°T  ,áeÉY

 ¢ù∏éŸG øµe …òdG ôeC’G ,Gõ«ªàe ÉaOÉg GQGƒMh

 äGQGôbh  á«Yƒ°Vƒe  äÉ«°UƒJ  ¤EG  ∫ƒ°UƒdG  øe

.áaOÉgh á°ShQóe

 OÉ≤©f’G QhO ∫ÓN ¢ûbÉf ¢ù∏éŸG ¿CG ¤EG âØdh

 IôFGO  »gh  á«eƒµM äÉÄ«gh  ôFGhO  6 á°SÉ«°S

 ÅfGƒª∏d  ábQÉ°ûdG  áÄ«gh  ájöûÑdG  OQGƒŸG

 ,¿Éµ°SE’G  IôFGOh  ,Iô◊G  ≥WÉæŸGh  ∑QÉª÷Gh

 §«£îàdG  IôFGOh  ,»°VÉjôdG  ábQÉ°ûdG  ¢ù∏›h

.ábQÉ°ûdG áWöûd áeÉ©dG IOÉ«≤dGh ,áMÉ°ùŸGh

 äÉYƒ°VƒŸG ‘ Ö∏£dG »eó≤e OóY ¿CG ¤EG √ƒfh

 áª∏µdG  »ÑdÉW OóYh ,Gƒ°†Y /98/ ≠∏H áeÉ©dG

 AÉ°†YC’G äÓNGóŸ ‹ÉªLEG Oó©H ,Gƒ°†Y /30/

 ≠∏H á∏Ä°SCG  OóY ‹ÉªLEÉH ,á∏NGóe /296/ ≠∏H

 äGƒ°†©dGh  AÉ°†YC’G  øe  É¡Lƒe  ’GDƒ°S  /329/

 äÉYƒ°VƒŸG  ‘  äÉÄ«¡dGh  ôFGhódG  ‹hDƒ°ùŸ

 ∫ƒM áaOÉ¡dGh á≤ª©àŸG á°ûbÉæŸG ó©Hh ,áeÉ©dG

 ¢ù∏éŸG π°UƒJ äÉÄ«¡dGh ôFGhódG √òg äÉ°SÉ«°S

 ¬LhCG áaÉc â∏ª°T ,á«°UƒJ /73/ QGó°UEGh »æÑàd

 É¡JÉeóNh É¡JÉ°UÉ°üàNGh ôFGhódG √òg äÉ°SÉ«°S

 òNC’G  ™e  ,Ú©LGôª∏dh  Qƒ¡ªé∏d  áeó≤ŸG

 QƒàcódG ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ¡LƒJ QÉÑàY’ÉH

 ¢ù∏éŸG  ƒ°†Y  »ª°SÉ≤dG  óªfi  øH  ¿É£∏°S

 ‘ á≤≤ëàŸG äGRÉ‚E’Gh ábQÉ°ûdG ºcÉM ≈∏YC’G

 ,á«dÉ◊G äÉjóëàdGh ,ájƒ«◊G äÉYÉ£≤dG ™«ªL

.á«∏Ñ≤à°ùŸG äÉ©∏£àdGh äÉMƒª£dGh

 ∫ÓN É°†jCG ¢ûbÉf ¢ù∏éŸG ¿CG ¿Ghô÷G í°VhCGh

 ÚfGƒb  äÉYhöûe  /3/  ‹É◊G  OÉ≤©f’G  QhO

 ábQÉ°ûdG  IQÉeE’  …ò«ØæàdG  ¢ù∏éŸG  øe  ádÉfi

 á«ÁOÉcCG  º«¶æJ  ¿CÉ°ûH  ¿ƒfÉb  ´höûe  /  »gh

 áfRGƒŸG ¿CÉ°ûH ¿ƒfÉb ´höûeh º«∏©à∏d ábQÉ°ûdG

 øY  ábQÉ°ûdG  áeƒµM  äÉÄ«gh  ôFGhód  áeÉ©dG

 ¿CÉ°ûH  ¿ƒfÉb  ´höûeh  Ω2022  á«dÉŸG  áæ°ùdG

 IQÉeEG ‘ πª©dG ÒjÉ©e ôjƒ£J áÄ«g º«¶æJ IOÉYEG

 ¢ù∏éŸG RÉLCG É¡ãëHh É¡à°SGQO ó©Hh ,ábQÉ°ûdG

 äÓjó©àH  òNC’G  ™e  ÚfGƒ≤dG  √òg  äÉYhöûe

.É¡fCÉ°ûH º¡JÉMÎ≤eh ¬JGƒ°†Yh ¬FÉ°†YCG AGQBGh

 áeÉ©dG  ¬JÉ°ù∏L ∫ÓN ìôW ¢ù∏éŸG  ¿CG  ôcPh

 ,á«fÉŸôH á∏Ä°SCG /3/ ‹É◊G OÉ≤©f’G QhO ∫ÓN

 âeÉbh  äÉYÉªàLG  ¢ù∏éŸG  ¿É÷  äó≤Y  Éªc

 /40/  OóY  ‹ÉªLEÉH  πªY  äGAÉ≤dh  äGQÉjõH

 äÉYÉªàLG â¨∏H Éªc ,πªY IQÉjR /36/h ÉYÉªàLG

 äÉYÉªàLG /4/ ¢ù∏éŸG Öàµe áÄ«g äGQÉjRh

.πªY äGQÉjRh

 /162/  ÜQÉ≤j  Ée  ¢ù∏éŸG  ≈≤∏J  øY  ∞°ûch

 É¡©«ªL â©°†Nh ,á«fhÎµdEGh á«°üî°T iƒµ°T

 øe  äÉ«FÉ°üME’Gh  äÉeƒ∏©ŸG  ™ªLh  á°SGQó∏d

 ¢ù∏éŸG É¡«a òîJGh ,á«æ©ŸG äÉÄ«¡dGh ôFGhódG

.áÑ°SÉæŸG äGƒ£ÿGh äGQGô≤dG

 /ÖàµŸG áÄ«g/``H Óã‡ ¢ù∏éŸG πÑ≤à°SG Éªc

 É¡æe ,ÉMÎ≤e /14/ â¨∏H äÉMÎ≤ŸG øe GOóY

 äÉMÎ≤e /10/h ,AÉ°†YC’G  øe äÉMÎ≤e /4/

 π°UƒàdGh É¡à°SGQóH ¢ù∏éŸG ΩÉbh ,Qƒ¡ª÷G øe

 äÉMÎ≤ŸG √ò¡H òNC’G ”h É¡«a áª¡e äGQGôb ¤EG

.á«æ©ŸG äÉ¡÷G ¤EG É¡∏jƒ–h

 ¬àª∏c  ‘  …ójƒ°ùdG  óë«e  »∏Y  IOÉ©°S  ∫Ébh

 IQÉeE’  …QÉ°ûà°S’G  ¢ù∏éŸG  ¿EG{  :  á«eÉàÿG

 iDhôdG π°†ØH GóFGQ É«fÉŸôH ÉMöU ó©j ábQÉ°ûdG

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ¬°ù°SDƒŸ Iójó°ùdG  äÉ¡«LƒàdGh

 ƒ°†Y »ª°SÉ≤dG óªfi øH ¿É£∏°S QƒàcódG ï«°ûdG

 ¬∏©L  …òdG  ábQÉ°ûdG  ºcÉM  ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG

 ≈¡HCG  ‘ iQƒ°ûdG  ≈æ©e ó°ùéj GÈæeh É°SGÈf

 ácQÉ°ûŸÉH ÚæWGƒŸG áªgÉ°ùe øe Rõ©jh ,√Qƒ°U

.QGô≤dG PÉîJGh áYÉæ°U ‘ á«HÉéj’G

 ióàæe ∂dP π°†ØH íÑ°UCG  ¢ù∏éŸG ¿CG  ±É°VCGh

 IÈÿG …hP øe äGAÉØµdGh IÈî∏d Éà«Hh ,É«æWh

 ,¬JGRÉ‚EGh  ¬JGAÉ£©H  GôNGR  ,áª¡dGh  Ωõ©dGh

 IOÉ«≤∏d  A’ƒdGh  AÉaƒdG  ÊÉ©e  ≈bQC’  Gó°ù›

.AÉ£©ŸG øWƒdG Gò¡d AÉªàf’Gh ,Ió«°TôdG

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 15072 Oó`©dG  ̀2022 ƒ«fƒj 20 ÚæK’G
øWƒdGQÉÑNCG

 záÄ«ÑdG ájÉªM{ ø«H ºgÉØJ Iôcòe

áª«îdG ¢SCGQ ÅfGƒeh

 z∫ƒëàdGh ∫óÑàdG{ ¢Vô©e : záaÉ≤ã∏d »HO{

ÉØ°üdG áÑàµªH Qƒ¡ªédG ΩÉeCG ¬HGƒHCG íàØj

:ΩGh-áª«ÿG ¢SCGQ

 ¢SCGQ  ‘  á«ªæàdGh  áÄ«ÑdG  ájÉªM  áÄ«g  â©bh  

 ±ó¡J áª«ÿG ¢SCGQ ÅfGƒe ™e ºgÉØJ Iôcòe áª«ÿG

.Úà¡÷G ÚH ∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdG õjõ©J ¤EG

 ôjóŸG ¢ü«¨dG óªfi ∞«°S QƒàcódG IôcòŸG ™bh

 Úµ°SÓc ôLhQh á«ªæàdG áÄ«ÑdG ájÉªM áÄ«¡d ΩÉ©dG

.áª«ÿG ¢SCGQ ÅfGƒŸ …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG

 á«∏ªY º¶æJ ºgÉØàdG Iôcòe ¿CG ¢ü«¨dG QƒàcódG ócCGh

 äÉ£fi äÉfÉ«ÑH áª«ÿG ¢SCGQ ÅfGƒŸ áÄ«¡dG ójhõJ

 Ωóîà°ùJ »àdGh IQÉeE’G √É«e ‘ áªFÉ©dG ó°UôdG

 á«FÉjõ«ØdG  ¢UGƒÿG  ¢SÉ«b  ±ó¡H  ó°UôdG  á«æ≤J

 øe  É¡«∏Y  CGô£j  Éeh  ôëÑdG  √É«Ÿ  á«FÉ«ª«µdGh

 ¢UÉ°üàN’G äGP äÉ¡÷Gh áÄ«¡dG Úµ“h äGÒ¨J

 áÄ«ÑdG ádÉ◊ á©bƒàŸG äÉgƒjQÉæ«°ùdG ™°Vh øe

 hCG á«ë«ë°üJ äGQGôb øe Ωõ∏j Ée PÉîJEGh ájôëÑdG

 ≈∏Y áHÉbôdG äÉ«∏ªY IOƒL iƒà°ùe ™aQh á«FÉbh

.áÄ«ÑdG ≈∏Y ÒKCÉàdG äGP ôgGƒ¶dGh á£°ûfC’G

:ΩGh-»HO

 »HO { »HO ‘ ¿ƒæØdGh áaÉ≤ãdG áÄ«g âëààaG 

 º«ª°üàdGh  ¿ƒæØ∏d  ÉØ°üdG  áÑàµe  ‘  záaÉ≤ã∏d

 QÉªK á«fÉæÑ∏dG áfÉæØ∏d z∫ƒëàdGh ∫óÑàdG{ ¢Vô©e

 ‘  É¡JÉMƒd  ÈY  Qƒ¡ª÷G  òNCÉJ  »àdGh  ÊGƒ∏M

 ájOƒLƒdG ábÓ©dG ∞°ûµà°ù«d ôëÑdG ≥ªY ¤EG á∏MQ

 ó«©°S QƒàcódG ìÉààa’G ö†M .AÉŸG h ¿É°ùfE’G ÚH

 ¿ƒæØdG ´É£≤d …ò«ØæàdG ôjóŸG ,¢TÉHôN øH ∑QÉÑe

 ¢Vô©e º«¶æJ ¿CG ócCG …òdG áaÉ≤ã∏d »HO ‘ ÜGOB’Gh

 »HO{ äÉ©∏£àd á«Ñ∏J »JCÉj z∫ƒëàdGh ∫óÑàdG{

 ‘ ÚYóÑŸG  ºYOh  ´GóHE’G  õjõ©J  ¤EG  záaÉ≤ã∏d

. »HO IQÉeEG
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¢VQÉ©ª∏d Iô«éØdG õcôe »a ≈ë°VC’G ó«Y ¢Vô©e ìÉààaG

 ºdÉ©dG ∫ƒM ™ªà°ùe ¿ƒ«∏ªdG ∞°üfh ¿ƒ«∏e øe ôãcCG ÜòL

z»à°üb{ »Hô©dG ÜÉÑ°ûdG â°SÉcOƒH á∏°ù∏°ùd »ªdÉY RÉéfEG

ábQÉ°ûdÉH »eÓ°SE’G ióàæª∏d á«ª∏©dG IQhódG ¥Ó£fG

OÓÑdG ≈dEG π°üj ∫Éeƒ°üdG ¢ù«FQ

 ΩGóîà°SG äÉjôjóëdG ´hô°ûªH äÉæMÉ°û∏d íª°ùJ »ÑXƒHCG áWô°T

á«MÉÑ°üdG IhQòdG äÉbhCG êQÉN »dhódG QÉ£ªdG ≥jôW

 ΩÉàN »a ¬dÉªYCG RôHCG ¢Vô©à°ùj zábQÉ°ûdG …QÉ°ûà°SG{

ådÉãdG √OÉ≤©fG QhO

¢Vô©ŸG áëæLCG πNGO ádƒéH áeÉ«b ∫ÓN »böûdG QhöS øH ó«©°S ¿É«¡f ∫BG ¿É«¡f øH •ƒÑî°T ¬dÉÑ≤à°SG ‘h OÓÑdG ¤EG π°üj ∫Éeƒ°üdG ¢ù«FQ

 ø«àÑJôªdG ´õàfG

 á«fÉãdGh ≈dhC’G

ø«àÄa »a k É«ªdÉY

 ¬°ù«FQ ájDhQ ó°ùéj »Hô©dG ÜÉÑ°ûdG õcôe

ójGR øH Qƒ°üæe ï«°ûdG

 ÜÉÑ°ûdG ¢û£©J âÑãJ áaqô°ûªdG èFÉàædG

 ÖcGƒj …òdG »æ¨dG iƒàëª∏d »Hô©dG

ô°ü©dG äGhOCG

 ƒëf AÉ≤JQÓd á«ªdÉ©dG èFÉàædG ≈∏Y »æÑf

πÑ≤ªdG º°SƒªdG »a IójóL ¥ÉaBG

 :»YhQõªdG Éª°T

 õcôe Oƒ¡éd ó«°ùéJ

 ô«aƒàH »Hô©dG ÜÉÑ°ûdG

º¡∏e iƒàëe
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أبوظبي- الوحدة:

لعقد  الوطنية  واملكتبة  األرشيف  يستعد 
ندوتــه الخامســة يف موســمه الثقايف 
2022 تحت شــعار "إصــدارات أدبية 
تســجل تاريخ الوطــن" بمقره يف 22 
مع  الجمهور  بحضــور  الجاري،  يونيو 

االلتزام باإلجراءات االحرتازية.
وتســلط النــدوة الضوء عــى العالقة 
الوثيقة بــن األدب والتاريخ والتوثيق، 
يف  مهماً  دوراً  دائمــاً  يلعــب  فــاألدب 
املؤرخون  عليــه  يعتمــد  إذ  التاريــخ؛ 
كمصدر أسايس من مصادر التعّرف عى 
يرصده  ملا  نظراً  معينــة،  تاريخية  فرتة 
األديب من أحوال عرصه؛ ما جعل لألدب 
دوره الكبري يف رصد وتوثيق مالمح أهم 
األحداث التي تمر بها الشعوب والدول.

وتركز النــدوة يف الدور الذي أداه األدب 
واملكان  لإلنسان  التوثيق  يف  ونثراً  شعراً 
تحفظه  والــذي  اإلمــارات،  أرض  عى 
واألدبية،  التاريخية  اإلصــدارات  بعض 
وهــذا ما يزيدها أهميــة إذ تربز الدور 
املتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  الريادي 
وتخلّده  الثقــايف  املشــهد  يف  وأبنائهــا 
ربطهم  أجــل  من  القادمــة  لألجيــال 

بموروثهم وتقاليدهم العريقة. 
ويأتي اهتمام األرشيف واملكتبة الوطنية 
دوره  من  انطالقاً  الندوة  هذه  بموضوع 
الحــايل يف توثيق ذاكــرة الوطن، والذي 
ستشهد  التي  املقبلة  املرحلة  يف  سيتعزز 
اإلمارات  لدولة  الوطنية  املكتبة  تأسيس 
املتحدة، والتي ســيحفظ  فيها  العربية 
والثقايف  األدبي  وتراثها  اإلمارات  تاريخ 
والفكــري، وذلك إيماناً من األرشــيف 
يروي  الذي  األدب  بأن  الوطنية  واملكتبة 
تاريخ الشعوب هو الذي يستحق الخلود 
ذاكرة  من  مهماً  يعّد جــزءاً  إذ  والبقاء؛ 
الوطــن ومن نبض هويتــه، وقد وجد 
الفضاء  يف  تاريخهم  الشعوب  من  الكثري 
الطابع  األدبي، وأعجبهم ذلك ملا يضفيه 
الجديرة  املــادة  عى  ســحر  من  األدبي 

تعكس  التي  كاملــرآة  لتبقــى  بالحفظ 
وجدان  تالمس  التي  بتفاصيلــه  املايض 

القارئ. 
إصدارات  مــن  الكثري  وثقت  وقــد  هذا 
األماكن  الوطنيــة  واملكتبة  األرشــيف 
من  التاريخية  واملجريــات  والوقائــع 
وأيد  ومكانيــاً،  زمانياً  حدوثهــا  حيث 
املؤرخــون والباحثون ما جاء يف كتبهم 
أو  للمكان  فــكان  األدبية،  بالشــواهد 
األدبي  ُبعُده  للزمان  أو  للحدث وصّناعه 
الــذي أضفاه الحــّس الوطني ممزوجاً 

باألحاسيس اإلنسانية الصادقة.
الجديــدة خــرباء  النــدوة  يف  يشــارك 
وبحوثهم  مؤلفاتهم  لهــم  ومختصون 
مكانتهم  ولهــم  واملبتكرة،  اإلبداعيــة 
عبد  الدكتور  أبرزهــم:  ومــن  األدبية، 
الشــارقة  معهد  رئيس  مســلم  العزيز 
للمنظمة  اإلقليمــي  واملديــر  للــرتاث، 
الشــعبي، وعضو فريق  للفن  الدوليــة 
الثقايف لصاحب الســمو حاكم  املرشوع 
كشاعر  ســعادته  برع  وقد  الشــارقة، 
نبطــي، ثم توجه إىل األعمــال امليدانية 
وله  وتوثيقه،  اإلماراتــي  الرتاث  لجمع 

أكثــر من ثالثــن إصــداراً، إضافة إىل 
وهو  واملجالت،  الدوريات  يف  مشاركاته 
ورئيس  )املوروث(  مجلة  تحرير  رئيس 
ُترجمت  تحريــر مجلة )مراود(، وقــد 

بعض أعماله إىل عدة لغات.
 والباحث واملؤلف عيل أحمد الكندي املرر 
الذي أصدر الكثري من الكتب يف الشــعر 
واألدب والتاريخ، وأسهم يف توثيق تاريخ 
املصادر  عــى  معتمداً  أبوظبي،  إمــارة 
واملخطوطــات،  والوثائــق  القديمــة، 
الســن،  الشــفهية من كبار  والروايات 
األرشيف  احتفى  وقد  امليداني،  والبحث 
واملكتبــة الوطنية بتوقيــع ثالثة كتب 
أصدرها له عــن تاريخ الظفرة وتراثها 
يف معرض أبوظبي الدويل للكتاب يف مايو 

املايض.
اللــه محمد  والباحــث واملؤلــف عبد   
له كتب كثرية يف  الذي صــدرت  املهريي 
تاريخ اإلمارات وتراثها وســريَ قادتها، 
وقد سلطت مؤلفاته األدبية الضوء عى 
له  كتابن  توقيع  تّم  وقد  الوطن،  ذاكرة 
الوطنية  واملكتبة  األرشــيف  أصدرهما 
يف الــدورة املاضية من معرض أبوظبي 

الدويل للكتاب.
والشــاعرة شــيخة الجابري املستشار 
اإلعالمي بمؤسســة التنمية األرسية يف 
أبوظبــي، وكاتبــة يف صحيفة االتحاد، 
ولهــا العديد من اإلصدارات يف الشــعر 
مناصب  شغلت  وقد  اإلماراتي،  والرتاث 
جامعة  يف  إسهاماتها  لها  وكانت  كثرية، 
زايد  املتحدة، ومركز  العربيــة  اإلمارات 
التنمية  ومؤسســة  والتاريخ،  للــرتاث 

األرسية...وغريها
النقبي  هــزاع  الدكتور  النــدوة  ويدير 
يف  الحكومية  األرشــيفات  قسم  رئيس 

األرشيف واملكتبة الوطنية.
بتوثيق  اإلماراتــي  األدب  وقــد حفــل 
محطات مهمــة من تاريخ الوطن الذي 
يدعو للفخر، إذ وجد فيه املبدعون الذين 
عــارصوه منهالً عذباً اســتمدوا منهم 
الواقع  إبداعاتهم، وعى جسور تحوالت 
الكثري من  وتسارع وترية تطوره عربت 
حرصها،  يمكن  ال  التي  األدبية  األعمال 
واملكتبات  الثقافية  األوســاط  وتلقتها 
جوانب  والباحثن  لروادهــا  تقدم  لكي 

مهمة من تاريخ الوطن وتراثه. 

دبي-وام:

إزاحــة الســتار عــن عمل   تمــت 
7500 زائر  إبــداع  فنــي عاملي من 
ملعــرض » إكســبو دبــي 2020 » 
نوعها  من  فريــدة  تجربة  خالل  من 
جمعــت بن مجموعــة متنوعة من 
من  والتشــكيل،  التصميم  تقنيــات 
بينها تصميم نمــاذج ثالثية األبعاد، 
واســتخدام أدوات حديثة عالوة عى 

التقليدية  التصنيع  بطرق  االستعانة 
وبرمجة تعتمد عى استخدام برنامج 

مخصص.
رمز  مــن كل مشــارك عمل  وُطلب 
أبعاد وموضع كل قطعة،  إىل  يشــري 
وتبــع ذلك قطع واحــد أو أكثر من 
يدوية  إما بصورة  الخشــبية  العيص 
أو كهربائية ثم وضعها يف مكان عى 
مجسم عى شكل خلية النحل مقاس 
2.5 × 1.5 مــرت. وجمــع التصميم 

 40 من  يتألف  الــذي  األبعاد،  ثالثي 
وحدة مكونــة من عيص مقاس 26 
× 26، وأكثــر من 5 كيلومرتات من 
الفن  قطعة،   27.040 و  الخشــب، 
قلوب  تأرس  بطريقة  والتكنولوجيــا 

املشاهدين.
موس  ســليبينج  ذا   « إبــداع  وجاء 
الشــهر األخري من إكســبو  » خالل 
لزوار  تشــاركية  بصــورة   ،2020
الجنــاح الروماني مــن بينهم معايل 

الشــيخ نهيان بن مبــارك آل نهيان 
والتعايش ومعايل  التســامح  وزيــر 
وزيرة  الهاشــمي  إبراهيم  بنت  ريم 
ومعايل  الدويل  التعاون  لشؤون  دولة 
الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير 
الخارجية وســعادة  للتجارة  دولــة 
الدكتور ســعيد مبــارك بن خرباش 
لقطاع  التنفيــذي  الرئيــس  املــري 
للثقافة  دبي  بهيئة  الفنــون واآلداب 

والفنون.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
االثنن ٢٠ يونيو ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥٠٧٢

اأخبار الوطن

طاب��ق »اأبطال الم�س��تقبل« في متحف الم�س��تقبل يق��دم تجارب 
متقدمة لتحفيز الأجيال الجديدة على تطوير مهارات الم�ستقبل

الأر�سيف والمكتبة الوطنية ي�ستعد لعقد ندوته الخام�سة 
في مو�سمه الثقافي 2022

اإزاحة ال�ستار عن عمل فني من اإبداع 7500 زائر ل� »اإك�سبو«

5
الأر�شيف والمكتبة الوطنية

 وجامعة ال�شوربون ي�شتعدان 
ل�شتقبال طلبة العام المقبل

دبي-الوحدة:

خصص متحف املستقبل، املنصة، 
التي تقدمها دبي ودولة اإلمارات 
للعالــم لتكــون مختــربا لتوليد 
الجديدة وإثراء شــغف  األفــكار 
بالعلم  واملستقبل  الحارض  أجيال 
للجيل  غنية  فعاليــات  واملعرفة، 
“أبطال  تجــارب  ضمن  الجديــد 
دون  للزوار  املخصصة  املستقبل” 
ســيحظى  حيث  العارشة،  ســن 
األطفــال يف ركن مخصص داخل 
الفعاليات  املتحــف بالعديد مــن 
عالم  يف  والتعليميــة  الرتفيهيــة 
واللعب  لالستكشــاف  مفتــوح 

بالرتكيز عى مهارات املستقبل.
املستقبل”  “أبطال  تجارب  وتأتي 
فريدة  إبداعية  املُصممة كمساحة 
ضمن  املســتقبل،  متحف  ضمن 
ثالثة أقسام هي “مخترب التخّيل” 
و “مختــرب التصميم” و “مخترب 
البناء”، لتحفيز األطفال من عمر 
اكتشاف  عى  ســنوات   10 إىل   3
عوالــم املســتقبل مــن خــالل 
األنشطة  من  واســعة  مجموعة 
الرتفيهيــة القائمة عــى التعليم 
والتعاون، للمشاركة يف حل بعض 
التحديــات البســيطة واملصممة 

لهم. خصيصاً 
األنشــطة  املتحف  ابتكــر  وقــد 
ضمــن  املقدمــة  الرتفيهيــة 
األفكار  من  املســتقبل”  “أبطال 
عليها  تقــوم  التــي  واملفاهيــم 
األلعــاب اإللكرتونية، ولكن هذه 
افرتاضية،  شاشــات  بدون  املرة 
األطفال  اســتمتاع  بهدف  وذلك 
يف عالــم حقيقــي قائــم عــى 
املستقبل،  واستكشــاف  التحفيز 
تأدية  وســيكون عى كل طفــل 
مهمة تعليميــة وترفيهية تتمثل 
وأنشطة  مجاالت  باستكشــاف 
وجمع  التحديات  وخوض  جديدة 
املكافآت عرب سوار “ذكي” يربط 
أثناء  معــه  ويتفاعل  بمعصمــه 
الرتفيهية  األنشــطة  ممارســة 
والتحديــات التي يشــارك فيها، 

عى  نهايتها  يف  ســيحصل  والتي 
ونســبة  تفوقه  نتيجة  مكافآت 
واكتشاف  التحديات  يف  مشاركته 

الحلول لها.
مكان للمرح والتعلم

مــن  مفتــوح  عالــم  وضمــن 
االستكشــاف واللعب، تتم دعوة 
األطفال للمشــاركة يف أنشــطة 
 6 تركز عى  تعليميــة وترفيهية 
الفضول  هي:  أساســية  مهارات 
والتواصــل  والثقــة  واإلبــداع 
والتعــاون والتفكــري النقــدي، 
الركن  إىل  االطفــال  دخول  ومع 
الرتحيب  يتــم  لهــم،  املخصص 
عليها:  كتب  الفتة  خالل  من  بهم 
املســتقبل..  بأبطــال  “مرحبــاً 
ومن  إليــك”،  يحتاج  املســتقبل 
تحت  والتعليم  املــرح  يبدأ  هناك 
املساعدين  من  مجموعة  إرشاف 
األطفال  توجيه  يف  املتخصصــن 

املشــاركة يف  ومســاعدتهم عى 
التفاعلية  املهام  واختيار  األلعاب 
الصور  اختيار  إىل جانب  املناسبة، 
تمثلهم  التي  واملالبــس  الرمزية 

عى أفضل وجه.
إىل  األطفــال  ينتقــل  ثــم  ومن 
“مخترب التصميم” الذي يســمح 
مســتقبلية  تقنيات  باختيار  لهم 
مهــارات  واســتخدام  جديــدة، 
باســتخدام  والرســم  الكتابــة 
التخيل،  مخترب  يف  أمــا  األضواء. 
عى  األطفال  فســيتعرف  فهناك 
الســماوية  األجرام  مــن  مئات 
التي تغطي جــدران املخترب، كما 
اختبار  األطفال  بإمكان  سيكون 
حواســهم لتحديــد العالــم من 
البناء”  “مخترب  يف  أمــا  حولهم. 
فسيتم تكليف األطفال باستخدام 
لبناء  والتعاون  لإلبــداع  خيالهم 
للفوز  فرصة  مع  مستقبيل  يشء 

باملكافآت.

دبي-الوحدة:

وتقنية  الهندســة  كليــة  نظمــت 
فعالية  دبي  جامعــة  يف  املعلومات 
مرشوعات  لعرض  االبتكار"  "يوم 
التخــرج لطلبة الســنة النهائية يف 
املعلومات  تقنية  طلبة  وقام  الكلية 
تخرجهم  مشــاريع  بعرض  خالله 
بحضور  الجاري  األكاديمــي  للعام 
عــدد مــن املســئولن واملرشفن 

األكاديمين والطلبة.
 تم خالل الفعالية تســليط الضوء 
املبتكرة  الحلــول  مــن  عــدد  عى 
التي  التطبيقية  الجوانب  للعديد من 
تخرج  كمشــاريع  الطلبة  أنجزها 
دراســتهم  من  األخرية  الســنة  يف 
وتضمنت املشاريع التي تم عرضها 
طلب   : منهــا  الجوانب  مــن  عددا 

الطعام عن طريق تطبيق اليكســا، 
نظام لكشف االحتيال عى بطاقات 
االئتمان، موقع لفهرسة ومشاركة 
الكتــب عنوانــه "رشكاء الكتب"، 
صغرية  وظائــف  إليجاد  تطبيــق 
إدخال  منطقتك،  يف  األجر  مدفوعة 
نظام "جي بي إس" للمركبة ذاتية 
القيادة، نظام ذكي للتحكم يف حركة 
املرور وخاصة خالل أوقات الذروة، 
البحث عن األخطاء ونقاط الضعف 
وتحليل  اإلنرتنت،  عــرب  النتائج  يف 
التواصــل  وســائل  اســتخدامات 
ذكاء  بناء قدرات  بهدف  االجتماعي 
اصطناعي يمكنها تحليل املشــاعر 

البيانات. الكامنة وراء مجموعات 
الدكتور  األســتاذ  ســعادة  وأشاد 
جامعة  رئيــس  البســتكي  عيىس 
املبتكرة  الطلبة  بمرشوعــات  دبي 

والتــي تعكس مســتواهم العلمي 
للتقنيات  واســتيعابهم  وتميزهم 
والتطبيقية،  الحديثة  والتكنولوجيا 
وتؤكد يف الوقت نفسه تميز اإلرشاف 
والتوجيــه البحثي واألكاديمي من 
أعضاء الهيئة األكاديمية يف مجاالت 

الهندسة وتقنية املعلومات.
إننا نهــدف لتحويل الجامعة  وقال 
نحن  ولذا  واالبتكار  لالبداع  كمركز 
ونويل  التعليــم  جــودة  عى  نركز 
خاصة  أهمية  واالبتــكار  االبــداع 
العامة  الجامعة  اسرتاتيجية  ضمن 
باملهارات  وتزويدهم  الطلبة  إلعداد 
املســتقبلية والخربات الالزمة التي 
يف  الجديد  مواكبة  عى  تســاعدهم 
املســتقبل  ووظائف  تكنولوجيــا 
وتأهيلهــم علميا وعمليا إلنشــاء 

رشكات ناشئة.  

جامعة دبي تنظم فعالية »يوم البتكار« لعر�ض 
م�ساريع التخرج

اأبوظبي-وام:

بالتعاون  الوطنية  واملكتبة  األرشــيف  يفتح   
الباب أمام  مع جامعة الســوربون - أبوظبي 
البكالوريوس  برنامج  بالتســجيل يف  الراغبن 
والشــهادة املهنية التي ُتعنــى بإدارة الوثائق 
إدارة  ماجستري  وبرنامج  األرشــيف،  وعلوم 
وذلك  األرشــيفية،  والدراســات  الســجالت 
املؤهلن  األكاديمين  من  جيل  تنشــئة  بهدف 
والقادرين عى حفظ رصيد اإلمارات الوثائقي 

لألجيال.
األرشيف  من  كل  يســتعد  ذلك  مع  وبالتزامن 
واملكتبة الوطنية وجامعة السوربون - أبوظبي 
لالحتفــال يف نهاية هذا العام الدرايس 2022 
بتخريج الدفعــة األوىل من طلبة بكالوريوس 
للعمل  املؤهلن  األرشيف  الوثائق وعلوم  إدارة 
تعد  إذ  بجــدارة؛  الوطــن  ذاكرة  عى حفــظ 
هــذه الخطوة إنجازاً كبرياً عــى صعيد إثراء 
واألكاديمية  العلميــة  باملهارات  األرشــيفات 
األرشــيفات وما فيها من  القادرة عى حفظ 

وثائق وسجالت تاريخية لدولة اإلمارات.
وتأتــي أهمية دراســة البكالوريوس يف إدارة 
الوثائق وعلوم األرشــيف مــن كونها تأهيل 
إدارة  إطار  يف  تنــدرج  التي  األرشــيفي  ملهنة 
التي  للمعلومات  مهم  مصدر  بوصفها  املعرفة 
تنمو وتتجدد برسعة يف دولة اإلمارات، ويضع 
برنامج البكالوريوس مهنة األرشــفة وإدارة 
الوثائق عى مســار أكثر جدية والتزاماً، وهو 
يف  واملختصن  للخرباء  العلمي  للتأهيل  السبيل 
عى  القادرين  واألرشــيف،  الوثائق  إدارة  علم 
تســخري املعرفة واملهارات التي يكتسبونها يف 
هذا الربنامج األكاديمي الكفيل بتطوير عملية 

األرشفة الوطنية واالرتقاء بها.

يناق�ش فيها: كيف وثقت الإ�شدارات الأدبية تاريخ الإمارات وتراثها؟

�سندوق ال��زكاة: انتهاء المرحلة الأولى من مو�س��وعة 
الإجراءات العملية لحت�ساب زكاة ال�سركات

اأبوظبي-وام:

 أعلن صنــدوق الزكاة عن انتهــاء املرحلة األوىل من 
مرشوع تطوير موسوعة اإلجراءات العملية الحتساب 
زكاة الرشكات، والذي تضمن إرشــاد كافة الرشكات 
العاملــة يف الدولة بأنواعها بكيفية احتســاب الزكاة 
عــى قوائمها املالية، وتتضمن املوســوعة ثالثة أدلة 
إجرائية املصارف والبنوك اإلسالمية ورشكات التأمن 

والرشكات التجارية والصناعية .
ويف هذا الصدد، قال سعادة عبدالله بن عقيدة املهريي، 
األمن العام لصندوق الزكاة » إن نهج الصندوق دائًما 
ذلك من  وبرز  الزكاة،  فريضة  االستثمار يف خدمة  هو 
عملية  وتسهيل  الزكاة  احتســاب  ســبل  تذليل  خالل 
إخراجهــا، ومن هنا جاءت فكرة تطوير موســوعة 
اإلجــراءات العمليــة الحتســاب زكاة الرشكات غري 

املسبوق عى مستوى الدولة والعالم » .
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دبي-وام:
القطاع  إدارة توطني  أطلقــت   
السياحي يف كلية دبي للسياحة 
اإلقتصــاد  لدائــرة  التابعــة 
برنامــج  بدبــي  والســياحة 
التدريب الصيفي لطلبة املدارس 
بنظام  املواطنني  والجامعــات 
التعلم عن بعد للعام الثالث عىل 

التوايل.
املدارس  طلبة  االإدارة  ودعــت 
تــراوح  الذيــن  والجامعــات 
عاما   19 إىل   16 بني  أعمارهم 
للتسجيل يف الربنامج الذي يأتي 
القطاع  توطني  مبادرات  ضمن 
تزويد  إىل  ويهــدف  الســياحي 
املشاركني من الطلبة والطالبات 
باملعلومــات واملهــارات عــن 
بالفرص  وتعريفهــم  القطاع 
الواعدة التي يوفرها للمواطنني 
القطاع  نجاح  دعم  يف  ودورهم 

وإزدهاره.
وتواصــل إدارة توطني القطاع 
وبرامجها  مبادراتها  السياحي 
إطالقها  اعتادت  التي  التدريبية 

الوصــول ألكرب رشيحة  بهدف 
املواطنني  الطلبــة  من  ممكنة 
العطلة الصيفية  لإلستفادة من 
ونافع  مفيد  هو  بما  وقضائها 
التعلم  مواصلــة  خــالل  مــن 

والحصول عىل شهادة تدريب.
التدريب  برنامج  تنفيذ  وسيتم 
لثالث  وفقا   2022 الصيفــي 
دورات متكررة كل واحدة منها 
تنظم  حيث  أيام   5 ملدة  تستمر 

أول دورة بــني 4 إىل 8 يوليــو 
املقبــل والثانية بني 18 إىل 22 
 25 بني  والثالثة  ايضــا  يوليو 
وتعقد  الشهر  نفس  29 من  إىل 
جميعها بنظام التعلم عن بعد.

وتتضمــن الدورات ورش عمل 
يقدمهــا  مبــارشة  تفاعليــة 
جانب  إىل  خربة  ذوو  متحدثون 
ألعــاب تفاعلية وغريها العديد 
من األنشطة التدريبية األخرى.

راأ�س اخليمة-الوحدة:
تســتضيف هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة 
أول مارس املقبل، النســخة الحادية عرشة من 
الزفاف«  حفــالت  ملنظمي  »إكزوتيك  مؤتمــر 
للمعارض  العاملي  الحمــرا  مركز  يف  يقام  الذي 

أيام. واملؤتمرات ويستمر ثالثة 
تنظيم  املؤتمــر نخبة مــن رشكات  ويجمــع 
حفالت الزفــاف؛ وخدمات الضيافة؛ ومجالس 
وموردي  السفر؛  خرباء  من  وعدداً  الســياحة، 
أنحاء  مختلف  مــن  الزفاف  حفــالت  خدمات 
العالــم ضمن منصة شــاملة ملختلف األطراف 

املعنية بتنظيم حفالت الزفاف.
لتطوير  التنفيــذي  املدير  راســبيه،  إياد  وقال 
واملؤتمرات  الحوافز  وفعاليات  الوجهة  سياحة 
لدى هيئــة رأس الخيمة لتنمية الســياحة إن 
مجاالت  أحد  يعد  الزفاف  حفالت  تنظيم  قطاع 
النمو الرئيسية يف إمارة رأس الخيمة، وتسعدنا 
إكزوتيك  مؤتمر  من   11 ال  النسخة  استضافة 

ملنظمي حفالت الزفاف.
مــن جانبه قال ريشــيكيش شــيتي، الرئيس 
التنفيــذي لرشكة »إكزيتو« ومؤتمر »إكزوتيك 
متحمســون  نحن  الزفاف«  حفــالت  ملنظمي 
إلعــادة املؤتمر إىل رأس الخيمة يف عام 2023 
9 إصدارات يف جميــع أنحاء العالم وأيضاً  بعد 
لجلــب أكثر من 350 منظم حفالت زفاف من 

50 دولة. )وام(

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة 
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مركز بحوث
وأعرب معالي ســعيد محمــد الطاير 
العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة 
بهذا  دبي عــن فخره  كهربــاء ومياه 
سجل  إلى  يضاف  الذي  العلمي  اإلنجاز 
والتميز  بالنجاحــات  الحافل  الهيئــة 
ويدعــم مســاعيها إلثــراء المجتمع 
العلمي المحلي والعالمي، مشــيرا إلى 
أن اإلنجاز ينســجم مع اســتراتيجية 
الهيئة لضمان أمن واســتدامة الطاقة 
من خالل اعتماد أحدث تقنيات تخزين 
الطاقة وتنفيذ عدة مشروعات لتخزين 

الطاقة.
النائب  المهندس وليد بن سلمان  وقال 
تطوير  لقطــاع  للرئيــس  التنفيــذي 
الهيئة: » يضم  فــي  والتميز  األعمال 
مجّمع  ضمن  والتطوير  البحوث  مركز 
للطاقة  مكتــوم  آل  راشــد  بن  محمد 
الشمسية 44 باحثاً وباحثة من بينهم 
والماجستير،  الدكتوراه  حملة  26 من 
إطالقه 84 ورقة  منذ  المركز  ونشــر 
دولية  علميــة  مؤتمرات  فــي  بحثية 
ومجالت ودوريات عالمية محّكمة« .

ال�ضارقة �ضيف
وتاريخها  لثقافتنــا  عنوانــاً  ليكون   
ونافــذًة يطــل منها العالــم ليتعرف 
التاريخية ومســاهماتنا  على جذورنا 
بالعلوم  اإلنســانية  بناء الحضارة  في 

والفلسفة والفنون المختلفة".
أن احتفــاء كوريا  العامري  وأضــاف 
الكبير  الثقافي  بالمشــروع  الجنوبية 
للشــارقة باختيارهــا ضيف شــرف 
"معرض سيول الدولي للكتاب 2023 
اإلمارات  دولة  احتفاء بمنجزات  " هو 
ترســيخ  صعيد  على  المتحدة  العربية 
المعرفــة أساســا للتنميــة والتقدم، 

واحتفاء بالثقافة العربية وتكريم لكل 
ساهموا  ممن  ومؤسسة  وناشر  كاتب 
فــي صياغة مشــهدنا الثقافي محلياً 

وإقليمياً وعالمياً .
للكتاب"  الدولي  سيول  ويعد "معرض 
من أشــهر معارض الكتب في آســيا 
والعالــم، والذي بدأ محليــاً منذ العام 
دولي  معرض  إلــى  تطور  1954، ثم 
عام 1995، ويمثــل حلقة وصل بين 
صناعة  وخبراء  والموزعين  الناشرين 
القارة، وتتخذ  النشــر على مســتوى 
للتعريف  الجنوبية منصة  منه كوريــا 
صناعة  تطويــر  فــي  بإســهاماتها 
التحتية  بنيتهــا  على  اعتمادا  النشــر 
المتطــورة في مجال التقــدم التقني 
والعلمي، إضافــة إلى التعريف بأوجه 
باالنفتاح  تتميز  التي  الكورية  الثقافة 

والتواصل مع مختلف الثقافات.
والشراكات  الروابط  ترســيخ  وبهدف 
في  الممثلة  المختلفــة  الثقافات  بين 
الشــارقة  برنامج  المعرض، يشــمل 
الثقافية  بالفعاليــات  حافلــة  أجندة 
إلى  الحواريــة، إضافــة  والجلســات 
التراثيــة  الفنــون  لوحــات  تنظيــم 
تســتعرض  التي  الفنية  والمعــارض 
اإلماراتية، وذلك  الثقافــة  جماليــات 
واألدباء  الناشرين  من  نخبة  بمشاركة 
ســتتاح  الذين  والمفكرين  والفنانين 
لتبادل  لقــاء نظرائهــم  لهــم فرصة 
الخبرات وبحث فرص االســتثمار في 

المعرفة والصناعات اإلبداعية.

خبراء: الإمارات
ضرورة  إلى  ســموه  فيها  دعا   والتي 
تضافر جهود المجتمع الدولي ســعيا 
والســالم  الســلم  قيم  ترســيخ  إلى 
كونهــا  والتعــاون  واالســتقرار 
ممكنات أساســية للتنمية االقتصادية 

واالجتماعية المســتدامة في الحاضر 
والمستقبل.

المرعشــي،  أكدت حبيبة  فمن جانبها 
عمــل  مجموعــة  مؤســس  عضــو 
اإلدارة  للبيئــة عضو مجلس  االمارات 
الخضراء، أن  لألبنية  اإلمارات  لمجلس 
المستدامة  للتنمية  الدولة  استراتيجية 
الوطني،  لالقتصاد  المهمة  الروافد  من 
ومنهــا عدة قطاعــات أهمها القطاع 
أهداف  لدعم  الذي يســعي  العمرانــي 
الطاقة  توفير  عبر  المستدامة  التنمية 
والميــاه مع تقليل اســتهالك الموارد 
الطبيعيــة الموجودة من أجل تخفيف 

البصمة الكربونية لألبنية.
وشددت على ضرورة تبني رؤية محددة 
بيئة صحية لألجيال،  من أجل توفيــر 
ضمــن رؤيــة الدولة االســتراتيجية 
الكربونــي 2050 ، وتوعية  للحيــاد 
و  الكربوني  الحيــاد  بمعني  الجمهور 
من ثم إيجاد اآلليات والســبل لتحقيق 

تلك األهداف.
إلى أن مجلس اإلمارات لألبنية  ولفتت 
الخضراء يمتلك أبحاثا ودراســات في 
ذلك المجــال بصفة دورية إضافة إلى 
جائزة البناء المســتدام وجائزة البناء 
الدول  تغطي  جوائــز  الخضراء، وهي 
فقط،  اإلمارات  دولــة  وليس  العربية 
الدول  وقالــت :" لدينا شــراكات مع 
في  يحدث  الذي  التطــور  ألن  العربية 
باإليجاب  ينعكــس  الشــقيقة  الدول 
إن  المنطقة.. وقالت  باقــي دول  علي 
نحل  كخلية  تعمل  الدولة  مؤسســات 
اســتعدادا لـــ "كــوب 28" في عام 

.2023
رئيس  يمــر  حنيفة  قالــت  بدورهــا 
األوسط  بالشرق  االســتدامة  خدمات 
إن  بمجموعة JLL العالمية  وأفريقيا 
الخضراء مهم  البيئة  العالم نحو  اتجاه 
خاصة وأن االستدامة تلعب دورا مهما 

فيمــا يتعلق برحلة التغيــر المناخي، 
خالل  مــن  اإلمارات  بــدور  مشــيدة 
إلى  للوصول  الدول  دعم  في  مبادراتها 
الحياد الكربوني. وأشارت إلى ضرورة 
االنتقال إلــى مرحلة تنفيذ االلتزامات 
الوصول  بضرورة  النــاس  توعية  بعد 
إلى / صفر كربون / على مســتويات 
التركيز  والدول، مع  والمدن  الشركات 
على الفرص التي تجلب كفاءات ابتكار 
مع  الحلول  أفضــل  مشــاركة  إجانب 
المطورين و المهندســين المعماريين 
الذين يشــكلون جزءا كامال من البيئة 

المستدامة.
للحياد  اإلمــارات  ووصفــت، رؤيــة 
وقوية، الفتة  طموحة  بأنها  الكربوني 
العالم ســيتابع "كوب 28"  أن  إلــى 
مصر  جمهورية  فــي  الجــاري  العام 
دولة  في  التالية  النســخة  ثم  العربية 
في 2023،  المتحدة  العربية  اإلمارات 
للمــرة األولى في المنطقة، داعية إلى 
إفســاح المجال للقطــاع الخاص في 
المنطقة لمشــاركة الحكومات لتنفيذ 

التنمية المستدامة. أجندة 
أتاسي، المدير  فرانكو  جانبه، دعا  من 
الذكية لشركة  التحتية  للبنية  التنفيذي 
األوسط  الشرق  لمنطقة  /ســيمنس/ 
اإلمارات  مجلس  إدارة  مجلــس  عضو 
المصلحة  الخضــراء، أصحاب  لألبنية 
المشــاركة في  إلى  المؤسســات  من 
معالجــة أزمات التغيــر المناخي في 
مســار الحد من البصمــة الكربونية، 
في  الحكيمة  القيادة  جهود  على  مثنيا 
دولــة اإلمارات وحكومتها الرشــيدة 
منظور  مــن  باالســتدامة  الهتمامها 
مبادرات  وبناء  وتشــريعي  مؤسسي 
حكومية وشــبه حكوميــة نحو بيئة 

أكثر اخضرارا .
بأنه ضمن  أنــه يشــرف  إلى  ولفــت 
تحقيقها  يتم  التي  اإلنجازات  منظومة 

في دولة اإلمارات، ووسط فريق العمل 
حلول  ومــزود  للتكنولوجيا  كمــزود 
للمســاعدة في مسار الدولة نحو بيئة 
مستدامة وتقليل االنبعاثات الكربونية، 
رحلة  بأنها  الكربوني  الحيــاد  واصفا 
المصلحة  ألصحاب  المراحــل  متعددة 
من المطورين إلى الشركات.. وقال إن 
تلك الجهود تعــد تغييرا تقنيا وثقافيا 
و ســلوكيا قبل أن تصبح استراتيجية 
فروعنا  ونعمــل من خــالل  ورؤيــة 
فــي دول العالم على المســاهمة في 
كربون"  هــدف " صفر  إلى  الوصول 

بحلول 2030.
شودهري، مدير  حسام  الدكتور  ونوه 
دراســات بجامعة هيريــوت وات في 
المستقبل  مباني  عن  الحديث  إلى  دبي 
فــي دولة اإلمارات و مــا الذي يمكن 
أن تفعله المــدن لتتواصل مع بعضها 
العالم..  يلهم  مستدامة  لتكون  البعض 
المتحدة  العربيــة  اإلمارات  إن  وقــال 
ضمن  أهدافها  لتحقيــق  الكثير  تفعل 
اســتراتيجيتها لعــام 2050 و مــن 
المباني  حــول  األكاديمي  المنظــور 
نتشارك  الذكية  والتقنيات  المستقبلية 

المعرفة.
ولفت إلى ضرورة ضمان كيفية تعزيز 
خاصة  المستدامة  التنمية  مستهدفات 
المركزين  تصدرتا  ودبي  أبوظبي  أن  و 
الثانــي كأذكــى مدينتين في  األول و 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
لعام 2021 للمرة الثانية على التوالي، 
وفــق مؤشــرIMD الســنوي للمدن 
الذكية، مؤكدا اســتمرار الجهد لتعزيز 
ومنها  المبــادرات  خالل  مــن  الوعي 
التي  والمواصالت  الطرق  هيئة  جهود 
تلعب دورا كبيرا فيما يتعلق بمسارات 
وغيرها  الكهربائية  المركبات  دراجات 
وجميعها تلقى استحســان الجمهور، 
عالوة على االهتمام بالطاقة المتجددة 

الدولة ألكثر من 50 مليون  واستثمار 
النظيفة، وتوســيع  الطاقة  في  دوالر 

الشبكات الذكية للمباني المستدامة.

الأكاديمية الأولمبية
عبد  بن  أحمــد  الدكتور  معالــي  وأكد 
اللــه حميــد بالهول الفالســي وزير 
النائب األول لرئيس  التربية والتعليــم 
رئيس  الوطنيــة  األولمبيــة  اللجنــة 
العلم  التنفيــذي، أهمية ودور  المكتب 
للمســتقبل  بناء أجيال  في  والمعرفة 
مواجهة  على  والقدرة  بالوعي  تتسلح 

التحديات في كافة مجاالت الحياة.
وأشــار معاليــه، في كلمــة وجهها 
بمناســبة تخريج الدفعــة األولى من 
برامــج األكاديمية األولمبية الوطنية، 
الوطنية  األولمبيــة  الحركــة  أن  إلى 
المميزة  العناصر  إلى  باستمرار  تحتاج 
الحريصة علــى تقديم الحلول العملية 
لالرتقاء بمســتوى  والمبتكرة  البناءة 
كافة،  النواحي  مــن  اإلمارات  رياضة 
انطالقاً من توجيهات ســمو الشــيخ 
أحمــد بن محمد بن راشــد آل مكتوم 
الوطنية، وهو  األولمبية  اللجنة  رئيس 
انعقاد  فترة  طــوال  وضح  الذي  األمر 
المنتســبين  التزام  خالل  من  البرامج 
وحرصهم على حضور جميع المراحل 
بأفضل  واالســتفادة  والمحاضــرات 

صورة ممكنة.
ووجــه معاليه باالســتمرار في ضخ 
دمــاء جديدة مــن الكــوادر الوطنية 
خالل  من  الرياضي  بالعمــل  لاللتحاق 
األولمبيــة  األكاديميــة  دور  تعزيــز 
الوطنية وما تتضمنه من برامج علمية 
تثقيف  تســتهدف  طموحة  ورياضية 
بأهمية  لديهم  الوعي  ورفع  منتسبيها 
وقيمة المعرفة اســتعداداً لقيادة دفة 

االتحادات.

راأ�س الخيمة ت�ضت�ضيف موؤتمر 
منظمي حفالت الزفاف

دبي-الوحدة:
العضو  الطاير   كرم معايل سعيد محمد 
لهيئة كهرباء  التنفيذي  الرئيس  املنتدب 
يوســف  املهندس  املبتكر  دبــي  ومياه 
حسن الربعي من قطاع املياه والهندسة 
املدنيــة يف الهيئة بعد ترشــيحه ممثالً 
من  املتحدة  العربيــة  اإلمــارات  لدولة 
براءات  مكتب  من  املحكمني  فريق  قبل 
مجلس  لدول  العامة  باألمانة  االخراع 
للمشــاركة  العربية  الخليجي  التعاون 
الدويل   »2022 »آيتكــس  معــرض  يف 
يف  التقنية  واالبتــكارات  لالخراعــات 
ماليزيا وفوزه بالجائزة الذهبية يف فئة 
األنابيب  »مكعبات  اخراعه  عن  األفراد 

لكشف الترسبات«.
املهندس  بجهود  الطاير  معايل  وأشــاد 
الربعــي الحثيثة البتــكار حلول ذكية 
ومســتدامة ملواجهة أزمة شــح املياه 
العاملية. وأعرب معايل الطاير عن فخره 
التي  اإلماراتيني  املخرعــني  بإنجازات 
كحاضنة  اإلمارات  دولــة  مكانة  تعزز 
راية  وترفع  واإلبــداع  لالبتكار  عاملية 
الدولية  املحافــل  يف  اإلمــارات  دولــة 
وتدعم مســاعي دبي بأن تكون املدينة 
ابتكاراً  واألكثر  األذكى واألرسع تطوراً 

يف العالم.
كما نّوه معاليه إىل االخراعات النوعية 
دول  من  املخرعون  فيها  شــارك  التي 
معرض  يف  الخليجي  التعــاون  مجلس 
مســاعي  عىل  مثنياً   »2022 »آيتكس 
التعاون  مجلس  لــدول  العامة  األمانة 
الخليجــي العربيــة الراميــة إىل إبراز 

االخراعات وتشجيع املخرعني.
مــع  »انســجاماً  معاليــه:  وأضــاف 
لجعل  الرشــيدة  القيــادة  توجيهــات 

وثقافة  يوميــة  ممارســة  االبتــكار 
مؤسسية راسخة ندعم يف هيئة كهرباء 
وميــاه دبــي ثقافة االبتــكار ونعمل 
أفراد  وكافــة  املوظفني  تشــجيع  عىل 
املجتمع عــىل االبتكار لضمان التطوير 
خططها  وتحقيق  الهيئة  يف  والتحسني 
تميزها  مســرية  وتعزيــز  التنمويــة 
املؤسسات  أبرز  من  بوصفها  وريادتها 
الخدماتية حول العالم وأكثرها تميزاً يف 

جميع املجاالت.

دبي-وام:
/دي  العامليــة  دبــي  موانئ  أعلنــت   
للموانئ  العامــة  الهيئة  و  بي ورلــد/ 
/األحد/  يــوم  /موانئ/  الســعودية 
30 عاًمــا  اتفاقيــة مدتهــا  توقيــع 
باســتثمار 490 مليون درهم إماراتي 
أمريكي  نحو/133.4/ مليــون دوالر 
رفيعة  لوجســتية  منطقــة  إلنشــاء 
وذلك  اإلسالمي  جدة  ميناء  يف  املستوى 
بني  الوثيقة  التعــاون  عالقات  إطار  يف 
املتحدة واململكة  العربية  اإلمارات  دولة 
إمارة  وحــرص  الســعودية،  العربية 
دبي عىل مشــاركة الخربات والتجارب 
الناجحــة ومضافرة الجهود بما يخدم 

التنمية الشاملة يف املنطقة. توجهات 
تســتهدف االتفاقيــة إنشــاء منطقة 
 415 مســاحة  عىل  تمتد  لوجســتية 
ألف مــر مربع، وتتضمن مســتودًعا 
للحاويــات الداخلية بســعة 250 ألف 
حاوية نمطية قياس 20 قدًما، ومنطقة 
 100 بمساحة  واملستودعات  التخزين 
ألف مر مربع، مع إمكانية مضاعفتها 

200 ألف مر مربع. إىل 
معايل  برعاية  االتفاقيــة  توقيع  جرى 
املهندس صالح بن نارص الجارس، وزير 
السعودي  اللوجستية  والخدمات  النقل 
رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة العامة 
نهيان  الشيخ  سعادة  وحضور  للموانئ 
بن ســيف بن محمد آل نهيان ســفري 
الدولة لدى اململكة العربية السعودية و 
ســعادة عمر بن طالل حريري، رئيس 
الهيئــة العامة للموانئ الســعودية، و 
مجلس  رئيس  سلّيم،  بن  أحمد  سلطان 
اإلدارة والرئيــس التنفيــذي ملجموعة 
موانــئ دبي العامليــة »دي بي ورلد«، 
ومحمــد الشــيخ، الرئيــس التنفيذي 
ووفد  الســعودية«،  ورلد  بــي  لـ«دي 
رفيع املســتوى من مسؤويل الحكومة 
اإلدارة  الســعودية، وعدد من مسؤويل 

التنفيذية يف »دي بي ورلد«.

الجديدة  اللوجستية  املنطقة  وســتعزز 
املكانــة  اإلســالمي  جــدة  مينــاء  يف 
االســراتيجية لـــ »دي بــي ورلد« يف 
لوجســتية  حلوالً  وســُتقّدم  املنطقة، 
اململكة  يف  الوســائط  ومتعددة  رائــدة 
أنشطة  وستدعم  الســعودية..  العربية 
إعادة التصدير يف ميناء جدة اإلسالمي، 
وســتخّفض الوقت مــع تقليل تكلفة 
مــن  لــكل  اللوجســتية  الخدمــات 

املستوردين واملصّدرين عىل حد سواء.
املنطقــة منصــة متكاملة  وســتقّدم 
املوانئ  عمليات  تربــط  التي  للخدمات 
يوفر  مــا  األخــري،  امليــل  بأنشــطة 
البضائع  لتخزيــن  مســتودعات تربيد 
املــرّبدة ومن ثم تجميعهــا يف حاويات 
مســتودعات  اىل  ونقلها  متخصصــة 
األســواق  إىل  شــحنها  أو  املتعاملــني 

املجاورة.
رئيس  سلّيم،  بن  أحمد  ســلطان  وقال 
مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي 
ملجموعة موانــئ دبي العاملية »دي بي 
االســهام  ويرّشفنا  »يســعدنا  ورلد«: 
الســعودية  رؤية  تحقيق  يف  بفعاليــة 
2030 والتي تشــمل تطوير منظومة 
تدعم  ومســتدام  مزدهر  بحــري  نقل 

واالجتماعية  االقتصادية  الطموحــات 
للمملكــة، وتعزيــز مكانتهــا كمركز 
لوجستي عاملي.. ونؤكد يف هذه املناسبة 
التزامنا باالستثمار يف عمليات التحديث 
تطبيق  الحيــوي من خالل  املرفق  لهذا 
اللوجستية  الخدمات  مســتويات  أعىل 
القائمة عىل  التجارية  الحلــول  وتوفري 
التكنولوجيــا، ونحــن عــىل ثقة بأن 
املرحلة التي وصلنا إليها اليوم ستسهم 
واالنتاجية،  الكفاءة  مستويات  رفع  يف 

إضافة إىل إيجاد فرص عمل جديدة«.
بتعزيز  ملتزمون   « سلّيم:  ابن  وأضاف 
دور ومكانة ميناء جدة اإلسالمي الذي 
البحر  عىل  اســراتيجي  بموقع  يتمتع 
األحمــر والذي لعــب دوراً حيوياً عىل 
التجارة  العصور يف تسهيل حركة  مدى 
جوهر  يتمثل  و  والغــرب..  الرشق  بني 
اســراتيجيتنا كمزّود لحلول سلســلة 
التوريــد الشــاملة يف توفري حزمة من 
الخدمات اللوجستية ملتعاملينا، وسد أي 
وستمّكننا  السوق..  يف  موجودة  فجوة 
الحيوية  التجاريــة  املرافق  هــذه  مثل 
اململكة، من  يف  أكــرب  تقدم  تحقيق  من 
مزّودي  كبار  تعاوننا مع  توسيع  خالل 

الرائدة«. الخدمات اللوجستية 

من جانبه، قال ســعادة عمر بن طالل 
حريــري : »تتيح املنطقة اللوجســتية 
الجديــدة تقديــم خدمــات إلكرونية 
دمج  مع  للبيئــة،  وصديقة  متطــورة 
الجنوبية  الحاويــات  عمليــات محطة 
مع املنطقة اللوجســتية، وذلك يف إطار 
ســعي الهيئــة الدائم لتوفــري مناطق 
لوجســتية ُمتكاملــة تعزز تنافســية 
رفع  يف  وتسهم  اإلســالمي  جدة  ميناء 
مع  تماشياً  املســافنة،  بضائع  كميات 
االسراتيجية الوطنية للنقل والخدمات 
اللوجستية.« وأضاف حريري: »ستعمل 
هذه الرشاكــة عىل ربط عمليات امليناء 
ُيمكن من  بمــا  اللوجســتية  باملنطقة 
تقديم خدمات لوجســتية كاملة وعىل 
التشــغيلية،  الكفاءة  من  عالية  درجة 
إضافة إىل توسيع دائرة التعاون املشرك 
مع كربى مزّودي الخدمات اللوجستية، 
التصديــر  إعــادة  وتعزيــز عمليــات 
اللوجســتية  وتقليــل تكلفة الخدمات 
مستوى  بأعىل  الخدمات  أفضل  لتقديم 
كانت  واملســتثمرين.«  للمســتفيدين 
موانئ دبــي العاملية »دي بي ورلد« قد 
أبرمت اتفاقية عقــد امتياز مع الهيئة 
العامــة للموانــئ »موانــئ« يف أبريل 
محطة  وإدارة  تشغيل  ملواصلة   2020
الجنوبيــة يف مينــاء جدة  الحاويــات 

اإلسالمي مدته ثالثني عاًما.
والتزمت »دي بي ورلد« باســتثمارات 
إجماليــة تقدر بنحــو /2.94/ مليار 
800 مليون  درهــم إماراتي /حــوايل 
محطــة  وتحديــث  لتوســيع  دوالر/ 

الحاويات..
الذي  الجديــد،  املــرشوع  وسيشــهد 
تحديثات  مراحل،  أربع  عىل  ســيجري 
عمق  توسيع  ذلك  يف  بما  التحتية  للبنية 
املعدات  وتركيب  والرصيــف،  الغاطس 
املتقدمة، واستخدام التقنيات املتطورة، 
ومبادرات  والرقمنة،  األتمتــة  وبرامج 
من  حيث  الكربــون،  انبعاثات  تقليــل 

.2024 املقرر اكتماله بحلول عام 

موانئ دبي العالمية »دي بي ورلد« والهيئة العامة للموانئ ال�سعودية تبرمان 
�سراكة ا�ستراتيجية جديدة لإن�ساء منطقة لوج�ستية في جدة

كهرباء دبي تكرم اأحد المبتكرين لفوزه بالجائزة الذهبية 
في معر�س »اآيتك�س«

»توطين القطاع ال�سياحي بدبي« تطلق برنامج التدريب 
ال�سيفي بنظام التعلم عن بعد
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يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

االثنني 20 يونيو 2022ـ  العـدد 15072 
12 متابعــــات

اأبوظبيـ  )الوحدة(:

عقدت اجلمعية العمومية جلمعية رواد الزراعة 

الت�أ�سي�س  بعد  االأول  اجتم�عه�  االإم�راتية 

بح�سور ممثلي دائرة تنمية املجتمع ب�أبوظبي، 

ا�ست�س�فت  التي  غرا�سي�  مزارع  يف  وذلك 

االجتم�ع.

الق�نوين  الن�س�ب  بح�سور  االجتم�ع  وعقد 

النتخ�ب  وذلك  العمومية  اجلمعية  الأع�س�ء 

اأع�س�ء جمل�س اإدارة اجلمعية. ورحب امل�ست�س�ر 

ح�مد احل�مد املدير التنفيذي ملجموعة غرا�سي� 

ب�حل�سور وتقدم ب�ل�سكر حل�سة عي�سى بوحميد 

وزيرة تنمية املجتمع وللدكتور مغري خمي�س 

اخلييلي رئي�س دائرة تنمية املجتمع ب�أبوظبي 

على جهودهم� يف خدمة الدولة والدعم الذي 

قدم�ه الإ�سه�ر اجلمعية.

العمومية  اجلمعية  الأع�س�ء  ب�ل�سكر  وتوجه 

حلر�سهم على اختي�ر ممثليهم يف جمل�س اإدارة 

يف  ورغبتهم  االإم�راتية  الزراعة  رواد  جمعية 

تقدمي كل م� يخدم املج�ل الزراعي ب�لدولة.

وبعد فتح ب�ب الرت�سيح لع�سوية جمل�س االإدارة 

تقدم 10 من االأع�س�ء ل�سغل ال�سبعة مق�عد يف 

جمل�س االإدارة، وجرت عملية الت�سويت ب�إدارة 

والتي  ب�أبوظبي  دائرة تنمية املجتمع  ممثلي 

اأ�سم�وؤهم  الت�لية  املر�سحني  فوز  عن  اأ�سفرت 

اأحمد  االإدارة: امل�ست�س�ر ح�مد  مبق�عد جمل�س 

الزرعوين،  اإ�سم�عيل  ع�دل  والدكتور  احل�مد، 

والدكتورة �سلط�نة عثم�ن يو�سف، واأحمد مو�سى 

ال�سيد  وهدى  الزع�بي،  علي  وعي�سى  رم�س�ن، 

عبداجلليل اله��سمي، ومنى جمعة القبي�سي.

اجلمعية  فو�ست  االنتخ�ب�ت  انته�ء  وبعد 

يخت�ر  اأن  املنتخب  االإدارة  جمل�س  العمومية 

اختت�م  مت  وقد  للجمعية،  املرئية  الهوية 

االجتم�ع بتوجيه ال�سكر لدائرة تنمية املجتمع 

االأع�س�ء  وجلميع  الدائرة  ممثلي  واحل�سور 

احل�سور.

دبي-وام:

مذكرة  التحتية  والبنية  الط�قة  وزارة  وقعت 

لل�سن�ع�ت  »�سيمن�س«  �رشكتي  مع  تف�هم 

و«اأودي فول�سواجن« ال�رشق االأو�سط تهدف اإىل 

بتقدمي  الكهرب�ئية  املركب�ت  بقط�ع  النهو�س 

تدعم  التي  اخلدم�ت  ورقمنة  التقنية  احللول 

القط�ع عرب ت�أ�سي�س عالقة طويلة االأمد تعمل 

من خالله� ال�رشكت�ن ك�رشيكني للم�س�همة يف 

تعزيز اأهداف التنمية امل�ستدامة والرقمنة لدولة 

االإم�رات.

وقع املذكرة كل من  املهند�س �رشيف العلم�ء 

ل�سوؤون  التحتية  والبنية  الط�قة  وزارة  وكيل 

الرئي�س  �سرتوف  وهلموت  والبرتول  الط�قة 

االأو�سط«  ال�رشق  »�سيمن�س  ل�رشكة  التنفيذي 

وك�ر�سنت بيندر املدير التنفيذي ل�رشكة »اأودي 

ال�رشق االأو�سط« بح�سور املهند�س حممد امليل 

اأ�سول البنية التحتية  الوكيل امل�س�عد لقط�ع 

الوكيل  الق��سمي  ن��رش  وال�سيخ  االحت�دية 

امل�س�عد لقط�ع تنظيم البنية التحتية والنقل 

وعدد من امل�سوؤولني.

املركب�ت  ا�ستخدام  اإن   «  : العلم�ء  وق�ل 

التع�ون مع  واقعً� واإن  اأمراً  اأ�سبح  الكهرب�ئية 

الرائدة  الع�ملية  وال�رشك�ت  اخل��س  القط�ع 

ي�رشع اخلطى لتطوير التكنولوجي� والربجمي�ت 

وتطوير  الكهرب�ئية  املركب�ت  بعمل  املتعلقة 

اإن  خ��سة  حتت�جه�  التي  التحتية  البنية 

االإم�رات تعد �سب�قة يف خو�س غم�ر ا�ستخدام 

هذا النوع من املركب�ت، لذلك ارت�أين� عقد مثل 

اجلهود  تدعم  التي  الطموحة  ال�رشاك�ت  هذه 

واملب�درات االإم�راتية لتبني ا�ستخدام املركب�ت 

املتعددة  املزاي�  من  واال�ستف�دة  الكهرب�ئية 

التنقل  اعتم�د حلول  من  التي ميكن حتقيقه� 

اجلديدة«.

واأ�س�ف اأن مذكرة التف�هم تت�سمن، اأي�س� التزام 

الث�نية  املرحلة  تنفيذ  بدعم  ك�فة  االأطراف 

تركيب عدد من  املعتمدة مل�رشوع  من اخلطة 

االحت�دية  الطرق  الأ�سول  الكهرب�ئية  ال�سواحن 

واملب�ين احلكومية التي ت�رشف على تنفيذه� 

اأن  اإىل  م�سريا  التحتية،  والبنية  الط�قة  وزارة 

 »Audi hub« املذكرة تهدف اأي�س� اإىل اإن�س�ء

�سمن ا�سرتاح�ت الطرق االحت�دية وتت�سمن مركز 

خدم�ت حلول ال�سحن اأو اأجهزة �سحن املركب�ت 

املعمول  واللوائح  للقوانني  وفقً�  الكهرب�ئية 

به� يف الدولة وو�سع حلول عملية للتحدي�ت 

املرتبطة ب�لتو�سع يف ا�ستخدامه� حيث تتع�ون 

االأطراف الثالثة يف تب�دل املعلوم�ت واملعرفة 

املنفعة  ذات  الق�س�ي�  يف  والتف�كر  واخلربات 

الداعمة ملنظومة  املتب�دلة، واإطالق املب�درات 

املركب�ت الكهرب�ئية .

املب�درات  من  عدد  تنفيذ  �سيتم  اأنه  واأو�سح 

للم�س�همة برفع م�ستوى وعي موظفي احلكومة 

الكهرب�ئية  ب�ملركب�ت  االإم�راتي  واملجتمع 

االإعالم  و�س�ئل  عرب  توعوية  حمله  خالل  من 

اإق�مة  عن  ف�ساًل  االحت�دية  الطرق  مل�ستخدمي 

ور�س عمل فنية وجل�س�ت ع�سف ذهني ع�مة 

بني  التوعية  م�ستوي�ت  ورفع  احللول  لتقدمي 

املوظفني واأفراد املجتمع حول اأهمية االعتم�د 

ودعم  امل�ستدامة  التنمية  يف  ودوره�  عليه� 

املن�خي  التغري  ق�سية  الدولة يف  م�ستهدف�ت 

واملح�فظة على املوارد الطبيعية.

اأن مثل هذه ال�رشاك�ت ت�س�هم يف بلورة  واأكد 

فكرة التحول نحو ا�ستخدام املركب�ت الكهرب�ئية 

امل�س�ريع  �سي�غة  يف  االإم�رات  توجه  وتدعم 

ب�ري�س  اتف�ق  حتقيق  اإىل  اله�دفة  واملب�درات 

اأوائل  من  الدولة  تعترب  الذي  املن�خي  للتغري 

فتح  يف  وت�س�هم  عليه  �س�دقت  التي  الدول 

املزيد  وبن�ء  امل�ستدامة  للتنمية  رحبة  اآف�ق 

من ال�رشاك�ت الع�ملية الداعمة لري�دة االإم�رات 

الع�ملية يف خمتلف املج�الت ال �سيم� املرتبطة 

ب�البتك�ر والتكنولوجي� واال�ستدامة ذات االرتب�ط 

بقط�ع التنقل .

وذكر العلم�ء اأن دولة االإم�رات متتلك قط�ع نقل 

ومرافق وبنى حتتية تعد من بني االأف�سل واالأكرث 

تطوراً على امل�ستوى الع�ملي حيث متتد �سبكة 

املن�طق  على  النقل  وو�س�ئل  واملرتو  الطرق 

خمتلف  يف  النمو  لتدعم  وتتك�مل  احل�رشية 

الفت�  وال�سي�حة،  والتج�رة  االقت�س�د  قط�ع�ت 

اإىل اأن قط�ع النقل يف االإم�رات يحظى ب�هتم�م 

التنمية امل�ستدامة  الر�سيدة لدوره يف  القي�دة 

وارتب�طه الوثيق بقط�ع�ت حيوية تعول عليه� 

الدولة كثرياً للخمـــ�سني عـــــ�مً� القــــ�دمة.

يذكر اأن مذكرة التع�ون امل�سرتك ت�أتي ا�ستكم�اًل 

البنية  »ت�أهيل  م�رشوع  من  االأوىل  للمرحلة 

التحتية ب�سواحن املركب�ت الكهرب�ئية« والذي 

ينفذ ب�ل�رشاكة بني وزارة الط�قة والبنية التحتية 

اإىل  واله�دفة  لل�سن�ع�ت  »�سيمن�س«  و�رشكة 

ال�سي�رات  ال�ستخدام  التحتية  البنية  جتهيز 

موا�سف�ت  اعتم�د  خالله�  ومت  الكهرب�ئية 

ال�سواحن ذات اجلودة الف�ئقة وال�رشيعة واطالق 

اجله�ت  جتمع  متك�ملة  اإلكرتونية  من�سة 

اعتم�د  اإىل  اإ�س�فة  والقط�ع اخل��س  احلكومية 

تطبيق اإلكرتوين بهدف تنظيم العملية والت�سهيل 

على املتع�ملني.

»عمومية رواد الزراعة الإماراتية« تعقد اجتماعها الأول في اأبوظبي

»الطاقة والبنية التحتية« توقع مذكرة تفاهم مع »�سيمن�س« و »اأودي فول�سواجن«

ال�سودان: ولية نهر النيل تحظر ا�ستيراد المنتجات البال�ستيكية  

ملياردير رو�سي يقا�سي م�سرف »كريدي �سوي�س«

احلرطومـ  )الوحدة(:

ا�سترياد  منع  النيل  نهر  والية  اعلنت 

والية  وايل  واكد  البال�ستيكية  املنتج�ت 

عقده  �سحفي  موؤمتر  خالل  النيل  نهر 

االأحد �رشورة مراع�ة  مبدينة عطربة يوم 

تب�دل املنفعة من خالل التج�رة احلدودية 

االنت�ج  منه� خ��سة مدخالت  لال�ستف�دة 

وتطوير ال�سن�عة م�سرياً ايل �رشورة التغيري 

التطور وخلق  تواكب  بديلة  فر�س  وخلق 

م�رشوع�ت  عرب  للخريجني  عم�لة  فر�س 

يف القط�عني واحليواين والزراعي م�سرياً ان 

عدد اخلرجني ب�لوالية بلغ 38600 خريج 

حكومة  ان  مبينً�   17000 ا�ستيع�ب  مت 

الوالية ت�سعي لت�سغليهم .

وا�ستعر�س وايل نهر النيل م� نفذته حكومة 

الوالية من م�رشوع�ت تنموية وخدمية يف 

عدد من حملي�ت الوالية بح�سب �سحيفة 

االنتب�هة.

من ج�نبه اكد وزير امل�لية حمجوب ال�رش 

خلو الوالية من اأية اعتداءات للم�ل الع�م 

اأو جت�وزات اأو ق�س�د مبينً� ان الرق�بة علي 

امل�ل الع�م ت�تي عرب وزراء حكومة الوالية 

بعد تقرير املراجعة الداخلية واعلن التزام 

ب�ملعدل  الع�ملني  مرتب�ت  بدفع  الوزارة 

مبين� ان حكومة الوالية حتملت دفع 70 

مي�ر �سهريً� الكم�ل املعدل.

برموداـ  )وكالت(:

م�لكني  فيت�يل  الرو�سي  امللي�ردير  رفع 

»كريدي  م�رشف  �سد  ق�س�ئية  دعوى 

 500 بقيمة  خ�س�ئر  لتعوي�سه  �سوي�س« 

مليون فرنك �سوي�رشي )491 مليون يورو( 

للبنك  �س�بًق�  م�لًي�  م�ست�س�ًرا  اأن  زعم 

»�سونت�غ  ل�سحيفة  وفًق�  به�،  له  ت�سبب 

ت�س�يتونغ« االأحد.

اإن  بر�س  فران�س  لوك�لة  امل�رشف  وق�ل 

»كريدي �سوي�س ينفي كل االدع�ءات«.

»�سونت�غ  �سحيفة  ن�رشته  مق�ل  اأكد 

ت�س�يتونغ« اأن م�لكني، املقيم يف مون�كو 

للملي�ردير  ال�س�بق  التج�ري  وال�رشيك 

ورئي�س الوزراء اجلورجي ال�س�بق بيدزين� 

ايف�ني�سفيلي، كلف مكتب املح�م�ة االأمريكي 

كني اإمي�نويل مبق��س�ة كريدي �سوي�س يف 

هذه الق�سية املتعلقة ب�مل�ست�س�ر ال�س�بق 

ب�تري�س لي�سكودرون.

يف ع�م 2015، ق�م »كريدي �سوي�س« بف�سل 

هذا امل�ست�س�ر الذي ك�ن يعمل يف جنيف، 

وفًق� لو�س�ئل االإعالم. وبعد مق��س�ته يف 

خم�س  ب�سجنه  املحكمة  امرت  جنيف، 

�سنوات يف 2018، وانتحر يف 2020.

وا�س�رت اإىل »اأن جميع ال�سلط�ت اجلن�ئية 

اقرت  الق�سية  هذه  يف  الُتم�ست  التي 

الطرف  هو  �سوي�س  كريدي  م�رشف  ب�أن 

املت�رشر«.

اأعق�ب  يف  اجلديدة  الق�سية  هذه  وبداأت 

فوز ايف�ني�سفيلي موؤخراً بق�سية رفعه� يف 

برمودا ورد فيه� ا�سم لي�سكودرون.

يف اأواخر م�ر�س، قررت املحكمة العلي� يف 

برمودا اأن ايف�ني�سفيلي تكبد خ�س�رة بقيمة 

553 مليون دوالر يف ا�ستثم�رات متت من 

يف  �سوي�س  لكريدي  ت�بعة  �رشكة  خالل 

برمودا ب�سبب �سوء اإدارة امل�ست�س�ر امل�يل.

ا�ستئن�ف  نيته  �سوي�س«  »كريدي  واأعلن 

احلكم.

ق�س�ئيً�، مل ُيغلق ملف ب�تري�س لي�سكودرون 

االقت�س�دية  االأنب�ء  وك�لة  وك�سفت  بعد. 

ال�سوي�رشية »ايه دبليو بي« هذا االأ�سبوع 

اأن املدعي الع�م فتح حتقيقً� منف�ساًل بحق 

امل�رشف، عقب انتح�ر امل�ست�س�ر ال�س�بق.

لوك�لة  ج�نبه،  من  �سوي�س،  كريدي  ق�ل 

فران�س بر�س االأحد اإن امل�رشف يعتقد اأن 

موظفه ال�س�بق ت�رشف من تلق�ء نف�سه.

الرئي�س التنفيذي ل�سركة نواة : تحميل 

الوقود النووي يبرز التميز الت�سغيلي 

بقيادة الكفاءات الإماراتية

علي احلم�دي

اأبوظبيـ  )وام(:

التنفيذي  الرئي�س  احلم�دي  علي  املهند�س  اأكد   

االإم�رات  ملوؤ�س�سة  الت�بعة  للط�قة  نواة  ل�رشكة 

النووية وامل�سوؤولة عن ت�سغيل و�سي�نة  للط�قة 

م�سي  ال�سلمية،  النووية  للط�قة  براكة  حمط�ت 

مع  الت�سغيلي،  التميز  حتقيق  يف  قدمً�  ال�رشكة 

امتالكه� ك�فة اخلربات واالأدوات الالزمة لت�سغيل 

ثالث حمط�ت للط�قة النووية يف ذات االآن، وذلك 

عملية  »نواة«  يف  الت�سغيلي  الفريق  بدء  بعد 

حتميل الوقود النووي يف مف�عل املحطة الث�لثة 

يف براكة بعد �سدور الرخ�سة الت�سغيلية للمحطة 

من قبل الهيئة االحت�دية للرق�بة النووية.

وق�ل احلم�دي بهذه املن��سبة : » توا�سل �رشكة 

نواة للط�قة حتقيق االإجن�زات يف جم�ل ت�سغيل 

يف  مك�نته�  تكري�س  وب�لت�يل  براكة،  حمط�ت 

ملتزم  كم�سغل  الع�ملي  النووية  الط�قة  قط�ع 

ب�ملتطلب�ت الرق�بية املحلية حيث اأجرت الهيئة 

تفتي�س  عملية   120 النووية  للرق�بة  االحت�دية 

ومراجعة للمحطة الث�لثة من بني اأكرث من 520 

عملية مراجعة للمحط�ت، وذلك اإىل ج�نب االلتزام 

ب�أعلى املع�يري الع�ملية واأف�سل مم�ر�س�ت االأداء 

املعمول به� يف هذا القط�ع، وذلك بجهود الكف�ءات 

االإم�راتية املدربة التي تقود فرق عمل ت�سم اأكرث 

الفرق خربات  من 50 جن�سية، حيث متتلك هذه 

وا�سعة من خالل ت�سغيل املحطتني االأوىل والث�نية 

يف براكة ».

مفارقة في ال�سودان.. اأزمة قمح رغم تكد�س المخزون

»�سابك« ال�سعودية توزع اأرباحاً قيمتها 6٫7مليار ريال خالل 6 اأ�سهر

اخلرطومـ  )الوحدة(:

ال�سودان، ورغم  اأزمة قمح وخبز يف 

ذلك، تتكدّ�س اأكي��س القمح يف منزل 

اهلل،  عبد  عم�د  ال�سوداين  املزارع 

ب�سبب ال�س�ئقة االقت�س�دية التي متر 

ت�سرتي  التي  ال�سودان  حكومة  به� 

ع�دة حم�سوله �سنوي�.

وانتهى عبد اهلل من ح�س�د حم�سوله 

على  ب�حل�سول  وُوعد  م�ر�س  منذ 

دوالرا(   75( �سوداين  جنيه   43000

للجوال زنة 100 كيلوغرام، وهو �سعر 

حتفيزي حددته احلكومة للمزارعني 

لت�سجيعهم على زراعة القمح.

من  القمح  جواالت  تخرج  مل  لكن 

منزله ال�سغري الذي يقع قرب حقله 

يف اللعوتة يف والية اجلزيرة جنوب 

اخلرطوم. 

ويقول عبد اهلل الب�لغ من العمر 45 

جمعت  منذ  �سهران  »م�سى  ع�م�  

املح�سول ومل يعد ب�إمك�ين تخزينه 

يزعج  اأمر  اإنه  االآن،  بعد  املنزل  يف 

مننح  »كن�  وي�سيف  ع�ئلتي«. 

احلكومة املح�سول ك�ماًل، ومل ن�سطر 

اأبًدا اإىل اإع�دته اإىل املنزل خ�سو�س� 

مهي�أة«  خم�زن  لدين�  لي�ست  اأن 

لالحتف�ظ به.

اآالف  حمنته  يف  اهلل  عبد  وي�س�طر 

املزارعني ال�سودانيني الذين يزرعون 

اجلزيرة  م�رشوع  من  كجزء  القمح 

الزراعي وهو االأكرب نط�ق� يف ال�سودان 

امل�رشوع  و�س�هم  الفرن�سية.  بح�سب 

على مدى عقود يف تغطية جزء من 

اإجم�يل احتي�ج�ت ال�سودان من القمح 

الب�لغة 2،2 مليون طن �سنوًي�.

لكن هذا الع�م، مل ت�ستطع ال�سلط�ت 

ال�سودانية �رشاء كمي�ت القمح الك�ملة، 

الإخالء  يتدافعون  املزارعني  ت�ركة 

الرو�سية  احلرب  ومنذ  خم�زنهم. 

االأوكرانية يف فرباير وتداعي�ته على 

اأ�سع�ر احلبوب والوقود، تلوح اأزم�ت 

بلدان  يف  �سيم�  ال  الع�مل  يف  غذاء 

تعتمد يف وارداته� ب�سكل اأ�س��سي على 

الدولتني املتن�زعتني.

القمح  من  اخلرطوم  واردات  وت�سكل 

من مو�سكو وكييف مع� بني 70 و80 

بح�سب  ال�سودان،  احتي�ج�ت  من   %

تقرير �س�در عن االأمم املتحدة الع�م 

االأغذية  منظمة  وتوقعت  امل��سي. 

والزراعة الت�بعة لالأمم املتحدة )ف�و( 

القمح  اإنت�ج  يغطي  اأن  م�ر�س  يف 

احتي�ج�ت  ربع  الع�م  هذا  املحلي 

القمح يف ال�سودان فقط.

يف  ال�سودانية  امل�لية  وزارة  وق�لت 

ملتزمة  اإنه�  ال�سهر  هذا  �س�بق  وقت 

من  ا�سرتاتيجي  احتي�طي  ت�سكيل 

القمح ي�سل اإىل 300 األف طن.

يف  الزراعي  ب�لبنك  م�سوؤوال  اأن  اإال 

والية اجلزيرة ف�سل عدم الك�سف عن 

ا�سمه ق�ل  »البنك لي�ست لديه اأموال 

حتى ي�سرتي القمح )هذا الع�م(«.

وزارة  من  اأموااًل  »طلبن�  واأ�س�ف 

)املركزي(  ال�سودان  وبنك  امل�لية 

م�سوؤول  واأكد  ا�ستج�بة«.  نلق  ومل 

اآخر بوزارة امل�لية ال�سودانية نق�س 

االأموال.

الريا�س  – )د ب اأ (:

 قرر جمل�س اإدارة ال�رشكة ال�سعودية 

لل�سن�ع�ت االأ�س��سية )�س�بك(، توزيع 

اأرب�ح نقدية على امل�س�همني بن�سبة 

وبواقع  امل�ل،  راأ�س  من   % 5ر22 

25ر2  ري�ل لل�سهم عن الن�سف االأول 

ملي�ر  يع�دل 7ر6   م�  2022 وهو 

ري�ل.

ن�رش  بي�ن  يف   ، “�س�بك”  وق�لت 

على موقع “تداول” ال�سعودي، يوم 

املوزع  املبلغ  اإجم�يل  اإن  االحد، 

االأ�سهم  وعدد  ري�ل،  ملي�ر  75ر6  

ملي�رات  ثالث  لالأرب�ح  امل�ستحقة 

�سهم. 

»وول �ستريت« و«الحتياطي الفيدرالي« 

يدخالن  اأ�سبوعاً حافاًل بالأحداث ال�سبابية

نيويوركـ  )وكالت(:

يبدو اأن »وول �سرتيت« وبنك االحتي�طي الفيدرايل 

والنتيجة  االأ�سبوع،  هذا  جديداً  واقعً�  �سيدخالن 

عدم  مع  كبرية  خ�س�ئر  للم�ستثمرين  ب�لن�سبة 

وجود نه�ية وا�سحة لالأمر؛ ف�ملوؤ�رش »�ست�ندرد اآند 

بورز« تراجع لالأ�سبوع الع��رش يف اآخر 11 اأ�سبوعً�، 

وهو االآن يف منطقة �سوق ه�بطة. واأغلقت جميع 

اأعلى م�ستوي�ته�  اأقل بن�سبة 10% من  قط�ع�ته، 

االأخرية، وانخف�س موؤ�رش داو جونز ال�سن�عي اإىل 

اأقل من 30 األف نقطة االأ�سبوع امل��سي للمرة االأوىل 

منذ ين�ير 2021.

الف�ئدة  اأ�سع�ر  الفيدرايل  االحتي�طي  بنك  ورفع 

وهي  امل��سي،  االأربع�ء  اأ�س��س،  نقطة  مبقدار 75 

االأكرب منذ ع�م 1994، واأ�س�ر اإىل ا�ستمرار الت�سديد 

يف امل�ستقبل، و�سيديل جريوم ب�ول ب�سه�دته اأم�م 

الكوجنر�س االأ�سبوع املقبل، ومن املتوقع اأن يتم�سك 

بخطته مبزيد من الت�سدد حتى يتم الق�س�ء على 

الت�سخم.
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�أخبار و�إعالنات

�لم�سور �لإمار�تي �سليمان �أحمد لــ»                  «: 

ري�سته �لتي ير�سم بها هي عد�سته

ا�ستلهم اأفكاري من تموج الرمال وظالل الكثبان و�سكون الغروب والألوان الخالبة

والذي  ع�شق  عالقة   ،، بالكامريا  عالقته 

دفعه لهذا الع�شق هو حبه للطبيعة فاأراد 

اأن يوثق ما تراه عينه من مناظر جميلة 

�شنة  الفن  لهذا  بدايته  وكانت   ، خالبة 

2006 والذي �شجعه على حمل الكامريا 

�شديقه اأحمد دروي�ش ، وبداأ �شيئًا ف�شيئًا 

غمار هذا العامل اجلميل والتمعن بخلق 

اهلل ح�شب قول الفنان ال�شوئي �شليمان 

اأحمد .

الوحدة التقته و�شجلت معه احلوار التايل 

فتابعوه معنا : 

 * بني الهواية واالحرتاف منعطف حتول ،، 

كيف حتولت الهواية عندك اإىل احرتاف  ؟

ب�شيطة  جدا  كانت  الت�شوير  بدايتي يف 

املعاجلة  من  الكثري  اإىل  تفتقر  و�شوري 

وت�شحيح االأخطاء. فكانت نقطة البداية 

عندما طرح مركز الفنون بخورفكان دورة 

امل�شور  يد  على  ال�شوئي  الت�شوير  يف 

املحرتف �شعيد جمعوه. والتي كان لها 

الدور الكبري يف التحول من الهواية اإىل 

االحرتاف. وعندما اأقول احرتاف لي�ش ذلك 

اأنني و�شلت اإىل العاملية اأو اأين حمرتف 

كل االحرتاف بل الزلت اأحاول الو�شول اإىل 

االحرتاف وخ�شو�شًا االحرتاف العاملي وال 

زلت اأتعلم واأنهل من هذا الفن اجلميل من 

خالل ح�شور الور�ش والدورات املتطورة 

النجومية  اإىل  واأرقى  هديف  اأنال  لكي 

يف وطني ومن بعد ذلك اأمثل وطني يف 

املحافل العاملية واأ�رشفها.

* اأقمت العديد من املعار�ش ، كيف وجدت 

اإقبال اجلماهري على هذه املعار�ش وهل 

مل�شت لديهم الثقافة الكافية عن الت�شوير 

ال�شوئي ؟

املعار�ش يف املنطقة ال�رشقية وبالذات 

�شنة  كل  تزايد.  يف  خورفكان  منطقة 

متنوعة  معار�ش  هناك  هلل  واحلمد 

ومتخ�ش�شة ويف تزايد م�شتمر. وبالن�شبة 

لالإقبال فهو يف تزايد ولكن تزايد ب�شيط 

يف  معار�ش  توجد  ال  و�شابقا  و�شحيح. 

وباالأ�شح  بهذا احلجم  ال�رشقية  املنطقة 

�شبه معدومة والنا�ش لي�ش لديها ثقافة 

املعار�ش  هذه  فمع  ال�شوئي  الت�شوير 

وفئة  جمهور  لها  واأ�شبح  االأمر  تطور 

كبــرية . 

* يتهم بع�ش امل�شورين الفوتوغرافيني 

االآن باإ�شفاء العديد من التعديالت على 

الكومبيوتر  برامج  طريق  عن  ال�شورة 

هذا  من  نف�شك  تربئ  كيف   ،، املختلفة 

االتهام ؟

اأو  ممنوعًا  لي�ش  ال�شور  على  التعديل 

الكمبيوتر  برامج  وا�شتخدام  حرامًا. 

املختلفة لي�ش مبمنوع. يف الوقت نف�شه 

العامليني  امل�شورين  من  الكثري  هناك 

هذه  عن  ي�شتغنون  ال  واملحرتفني 

ا�شتخدام  تقنني  من  البد  ولكن  الربامج 

هذه الربامج. وهناك نوعان من التعديل، 

تعديل مرغوب وهو اأن ال يزيد التعديل عن 

اأكرث من 10% اأو 15% ، فهذا التعديل لن 

يوؤثر على فكرة ال�شورة اأو املحور العام 

لل�شورة وبالعك�ش �شوف يزيد من جمالية 

واالقت�شا�ش  االألوان  ناحية  من  ال�شورة 

االآخر  النوع  اأما  وغريها من اجلماليات. 

�شوف  والذي  فيه  املبالغ  التعديل  وهو 

ال�شورة من  ال�شورة وت�شبح  يوؤثر على 

�شورة فنية فوتوغرافية اإىل �شورة ر�شمية 

اأو مبا ي�شمى االآن جرافيك�ش. فعن نف�شي 

التعديل  التقليل من  االإمكان  اأحاول قدر 

وبع�ش االأحيان ال اأعدل ال�شورة وال اأجلاأ 

اإىل اإ�شفاء اأي تعديل.

حتى  معني  الهام  م�شدر  فنان  لكل   *

تتبلور فكرة عمل ما ،، �شليمان بن عيد ما 

هو م�شدر الهامه ؟

كما اأ�شلفت من قبل، اأنا مفعم بالطبيعة 

وعا�شق لها. فقبل اأن اأم�شك الكامريا فاأنا 

الطبيعة  بهذه  اأتاأمل  اأجل�ش  ما  كثرياً 

واأ�شتمتع بها وخا�شة يف اأوقات ال�رشوق 

الرئي�شي  اإلهامي  فم�شدر  والغروب. 

فعادة  تعاىل.  اهلل  وهبنا  التي  الطبيعة 

ما اأكون بجوار البحر اأمتعن يف �شاطئه 

بع�ش  ويف  الهادئة،  اأمواجه  و�شوت 

ا�شتلهم  ال�شحراء  يف  اأكون  االأحيان  

الرمال  متوج  فاأ�شاهد  هناك  من  اأفكاري 

وظالل الكثبان و�شكون الغروب واالألوان 

اخلالبة واملبهرة التي ت�شوبه. 

يفهمها  ر�شالة  اأبلغ  الت�شويري  الفن   *

املتلقي فما الر�شالة التي يحملها اإنتاجك؟

طبعا لكل فنان ر�شالة �شامية يحملها، 

وتت�شح هذه الر�شالة من خالل االأعمال 

اأعمايل هي  الفنان. فاأغلب  التي يقدمها 

هذا  خ�شم  ففي  الطبيعة.  حتاكي  التي 

العامل  م�شتوى  على  العمراين  التطور 

وبالذات يف بالدنا فاإن الطبيعة العذراء 

والتي مل تطالها االأيادي الب�رشية فهي يف 

اأ�شابق  اأن  اأحاول  االإمكان  فقدر  تناق�ش. 

قبل  االأماكن  لهذه  ال�شور  واألتقط  الزمن 

فوات االأوان.
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 يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل عن الرخصة 
بني االطراف املذكورين اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول: بشري كونيا امو كونيا امو    الجنسية:  الهند 
 اىل الطرف الثاين:  محمد اماكونل صديق     الجنسية:  الهند بنسبة 100% 

حصة ليصبح مالك الرخصة
التنمية  دائرة  من  صادرة  رخصة   ) سميحة  )كافترييا  التجاري  باالسم   
االقتصادية بعجامن برقم ملف ) 100692  ( واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة 

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

من تاريخ نرش هذا االعالن.
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الإمارات العربية المتحدة

وزارة العدل

 الكاتب العدل العام

 تنازل/ بيع 
اعالن
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 دولة االمارات العربية المتحدة
وزارة العدل

 دولة االمارات العربية المتحدة
وزارة العدل

عن رئي�س ق�سم الحجوزات والبيوع 

محكمة ال�سارقة االإتحادية االإبتدائية

عن رئي�س ق�سم الحجوزات والبيوع 

محكمة ال�سارقة االإتحادية االإبتدائية

محكمة الشارقة االبتدائية االتحادية
 قسم الحجوزات والبيوع

القضية التنفيذية رقم 1066 لسنة 2016
إعالن بيع عقار باملزاد العلني )نرشاً( 

محكمة الشارقة االبتدائية االتحادية
 قسم الحجوزات والبيوع

القضية التنفيذية رقم 1066 لسنة 2016 
إعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ ضده )نرشاً( 

 املنفذ ضده / خليفة عبيد عيل القطي النعيمي
 لصالح طالب التنفيذ / سعاد موسااليت

 تعلن محكمة الشارقة االبتدائية االتحادية للجميع بأنه سينعقد مزاد علني وذلك عىل موقع االمارات للمزادات http://www.emiratesauction.ae يف 
متام الساعة الثانية عرش ظهراً يوم الخميس املوافق 29-6-2022 ، وذلك لبيع الوحدات يف القطعة رقم 989 ملك مبنطقة الخان )برج هند( العىل عطاء والعائد 

ملكيته للمنفذ ضده وأوصافها عىل النحو التايل:

املنفذ ضده / خليفة عبيد عيل القطي النعيمي
 لصالح طالب التنفيذ / سعاد موسااليت

يف   http://www.emiratesauction.ae تعلن محكمة الشارقة االبتدائية االتحادية للجميع بأنه سينعقد مزاد علني وذلك عىل موقع االمارات للمزادات 
متام الساعة الثانية عرش ظهراً يوم الخميس املوافق 29-6-2022 ، وذلك لبيع الوحدات يف القطعة رقم 989 ملك مبنطقة الخان )برج هند( العىل عطاء والعائد 

ملكيته للمنفذ ضده وأوصافها عىل النحو التايل:

  يتوجب عىل الراغب باالشرتاك باملزايدة أن يتقدم مبوجب شيك مصدق بقيمة %20 من الثمن املقدر للعقار. فعىل من يرغب بالرشاء أو االستفسار عن ذلك 
مراجعة قسم الحجوزات والبيوع باملحكمة أو املوقع االلكرتوين لالمارات للمزادات http://www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع . وعىل كل 

من له اعرتاض التقدم باعرتاضه معززا إياه مبا يربره من مستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة أيام عىل االقل 

  يتوجب عىل الراغب باالشرتاك باملزايدة أن يتقدم مبوجب شيك مصدق بقيمة %20 من الثمن املقدر للعقار. فعىل من يرغب بالرشاء أو االستفسار عن ذلك 
مراجعة قسم الحجوزات والبيوع باملحكمة أو املوقع االلكرتوين لالمارات للمزادات http://www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع . وعىل كل 

من له اعرتاض التقدم باعرتاضه معززا إياه مبا يربره من مستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة أيام عىل االقل 

رقم الوحدة

205

304

407

506

803

رقم الوحدة

901

1101

1204

1401

رقم امللك

17/989 ملك

24/989 ملك

35/989 ملك

42/989 ملك

63/989 ملك

رقم امللك

69/989 ملك

85/989 ملك

93/989 ملك

100/989 ملك

تخفيض 50%

175,000 درهم

172,500 درهم

160,000 درهم

177,500 درهم

117,500 درهم

تخفيض 50%

127,000 درهم

175,000 درهم

300,000 درهم

175,000 درهم

املساحة 

1.073.14 ق.م

1.077.44 ق.م

975.19 ق.م

1024.70 ق.م

750.23 ق.م

املساحة 

929.88 ق.م

1032.23 ق.م

1.713.57 ق.م

1.032.23 ق.م

رقم الوحدة

205

304

407

506

803

رقم الوحدة

901

1101

1204

1401

رقم امللك

17/989 ملك

24/989 ملك

35/989 ملك

42/989 ملك

63/989 ملك

رقم امللك

69/989 ملك

85/989 ملك

93/989 ملك

100/989 ملك

تخفيض 50%

175,000 درهم

172,500 درهم

160,000 درهم

177,500 درهم

117,500 درهم

تخفيض 50%

127,000 درهم

175,000 درهم

300,000 درهم

175,000 درهم

املساحة 

1.073.14 ق.م

1.077.44 ق.م

975.19 ق.م

1024.70 ق.م

750.23 ق.م

املساحة 

929.88 ق.م

1032.23 ق.م

1.713.57 ق.م

1.032.23 ق.م

  اسم الرشكة :  السعيد لاللكرتونيات   ش.ذ.م.م 
العنوان :  محل رقم 10 ملك محمد عيل اسامعيل، ديرة، نايف. . 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1114299   رقم الرخصة 687569   

مبوجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 
قانونيون  محاسبون  السيايب  سامل   : املصفي  وبتعيني  أعاله   املذكورة  الرشكة  بانحالل  لديها 

ومدققوا حسابات للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار :19-6-2022 تاريخ تصديق القرار : 2022-6-19

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
303 ملك الشيخ مانع راشد مانع آل مكتوم، رقة البطني هاتف  رقم : 2272828 04 فاكس: 
2274080 04  مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من 

تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة :  برازوس لتجارة البرتوكيامويات    ش.ذ.م.م 
العنوان : مكتب رقم 03-1501 ملك شيخ امني اخرت، بر ديب، الخليج التجاري 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1203265   رقم الرخصة  747749  

مبوجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 
قانونيون  محاسبون  السيايب  سامل   : املصفي  وبتعيني  أعاله   املذكورة  الرشكة  بانحالل  لديها 

ومدققوا حسابات للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار :16-6-2022 تاريخ تصديق القرار : 2022-6-16

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
303 ملك الشيخ مانع راشد مانع آل مكتوم، رقة البطني هاتف  رقم : 2272828 04 فاكس: 
2274080 04  مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من 

تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة :   صباح ديجيتل للقرطاسية   ش.ذ.م.م 
العنوان : محل 1 ارض 421-312 ملك رباب عيل، السوق الكبري ، بر ديب

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1031371   رقم الرخصة 613172   

مبوجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 
قانونيون  محاسبون  السيايب  سامل   : املصفي  وبتعيني  أعاله   املذكورة  الرشكة  بانحالل  لديها 

ومدققوا حسابات للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار :  28-4-2022   تاريخ تصديق القرار : 2022-4-28

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
303 ملك الشيخ مانع راشد مانع آل مكتوم، رقة البطني هاتف  رقم : 2272828 04 فاكس: 
2274080 04  مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من 

تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة :  ندى الورد لتجارة االلكرتونيات ذ.م.م 
b العنوان : مكتب ملك ابراهيم سعيد احمد لوتاه، دير، ام الرمول، استدامة

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1497274  رقم الرخصة    890884 مبوجب هذا تعلن دائرة 
الرشكة  بانحالل  لديها  التجاري  السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  ديب  يف  والسياحة  االقتصاد 
املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي : سامل السيايب محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار : 16-2-2022    تاريخ تصديق القرار : 2022-2-16

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
303 ملك الشيخ مانع راشد مانع آل مكتوم، رقة البطني هاتف  رقم : 2272828 04 فاكس: 
2274080 04  مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من 

تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة :   كيمرتانس لتجارة البرتوكيامويات   ش.ذ.م.م 
العنوان :  مكتب 2101-21  ملك الشيخ محمد بن زايد ال نهيان، بر ديب، املركز التجاري 

االول 
الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري  1324247   رقم الرخصة   798536  
مبوجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 
قانونيون  محاسبون  السيايب  سامل   : املصفي  وبتعيني  أعاله   املذكورة  الرشكة  بانحالل  لديها 

ومدققوا حسابات للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار :16-6-2022 تاريخ تصديق القرار : 2022-6-16

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
303 ملك الشيخ مانع راشد مانع آل مكتوم، رقة البطني هاتف  رقم : 2272828 04 فاكس: 
2274080 04  مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من 

تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: سامل السيايب محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات 
 العنوان: مكتب 303 ملك الشيخ مانع راشد مانع آل مكتوم، رقة البطني

مبوجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم التأشري يف السجل 

التجاري لديها لتصفية رشكة /   السعيد لاللكرتونيات   ش.ذ.م.م  وبتعيني املصفي 

املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :19-6-2022 تاريخ تصديق القرار : 2022-6-19

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

يف  العنوان اعاله  هاتف  رقم : 2272828 04 فاكس: 2274080 04 مصطحباً معه 

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

 اسم املصفي: سامل السيايب محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات 
 العنوان: مكتب 303 ملك الشيخ مانع راشد مانع آل مكتوم، رقة البطني

مبوجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم التأشري يف السجل 

البرتوكيامويات ش.ذ.م.م  وبتعيني  التجاري لديها لتصفية رشكة / برازوس لتجارة 

املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :16-6-2022 تاريخ تصديق القرار : 2022-6-16

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

يف  العنوان اعاله  هاتف  رقم : 2272828 04 فاكس: 2274080 04 مصطحباً معه 

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

اسم املصفي: سامل السيايب محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات 
 العنوان: مكتب 303 ملك الشيخ مانع راشد مانع آل مكتوم، رقة البطني

مبوجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم التأشري يف السجل 

وبتعيني  للقرطاسية   ش.ذ.م.م   ديجيتل  /   صباح  لتصفية رشكة  لديها  التجاري 

املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :  28-4-2022   تاريخ تصديق القرار : 2022-4-28

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

يف  العنوان اعاله  هاتف  رقم : 2272828 04 فاكس: 2274080 04 مصطحباً معه 

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

 اسم املصفي: سامل السيايب محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات 
 العنوان: مكتب 303 ملك الشيخ مانع راشد مانع آل مكتوم، رقة البطني

مبوجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم التأشري يف السجل 

وبتعيني  ذ.م.م   االلكرتونيات  لتجارة  الورد  ندى    / رشكة  لتصفية  لديها  التجاري 

املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار : 16-2-2022    تاريخ تصديق القرار : 2022-2-16

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

يف  العنوان اعاله  هاتف  رقم : 2272828 04 فاكس: 2274080 04 مصطحباً معه 

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

 اسم املصفي: سامل السيايب محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات 
 العنوان: مكتب 303 ملك الشيخ مانع راشد مانع آل مكتوم، رقة البطني

مبوجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم التأشري يف السجل 

التجاري لديها لتصفية رشكة / كيمرتانس لتجارة البرتوكيامويات ش.ذ.م.م  وبتعيني 

املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :16-6-2022 تاريخ تصديق القرار : 2022-6-16

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

يف  العنوان اعاله  هاتف  رقم : 2272828 04 فاكس: 2274080 04 مصطحباً معه 

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

االثنني 20 يونيو 2022ـ  العـدد 15072
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االثنني 20 يونيو 2022ـ  العـدد 15072
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االثنني 20 يونيو 2022ـ  العـدد 15072

االثنني 20 يونيو 2022ـ  العـدد 15072

االثنني 20 يونيو 2022ـ  العـدد 15072

االثنني 20 يونيو 2022ـ  العـدد 15072

االثنني 20 يونيو 2022ـ  العـدد 15072

االثنني 20 يونيو 2022ـ  العـدد 15072

�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

�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
بانحالل �سركة

�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

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

خورفكان - عمر �سريقي:

وكيل د�ئرة �لطاقة : 

بدء تحميل الوقود النووي في ثالث محطات براكة خطوة رائدة تعزز اأمن الطاقة
اأبوظبي-وام:

 اأكد �شعادة املهند�ش اأحمد حممد الرميثي، 

بدء  اأن  اأبوظبي  يف  الطاقة  دائرة  وكيل 

حمطات  ثالث  يف  النووي  الوقود  حتميل 

الوحدة  ت�شغيل  رخ�شة  اإ�شدار  فور  براكة 

ل�شالح �رشكة »نواة للطاقة« خطوة رائدة 

الطاقة  اأمن  تعزيز  نحو  اإماراتية  ب�شواعد 

الرميثي  وقال  امل�شتقبل.  يف  واال�شتدامة 

يف ت�رشيحات له : »تتوج اخلطوة جهودا 

االرتقاء  نحو  �شنوات  خالل  �شعت  كبرية 

بالقدرات واخلربات الوطنية الإدارة وت�شغيل 

الوحدة الثالثة يف حمطات براكة للطاقة 

دولة  م�شرية  يعزز  ما  ال�شلمية،  النووية 

االإمارات نحو ريادة جمال الطاقة النظيفة 

لقيادتنا  نبارك  اإماراتية..  ب�شواعد  عامليا 

الر�شيدة و�شعب االإمارات هذا االإجناز الذي 

االإمارات على �شنع  دولة  ت�شميم  يعك�ش 

املزيد من النجاحات«. واأ�شاف : » متثل 

لتعزيز  احللول  اأهم  اأحد  النووية  الطاقة 

اأمن الطاقة وا�شتدامتها يف دولة االإمارات، 

حمطات  �شتنتج  الكامل،  الت�شغيل  وعند 

الكهرباء  االأربع ما يعادل 25% من  براكة 

امل�شتهلكة يف دولة االإمارات، و�شتحد من 21 

مليون طن من االنبعاثات الكربونية �شنويا، 

وهو ما يعادل اإزالة 3.2 مليون �شيارة من 

طرق الدولة كل عام ما �شي�شهم يف خلق 

م�شتقبل م�شتدام لالأجيال القادمة«.

الإعالناتكم بالوحدة: هاتف:  024488400  فاك�س: 024488201



�شركة نيبون تلجراف اند تلفون

 كورب لالت�شاالت تطبع العمل عن 

بعد لـ 30 األف موظف

تحديث خدمة التنبوؤات المرورية على 

جوجل ماب�س

في�شانات عارمة ت�شرب اأنحاء من 

مدينة اإيبوه الماليزية

االنت�صار دون قتال لي�س بعيد المنال

محللة اأمريكية ت�شير الى ان  الذكاء اال�شطناعي... نهج ال�شين لحروب الم�شتقبل.. 

�شركات ت�شنيع ال�شيارات تنتقد اعتزام األمانيا اإنهاء �شرف مكافاآت 

�شراء ال�شيارات الكهربائية

وزراء اإعالم مجموعة ال�شبع ال�شناعية اإي باي اليف: من�شة ت�شوق جديدة عبر االإنترنت

يجرون م�شاورات ب�شاأن حرية ال�شحافة
بون  )د ب �أ( –

 يف خ�سم �حلرب �لعدو�نية �لرو�سية على �أوكر�نيا يركز وزر�ء 

�لإعالم يف دول جمموعة �ل�سبع على مو�سوع حرية �ل�سحافة 

خالل �جتماع لهم يف بون باأملانيا يوم �لأحد.

ويتناول �للقاء �لذي يب���د�أ يف �لو�حدة بعد ظهر �لغد �لنقاط 

�لتى يت�سمنها هذ� �ملو�سوع وهي �حتو�ء �ملعلومات �مل�سللة 

وحماية �لعاملني يف جمال �لإعالم، وحت�سني ظروف عملهم.

ومن �ملتوقع �أن يح�رض وزير �لإعالم �لأوكر�ين �لجتماع عرب 

ر�بط فيديو.

وقالت وزيرة �لدولة �لأملاني���ة لالإعالم، كالوديا روت،  »يف 

�لوقت �لذي يوجد فيه ����رض�ع عاملي بني فكرة �لدميقر�طية 

و�لأ�سكال �ل�ستبد�دي���ة للحكم و�لأنظمة�ملت�سلطة، من �ملهم 

للغاي���ة �أن نو�سح �أهمية �ل�سحافة �حلرة �مل�ستقلة وحماية 

�ل�سحفيني و�ل�سحفيات من �أجل حماية منظومة �لدميقر�طية«.

�أ�سافت روت/ حزب �خل�رض/ قائلة: »وتعد حرب نظام بوتني 

هي �أي�سا حربا �سد ثقافة �لدميقر�طية«.

ت�سم جمموعة �ل�سبع �لوليات �ملتح���دة و�أملانيا و�ليابان 

وبريطانيا وفرن�سا و�إيطاليا وكند�.

كما �ستكون مفو�سية �لحت���اد �لأوروبي ممثلة يف �لجتماع 

يوم غد.

ينعق���د �جتماع وزر�ء �لإعالم مبجموع���ة �ل�سبع قبل حو�يل 

�أ�سب���وع من �لقمة �لكربى لق���ادة �ملجموعة يف �إملاو بولية 

بافاريا �لأملانية.

يعد �ملنتدى منا�سبة لتبادل �لآر�ء ب�سورة تقليدية بني �لدول 

�ل�سناعية �لغربية �لكربى.

توظيف تقنيات الذكاء اال�شطناعي لتحديد مدى تاأثر االإب�شار 

بمر�س المياه الزرقاء

برلني  )د ب اأ(-

 �نتقدت ر�بطة �ل�رضكات �لدولية لت�سنيع 

�ل�سي���ار�ت ت�رضيح���ات وزي���ر �ملالية 

�لأملاين كري�ستي���ان ليندنر �لتي �أعلن 

فيها عن �لإلغاء �ملبكر ل�رضف مكافاآت 

�رض�ء �ل�سيار�ت �لكهربائية.

وقال رئي�س �لر�بط���ة ر�ينهارد ت�سريبل 

يف بي���ان �إن » �أح���ز�ب �حلكومة كانت 

�أعلن���ت يف �تف���اق �لئت���الف ��ستمر�ر 

تطوير ومو��سلة مكافاأة �رض�ء �ل�سيار�ت 

�لكهربائية حتى 2025 �نطالقا من �سبب 

وجيه لتحقيق �لأهد�ف �لوطنية �خلا�سة 

باملناخ«.

و�أ�س���اف �أن » �ل����رضكات �مل�سنع���ة 

وعمالوؤه���ا �عتمدو� عل���ى ذلك« وقال 

�إن » �لإلغ���اء �ملفاج���ئ ملكافاأة �رض�ء 

�سيكون مبثابة  �لكهربائي���ة  �ل�سيار�ت 

خرق خطري للثق���ة« حمذر� من حدوث 

ركود يف �ل�س���وق �لأمل���اين لل�سيار�ت 

�رتف���اع �لنبعاثات  �لكهربائي���ة ومن 

�لكربونية من قط���اع �لنقل يف �أملانيا 

»فمج���رد �لنقا����س فقط ح���ول �إنهاء 

مكافاآت �ل�رض�ء لل�سي���ار�ت �لكهربائية 

�أدى حالي���ا �إىل حالة كبرية من �لتوتر 

وينبغي على �حلكومة �لأملانية �أن تنهي 

هذه �لتكهنات على �لفور«.

كان ليندن���ر �أعرب عن تاأيي���ده لإلغاء 

حو�فز �رض�ء �ل�سيار�ت �لكهربائية وقال 

يف ت�رضيح���ات ل�سحيف���ة »فيلت �آم 

زونتاج« �لأملانية : »ب�سفتنا حكومة، 

نحن مكلفون بعدم رف���ع �لأ�سعار �أكرث 

من خالل �لإعانات، ولي�س �ل�ستمر�ر يف 

زيادة �لديون وخن���ق �أنف�سنا بتكاليف 

فائ���دة �أعلى...لدينا ت�سخم خطري يجب 

كبحه، ونحن مل يعد يف مقدورنا تقدمي 

�إعانات موجهة ب�س���كل خاطئ« وذلك 

يف �إ�سارة �إىل دعم �ل�سيار�ت �لكهربائية 

�خلال�سة و�لهجني.

�شان فران�شي�شكو  )د ب اأ(-

 �أطلق���ت �رضك���ة �لت�س���وق �لإلكرتوين 

�لأمريكية �إي باي خدمة جديدة با�سم �إي 

باي ليف ت�سهل على �مل�ستخدمني �رض�ء 

�ل�سلع �لقابلة لالقتناء. وتتيح �ملن�سة 

�جلدي���دة  للم�ستخدمني �ختيار �ل�سلع 

و�لتفاعل �ملبا�رض مع �لباعة و�مل�سرتين 

�لآخرين �أثناء عملية �ل�رض�ء.

وق���ال دون بل���وك نائ���ب رئي����س �إي 

باي لقط���اع �ل�سلع �لقابل���ة لالقتناء 

و�لإلكرتوني���ات يف �ل�رضك���ة »مع منو 

جمتم���ع جامع���ي �ملقتني���ات، نقدم 

من�سة مبا�رضة جديدة جتمع بني بيئة 

�لتو��سل و�لتفاعل مع �سهولة ل ت�سدق، 

وت�سمح لأفر�د جمتمعنا بالتو��سل معا 

ح���ول �لهتمامات �مل�سرتك���ة و�ل�سلع 

�ملرغوبة«.

وذكر موقع �سي نت دوت كوم �ملتخ�س�س 

يف مو�سوعات �لتكنولوجيا �أن �ملن�سة 

�ستنظم �أول ح���دث مبا�رض لبيع �ل�سلع 

�لقابلة لالقتناء يوم 22 حزير�ن/يونيو 

�ملقبل و�سي�سه���د عر�س بطاقات تد�ول  

نادرة م���ن �رضكة بليك���ر تريدجن �لتي 

تن�سط على من�سة �إي باي.  وت�سم قائمة 

�ملقتني���ات �ملعرو�س���ة للبيع يف هذ� 

�حلدث بطاقة حتمل �سورة لعب �ل�سلة 

�ل�سهري مايكل ج���ورد�ن وتعود �إىل عام 

1995. و�إىل جانب �لقدرة على �رض�ء هذه 

�لبطاقات،  ميكن للم�ساركني يف �حلدث 

تبادل �حلو�ر فيما بينهم و�لتو��سل معا.

 من ناحيته قال جي�س مينو رئي�س �رضكة 

بليكر تريدجن �إن »�إي باي توفر لنا د�ئما 

و�س���ول ل ي�س���دق �إىل من�سة عاملية، 

و�لن�سخة �لتجريبية من من�ستهم �إي باي 

لي���ف تعطينا �لآن فر�سة لإلقاء �ل�سوء 

على عرو�سنا بطريقة �سخ�سية و��سحة 

�أكرث« من ذي قبل.

كان���ت �إي باي قد و�سع���ت موؤخر� �آلية 

لبطاقات  بالن�سبة  و�لتوثي���ق  �لتحقق 

�لتد�ول �مل�سنف���ة من خالل �رض�كة مع 

للمحرتفني  �لريا�سي  �لتوثيق  موؤ�س�سة 

يف �لوليات �ملتحدة. وعند بيع بطاقة 

م�سنف���ة باأك���رث م���ن 2000 دولر يتم 

�إر�سالها �إىل �ملوؤ�س�س���ة للتاأكد من �أنها 

�أ�سلية.

�شان فران�شي�شكو  )د ب اأ(-

 جن���ح فريق من �لباحثني يف بريطانيا 

يف توظيف تقنيات �لذكاء �ل�سطناعي 

للتنبوؤ مبدى تاأثر �لإب�سار مبر�س �ملياه 

�لزرقاء ل���دى �مل�سابني به���ذ� �ملر�س، 

�عتماد� على حتليل �آلف �ل�سور �خلا�سة 

مبر�سى �آخرين.

و�عتم���دت �لدر��سة �لت���ي �أجر�ها فريق 

م���ن �لباحثني يف خمت���رب »كر�ب لب 

�آت �سيت���ي« �لطبي وجامعة لندن على 

بيان���ات تخ�س �أكرث من 24 �ألف مري�س 

باملياه �لزرقاء، و�أ�سارت نتيجة �لدر��سة 

�لتي ن�رضت نتائجها يف �لدورية �لعلمية 

»’طب �لعي���ون« �إىل �أن تقنيات �لذكاء 
�ل�سطناع���ي ميكنه���ا �أن ت�سطلع بدور 

يف متابع���ة تطور �ملي���اه �لزرقاء لدى 

�ملر�س���ى، ف�س���ال عن حت�س���ني نتائج 

�لتجارب �لبحثية يف هذ� �ملجال.

ويق�س���د مبر�س �ملياه �لزرق���اء �رتفاع 

�سغ���ط �لعني على نحو ق���د يوؤثر على 

�لع�س���ب �لب�رضي، وهو ي�سيب نحو %2 

مم���ن يزيد �أعمارهم ع���ن �أربعني عاما، 

و10% مم���ن تزي���د �أعماره���م ع���ن 75 

عاما، مما يت�سب���ب يف ماليني �لزيار�ت 

و�ملر�ك���ز  و�لعي���ادت  للم�ست�سفي���ات 

�لطبية كل عام. و�أفاد �ملوقع �لإلكرتوين 

»ميدي���كال �إك�سربي�س« �ملتخ�س�س يف 

�لأبحاث �لطبية �أنه متت تغذية منظومة 

�ل���ذكاء �ل�سطناعي بنوعني من �ل�سور 

�لتي ت�ستخدم لت�سخي�س �ملياه �لزرقاء، 

�لأوىل ه���ي �س���ور �لأ�سع���ة �ملقطعية 

�لب�رضية غ���ري �لغازي���ة، و�لثانية هي 

�لأ�سعة �لنعكا�سية حتت �حلمر�ء، حيث 

ت�ستخ���دم هذه �ل�س���ور لفح�س �سبكية 

�ملر�سى. وتهدف �لدر��سة �إىل تقييم قدرة 

منظومة �لذكاء �ل�سطناعي على �لتنبوؤ 

مبدى تاأثر جم���ال �إب�سار مر�سى �ملياه 

�لزرقاء دون تدخل من �لأطباء.

بكني )د ب اأ(-

 تتبع �ل�سني منذ ع���ام 2019 مفهوما جديد� 

للح���رب، يع���رف با�سم »�حل���رب �لذكية« �أو 

»�حلرب �لقائمة على �ل���ذكاء �ل�سطناعي«. 

وي�ستند ه���ذ� �ملفه���وم على تفعي���ل �لذكاء 

�ل�سطناعي، وتوظيف �ملن�سات غري �ملاأهولة 

)�لطائ���ر�ت ب���دون طيار، على �سبي���ل �ملثال( 

بطريقة حتقق هزمية �لعدو يف نهاية �ملطاف، 

دون �للجوء �إىل �حلرب �لتقليدية »�ل�ساخنة«.

وتقول �لكاتبة �ل�سحفية و�ملحامية و�ملحللة 

�ل�سيا�سية جوديث بريجمان يف حتليل ن�رضه 

معهد جيت�ستون �لأمريك���ي، �إن ما مييز �سعي 

�ل�س���ني ور�ء »�حل���رب �لذكي���ة« يتمثل يف 

�جلو�ن���ب �ملعرفية �خلا�س���ة باحلرب �لذكية، 

ولي�س �لرتكيز على �لذكاء �ل�سطناعي، وح�سد 

�أ�رض�ب �لطائر�ت بدون طيار.

وجاء يف �لتقري���ر �ل�سنوي �ملقدم للكوجنر�س 

�لأمريك���ي يف عام 2019، ح���ول »�لتطور�ت 

�لع�سكرية و�لأمنية �خلا�سة بجمهورية �ل�سني 

�ل�سعبي���ة«، و�لذي �أعده مكت���ب وزير �لدفاع : 

»يعمل جي�س �لتحرير �ل�سعبي �ل�سيني على 

��ستك�ساف مفاهي���م عملياتية خا�سة باجليل 

�لق���ادم فيما يتعل���ق باحل���رب �لقائمة على 

�ل���ذكاء �ل�سطناع���ي، مثل ح���رب �ل�ستنز�ف 

بو��سط���ة �لأ�رض�ب �لذكية، و�حلرب �لتي تنتقل 

عرب جم���الت خمتلفة، و�ملو�جه���ات �لقائمة 

على �لذكاء �ل�سطناع���ي، وعمليات �ل�سيطرة 

�ملعرفية.

ويرى جي����س �لتحرير�ل�سعبي �أن �لأنظمة غري 

�ملاأهولة هي تقنيات بالغة �لأهمية، وي�سعى 

�إىل حتقيق قدر �أكرب من �ل�ستقاللية للمركبات 

�جلوية، و�لأر�سية، وتلك �لتي حتت �ملاء لتمكني 

�لت�سكيالت �لهج���ني �ملاأهولة وغري �ملاأهولة، 

و�لهجمات �ملكثفة، و�لدعم �للوج�ستي �لأمثل، 

و�لت�سنيف �خلا����س بال�ستخبار�ت و�ملر�قبة 

و�ل�ستطالع، �سمن قدر�ت �أخرى.

وت�سي���ف بريجم���ان �لزميلة �لب���ارزة ملعهد 

جيت�ست���ون �أنه بح�س���ب �لكولونيل كوي�سريو 

تاكاجي، من قيادة ق���وة �لدفاع �لذ�تي �لربية 

باليابان، �أو�سح �ملفكرون يف �ل�سني علنا �أن 

�ملفهوم �لعملياتي �لأ�سا�سي للحرب �لذكية، هو 

�لتحكم �ملبا����رض يف �إر�دة �لعدو. وتكمن هذه 

�لفكرة يف توظيف �لذكاء �ل�سطناعي لل�سيطرة 

�ملبا����رضة على �إر�دة كبار �سن���اع �لقر�ر، مبا 

يف ذل���ك �لرئي�س و�أع�ساء �لكوجنر�س، و�لقادة 

�ملقاتلني، و�ملو�طنني.

و�أو�س���ح تاكاجي �أن و��سع���ي �لنظريات يف 

�ل�س���ني يعتقدون �أن �حل���رب �لتقليدية، �لتي 

نعرفها، تو�س���ك �أن تتغري، حي���ث يقول �إنهم 

»يتطلع���ون �إىل ما هو �أبعد م���ن ذلك، حيث 

يعتقدون �أن تطور تكنولوجيا �ملعلومات و�سل 

�إىل �أق�سى حدوده ، و�أن �ملجال �ملعريف �سيكون 

هو ميد�ن �حلروب يف �مل�ستقبل.«

وكتب بن ن���ون، �لباح���ث �مل�ساعد يف معهد 

�أمري���كان �إنرتبر�يز، و�لدكت���ور كري�س با�سلر، 

�لزمي���ل ب� » مركز �لتقييم���ات �ل�سرت�تيجية 

و�مليز�نية«، يف �أيلول/�سبتمرب 2021: »يقول 

منظ���رو جي�س �لتحرير �ل�سعب���ي �ل�سيني �إن 

�ل���ذكاء �سوف يركز عل���ى /�لف�ساء �ملعريف/ 

�ل���ذي مييز �لتفكري �ملعق���د و�لعملية �لفعالة 

ل�سناعة �لق���ر�ر�ت. وقد كتبو�، �أنه يف �ساحات 

�ملع���ارك، حي���ث ي�سمح �ل���ذكاء �ل�سطناعي 

�ملتطور باتخاذ قر�ر�ت �أف�سل، �ستكون �ل�سد�رة 

للجانب �لذي ي�ستطي���ع �لدمج ما بني �لإبد�ع 

�لب�رضي و�حل�سابات �لروبوتية.

و�أ�ساف بن نون وبا�سلر: »�سوف يهدف �لذكاء 

�ل�سطناعي، يف �ملقام �لأول، �إىل حتقيق مز�يا 

يف �حلرب �لنف�سية. وي�سف و��سعو �لنظريات 

�ل�سينيون /مو�جهة معرفية/ يهيمن فيها قادة 

جي�س �لتحرير �ل�سعب���ي، نف�سيا، على �لقادة 

�ملناف�س���ني، من خالل ق���ر�ر�ت �أف�سل و�أ�رضع. 

ويعتزم جي�س �لتحرير �ل�سعبي توظيف جميع 

�لأدو�ت �ملتاح���ة لتحقيق �لهدف �لأ�سمى وهو 

�حلد من �إر�دة �لعدو على �ملقاومة.«

ويف كانون �لثاين/دي�سمرب عام 2021، فر�ست 

وز�رة �لتجارة �لأمريكية عقوبات على 12 من 

معاهد �لأبحاث �ل�سينية ، و22 من موؤ�س�سات 

�لتكنولوجيا يف �ل�سني، وعلى ر�أ�سها �لأكادميية 

�ل�سينية للعلوم �لطبي���ة �لع�سكرية ومعاهد 

�لأبح���اث �لأحد ع����رض �لتابعة له���ا، ب�سبب 

��ستخد�م هذه �جله���ات �لتكنولوجيا �حليوية 

لدع���م �ل�ستخد�مات �لع�سكرية �ل�سينية ، مبا 

ي�سمل �أ�سلحة �لتحكم يف �لعقول.

وبح�سب ثالثة تقاري���ر �أعدها جي�س �لتحرير 

�ل�سعبي �ل�سين���ي، تعود لعام 2019، ح�سلت 

عليها �سحيفة »و��سنط���ن تاميز« �لأمريكية، 

�أج���رت �ل�سني على مد�ر ع���دة �سنو�ت �أبحاثا 

تتعلق بالتحك���م يف �لعقول، �أو حرب �لعقول، 

يف �إط���ار م�ساعيها يف جم���ال تطوير �حلرب 

�لذكية.

وجاء يف �أحد هذه �لتقارير: »بد�أت �حلرب يف 

�لتحول من �ل�سعي �إىل تدمري �لأج�سام �إىل �سل 

�خل�سم و�ل�سيط���رة عليه... و�لرتكيز هنا يكون 

على مهاجمة �إر�دة �لعدو على �ملقاومة، ولي�س 

�لدمار �ملادي« من �أجل �أن ي�سبح »�لعقل هو 

�لهدف �لأ�سا�سي للهج���وم، و�لدفاع بالن�سبة 

لالأ�سلح���ة ذ�ت �ملفه���وم �جلدي���د ... حتقيق 

�لنت�سار دون قتال مل يعد �أمر� بعيد �ملنال.«

و�أ�س���ار �لكولوني���ل �لياباين تاكاج���ي �إىل �أن 

جمال �حلرب �ملعرفية يتطلب كميات �سخمة 

من �ملعلومات، و�أن �ل�سني لديها ذلك بالفعل.

فقد جمعت �ل�س���ني كما هائال من �ملعلومات 

�ل�سخ�سية عن م�سوؤويل �حلكومة �لأمريكية وعن 

مو�طنني �أمريكيني عاديني، مما ي�سمن لها توفر 

�أ�سا�س للتاأثري على �إدر�ك هوؤلء �لأ�سخا�س.

وبه���ذه �لطريقة، تر�كمت ل���دى �ل�سني كميات 

�سخمة من �لبيانات على مد�ر �سنو�ت، وميكن 

توظيفه���ا ك�سالح يف �مل�ستقب���ل. وقد جنحت 

بكني يف حتديد عمالء �ل�ستخبار�ت �ملركزية 

�لأمريكية يف �لعديد من دول �لعامل با�ستخد�م 

هذه �لبيانات. وكانت هناك حماولت ل�ستخد�م 

�لو�سائل �لرقمي���ة بهدف �لتاأثري على �لعملية 

�لنتخابية يف �لنتخابات �لرئا�سية �لتي جرت 

يف تايو�ن موؤخر�.

وت���رى بريجمان �أن���ه رغم �أن معظ���م �لنا�س 

ينظرون �إىل �حلرب �ملعرفية على �أنها تنتمي 

للخيال �لعلمي، يحذر خرب�ء من �أنه يتعني على 

�لوليات �ملتح���دة �أن تاأخذ هذ� �لتهديد على 

حممل �جلد. ويق���ول تاكاجي �إنه يتعني على 

»�أمريكا وحلفائها حتليل �حلرب �لذكية لتجنب 

�أي هجمات مفاجئة يف حروب �مل�ستقبل.« وقد 

حذر بن نون وبا�سلر من �لأمر نف�سه.

وين�س���ح بن نون وبا�سلر، �سم���ن �أمور �أخرى، 

�جلي����س �لأمريكي بعدم تكر�ر �أخطاء �ملا�سي، 

عندم���ا تقاع�ست �أمريكا يف ح���ني تر�كم لدى 

�ل�سني قدر�ت تهديدية.

ويف خت���ام حتليلها ��س���ارت بريجمان �إىل ما 

كتب���ه بن ن���ون وبا�سلر، من �أن���ه »يتعني �أن 

يت�سم �جلي�س �لأمريكي مبزيد من �لعلنية يف 

مناق�ساته ب�ساأن جهود جي�س �لتحرير �ل�سعبي 

يف جمال �لذكاء �ل�سطناعي«.

 طوكيو  )د ب ا(- 

من �ملقرر �أن تبد�أ �رضكة نيبون تلجر�ف �ند تلفون 

كورب �ليابانية لالت�سالت يف متوز/يوليو �ملقبل 

يف تطبيق �لعمل عن بع���د لنحو 30 �ألف عامل 

من قو�ته���ا �لعاملة �ملحلية، حيث �ستعامل من 

يح�رضون مقر �ل�رضكة على �أنهم يف رحلة عمل، 

و �ست�سمح بالعمل من �أي مكان يف �ليابان، وذلك 

وفقا ملا قاله م�سدر مطلع على �لأمر �أم�س �ل�سبت.

 ونقلت �سحيفة جابان تود�ي عن �مل�سدر �لقول 

�إن �ل�رضكة لن ت�سع حد� لتكاليف �لنتقال، و�سوف 

تدفع مقاب���ل �لإقامة عندما يتوج���ه �لعاملون 

للعمل، بعدم���ا تبنت �ل�رضكة، مث���ل �لكثري من 

�ل����رضكات، �أمناط عمل خمتلفة �سم���ن �إجر�ء�ت 

مكافحة جائحة كورونا.

وتاأتي هذه �خلطة �سمن جهود �ل�رضكة للحفاظ 

على �لقوة �لعاملة �ملاهرة ملو�جهة نق�س �لعمال 

من خالل تقدمي بيئة عمل مرنة.

 وي�سار �إىل �أن  حجم �لقوة �لعاملة ل�رضكة نيبتون 

تلجر�ف  يبلغ 180 �أل���ف عامل يف �ليابان، من 

بينهم 30 �ألف �سوف يكونون موؤهلني للم�ساركة 

يف �خلطة �جلدي���دة.  وقالت �ل�رضكة �إنها تدر�س 

�ل�سم���اح ل� 320 �ألف عام���ل بفروعها يف �أنحاء 

�لعامل �لعمل عن بعد.

�شان فران�شي�شكو )د ب اأ(- 

تعت���زم �رضكة خدمات �لتكنولوجي���ا و�لإنرتنت 

�لأمريكية جوج���ل �إ�سافة خا�سي���ة جديدة �إىل 

تطبي���ق �خلر�ئط �لرقمية جوج���ل ماب�س، حتى 

ت�ستطيع �إر�س���ال �لتنبوء�ت باحلال���ة �ملرورية 

يف �ملنطقة �ملحيطة بامل�ستخ���دم �إىل �ل�سا�سة 

�لرئي�سي���ة لهاتف �مل�ستخ���دم بحيث ي�ستطيع 

�لتعرف على حالة �ملرور دون �أن يحتاج �إىل فتح 

تطبيق جوجل ماب�س.

و�أ�سار موقع �سي ن���ت دوت كوم �ملتخ�س�س يف 

مو�سوع���ات �لتكنولوجيا �إىل �أن تنبوء�ت �حلالة 

�ملرورية �للحظية متاح���ة بالفعل على تطبيق 

�خلر�ئ���ط ويز �ململوك �أي�س���ا ل�رضكة جوجل �إىل 

جانب تطبيق جوج���ل ماب�س نف�سه. و�ست�رض�سل  

�خلا�سية �جلديدة بيانات �حلالة �ملرورية بطريقة 

عملية �إىل �ل�سا�سة �لرئي�سية  لهاتف �مل�ستخدم 

�عتماد� على �ملعلوم���ات �خلا�سة مبكان وجود 

�مل�ستخدم.

وتقول جوج���ل �إن �مل�ستخدمني �سيعرفون حالة 

�ملرور  مبجرد نظرة �رضيعة على �سا�سة �لهاتف 

�لذكي.

كما تروج �ل�رضكة لإمكانية ��ستخد�م �أد�ة �لتكبري 

و�لت�سغ���ري  مع �خلا�سية، متجاهلة �أن ��ستخد�م 

�أد�ة �لت�سغري و�لتكبري يحتاج �إىل ت�سغيل تطبيق 

جوجل ماب�س.

كما تطور جوجل خ�سائ�س �أخرى منها خا�سية 

»كي���ب« �أو »�أحتفظ« �لتي تتيح للم�ستخدمني 

ت�سفح قائمة  �ملهام �ملجدولة لديهم، وخا�سية 

ترجمة تقوم برتجمة �لعبار�ت �ملف�سلة لديهم.

كواالملبور  )د ب اأ(-

 �رضبت في�سانات عارمة ع���دة �أنحاء يف �إيبوه 

عا�سمة ولية ب���ري�ك �ملاليزية يوم �ل�سبت بعد 

هطول �أمطار غزيرة، ت�سببت �أي�سا يف �نهيار �ساتر 

تر�بي، ح�سبما �أف���ادت �سحيفة »نيو �سرتيت�س 

تاميز« �ملاليزية.

و�نهار �ل�ساتر �لرت�بي �لذي يقع قرب م�رضف مياه 

يف تام���ان �إيبوه، ليت�سب���ب يف �أ�رض�ر مبركبات 

و�قفه بالقرب منه.

وقال متحدث با�سم د�ئرة بري�ك لالإطفاء و�لإنقاذ 

�إن حمطات �لإطفاء و�لإنقاذ يف �إيبوه و�سيمباجن 

بولي تلقت بالغات بني �ل�ساعة 1608 و 1630 

عن ح���دوث في�سانات عارمة يف تام���ان �إيبوه 

وتامان كانينج وبريزي���ار�ن �سيمباكا �ساري يف 

تامان �سيمباكا.

و�أ�ساف �أنه مل يتم �لإبالغ عن وفيات �أو �إ�سابات، 

لكن �سيارة علقت يف تامان �إيبوه.

وذكر يف بيان: »�إن رجال �لإطفاء يتابعون �ملوقف 

حلني �نح�سار �ملياه«.

و�أو�سح �ملتح���دث �أن �رتفاع مياه �لفي�سان بلغ 

2ر1 مرت� يف تامان �سيمباكا لكنها �نح�رضت بعد 

قليل لت�سل �إىل 30 �سنتيمرت�.

و�أ�سار �إىل عدم �إجر�ء عمليات �إجالء
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االثنني 20 يونيو 2022ـ  العـدد 15072 
�أخبار وتقارير

اأقاليم مت�سررة من الجفاف في 

اإيطاليا تدعو اإلى اإعالن حالة طوارئ

اإثيوبيا تح�سل على 23 مليون دوالر 

قر�ض مي�سر لتطوير المجمعات الزراعية 

ال�سناعية في البالد

روما  )د ب اأ(-

 تعـــاين اإيطاليا من حالة جفاف متفاقمة، حيث 

تطالـــب اأقاليـــم يف ال�شمال احلكومـــة الوطنية 

باإعالن حالة طوارئ.

ونقلت وكالة االأنبـــاء االإيطالية )اأن�شا( عن وزير 

الزراعة �شتيفانو باتوانيلي قوله مطلع االأ�شبوع 

اإن اإعالن حالة طوارئ هو اأمر »ال مفر منه«.

ومن املقرر عقد اجتماع رفيع امل�شتوى لالأقاليم 

املت�رضرة واحلكومة هذا االأ�شبوع يف روما.

ويف مناطق خمتلفة بالدولة املطلة على البحر 

املتو�شط، مل ت�شقط اأي اأمطار على مدار نحو اأربعة 

اأ�شهر. وو�شل نهر بو اإىل اأدنى م�شتوى له منذ 70 

عاما.

ويهـــدد نق�ص املياه العديد مـــن املحا�شيل يف 

اأقاليـــم بيدمونت ولومبـــاردي واإميليا رومانيا 

�شمايل اإيطاليا.

ويف كثري من املناطق، نفدت املياه من اخلزانات 

ومت ا�شتخـــدام �شهاريج لنقل امليـــاه؛ واقت�رض 

ا�شتهالك املياه يف بع�ص املجتمعات فقط على 

ال�رضب اأو االحتياجات احليوية االأخرى اليومية.

وانخف�شت املحا�شيـــل يف بع�ص مناطق البالد 

مبقدار الن�شف، وفقا لتقديرات القطاع الزراعي.

وت�رضر قطاع منتجات االألبان اأي�شا: حيث تراجع 

اإنتاج االأبقار للحليب بن�شبة ت�شل اإىل 10% ب�شبب 

احلرارة غري العادية ونق�ص العلف.

ادي�ض اببا -وكاالت 

اأعلنت احلكومة االإثيوبية عـــن تو�شلها التفاق 

قر�ص مي�رض مع اجلانب االإيطايل بقيمة 23 مليون 

دوالر اأمريكـــي يف م�شعى لدعم جهود البالد يف 

حتديث املجمعات الزراعية ال�شناعية.

وذكرت وزارة املاليـــة االإثيوبية - يف بيان لها 

- اأن القر�ـــص �شي�شاعد يف بنـــاء قدرات تطوير 

واالإقليمية  الوطنيـــة  ال�شناعيـــة  املجمعـــات 

وجمعيات املزارعـــني وامل�شتثمرين من القطاع 

اخلا�ص، كما �شي�شهل الرتتيبات التعاقدية الهادفة 

اإىل ربط اجلمعيات الزارعية باملزارعني.

واأو�شح البيان اأن ال�شلطات االإثيوبية تخطط لبناء 

وجتهيز مراكز التميـــز يف املجمعات ال�شناعية 

الزراعيـــة املتكاملة )IAIPs( وت�شهيل الو�شول 

اإىل �شال�شل القيمة املختارة وال�شماح لل�رضكات 

ال�شغـــرية واملتو�شطة باحل�شـــول على معدات 

الت�شنيع، و�شريكز امل�رضوع على اأربع مناطق يف 

البالد هي اأمهرة وتيجراي و�شيداما واأروميا.

ويهـــدف امل�ـــرضوع اإىل »خلق فر�ـــص عمل يف 

املناطق الريفية، وزيادة دخل املزارعني، وزيادة 

عائدات الت�شدير وا�شتبدال واردات ال�شلع امل�شنعة 

بالزراعـــة وامل�شاهمـــة يف النمـــو االقت�شادي 

والتحول الهيكلي«، و�شيوؤدي القر�ص اإىل حت�شني 

م�شاركة القطاع اخلا�ص يف املجمعات ال�شناعية 

الزراعية املتكاملة ومراكز التحول الريفي، وقدرتها 

التناف�شية يف ال�شوق الداخلية والدولية، وهو ما 

يتما�شى مع اأجندة االإ�شالح االقت�شادي املحلي 

وخطة تنمية الع�رض �شنوات يف اإثيوبيا.

ويف دي�شمرب املا�شي، ووفق بنك التنمية االإفريقي، 

تلقت امل�شاريع يف املناطـــق االإثيوبية االأربعة 

متويال )اأكرث من مليوين دوالر اأمريكي( من منظمة 

االأمم املتحدة للتنمية ال�شناعية )اليونيدو(، ويف 

5 مايو 2022، وقع مكتب االأمم املتحدة املعني 

باملخـــدرات واجلرمية ومنظمـــة االأمم املتحدة 

للتنمية ال�شناعية مذكرة تعاون ب�شاأن م�رضوع 

ت�شغيل وا�شتدامة جممعات ال�شناعات الزراعية 

املتكاملـــة يف اإثيوبيا، كمـــا مت دعم املجمعات 

ال�شناعية الزراعية املتكاملة من قبل بنك التنمية 

االإفريقي من خالل برنامج ي�شمى »م�رضوع دعم 

املجمعات ال�شناعية الزراعية املتكاملة.

لندن )د ب اأ( –

 يف الوقـــت الـــذي بداأ فيه و�شول الـــوزراء اإىل 

كيجايل عا�شمة رواندا ، مل تهبط الطائرة التي 

كانت تقل الجئني قادمـــة من بريطانيا، حيث 

اأوقفـــت املحكمـــة االأوروبية حلقـــوق االإن�شان 

اإقالعها.

ويقول ديفيـــد لوران�ص، الباحـــث يف ال�شوؤون 

الدوليـــة مبعهد ت�شاتام هاو�ص) املعهد امللكي 

لل�شوؤون الدولية( اإن ما حدث كان �شورة �شيئة 

/ لربيطانيـــا العاملية/ يف وقت اجتمعت فيه 

دول الكومنولث للم�شاركـــة يف منتدى اأعمال 

الكومنولـــث لعـــام 2022. ومـــع اجتماع دول 

الكومنولـــث قـــد يت�شاءل الكثـــريون حتى عن 

الغر�ص من الكومنولث، خا�شة اأن رئي�ص وزراء 

اأ�شرتاليا اجلديد اأعلن اأنه لن ي�شارك يف املنتدى.

واأو�شـــح لوران�ص اأنه منـــذ ا�شتفتاء الربيك�شت 

عام 2016، �شابت عالقات بريطانيا ب�رضكائها 

يف الكومنولث واالأرا�شي الربيطانية اخلارجية 

الواقعـــة وراء البحـــار كوارث عالقـــات عامة 

وم�شـــاكل قانونيـــة، واآخرهـــا يف جامايـــكا، 

حيث قوبلـــت زيارة ملكية مبحتجني يطالبون 

بتعوي�شات عن اأيام العبودية.

ويف مناطـــق اأخـــرى عار�شـــت حكومة جزر 

فريجني الربيطانية مدعومة مبحتجني حمليني 

، ب�شدة احلكم املبا�رض من لندن، بينما تخل�شت 

باربادو�ـــص من امللكيـــة بنجـــاح واأ�شبحت 

جمهورية. كمـــا اأن برمودا وجزر كاميان دخلت 

يف نزاع مع لندن ب�شاأن زواج املثليني.

كما عانت اململكة املتحدة من هزائم حمرجة 

�شديـــدة يف كل مـــن اجلمعية العامـــة لالأمم 

املتحدة وحمكمة العدل الدولية ب�شاأن قانونية 

احتاللهـــا امل�شتمر جلـــزر �شاجو�ص، وجتنبت 

التحـــدي املبا�رض لدعم الهنـــد ال�شمني للغزو 

الرو�شـــي الأوكرانيا على اأمل �شمان عقد �شفقة 

جتارية.

ويرى لوران�ص اأن جائحـــة كوفيد19 اأدت اأي�شا 

اإىل زيـــادة تعميق االنق�شامات، حيث اأن الكثري 

من الدول النامية ت�شعر ب�شورة منطقية متاما 

اأن الـــدول االأكـــرث ثراء مل تزودهـــا باللقاحات 

واالمدادات الطبية. ولي�ص من املرجح اأن تنتهي 

هذه التحديات ، ومـــن املحتمل اأنه مع انتهاء 

حكـــم امللكة، �شوف تنتهز احلركات اجلمهورية 

يف دول الكومنولـــث اخلم�ص ع�ـــرضة فر�شتها 

حيث ما زالت تعترب امللكة راأ�ص الدولة فيها .

وقـــال لوران�ص يف تقرير ن�ـــرضه معهد ت�شاتام 

هاو�ـــص اإن الكومنولـــث ما زال يعنـــي �شيئا 

بالن�شبة للكثريين يف اأنحاء العامل ، وللكثريين 

مـــن الربيطانيني. فهـــو كيان مهـــم. والأ�شباب 

تاريخية- لي�شت جميعها جيدة- جتد اململكة 

املتحدة نف�شها مت�شلة ب�شبكة عاملية حقيقية 

من الدول التي يف اجلانب االأكرب منها ت�شاركها 

نف�ص القيم ونظم احلكم.

وجديـــر بالذكر اأن جمموعـــة ال�شبع، واالحتاد 

االأوروبـــي، وحلف �شمال االأطل�شـــي )الناتو( - 

وهي الكيانات االأكرث اأهمية بالن�شبة لل�شيا�شة 

اخلارجيـــة للمملكـــة املتحـــدة يف ال�شنوات 

االأخرية- تتكون اأ�شا�شا من دول غنية.

ولكن الكومنولث يف حاجة اإىل التغيري ملواجهة 

التحديات املتمثلة يف ف�شاء جغرايف �شيا�شي 

اأكرث انق�شاما وتناف�شية حيث مل يعد من املمكن 

افرتا�ص التفوق الغربي.

وهناك �شوؤال رئي�شي بالن�شبة للمملكة املتحدة 

وهـــو ما الذي لديها لتقدمـــه لدول الكومنولث 

واملناطق وراء البحار، والتي يعتمد الكثري منها 

على ال�شني بالن�شبـــة لال�شتثمارات والتجارة، 

وعلى رو�شيا بالن�شبة للمواد اخلام واالأ�شلحة.

واأحد فر�ص االإ�شـــالح يتمثل يف املوقع حيث 

اأن اأن�شطة الكومنولـــث ترتكز متاما تقريبا يف 

لندن.وهو اأمـــر لي�ص فقط مكلفا بل اأي�شا يعزز 

النهج االإمربيايل الرمزي جتاه نظم احلكم التي 

تفرت�ص �رضورة اأن يقرر كل �شىء يف بريطانيا 

ومينح املواطنني ال�شباب الربيطانيني الفر�شة 

الأن يكون لهم راأي يف م�شتقبل الكومنولث اأكرث 

من قادة الدول االأع�شاء.

و�شوف يكون نقـــل املقر خارج لندن اأمرا مهما 

للغاية. وتعترب الهند لكونهـــا اأكرب دميقراطية 

يف العـــامل وحليفا رئي�شيا علـــى احلدود مع 

ال�شني مر�شحة بقوة الحت�شـــان املقر رغم اأن 

ا�شطفاف حكومتها القومية الهندو�شية احلالية 

ال�شمني مع رو�شيا يعني اأن هذا اأمر غري حمتمل 

احلدوث يف اأي وقت يف القريب العاجل. وهناك 

خيـــار اأكرث قبوال وهو نقـــل خمتلف العمليات 

والعاملني اإىل عوا�شم خمتلفة لدول الكومنولث 

مثل جوهان�شربج، اأو دكا، اأو كينج�شتون.

وهناك خيـــار ثان وهو التجارة. فمن املفرت�ص 

اأن اململكة املتحدة تعترب ن�شريا للتجارة احلرة 

ولكنها اأخفقت يف �شد الفجوة التجارية الناجمة 

عن الربيك�شت. حيث فقد امل�شدرون الربيطانيون 

اأكرب �شوق لهم، وتواجه الواردات م�شاكل الروتني 

والتاأخريات، بينما موقع اململكة املتحدة يعني 

اأنه ما زال هنـــاك اعتماد اأ�شا�شي على �شال�شل 

االإمـــداد االأوروبيـــة بالن�شبة للطعـــام الطازج 

والت�شنيع يف الوقت املنا�شب.

وفيما يتعلق بالهجرة ، فاإنه نظرا الأن اململكة 

املتحدة كانت ع�شوا يف االحتاد االأوروبي، فاإن 

�شيا�شتها اخلا�شة بالهجرة كانت متنح االأولوية 

لالأوروبيني ولي�ص ملواطنـــي الكومنولث رغم 

ما يقـــال اإن بريطانيا تدين اأكرث للمواطنني يف 

م�شتعمراتها القدمية.

و�شـــوف ي�شاعـــد منـــح تاأ�شـــرية الكومنولث 

واملناطق وراء البحار لت�شهيل االأمر على االأفراد 

للقيام بزيارة اململكة املتحدة والدرا�شة والعمل 

فيها يف �شد فجوة املهارات ما بعد الربيك�شت 

وحت�شـــني العالقـــات املتوترة مـــع ال�رضكاء 

الرئي�شيني.

القاهرة -وكاالت 

قال ال�شفري اأحمد ر�شيـــد خطابي االأمني العام 

امل�شاعـــد رئي�ص قطاع االإعـــالم واالت�شال، يف 

االجتمـــاع الثاين، لفريق اخلـــرباء االإعالميني 

العربـــي املعنـــي بخطة عمـــل االإ�شرتاتيجية 

االإعالميـــة العربية اإن جمل�ـــص وزراء االإعالم 

العرب يف دورته االأخرية »يونيو 2021« قرر 

متديد العمل بهذه االإ�شرتاتيجية خلم�ص �شنوات 

اإ�شافية العتبارات مو�شوعية منها االنعكا�شات 

ال�شلبية للحالة الوبائية خالل املدة االأخرية.

ومن هنـــا، جاءت االأهميـــة اخلا�شة الجتماع 

الفريـــق لتقييم م�شـــار تنفيذ هـــذه الوثيقة 

التوجيهية املعتمدة من طـــرف جمل�ص وزراء 

االإعالم منذ 2017 �شـــواء من حيث ت�شخي�ص 

العوائق التي اعرت�شتها اأو االآليات والت�شورات 

الكفيلـــة باإعطائهـــا نف�ًشا جديـــًدا على اأر�ص 

الواقع.

 واأ�شاف ال�شفري خطابـــي، اأننا مطالبون ببذل 

مزيد مـــن اجلهد اجلماعـــي والعمل املتوا�شل 

لبلوغ م�شتـــوى متقدم مـــن االإجناز ملختلف 

امل�شاريع واملبـــادرات االإعالمية التي اأدرجت 

يف املحـــاور الرئي�شية لهذه اال�شرتاتيجية من 

طرف الدول االأع�شاء مبا يف ذلك اإغناء الوثيقة 

بالبعد املتعلق باإعالم االأزمات.

 كمـــا اأننا مطالبون كذلك، بالعمل على جميع 

هذه الق�شايا مع االأخذ بعني االعتبار التطورات 

التـــي مت�ص هذه الق�شيـــة اأو تلك وفق مقاربة 

منهجية جديدة ت�شتند على ت�شنيف مو�شوعات 

حمكمة واأولويـــات وا�شحة وحمددة، وجدولة 

زمنية ترتكز على اأداء عقالين. 

 واأكـــد االأمني العـــام امل�شاعـــد رئي�ص قطاع 

االإعالم واالت�شال، علـــى اأن اأولوية االأولويات 

يف هذه اال�شرتاتيجية تظل الق�شية الفل�شطينية 

امل�رضوعة وخا�شة يف ظل ا�شتمرار ال�شيا�شات 

االإ�رضائيليـــة العدوانيـــة �شد اأبنـــاء ال�شعب 

الفل�شطينـــي،  فكم من العاملـــني يف املجال 

االإعالمـــي مل يتـــم انتهاك املواثيـــق واأحكام 

القانـــون الدويل االإن�شاين معهـــم ب�شكل �شافر 

بخا�شة مقت�شيـــات اتفاقيـــات جنيف ل�شنة 

ال�شحفيـــني يف  بحمايـــة  املتعلقـــة   1949

النزاعـــات امل�شلحة من كل �شـــكل من اأ�شكال 

الهجوم املتعمد. 

ويف هذا ال�شيـــاق، ن�شتح�رض االغتيال ال�شنيع 

لالإعالمية الفل�شطينيـــة »�شريين اأبو عاقلة« 

الـــذي كان مو�شع ا�شتنكار مـــن كل ال�شمائر 

املوؤمنـــة بحرية ال�شحافة عـــرب العامل، علًما 

باأن االأمني العام للجامعة العربية كان �شباًقا 

الإدانة هذا الفعل االجرامي وطالب بفتح حتقيق 

�شامل دون تاأخري.

 واأ�شـــاف »خطابي«، اأن هـــذه اال�شرتاتيجية 

تهـــم حماربة االإرهاب والتطـــرف ون�رض ثقافة 

الت�شامح، وحتقيـــق اأهداف التنمية امل�شتدامة، 

وتثمني ال�شورة احل�شارية والثقافية لل�شخ�شية 

العربية، ف�شاًل عن االرتقاء باأداء و�شائل االإعالم 

عـــرب برامج للتدريب واالإنتـــاج بتعاون وثيق 

مع االحتادات واملنظمـــات االإعالمية املعنية 

التي تعمل حتت مظلة اجلامعة العربية م�شيًدا 

مببادراتهـــا العملية، ومتطلًعـــا النخراط اأكرث 

فاعلية يف بلورة هذه اال�شرتاتيجية الطموحة.

 واأ�شاف خطابي اأن االأمانة الفنية ملجل�ص وزراء 

االإعـــالم، �شت�شع كل وثائـــق العمل ال�رضورية 

وطرح ت�شورها ب�شاأن تفعيل اال�شرتاتيجية اأمام 

اللجنة.

تداعيات نقل المهاجرين اإلى رواندا 

جامعة الدول العربية اأمام  اجتماع الخبراء

باحث بريطاني يت�ساءل  هل غربت ال�سم�ض على عالقات بريطانيا بالكومنولث؟

»االإعالميين«: الق�سية الفل�سطينية على راأ�ض قائمة اأولوياتنا

باري�ض )د ب اأ(-

  بداأت يوم االأحد اجلولة الثانية واالأخرية 

من االنتخابـــات الربملانية يف فرن�شا، 

حيث ي�شعى الرئي�ص الفرن�شي اإميانويل 

ماكرون لتاأمني االأغلبية املطلقة الأع�شاء 

حزبه اجلمهورية اإىل االأمام.

 و�شـــوف حتدد االنتخابات مـــا اإذا كان 

ميكن ملاكرون تطبيق اأجندته ال�شيا�شية 

ب�شهولة خالل فرتة رئا�شته الثانية، اأو ما 

اإذا كان �شـــوف يحتاج للتوا�شل ب�شورة 

اأكرب مع القوى يف الي�شار.

وي�شار اإىل اأن حجم امل�شاركة ميثل عامال 

مهما. ففي اجلولة االأوىل من االنتخابات، 

التي �شهدت اإق�شـــاء جميع املر�شحني 

ماعدا اأبرز اثنني، بلغت ن�شبة امل�شاركة 

5ر47% مـــن بـــني 9ر48 مليون ناخب 

يحق لهم االدالء باأ�شواتهم، وهى ن�شبة 

منخف�شة قيا�شيا.

وبحلـــول منت�شف يـــوم   االأحد، بلغت 

ن�شبـــة امل�شاركة اأقل مـــن 19% اأو نحو 

واحـــد من بني كل خم�شة ناخبني، وفقا 

ملا قالته وزارة الداخلية. وهذه الن�شبة 

اأعلى بواقع 5ر0% مقارنة بنف�ص الوقت 

خالل اجلولة االأوىل من االنتخابات.

ويهـــدد حتالف مـــن اأحـــزاب الي�شار و 

وال�شيوعيني،  واخل�ـــرض  اال�شرتاكيـــني 

بقيادة جان لوك ملين�شـــون، باخرتاق 

اأغلبية ماكرون. وي�شار اإىل اأنه بعد اإجراء 

اجلولـــة االأوىل من االنتخابات، كان من 

غـــري املرجح ب�شورة كبـــرية اأن تنتهى 

هذه االنتخابـــات بفوز مع�شكر الرئي�ص 

باأغلبية مطلقة.

 وحذر ماكرون، الذي اأعيد انتخابه جمددا 

كرئي�ص لفرن�شا، من الفو�شى ال�شيا�شية 

يف حال حقق حزب جمهورية اإىل االأمام 

اأغلبية طفيفة.

واإذا حقق املع�شكـــر الو�شطي للرئي�ص 

ماكـــرون اأغلبية ن�شبية فقط، ف�شي�شطر 

الرئي�ص واحلكومـــة اإىل طلب الدعم من 

املع�شكرات االأخرى.

ومن الق�شايـــا املهمة التي تركز عليها 

االنتخابـــات حت�شني قطاعـــي التعليم 

والرعايـــة ال�شحيـــة، يف حـــني ياأمل 

الكثريون اأن ت�شاعد احلكومة يف م�شاألة 

ارتفـــاع اال�شعـــار وتتخذ اإجـــراء اأكرث 

�رضامة جتاه التغري املناخي. كما يريد 

ماكرون مترير اإ�شالح مثري للجدل خا�ص 

باملعا�شات من �شاأنه رفع �شن التقاعد.

وت�شهد االنتخابات املناف�شة على �شغل 

577 مقعدا يف اجلمعية الوطنية.

تل اأبيب  )د ب اأ(- 

حذر رئي�ص الوزراء االإ�رضائيلي 

اإيـــران من  نفتـــايل بينيـــت 

حماوالت ا�شتهداف اإ�رضائيليني 

يف اخلارج، وقال يوم االأحد اإن 

القاعدة اجلديـــدة التي �شيتم 

»اجلهة  اأن  �شتكـــون  اتباعها 

املر�شلـــة هي التـــي �شتدفع 

الثمن«.

ونقلت �شفحته الر�شمية على 

موقع في�شبوك عنه القول يف 

م�شتهل االجتمـــاع االأ�شبوعي 

حلكومته :«يف هذه االأيام ن�شهد 

اإيرانيـــة ال�شتهداف  حماوالت 

اإ�رضائيليني يف اأماكن خمتلفة 

اأجهزة  خارج البـــالد. وتعمل 

االأمن علـــى اإحباط حماوالت 

تنفيذ هذه العمليات االإرهابية 

قبل تنفيذها«.

واأ�شـــاف :«�شنوا�شـــل �رضب 

... حيث  االإرهابيـــني  مر�شلي 

تكون القاعـــدة اجلديدة التي 

نتبعهـــا مفادهـــا اأن اجلهـــة 

املر�شلة هي التي تدفع الثمن«.

وجـــدد التحذيـــر مـــن ال�شفر 

اإىل  :«توجهنا  بالقول  لرتكيا، 

مواطنـــي اإ�رضائيل بتحذير من 

مغبـــة ال�شفـــر اإىل تركيا يف 

الفرتة احلالية اإن مل يكن ذلك 

اإىل  �رضوريا، وب�شـــكل خا�ص 

مدينة اإ�شطنبول. حيث ما زال 

مرتفعا.  هناك  املحدق  اخلطر 

اإىل  اإ�رضائيل  مواطنـــي  واأدعو 

�شخ�شية  الت�رضف مب�شوؤولية 

واحلفاظ على �شالمتهم«.

حتذيرا  اإ�رضائيـــل  واأ�شـــدرت 

ب�شاأن تركيـــا يف نهاية اأيار/

مايـــو املا�شي ب�شبب التهديد 

من وقوع هجمات بعدما تعهد 

الرئي�ص االإيراين اإبراهيم رئي�شي 

بالرد على اغتيال �شابط بارز 

يف احلر�ص الثوري االإيراين يف 

طهران.

وحول اإطـــالق قذيفة من غزة 

موؤخرا باجتـــاه اإ�رضائيل، قال 

:«اإننـــا م�رضون على  بينيت 

ل�شكان  التـــام  الهدوء  �شمان 

ومنطقة غالف غزة. و�شنت�رضف 

بقوة اأمام كل حماولة لالإخالل 

بهذا الهـــدوء. و�شيكون الثمن 

الذي �شنكّبده للعدو مقابل اأي 

اعتداء عاليا وموؤملا«.

من ناحيـــة اخرى اأكـــد وزير 

اخلارجية االإيراين ح�شني اأمري 

عبداللهيان يف ات�شال هاتفي 

مع من�شق ال�شيا�شة اخلارجية 

االأوروبـــي جوزيف  لالحتـــاد 

بوريل، عدم الرتاجع عن حقوق 

ال�شعب االيراين، وقال اإنه : »اإذا 

وا�شلت اأمريـــكا �شلوكها غري 

البنـــاء، ف�شتواجه رًدا منا�شًبا 

من اإيران«.

عبداللهيان خالل  اأمري  واأ�شاد 

هذا االت�شـــال بجهود جوزيف 

بوريـــل للتو�شـــل اإىل اتفاق، 

البناءة  االإجراءات غري  منتقدا 

واملت�رضعة للواليات املتحدة 

يف اإ�شـــدار قـــرار يف جمل�ص 

الدولية  الوكالـــة  حمافظـــي 

للطاقة الذرية، ح�شبما اأفادت 

وكالة اأنباء فار�ص االإيرانية.

ورًدا علـــى طلـــب موا�شلـــة 

اأمـــري  قـــال  املفاو�شـــات، 

ترحب  اإيران  اإن  عبداللهيـــان 

دومـــا باملفاو�شات املنطقية 

والتي تقود اإىل نتائج ، ولكن 

من اأجل الو�شول اإىل اتفاق جيد 

ودائم، من ال�رضوري اأن يتخلى 

الطرف االآخر عـــن �شلوكياته 

املزدوجة واملتناق�شة.

واأ�شـــاف اأمري عبـــد اللهيان: 

»بعد �شدور القرار عن جمل�ص 

الدولية  الوكالـــة  حمافظـــي 

للطاقة الذريـــة ، اأظهرنا اأننا 

لن نرتاجع عن حقوق ال�شعب 

، واإذا اأرادت الواليات املتحدة 

اال�شتمـــرار يف �شلوكهـــا غري 

البنـــاء فانهـــا �شتواجـــه ردا 

منا�شبا. »

وتابع وزير اخلارجية االإيراين 

قائـــال: »مـــا زلنا نعتقـــد اأن 

الدبلوما�شية هي اأف�شل واأن�شب 

طريق وخيار حل«.

واأو�شح اأمـــري عبد اللهيان اأن 

اإيران مل تناأ بنف�شها عن طاولة 

م�شيفا  مطلقـــا،  املفاو�شات 

اأنه: »لهذا ال�شبب قدمنا   دائمًا 

مبادرات مهمة يف املفاو�شات 

للتو�شـــل اإىل اتفاق منا�شب ، 

لكن املفاو�شات يجب اأن تكون 

مثمرة«.

اأعرب من�شق ال�شيا�شة  بدوره، 

اخلارجية باالحتـــاد االأوروبي 

يف االت�شـــال الهاتفـــي  عن 

رغبتـــه يف اال�شتمـــرار بلعب 

اإىل  للتو�شـــل  اإيجابـــي  دور 

اتفاق نهائي، وقال :«املخرج 

من الو�شع احلـــايل هو اتباع 

االأعمال  وجتنب  الدبلوما�شية 

غري البناءة«.

واأقر جوزيف بوريـــل باالإرادة 

البنـــاءة الإيـــران للتو�شل اإىل 

اتفاق جيد ودائم، وقال: »ل�شنا 

بعيدين عن التو�شل اإىل اتفاق 

يف فيينـــا ، واالآن حان الوقت 

ال�شتئناف املحادثات من جديد 

للحيلولة  والعمـــل  وب�رضعة 

دون زيادة التوتر«.

واأ�شاف بوريـــل: »اأنا م�شتعد 

لبذل اجلهود الالزمة يف اأقرب 

وقت ممكـــن لتحقيق النتيجة 

التي يتفق عليها االأطراف ».

 يذكر اأن ايران جترى مفاو�شات 

يف فيينا مـــع جمموعة 1+4، 

التـــي ت�شم فرن�شـــا واأملانيا 

وبريطانيا  ورو�شيـــا  وال�شني 

منـــذ، �شهـــر ني�شان/اأبريـــل 

املا�شي الإحياء االتفاق النووي 

املربم عام 2015 بعد ان�شحاب 

الواليات املتحدة منه يف عام 

2018، وقيامها بفر�ص عقوبات 

على طهران.

 من جانبها، تخلت اإيران عن 

بع�ـــص التزاماتها املن�شو�ص 

عليها يف االتفاق وزادت كمية 

اليورانيـــوم املخ�شب ون�شبة 

التخ�شيب عـــن الن�شبة التي 

كانـــت مقـــررة يف اتفاق عام 

2015 وهى 67ر3 يف املئة.

ماكرون يكافح من اأجل الحفاظ على االأغلبية في الجولة الثانية 

من االنتخابات الت�سريعية

»ال�سحة العالمية«: 2103 حاالت اإ�سابة موؤكدة بجدري القردة في 42 دولة
جنيف -وكاالت 

قالت منظمة ال�شحة العامليـــة، اإن عدد 

حـــاالت االإ�شابة املوؤكـــدة مبر�ص جدري 

القردة حتى منت�شف يونيو اجلاري بلغت 

2103 حـــاالت يف 42 دولـــة ع�شو عرب 

خم�شـــة مناطق تابعـــة ملنظمة ال�شحة 

العامليـــة )اأقاليم االأمريكتـــني واإفريقيا 

واأوروبا و�رضق البحـــر االأبي�ص املتو�شط 

وغرب املحيط الهـــادئ(، وفقا ملا ذكرته 

وكالة االأنباء العراقية »واع«.

واأ�شارت املنظمة، يف اآخر حتديث لها حول 

تطورات انت�شار مر�ص جدري القردة، اأم�ص 

ال�شبـــت ، اإىل اأن تاأكيـــد حالة واحدة من 

جدري القردة يف بلد ما يعترب تف�شيا.

ولفتـــت املنظمة اإىل اأنهـــا تقيم املخاطر 

على امل�شتوى العاملي على اأنها معتدلة 

وذلـــك بالنظر اإىل اأن هذه هي املرة االأوىل 

التـــي يتم فيهـــا االإبالغ عـــن العديد من 

حاالت وجمموعـــات جدري القردة ب�شكل 

متزامن يف العديد من البلدان يف املناطق 

اجلغرافيـــة املتباينة علـــى نطاق وا�شع 

ملنظمـــة ال�شحة العاملية ذلك تزامنا مع 

حقيقة اأن معدل الوفيات ظل منخف�شا.

اأمير عبد اللهيان: اإذا وا�سلت اأمريكا �سلوكها غير البناء ف�ستواجه رداً منا�سباً 

بينيت محذراً اإيران: القاعدة الجديدة �ستكون »الجهة المر�سلة هي التي 

�ستدفع الثمن«
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مارسيلو، ظهري  الربازييل   رفض 
ريال مدريــد، عرًضا لالنتقال إىل 

صفوف ميالن، هذا الصيف.
مع  مارســيلو  عقــد  وينتهــي 
املرينجي، نهاية الشــهر الجاري، 
رحيل  امللكــي  النــادي  وأعلــن 
املخرضم الربازييل بشكل رسمي.

ووفًقا لصحيفة "آس" اإلسبانية، 
فإن ميالن عرض عىل مارســيلو 
يبلغ 3  راتــب  عــىل  الحصــول 
الظهري  سنوًيا، لكن  يورو  ماليني 
الربازييل غــري مقتنع باللعب مع 

الروسونريي بهذا األجر.
إىل  اإلسبانية  الصحيفة  وأشارت 
أن مارسيلو كان يحصل مع ريال 
راتب ســنوي سنوي  مدريد عىل 

يبلغ 6 ماليني يورو.
رغــم  أنــه  "آس"  وأوضحــت 
ميالن  األول، فإن  العرض  رفض 
التوقيع  عىل  اإلرصار  ســيواصل 
مع مارسيلو، وقد يقدم له عرًضا 

محسًنا.
أن  اإلســبانية  الصحيفة  وذكرت 

مارسيليا ينافس ميالن للحصول 
الربازييل هذا  الظهري  عىل خدمات 

الصيف عرب صفقة مجانية.
مع  مارســيلو  عقــد  وينتهــي 
املرينجــي يف 30 يونيو/ حزيران 
الجــاري، وأعلن النــادي النادي 
الربازييل  امللكي رحيــل املخرضم 

بشكل رسمي.
"آس"  لصحيفــة  ووفًقــا   
عرض  ميــالن  اإلســبانية، فإن 

راتب  الحصول عىل  عىل مارسيلو 
ســنوًيا،  يورو  3 ماليني  يبلــغ 
مقتنع  غري  الربازييل  الظهري  لكن 
باللعــب مع الروســونريي بهذا 

األجر.
إىل  اإلسبانية  الصحيفة  وأشارت 
أن مارسيلو كان يحصل مع ريال 
راتب ســنوي سنوي  مدريد عىل 

يبلغ 6 ماليني يورو.

 كشــف نويــل لو جريــت، رئيس 
القدم، أن  الفرنيس لكــرة  االتحــاد 
فرنسا  منتخب  نجم  مبابي،  كيليان 
الدويل،  اللعب  اعتزال  يف  الشاب، فكر 
بعد  النتقــادات  تعرضــه  بســبب 
كأس  ببطولة  الباهتــة  مشــاركته 
األوروبية )يــورو 2020(  األمــم 

العام املايض.
هز  مبابي »23 عامــا« يف  فشــل 
الشــباك خالل املباريات األربع التي 
خاضها منتخب فرنســا يف البطولة 
املســابقة  يودع  أن  القارية، قبــل 
أمــام منتخب  بالخســارة  مبكــرا 

سويرسا يف دور الـ16.
وأهــدر مبابي، نجــم فريق باريس 

الفرنــيس، ركلة  جريمــان  ســان 
أبطال  ليخرج  الحاســمة،  الرتجيح 
العالم من أمم أوروبا عقب الخسارة 
بركالت  الســويرسي  املنتخب  أمام 
املنتخبان  إليها  لجــأ  الرتجيح، التي 
اللجوء  تعادلهما 3 / 3 بعــد  إثــر 

للوقت اإلضايف.
وتعرض مبابي للكثري من االنتقادات 
يف ذلك الوقت، وكشف رئيس االتحاد 
الفرنــيس عن مدى تأثــري ذلك عىل 
نجم فريق موناكو الفرنيس السابق.

لصحيفة )لو  جريــت  لــو  ورصح 
جورنــال دو ديمانش( الفرنســية 
اليورو.  بطولة  بعد  بمبابي  "التقيت 
شــعر أن االتحاد لم يدافع عنه بعد 

يتواجد  ولم  ترجيح  ركلــة  أهدر  أن 
التــي  االنتقــادات  بجــواره ضــد 

واجهها".
أضاف لو جريت "التقينا ملدة خمس 
دقائق يف مكتبــي. كان غاضًبا ، لم 
الفرنيس  للمنتخب  اللعــب  يريد  يعد 
- وهــو األمــر الــذي لــم يقصده 

بوضوح".
الفرنيس  الكرة  اتحاد  رئيس  أوضح 
"أنتــم تعرفون من هــو؛ إنه العب 
للغاية، مثلما  فائز، لقد كان محبًطا 
كنا نشــعر جميًعا، بسبب اإلقصاء. 
اإلعالم. ورجل  وســائل  صديق  إنه 
أكثر جماعية بكثري  رائع ، والعــب 

مما يعتقده الناس".
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زي��دان يتم�ص��ك بموا�صلة 
رحلته التدريبية 

يومية .. �صيا�صية .. م�صتقلة
االثنني ٢٠ يونيو ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥٠٧٢

الريا�صة

مباب��ي كان يفكر في االعتزال الدولي 
بعد »يورو 2020«

�لأولمبي �ل�سعودي يهزم �أوزبك�ستان ويتوج 
بكاأ�س �آ�سيا

القدم )كاف(، امس  لكــرة  األفريقي  االتحاد   أعلن 
األحــد، موعد إقامة حفل جوائــز األفضل يف الكرة 

األفريقية لهذا العام.
املقبل،  الحفل ســيقام يف 21 يوليو  أن  كشف كاف 
عيل هامش بطولة كأس االمم األفريقية للســيدات 
التي ســتقام باملغرب خالل الفرتة من 2 إيل 23 من 

الشهر ذاته.
أنه حدد يوم  األحد  الرسمي  وذكر كاف عرب موقعه 
21 يوليو القادم موعداً لتسليم جوائز األفضل يف كل 

الفئات عن املوسم املنتهي كروياً يف يونيو الجاري.
السنوية  الذكرى  مع  أيًضا  الحدث  وأضاف "يتزامن 
الثانيــة إلطــالق اســرتاتيجية كاف لكــرة القدم 

للسيدات".
تم  املنطلق  هــذا  األفريقــي "من  االتحاد  أوضــح 
يف  العبة  أفضــل  وهي  جديــدة  جائزة  اســتحداث 

مسابقات األندية األفريقية ".
وتابــع :" جوائز هــذا العام هــي أفضل العب يف 
القارة  داخل  العب  وسيدات(، وأفضل  العام )رجال 
مدير  وأفضل  منتخب  وأفضل  شــاب  العب  وأفضل 

فني وأفضل نادي ونادي العام ، وهدف العام".
أشار كاف "سيتم تحديد الفائزين من خالل أصوات 
قــادة ومدربني االتحادات األعضــاء ، والصحفيني 
املختارين ، ومجموعــة واللجنة بالكاف عن الفرتة 

من سبتمرب 2021 حتى يونيو 2022".
يذكر ان النســخة األخرية لحفل جوائز كاف أقيمت 
بالغردقــة يف مرص وفاز الســنغايل ســاديو ماني 

بجائزة أفضل العب آنذاك.

»كاف« يعلن موعد حفل جوائز االأف�صل 
في الكرة االأفريقية 

كوليبايل،  كاليــدو  الســنغايل  قدم 
ألصدقائه  اعرتاًفا  نابــويل،  مدافع 
أنباء مؤخًرا  العديد من  انتشار  بعد 
إىل يوفنتوس خالل  انتقالــه  عــن 

املريكاتو الصيفي الجاري.
يف  نابويل  مع  كوليبايل  عقد  وينتهي 
صيف 2023، ولــم يوافق املدافع 
الســنغايل حتــى اآلن عىل عروض 

التجديد.
مريكاتو  "توتــو  لشــبكة  ووفًقا 
ويــب" الربيطانية، فــإن كوليبايل 
أبلغ أصدقــاءه املقربني "لن أذهب 

أبًدا إىل يوفنتوس".
وأشــارت الشــبكة إىل أن كوليبايل 
الناديني،  بني  القوي  التنافس  يدرك 
ولهذا الســبب ال يريد أن يسري عىل 
خطى املهاجم األرجنتيني جونزالو 

هيحواين.
انتقل  قد  هيحواين  جونزالو  وكان 

اليــويف، وأصبح  إىل  نابــويل  مــن 
البارتينوبي. مكروًها من جمهور 

الـ30  صاحب  كوليبــايل  أن  يذكر 
إىل  باالنتقال  أيًضــا  ارتبــط  عاًما 
برشــلونة خالل املريكاتو الصيفي 

الجاري.
وشــارك كوليبــايل مــع نابويل يف 
34 مباراة خالل املوســم املنرصم 
بمختلــف البطــوالت، وأحــرز 3 

أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

اعتراف كوليبالي يح�صم ارتباطه بيوفنتو�س

توج املنتخب السعودي األوملبي 
تحت  آسيا  كأس  بطولة  بلقب 
23 عامــا، بعــد فــوزه عىل 
بنتيجة  أوزبكســتان  مضيفه 
ملعب  عىل  األحد  )0-2(، أمس 
بالعاصمة  ســتاديوم"  "مييل 

األوزبكية طشقند.
تقدم األخرض بهدف عن طريق 
أحمــد الغامدي يف الدقيقة 49 
أضاف  اللقاء، ثــم  عمــر  من 
الهدف  الربيكان  فراس  املهاجم 

الثاني للصقور )74(.
التي  األوىل  املــرة  هــي  وهذه 
السعودي  األخرض  فيها  يتوج 
مستوى  عىل  اآلسيوي  باللقب 
تحت 23  األوملبية  املنتخبــات 

عاما.
املباراة  السعودي  املنتخب  دخل 
بشكل قوي منذ الدقائق األوىل، 
حيث سيطر عىل الكرة وحاول 
أول  هدف  لتســجيل  هجوميا 
والحــارس  الدفــاع  ولكــن 

األوزبكي كانوا يف املوعد.
والتنظيم  الرتكيــز  ووضــح 
الجانب  مــن  املميز  الدفاعــي 
يجب  كما  وتعامل  الســعودي 
مع العرضيــات األوزبكية من 

الجانبني.
املبادرة  األرض  صاحــب  وبدأ 
الهجوميــة بعــد مــرور 15 

دقيقــة، لكن دفــاع وحارس 
األخرض تصدوا لكل املحاوالت.

املنتخــب  اســتعاد  بعدهــا 
الكرة  عىل  السيطرة  السعودي 
هجوميا  بالدقيقة 21 وحاول 
عرب الجانبــني عن طريق حمد 
الحربــي،  ومتعــب  اليامــي 
أبعد  األوزبكــي  الدفــاع  لكن 

الخطورة.
وكاد فراس الربيكان أن يفتتح 
مدافع  من  خطأ  بعــد  النتيجة 
لم  تسديدته  لكن  أوزبكستان، 
الدقيقة  يف  الشباك  طريق  تجد 

.24
وحملــت الدقيقــة 33 أخطر 
فرص املباراة حينما لعبت كرة 

لالعب  السعودي  الدفاع  خلف 
تركينــوف لينفــرد بالحارس 
ولكنــه ســدد برعونــة علت 

العارضة.
ورد عليه حمد اليامي بتسديدة 
قوية ابعدها الحارس األوزبكي 

برباعة لرضبة ركنية.
جزاء  ركلة  الحكم  واحتســب 

إعاقة  بعد  السعودي  للمنتخب 
املدافع  قبل  من  الغامدي  أحمد 
بالدقيقة 39، لكن  األوزبكــي 
لوجود  ألغتها  الفيديــو  تقنية 
حالــة تســلل قبل احتســاب  

الركلة.
وضح التفوق الفني واألفضلية 
حساب  عىل  السعودية  ملنتخب 
أحمد  ليرتجــم  أوزبكســتان، 
يف  األول  بالهدف  ذلك  الغامدي 
الدقيقة 49، بعد تلقيه تمريرة 

اليامي. متقنة من حمد 
األوزبكي  املنتخــب  وســيطر 
وحاول  كبري  بشكل  الكرة  عىل 
السعودي  الدفاع  لكن  هجوميا 
الخطورة  وأبعد  املوعد  يف  كان 

عن مناطقه.
الديــن العب  وأطلــق جــالل 
قوية  تســديدة  أوزبكســتان 
العارضــة  علــت  وخطــرية 
السعودي بقليل بالدقيقة 63.

وسجل املنتخب األوزبكي هدف 
بالدقيقة 71 بتسديدة  التعادل 
نورشــاييف، ولكن  عرب  قوية 
الحكــم ألغاه بداعي التســلل، 

ليظل التفوق سعودي بهدف.
ويف الدقيقة 73، أجرى ســعد 
الشهري تبديل بخروج صاحب 
الهدف أحمد الغامدي وحل بدال 

منه تركي العمار.

الدين  الفرنــيس زين  القدم  أســطورة كرة  قال 
زيــدان، إنه ال يــزال يملك "الشــعلة" ملواصلة 
مســريته التدريبية، رغم غيابــه عن اللعبة ملدة 
عام بعد رحيله عن فريق ريال مدريد اإلسباني.

ورحل زيــدان عن ملعب )ســانتياجو برنابيو( 
منهيــا واليته الثانية مع الفريق امللكي يف نهاية 
للتتويج  أن قاده  موســم 2020 / 2021، بعد 
أوروبا  أبطال  ثالث مرات متتالية ببطولة دوري 
خــالل واليته األوىل، علما بأنــه فاز بـ11 لقبا 

خالل فرتة تواجده مع الريال.
الحني  ذلك  منذ  زيــدان  إخبارية  تقارير  وربطت 
بتويل قيادة عدد من الفرق، بما يف ذلك يف فرنسا، 
حيث تصدر قائمة املرشحني لخالفة األرجنتيني 
باريس  فريق  تدريب  يف  بوتشــيتينو  ماوريسيو 
محتمل  خليفة  يعد  الفرنيس، كما  جريمان  سان 
الفرنيس،  للمنتخب  الفني  ديشان، املدير  لديدييه 

بعد نهائيات كأس العالم يف قطر هذا العام.
مع  جريمان  ســان  تعاقد  احتماالت  تزايد  ومع 
الفرنيس،  كريستوف جالتييه، مدرب فريق نيس 
الفرنسية،  العاصمة  لفريق  الفنية  القيادة  لتويل 
فإنه يبدو أن زيدان سوف يستمر يف االبتعاد عن 

الساحرة املستديرة.
لكن العب منتخب فرنســا الســابق، الذي توج 
بــكأس العالم عام 1998، يأمــل يف العودة إىل 
القفز مبارشة  إىل  الحاجة  التدريــب دون  منصة 

إىل أي وظيفة متاحة.
زيدان /50 عامــا/ لربنامج )تيليفوت(  ورصح 
هذه  أحمل  زلــت  أكمل. ما  أن  الفرنيس "أريــد 
الشــعلة. كرة القدم هي شــغفي، لكنني سعيد 

حاليا وهذا هو األمر األكثر أهمية".
وتطــرق زيدان للحديث عن "النطحة" التي قام 
بها ضد اإليطايل ماركو ماترياتزي، خالل مباراة 
املنتخبــني يف نهائي بطولــة كأس العالم بأملانيا 
عام 2006، والتي تســببت يف طرده من ملعب 
عىل  إيطاليا  منتخب  بفــوز  انتهت  املباراة، التي 
بكأس  الرتجيح، ليتوج  بركالت  الفرنيس  نظريه 

الرابعة يف تاريخه. العالم للمرة 

ديمبلي ي�صترط لالن�صمام اإلى ت�صيل�صي
يعيش الفرنيس عثمان ديمبيل، نجم برشلونة، حالة 
تشــيليس، خالل  عرض  عىل  املوافقة  بشــأن  تردد 

املريكاتو الصيفي الجاري.
وينتهــي عقد ديمبيل مع برشــلونة يف 30 يونيو/

أنه بات قريبا من  الجاري، وزعمت تقارير  حزيران 
التوقيع مجانا للبلوز.

ديمبيل  صن" الربيطانية، فإن  لصحيفة "ذا  ووفقا 
مستعد للتوقيع مع تشيليس، إذا حصل عىل وعد من 
األملانــي توماس توخيل، مدرب البلوز، بعدم البقاء 

البدالء واملشاركة بشكل أسايس. عىل مقاعد 
وأشــارت إىل أن ديمبيل لديه طموح الفوز بالدوري 
اإلنجليزي، ودوري أبطال أوروبا مع تشيليس، لكن 
يجب أوال الحصول عىل تأكيد بأنه سيكون أساسيا، 

ولن يخضع لسياسة املداورة الصارمة يف الفريق.
وكان ديمبــيل أكمل 90 دقيقة مع برشــلونة يف 9 

مناسبات فقط خالل املوسم املايض.
يذكر أن ديمبيل ظهر يف مقطع فيديو مؤخرا صوره 

أحد املشجعني، يؤكد أنه سيبقى مع برشلونة.

صحيفة »ماركا« اإلســبانية،  كشــفت 
محــاوالت »رسية« حثيثــة من باريس 
سان جرمان، عىل مدار عام كامل، إلقناع 
فينيسيوس جونيور برتك  الربازييل  النجم 

ريال مدريد اإلسباني.
نيوز  لسكاي  وأشــارت »ماركا«، وفقا 
عربيــة، يف تقرير جديد لهــا، أن باريس 
سان جرمان كان عىل تواصل مستمر مع 
فينيسيوس جونيور، منذ نوفمرب 2021.

تواصل بطل فرنسا  أن  الصحيفة  ونوهت 
النجم  إقنــاع  كان بهــدف واحــد، وهو 
الربازيــيل بعــدم تجديد عقــد جديد مع 

النادي »امللكي«.
وقالــت الصحيفــة إن النــادي الفرنيس 
قرابة 40 مليون  فينيسيوس  عىل  عرض 
املوسم  الفريق  مع  سنويا، للتوقيع  يورو 

املقبل.
عرض  النادي  أن  الصحيفة  أشــارت  كما 
استثمارية  فينيسيوس »فرصا  عىل  أيضا 

يف قطر«، كنوع من الحافز للتوقيع.
لقب  فينيسيوس  املوسم، حقق  نهاية  ويف 
دوري األبطال مــع ريال مدريد، ويتوقع 
أن يجــدد عقده مع »امللكي«، براتب 10 

ماليني يورو، وفقا للتقارير.

محاوالت »�صرية« من �صان جرمان الإقناع فيني�صيو�س بترك »الملكي«

مار�صيلو يرف�س عر�س ميالن لهذا ال�صبب



اأبوظبي ــ الوحدة: 
بطولة  منافسات  على  الستار  األحد  أسدل 
مدار  على  أقيمت  التي  للجوجيتسو  التحدي 
العين  بمدينة  اإلمارات  جامعة  في  يومين 
وتواجد  كبير  جماهيري  حضور  وسط 
توافدوا  الذين  والعائالت  األسر  لمئات 
على  وحثهم  وتشجيعهم  أبنائهم  لمؤازرة 

الفوز.
محمد  سعادة  من  كٌل  المنافسات  حضر 
اإلمارات  اتحاد  رئيس  نائب  الظاهري  سالم 
عبدالله  يوسف  وسعادة  للجوجيتسو، 
البطران عضو مجلس إدارة االتحاد، وسعادة 
المجلس  عضو  الشامسي  النايلي  خلفان 
مسؤولي  من  وعدد  الوطني،  االتحادي 
واألكاديميات  األندية  وممثلي  االتحاد 

الداعمة والشريكة. والجهات 
للبطولة،  الثاني  اليوم  منافسات  ختام  وفي 
برصيد  األول  المركز  العين  نادي  حصد 
1760 نقطة، وحل العبو الشارقة لرياضات 

اأبوظبي  ـ وام:
 

منتخب  خالد، العب  عادل  حقق 
الحديث، إنجازاً  للشراع  اإلمارات 
المركز  على  بحصوله  كبيرا، 
في  البرونزية  والميدالية  الثالث 
بطولة العالم فئة " ألكا 7 ماستر 
الحديث، والتي  2022" للشراع 
بمشاركة  المكسيك  في  أقيمت 

العديد من منتخبات العالم.
األول  هو  اإلنجاز  هذا  ويعد 
منتخب  يحققه  الذي  نوعه  من 
خليجي  منتخب  كأول  اإلمارات، 
هذه  إلى  وآسيوي، يصل  وعربي 
كان  العالمية، علماً بأنه  المكانة 
المنتخب العربي الوحيد المشارك 
الكبرى، ومثله  البطولة  هذه  في 
خالد،  عادل  الالعبين  من  كل 
الفني  والمدير  علي،  آل  وحمزة 

اللباط. زهير 
حمدان  بن  أحمد  الشيخ  ووجه 
اإلمارات  اتحاد  نهيان، رئيس  آل 
الحديث،  والتجديف  للشراع 

القيادة  إلى  واالمتنان  الشكر 
الالمحدود  لدعمها  الرشيدة 
لكافة  دعمها  وأيضا  للمنتخب، 
الرياضية  والفعاليات  األنشطة 
التي تسهم في إعالء راية الوطن 

خفاقة في المحافل الدولية.
اإلمارات  اتحاد  أشكر   "  : وقال 
الذي  الحديث  والتجديف  للشراع 
على  أعضائه  جميع  يحرص 
المهمة،  الرياضة  بهذه  النهوض 
استراتيجية  أسهمت  حيث 
وتشجيعه  ومتابعته  االتحاد 
فوز  في  للرياضيين  المستمر 
من  بالعديد  اإلمارات  منتخب 
األلقاب في المنافسات اإلقليمية 
الشراع  رياضة  في  والدولية 
بطولة  وأخرها  والتجديف، 

العالم".
جمعة  محمد  قدم  جهته  من 
األول  النائب  الشامسي، 
للشراع  اإلمارات  اتحاد  لرئيس 
الشكر  الحديث،  والتجديف 
آل  حمدان  بن  أحمد  الشيخ  إلى 

لجهوده  االتحاد،  رئيس  نهيان 
االرتقاء  أجل  من  المتواصلة 
والتجديف  الشراع  برياضة 
لمكانة  بها  والوصول  اإلماراتية 
الكبير  ودعمه  متميزة،  عالمية 
لالتحاد  الجديدة  لالستراتيجية 
مهمة  ارتكاز  نقطة  تشكل  التي 
من  مزيد  نحو  الطريق  تمهد 
الرياضة  لهذه  والتطور  النجاح 
المرتبطة باإلرث البحري العريق 

للدولة.
عبدالله  محمد  أشاد  فيما 
التحاد  العام  األمين  العبيدلي، 
والتجديف  للشراع  اإلمارات 
الدولي  االتحاد  وعضو  الحديث 
العامة  الهيئة  بجهود  للشراع، 
األولمبية  واللجنة  للرياضة 
جهود  لدعمهما  الوطنية 
المشاركة،  هذه  في  المنتخب 
وأيضا بجهود "مجموعة موانئ 
االستراتيجي  الشريك  أبوظبي" 
جهود  من  تقدمه  لما  لالتحاد 

لرعاية أبطال هذه الرياضة.

دبي ــ وام:
اليوم  الهمم  ألصحاب  دبي  نادي  يطلق   
دورته  في  الصيفي  نشاطه  االثنين 
يا  القمم  إلى   " شعار  تحت  السادسة 
 12 حتى  ويستمر   " الهمم  أصحاب 
بمشاركة 250 منتسبا  المقبل  أغسطس 

منهم 200 من أعضاء النادي.
حكومية  من 30 مؤسسة  أكثر  وتشارك 
الذي  النشاط  وتنظيم  رعاية  في  وخاصة 
يشتمل على 280 فعالية أبرزها فعاليات 
فنية  وورش  ترفيهية  ورحالت  رياضية 
تفاعلية  تدريبية  وبرامج  يدوية  وأشغال 
واسعافات  الضوئي  للتصوير  ودورات 

أولية.
الطاير، العضو  محمد  سعيد  معالي  وأكد 
كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئيس  المنتدب 
للهيئة  الماسية  الرعاية  عن  دبي  ومياه 
الشباب  طاقات  استثمار  على  الحرص 
الوطنية  السياسة  بتحقيق  وااللتزام 
أطلقها  التي  الهمم  أصحاب  لتمكين 
راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل 
الله"  "رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس 
يضمن  الحواجز  من  خال  مجتمع  إليجاد 
الهمم  الكريمة ألصحاب  التمكين والحياة 

وأسرهم.
وأوضح معاليه أن الهيئة تعمل على دمج 
محاور   4 ضمن  الهمم  أصحاب  وتمكين 
والمجتمع  والمتعاملين  الموظفين  تشمل 
والفعاليات  المبادرات  وتدعم  والشركاء 

المجتمعية الهادفة إلتاحة جميع الفرص 
بصورة  لالندماج  الهمم  أصحاب  أمام 
أدوارهم  وتأدية  المجتمع  في  كاملة 
شريحة  يشّكلون  فاعلين  كأشخاص 

مهمة من شرائح المجتمع.
والمبادرات  البرامج  عدد  أن  إلى  ولفت 
ورعايتها  بتنفيذها  الهيئة  قامت  التي 
 71 بلغ  و2021   2015 عامي  بين 
برنامجاً ومبادرة في مجال دمج وتمكين 
أن  مؤكدا  المجتمع،  في  الهمم  أصحاب 
إلى  الوصول  في  ساعدت  المبادرات  هذه 
نسبة  وبلغت  شخص،   3,484,998
سعادة المجتمع عن دعم الهيئة ألصحاب 

الهمم %94 في عام 2021 
رئيس  بالرقاد  جمعة  ثاني  أكد  جهته  من 

مجلس إدارة نادي دبي ألصحاب الهمم أن 
"أصحاب  بدعم  توصي  الرشيدة  القيادة 
االرتقاء  سبل  كافة  وتوفير   " الهمم 
المجاالت  كافة  في  ومواهبهم  بقدراتهم 

ليكتمل اندماج المجتمع مع بعضه.
النشاط  من  الهدف  أن  إلى  وأشار 
أوقات  شغل  في  يتمثل  الصيفي 
الصيفية  العطلة  في  الهمم"  "أصحاب 
استثمار  في  المجتمعية  والمساهمة 
بالمنفعة  عليهم  يعود  بما  األوقات  هذه 
األمور  أولياء  وتعريف  والبدنية  الذهنية 
النادي  يقدمها  التي  المختلفة  بالفعاليات 
التي  المختلفة  بمسابقاته  والتعريف 
علمية  مهارات  الهمم"  "أصحاب  تكسب 

واجتماعية وثقافية ورياضية.

اأبوظبي  ــ وام :

نهيان، رئيس  آل  حمدان  بن  أحمد  الشيخ  أهدى   
فوز  الحديث،  والتجديف  للشراع  اإلمارات  اتحاد 
الحديث  للشراع  العالم  بطولة  ببرونزية  منتخبنا 
الشكر  جزيل  إليها  موجها  الرشيدة،  القيادة  إلى 
ولكافة  للمنتخب  الالمحدود  لدعمها  واالمتنان 
في  تسهم  التي  الرياضية  والفعاليات  األنشطة 

إعالء راية الوطن خفاقة في المحافل الدولية.
الرشيدة  لقيادتنا  الفوز  هذا  أهدي   "  : وقال 
والشباب  الرياضة  دعم  على  دائما  تحرص  التي 
والتسهيالت  واإلمكانيات  السبل  كافة  وتقديم 
من  اإلماراتيين  الرياضيين  بتمكين  الكفيلة 
العالمية،  البطوالت  أعلى  على  والمنافسة  التطور 
يحرص  الذي  اإلماراتي  للشعب  أيضا  أهديه  كما 
وتعزيز  الوطن  لرفعة  بقوة  المنافسة  على  أبناؤه 

حضوره في مختلف البطوالت " .
عن  نهيان  آل  حمدان  بن  أحمد  الشيخ  وأعرب 
للشراع  اإلمارات  اتحاد  أعضاء  لجميع  شكره 
بهذه  النهوض  على  لحرصهم  الحديث  والتجديف 
استراتيجية  أن  إلى  مشيرا  المهمة،  الرياضة 
ساهمت  للرياضيين  وتشجيعه  ومتابعته  االتحاد 
في  األلقاب  من  بالعديد  اإلمارات  منتخب  فوز  في 
الشراع  رياضة  في  والدولية  اإلقليمية  المنافسات 

والتجديف".
وكان الالعب اإلماراتي عادل خالد قد فاز بالمركز 
الثالث في بطولة العالم للشراع الحديث فئة "إلكا 
مشاركة  شهدت  والتي  بالمكسيك،  ماسترز"   7
هذه  وتعد  عديدة.  عالمية  منتخبات  من  قوية 
المشاركة هي األولى من نوعها لمنتخب االمارات 

والمنتخبات العربية في مثل هذا المحفل الدولي.
وشاركت اإلمارات بصفتها الدولة العربية الوحيدة 
منتخبنا  بعثة  ضمت  حيث  المنافسة،  هذه  في 
آل  وحمزة  خالد  عادل  الالعبين  من  كاًل  الوطني 

اللباط. علي، والمدير الفني زهير 
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�أحمد �آل نهيان: نهدي �إنجاز 
�ل�شر�ع و�لتجديف �لحديث 

ً للوطن قيادة و�شعبا

280 فعالية في الن�ساط ال�سيفي لـ»دبي 
لأ�سحاب الهمم«

منتخب الإمارات يحرز برونزية بطولة العالم لل�سراع الحديث

اأبوظبي ــ وام :

للدراجات"  "اإلمارات  فريق  واصل   
هيمنته على جولة سلوفينيا، وفاز نجما 
بوجاتشار  وتادي  مايكا  رافال  الفريق 
بالمركزين  التوالي  على  الثاني  لليوم 

األول والثاني في مراحل الجولة.
المركزين  وبوجاتشار  مايكا  وأحرز 
من  الرابعة  المرحلة  في  والثاني  األول 
أقيمت بطول 152.4 كم  الجولة، والتي 

من الشكو إلى فيليكا بالنينا.
مجموعة  تشكل  المرحلة  وشهدت 

األخيرة،  التسلق  مسافة  قبيل  متقدمة 
وتمكن ثنائي فريق اإلمارات من الهيمنة 
 5 وقبل  انطالقهما،  بعد  السباق  على 
نحو  معاً  تقدما  المسار،  نهاية  من  كم 
خط النهاية، ثم اجتازه مايكا أوالً ليفوز 
بوجاتشار  ويليه  رسمياً  األول  بالمركز 

ثانيا.
الفوز،  بهذا  سعيد   "  : مايكا  وقال 
والفريق  تادي  لزميلي  بالشكر  وأتوجه 
التسلق  كله. أدركنا مع وصولنا لمسافة 
بأدائه  سيتفوق  بوجاتشار  أن  النهائية 
الفوز  أتاح لي فرصة  الجميع، لكنه  على 
فوزنا  بذلك  لنسجل  األول،  بالمركز 
عن  فضالً  الجولة  مراحل  في  الثالث 
وذلك  العام،  التصنيف  مراكز  تصدرنا 
بفضل خوض كل سباق بأفضل أداء كما 

سنفعل في جولة فرنسا المقبلة".
وحافظ بوجاتشار على صدارة التصنيف 
البولندي  العام بفارق 3 ثواٍن عن زميله 
غداً  "اإلمارات"  فريق  ويشارك  مايكا. 
في المرحلة الخامسة األخيرة من جولة 
نوفو  إلى  فرنيكا  من  انطالقاً  سلوفينيا 

ميستو.

»الإمارات للدراجات« يوا�سل انت�ساراته في 
جولة �سلوفينيا

الشكر  القدم،  لكرة  الظفرة  شركة  وجهت 
اإلدريسي،  الدين  بدر  المغربي  المدرب  إلى 
للكرة  األول  الفريق  مع  عمله  فترة  على 

بالنادي اإلماراتي.
األيام  خالل  لإلعالن  تمهيدا  ذلك  وجاء 
يتولى  الذي  الجديد  المدرب  عن  المقبلة، 

تدريب الظفرة في الموسم المقبل.
جديد  مدرب  مع  التعاقد  إلى  اتجاه  وهناك 
اإلدريسي،  لخالفة  البرازيلية،  المدرسة  من 
والذي عمل مدربا مساعدا مع الجهاز الفني 

السابق للظفرة.  
الظفرة  تدريب  تولى  قد  اإلدريسي،  وكان 
للمدرب  خلفا  الماضي،  مارس/آذار  مطلع 
تمت  والذي  ميكالي،  روجيرو  البرازيلي 

إقالته على خلفية تراجع نتائج الفريق.
ونجح المدرب المغربي، في إنقاذ الفريق من 
بالجولة  األولى  الدرجة  دوري  إلى  الهبوط 
وأنهى  للمحترفين،  أدنوك  لدوري  األخيرة 
برصيد 24  عشر  الثاني  المركز  في  الدوري 

نقطة.

الظفرة، عقد  نادي  أخرى، جدد  ناحية  ومن 
ويقترب  موسمين،  لمدة  عمبر،  وليد  العبه 

التمديد لالعبه سلطان الغافري. النادي من 

الظفرة يوجه ال�سكر للإدري�سي.. ويقترب 
من بديل برازيلي

العني يف ال�سدارة وال�سارقة لريا�سات الدفاع عن النف�س يحتل مركز الو�سيف
ختام ناجح لبطولة �لتحدي للجوجيت�شو و�شط 

برصيد  الوصيف  مركز  في  النفس  عن  الدفاع 
نصيب  من  الثالث  المركز  1724 نقطة، ليكون 
برصيد 1493 نقطة.  الرياضية  بالمز  أكاديمية 
وعلى صعيد ترتيب الدول حلت دولة اإلمارات في 
ثانيا  والبرازيل  نقطة،   5131 برصيد  الصدارة 
الثالث  المركز  في  برصيد 659 نقطة، واألردن 
البطولة،  تعليقه على نجاح  برصيد 530. وفي 
يقول سعادة يوسف عبدالله البطران: " تواصل 
أهدافها  تحقيق  للجوجيتسو  التحدي  بطولة 
السنية  للفئات  أكبر  مشاركات  استقطاب  في 
خطط  ضمن  مكانتها  وترّسخ  سنا،  األصغر 
وصناعة  المواهب  اكتشاف  إلى  الرامية  االتحاد 

األبطال القادرين على المنافسة عالميا".  
خرجت  التحدي  بطولة  إن  البطران  وتابع 
مميزة من خالل المستويات القوية التي قدمها 
حداثة  من  الرغم  على  والالعبات  الالعبون 
عهدهم في اللعبة، ونال أداء بعض المواهب في 
للمنتخب  الفني  الجهاز  أفراد  إعجاب  النزاالت 
تدعيم  إلى  باستمرار  يسعون  الذين  الوطني 

صفوفه بالالعبين األكثر تميزا.

جيدا  الوصل  موسم  يكن  لم 
2021-( في  يكفي  بما 

عدة  قدم  أنه  إال   ،)2022
فيها  قوية، برهن  مواجهات 

على جودته.
من  بداية  الوصل  وعانى 
من  الماضي  الموسم 
ضربت  والتي  اإلصابات، 
فابيو  وأبرزهم  نجومه، 

ليما، هداف الفريق.
نهاية  مع  الوصل  وتواجد 
المركز  في  المسابقة 
36 نقطة  السادس، برصيد 

من 26 مباراة.
في  الفوز  الوصل  وحقق 
في  وتعادل  مباريات،   9
في 8 لقاءات،  مثلها وخسر 
ودخل  هدفا،   36 وسجل 

مرماه 30 هدفا.
أدنوك  دوري  الوصل  وبدأ 
الماضي، بالفوز  للمحترفين 
ملعبه  خارج  ياس  بني  على 
المسابقة  وأنهى   ،)1-0(
الجزيرة،  أمام   )2-1( بفوز 

على ستاد زعبيل.
سكة  عن  الوصل  وغاب 
الفوز في 4 جوالت متتالية، 

الثانية،  الجولة  من  بداية 
حتى تذوق طعم االنتصارات 
شباب  على  أخرى  مرة 
األهلي في الجولة السادسة.

في  الفوز  الوصل  وحقق 
الدور  في  فقط  جوالت   4
مثلها،  في  وخسر  األول، 

وتعادل في 5 جوالت.
في  قليال  الوضع  وتغير 
الفوز  محققا  الثاني،  الدور 
في  وخسر  لقاءات،   5 في 
في 5  4 مواجهات، وتعادل 
المركز  في  جوالت، ليتواجد 

السادس.

الإ�سابات نقطة تحول في م�سوار الو�سل 
بدوري المحترفين



اأبوظبي-الوحدة:

النيادي  ســعيد  عبدالله  ســعادة  أشاد 
تاي  للمــواي  االمارات  اتحــاد  رئيس 
والكيــك بوكســينج ورئيــس االتحاد 
للمواي  االسيوي  االتحاد  رئيس  العربي 
للرياضة ،  العامــة  الهيئة  بــدور  تاي 
يف  الرياضية  التنميــة  قطــاع  وخاصة 
الهيئــة الذي احدث حــراكا كان مكان 
اشــادة من الجميــع ، وذلك من خالل 
الجهود التي ظل يبذلها الشيخ سهيل بن 
لقطاع  التنفيذي  آل مكتوم، املدير  بطي 
التفقدية  وجوالته  الرياضيــة  التنمية 
عىل  الرياضيــة  االتحــادات  ملختلــف 
مسرية  عىل  الدولة، للوقوف  مســتوى 
تبذله من جهد وما  االتحادات  وما  تلك 
التي  القادمة  املرحلــة  ملواكبه  تحتاجه 

والعطاء ،وبما  البذل  مزيداً من  تتطلب 
يليق بالدعم الذي يجده قطاع الشــباب 
ومن  الرشــيدة  القيادة  من  والرياضة 

املجالس الرياضية التي تســهم يف دعم 
القطاع . وأضاف ســعادة عبدالله  هذا 
ســعيد النيــادي – بان مــن ثمار تلك 

الرعاية واملتابعة تأتي مشاركة منتخب 
اللجنة  للمواي تاي ضمن وفد  االمارات 
األوملبيــة الوطنيــة يف دورة األلعــاب 
مدينة  تستضيفها  التي   2022 العاملية 
بالواليات  االبامــا  بوالية  برمنجهــام 
املتحدة األمريكية، خالل الفرتة من 7 - 
املقبل ،والذي يضم  17 من شهر يوليو 
12 العبا والعبــه يف 4 العاب رياضية 
من ضمنهم ابطــال املواي تاي األربعة 
وزن  يف  املشارك  سمري  الدين  وهم  نور 
تحــت )63.5( كجم، ومحمد ســعيد 
مريض يف وزن تحت )67 كجم(، وأمني 
املعتصــم )71 كجــم(، وقائد املنتخب 
الالعب إلياس حبيب عيل الذي يشارك يف 
وزن تحت )81 كجم(، والذين يغادرون 
البالد لتمثيــل رياضة االمارات التمثيل 

الالئق يف هذا املحفل الريايض العاملي .

 اأبوظي-الوحدة:

اعداده  للجودو  الوطنــي  منتخبنا  أكمل 
يف العاصمــة الكرواتية زغرب من خالل 
معســكره القصري الذي إقامة هناك قبل 
للمشاركة  استعدادا  منغوليا  اىل  االنتقال 
يف بطولة أوالن باتار جراند سالم للجودو 
التي تستضيفها العاصمة املنغولية خالل 
الفرتة من 24 – 26 يونيو الحايل، والتي 
تشهد مشاركة العبني من منتخبنا وهما 
جريجــور ارام يف وزن تحــت 90 كغم 
منافسات  يف  املشــارك  معروف  وماجو 
وزن فــوق 100 كغــم، وعقب بطولة 
منغوليا يتم االنتقال ملعســكر اخر يقام 
يف اسبانيا، استعدادا لبطولة املجر جراند 
الفرتة من 8 اىل  التي تقام خالل  ســالم 

10 يوليو املقبل.
موســم 2022  برنامج  يتضمــن  كما 
– 2023، املشــاركة يف بطولــة زغرب 
جراند بري بثالثة العبني، ثم املشــاركة 
تقام يف  التي  للجودو  الدولية  البطولة  يف 
دورة  يف  املشاركة  ذلك  رومانيا، ويعقب 

التضامن اإلســالمي التي تقام يف مدينة 
قونيــة الرتكية خالل الفرتة من -9 18 
االعداد  يعقبها  والتي  القادم،  اغسطس 
أبــو ظبي جراند  للمشــاركة يف بطولة 
الفرتة  خالل  تقام  الكربى، التي  ســالم 

من 21 إىل 23 أكتوبر 2022.
لبطولة منغوليا  بعثة منتخبنــا  ويرأس 
السيد نارص التميمي األمني العام التحاد 
أمني  والجــودو  للمصارعة  اإلمــارات 
صندوق االتحــاد الدويل للجودو، وتضم 
و5 العبني  ســيكرتوف  فيكتور  املدرب 
هم: جور شــغييل املشارك يف منافسات 
وزن تحت 66 كجم، وســعيد النقبي يف 
يف  نوغزاري  تحت 73 كجم، وتاتا  وزن 
وزن تحــت 81، وجريجور ارام يف وزن 
املشارك  معروف  وماجو  تحت 90 كغم 
فــوق 100 كغم..  وزن  منافســات  يف 

االن  حتى  املشاركة  الدول  عدد  بلغ  وقد 
يف بطولــة منغوليــا 30 دولة تتقدمها 
العربية  الدول  من  وقطر  االمارات  دولة 

املشاركة.
من جهة ثانية - اشــادت بعثة منتخبنا 
ثعلوب  بــن  محمد  ســعادة  بتواصــل 
الدرعي رئيس اتحاد املصارعة والجودو 
بالبعثــة منذ وصولهــا لالطمئنان عىل 
ســالمة الوصــول وعىل ســري االعداد 
الربنامج،  يتضمن  املقبلة، كما  البطولة 
أبو  لبطولة  األول  املنتخب  اســتعدادات 
ظبــي جراند ســالم التي تقــام خالل 
القادم،  مــن 21 اىل 23 أكتوبر  الفرتة 
والتي يتوقع ان تشهد مشاركة قياسية 
لخصوصية تلك البطولة ألعضاء االتحاد 
الــدويل للجــودو لتميزها بمســتويات 

عالية.

الكويت-الوحدة:

العربية  اإلمارات  دولة  ســفارة  تنظم 
املتحــدة بالكويت ندوة عــن العالقات 
الشــقيقتني  التاريخية بني  الرياضيــة 
إىل  اإلمــارات والكويت ، والتــي تعود 
الثاني  النصف  بدءاً من  السنني  عرشات 
هذه  تنظيم  املايض.  يأتــي  القرن  من 
الندوة برعايــة وحضور الدكتور مطر 
الكويت  دولــة  لدى  ســفرينا  النيادي 
الكرة  نجــوم  من  عــدد  وبمشــاركة 
الكويتية  والزمالء االعالميني  واملؤرخ 
اإلعالمي  محمــد الجوكر األمني العام 
املستشــار  الريايض  اإلعالم  لجمعيــة 

البيان ،. االعالمي لجريدة 
يشــارك يف الندوة نخبة من مســؤويل 
الهيئة العامــة للرياضة بدولة الكويت 
الشــقيقة ونجوم كرويون  ممن سبق 
لهم اإلحــرتاف بأندية اإلمارات ونخبة 

مميزة من اإلعالميني .

ويدير الندوة  اإلعالمي املخرضم محمد 
الدكتور  لسعادة  كلمة  املسند  ، ويلقي 
النيادي يتحــدث فيها عن الهدف  مطر 
الندوة يليها كلمة لصقر املال  إقامة  من 
للرياضة  العامــة  الهيئة  رئيــس  نائب 

بدولة الكويت. 
ثم يتحدث نجم الكرة الخليجية والعربية 
واآلســيوية  االسطورة جاسم يعقوب 
بني  الرياضية  العالقة  يف  ذكرياتــه  عن 
الشقيقني  وقد شارك بوحمود  البلدين 

مع وفــد نادي القادســية عام 74 يف 
اول زيــارة له للدولــة ولعب مبارتني 
امــام الجزيــرة يف ابوظبــي والثانية 
النــر، ويعقبه حديث اإلعالمي   امام 
القصة  يتناول فيه  الذي  الجوكر  محمد 
التاريخيــة للعالقــات الرياضية  التي 

تمتد لسنوات طويلة . 
ثم يتحدث نجم الكرة الكويتية الدكتور 
اإلحرتافية  تجربته  عن  هويدي  جاسم 
جمال  النجم  الشــباب ، وكذلك  بنادي 
مبارك عن تجربته اإلحرتافية مع فريق 
عبدالله  بشار  االهيل ، والنجم  شــباب 
الذي لعب للعني والنجم حســني فاضل 
آخر العب كويتي لعب بدوري االمارات 

كمحرتف يف صفوف الوحدة 
وســتزين قاعة الندوة شاشــة عرض  
ســيتم من خاللها عرض صور قديمة 
عــن لقاءات البلديــن الكروية ، والتي 
يف  الكرة  لنجوم  رائعة  ذكريات  تتضمن 

اإلمارات والكويت..

 دبي-الوحدة:

شــهدت بطولة تاج الرشق األوســط للمالكمة، ليلة 
استثنائية أمس السبت يف مركز دبي التجاري العاملي، 
بالنزاالت العاملية بمشــاركة أبطال من 12 جنسية، 
النبيل مع  وبالتفاعل الواسع من عشاق رياضة الفن 
الحدث الذي أقيم برعاية مجلس دبي الرياضة واتحاد 
إم يس  وبتنظيــم رشكة دي جي  للمالكمة  اإلمارات 

.)DJMC(
وفاز الفليبيني جايســون فايسون النزال الرئييس يف 
التحدي الكبري الذي كان مرتقباً عىل اللقب الحدث، بعد 
تفوقه عىل الهندي نوتايل اللبياكيما يف الوزن الخفيف، 
بعد نزال قوي امتد طوال 10 جوالت، وجاء الحســم 
بنقــاط الحكام الذي صب لصالــح املالكم الفليبيني 

ليحصد اللقب مظاهر احتفالية كبرية.
اإلمارات  اتحاد  العتيبة رئيس  أنس  املنافســات  شهد 
العليا  اللجنة  للمالكمة، ودوســتان روزيرو رئيــس 
املنظمــة للبطولة، وعدد من أعضــاء اتحاد املالكمة 
وســائل  وممثيل  للحدث  والداعمة  الراعية  والجهات 

اإلعالم اإلقليمية والدولية.
ويعــود تنوع وزيادة هذا النوع من األحداث بشــكل 
الدولة، ويعزز  املالكمة يف  انتشار رياضة  إيجابي عىل 
يتم  مسار  لديها  رياضة  مســتوياتها، فاملالكمة  من 
الهواية نحــو االحرتاف، وبالتايل نرش  التدرج به من 
هذه اللعبة عرب هذه البطوالت يزيد من اإلقبال عليها، 
املتنوعة  املالكمة  تنظيم واستضافة بطوالت  ويهدف 
ودعم الفعاليات من هــذا النوع يف دبي إىل نرش هذه 
الرياضة وإقامتها بكثرة ســواء عىل صعيد الهواة أو 

املحرتفني.
وإقبال  العالم  يف  بانتشــار  املالكمة  رياضــة  تحظى 
ســواء من املواطنني أو املقيمني، وهناك مســتويات 
للغاية، ومن ناحيــة أخرى فإن هذه األحداث  واعدة 
تعزز الجوانــب التجارية يف الدولة لكنه ليس الجانب 
الذي يغلب عــىل املالكمة ولكنها رياضة أوملبية ولها 

مستقبل وجمهورها الخاص بها وحضورها البارز.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة19 الريا�سة
الفليبيني جاي�سون فاي�سون يك�سب 

التحدي الكبير في »تاج المالكمة«

االثنني ٢٠ يونيو ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥٠٧٢

ـ

نادي الإمارات يكرم جنمي ال�سودان قاقرين واجليلي

�سفارتنا بالكويت تنظم ندوة عن عالقات 
البلدين الريا�سية 

برنامج حافل لمنتخب الجودو قبل جراند �سالم اأبوظبي

راأ�س اخليمة-الوحدة:

احتفى نادي اإلمــارات الريايض بنجمي الكرة 
السودانية والهالل واملريخ عيل قاقرين والجييل 
حضوراً  شهدت  حاشــدة  أمسية  عبدالخري، يف 
البطران  النادي بقيادة يوسف  كبرياً ملســؤويل 
ســالم  اإلدارة، واألعضاء ثاني  مجلس  رئيس 
حسني  القريص، منصور  أحمد  الشحي، جمال 
إبراهيم، عارفة صالح الفالحي، وشيخة حسني 
آل عيل، بجانب فريق سفريات نادي اإلمارات ، 
والرياضيني  السودانية  أبناء الجالية  فضالً عن 

القدامى.
وأعلن يوســف البطران يف كلمتــه االفتتاحية 
ترحيبــه بالنجمــني الرياضيني عــيل قاقرين 
والجييل عبدالخــري، وجميع الحارضين، وقدم 
لهم الشــكر عــىل تلبيتهم الدعــوة، كما ثمن 
الحضور الالفت ألبناء الجالية الســودانية من 
الدولة، وقال إن نادي اإلمارات  مختلف إمارات 
يتبنــى أفضل املمارســات يف تعزيــز وتوطيد 
أوارص الصداقة واســتدامة التعاون مع جميع 
األشقاء من املقيمني عىل أرض الدولة، انطالقاً 

من القيم امللهمة للقيادة الرشيدة يف نرش املحبة 
املجتمع، مضيفاً  أفراد  بني  والتسامح  والسالم 
أن أبــواب النادي وقلوبهــم مفتوحة للجميع 

محبة واحرتاماً.
 وقال إن قدامى الرياضيني الســودانيني قدموا 
الرياضية  املالعــب  جهدهــم، وأثروا  عصارة 
الســودانية والخليجية، بإبداعهم الجميل الذي 
ظل متقداً يف الذاكرة الرياضية، تتناقله األجيال 
الفاضلة  املبادئ  جيالً بعد جيل، تســتلهم منه 
والتجارب الجيدة، وتستفيد من الدروس الكبرية 
املنشــود، متمنياً أن  الريايض  التطور  لتحقيق 
يكــرر الجيل الحايل اإلنجاز الذهبي للســودان 

بحصد كأس األمم األفريقية يف 1970
قاقرين  بهما  املحتفــى  اإلمارات  نــادي  فاجأ 
والجيــيل عبدالخري يف لحظــة تكريهما، وذلك 
بعدما أهدى لــكل العب قميص النادي بالرقم 
الــذي كان يرتديه يف الســابق إبان وجودهما 
يف املالعــب، حيث نالت هــذه املفاجأة التقدير 
التكريم  الحارضين، كما تضمن  واإلعجاب من 
هدايا متنوعة تناوب يف تقديمها يوسف البطران 

وأعضاء مجلس اإلدارة، وسفريات النادي.

»اأبينيو« يتوج بكاأ�س الوثبة يف رومانيا 

اأبوظبي-الوحدة:

اوريل،  مازيلو  الجواد »أبينيــو« للمالك  حقق 
نورهاي  نيويــروف، وبقيادة  ليفيت  بإرشاف 
هاميل زيلكوف، مفاجأة بالفوز عىل املرشحني 
الوثبة ستاليونز، والذي  األوائل يف سباق كأس 
أقيم أمس األحد بمضمار بيليوستي يف العاصمة 
الـ  النسخة  مظلة  بوخارست، تحت  الرومانية 
14 ملهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن 
زايــد آل نهيان للخيول العربيــة. وتأتي إقامة 
ســباقات املهرجان، تنفيذاً لتوجيهات ســمو 
الشــيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير شــؤون الرئاسة، بهدف 
دعم صغار املالك واملربني يف معظم دول العالم 

وتحفيزهم لزيادة االهتمام بالخيل العربي.
وجــاء الســباق املخصــص للخيول يف ســن 
أربع ســنوات فما فوق ملســافة 1700 مرت، 
املالية 5.000 يورو،  إجمايل جوائــزه  والبالغ 
باإلثارة والتشــويق، وسط مشاركة نخبة من 
وبمشاركة 6  واملتدربني  املحرتفني  الفرســان 
العربية  الخيول  سباقات  اتحاد  خيول، ونظمه 

الروماني، برعاية املهرجان.
 ودخل "ابينيو" املولود يف فرنســا، وهو غري 
القوية،  الخيول  من  كوكبة  مرشــح، وســط 
الذي  السباق  ايقاعه عىل  ولكن استطاع فرض 
أقيم عىل املضمار العشبي متفوقاً عىل »اكويال 
نريا« لجونيور سبيد، بإرشاف ايفان ايفانوف، 
البطل  اتاناســوف.  وســجل  فالنتني  وقيادة 
جاء ثالثاً  زمناً وقدره 1:51:80 دقيقة، فيما 
»البان« اليفــان يوردانوف ديمرتي، بإرشاف 

ايمني مهميد، وقيادة دوبرين لوكوف.
الثقافة  دائــرة  املهرجــان  ويدعــم ويرعــى 
والســياحة، ومجلــس أبوظبــي الريــايض، 
واألرشيف الوطني الرشيك الرئييس، واتصاالت 
الرســمي، والوطنية لألعالف الرشيك  الرشيك 
الناقــل  اإلمــارات  االســرتاتيجي، وطــريان 
الرسمي، ويرعي أيضاً املسعودـ  نيسان، وأريج 
للسفريات، وقناة  يوسف  بن  األمريات، وعمري 
األعىل  العام، واملجلس  النسائي  ياس، واالتحاد 
فيــوال، ونادي  والطفولة، ورشكة  لألمومــة 
للخيول  اإلمارات  للفروسية، وجمعية  أبوظبي 

العربية األصيلة. 

البعثة ت�سيد بمتابعة الدرعي

 النيادي ي�سيد بدور الهيئة العامة للريا�سة واهتمامها بكافة الريا�سات

تحت �سعار »الإمارات والكويت قلب واحد« 

الدكتور  ال�سفري 
مطــر النيــادي 
يت�ســلم كتــاب 
وطن من ذهب



الفني  بالعطاء  حافــل  تراث  لإلمارات 
األكثر  ولعــل  واألجتماعي  واألدبــي 
تــداوالً من هذه املأثورات هو الشــعر 
املتداولة  اليومية  الرسالة  الشعبي فهو 
بني أفــراد املجتمع الواحد . فالشــعر 
الشــعبي هو املعرب عن خلجات إنسان 
اإلمارات القديم وخاصة يف رصاعه مع 

الحياة القاسية الجلفة .
صداه  ويرتدد  الشــعر  سمع  الرب  ففي 
الشــوق  بعبارات  محمالً  الصحراء  يف 
والهيــام والحــزن تتفجــر كلماتــه 
بمحســنات بدیعــه غايــة يف الجمال 
واإلبــداع ومــن الــرب إىل البحر حيث 
الغواص ووداعــه لألهل والخالن وما 
يعرتضه من مصاعب قد تودي بحياته.

من هذا املحك الحقيقي تفجرت مواهب 
أمامنا  واليوم  الشــعرية  اإلمارات  ابن 
الروائح  ليش  ديــوان  يف  واطالع  قرأة 

لشاعر محمد الخيال. 
والــذي قام بإعداده وجمعه األســتاذ  
د.راشــد بن أحمد املزروعي من مدينة 

الذيد بأمارة الشارقه.
اأ�شباب جمع اأ�شعار اخليال

لقد ذكر األســتاذ د. راشد املزورعي يف 
بداية مقدمتــه للديوان قائالً لقد كنت 
أسمع بهذا االســم منذ صغري وكنت 
منه  ليس  أشــعاره  إىل  دائماً  أســتمع 
شــخصياً, وأنا ما حفظه شــعره من 
وأصحابه  جريانه  ومن  واألجداد  األباء 
من  يحفظ  فالكل  والنساء  الرجال  من 
البادية يف  به كل  يتغنى  والكل  شــعره 
الرب ويف الساحل بعض األحيان يعرفون 

 . الخيال 
وتولــدت فكــرة جمع اشــعاره عند 
ما توفی الشــاعر عــام ١٩٨٤ بعد أن 
النبطي  الشــعر  من  ضخماً  تراثاً  ترك 
الناس ولــم يجمع يف  لدى  محفوظــاً 

ديوان كباقي الشعراء.
عنوان الديوان حياة ال�شاعر 

*يف املعجــم الوســيط : طش هو رش 

املياه بقوة ويســمى بالعامية طشاش 
أو نفاف املطر الروايح وهي جمع ريح 
الرياح التي تهب يف وقت الصيف وعادة 
الروايح معها األمطار  ما تجلب هــذه 

وتسمى هذه األمطار روايح. 
البئر  تلك  اسم  من  مستمد  االسم  وهذا 
التــي تقع يف وادي الذيــد أو البطحاء 
املعال قريباً من محطة  عىل طريق فلج 
املطاىفء الحالية بالذيد ولشــدة عذوبة 
مائها كانت تسمى طش الروايح وکان 
الذيد ومنهم  أهل  البئر  يرتوي من هذه 
الشــعراء  الخيال وكم تغنى  الشــاعر 
بهــذه البئر وعذوبــة مائها حتى قال 

أحدهم:
هذا ط�ش الروايح

لي به يتناعتون 
ما يردونه ك�سايح

الإعرب يرزون 
البرق �سوبه ليح

وجريه و�سل لح�سون 
الغزل  يف  الشاعر  قصائد  أغلب  أن  وبما 
والنــوق واملياه و العشــب والخرضه 
أكثر من  الشــاعر إىل هذا يف  وقد أشار 

قصيده. 
وال ريــب أن هذه األبــار بما فيها من 

طش الروايح وطش الربد
 و املربيل 

والصنم و غريها
 فانها تعترب تجمعات للبدو يســكنون 

عليها ويرتوون منها 
وألعجاب الجامع 

 د.راشــد أحمد املزروعي فأنه أراد أن 
يشبه قصائد الشاعر 

وجمالهــا  وسالســتها  عذوبتهــا  يف 
بعذوبة بئر او طوي طش الروايح .

 ترجمة الشاعر 
هوالشــاعر املرحوم محمد بن عيل بن 
محمــد الخيال ولــد يف بادية اإلمارات 
الوسطى ما بین ۱۹۰۰ و ١٩٠٥ وأغلب 
الظن أنه ولد يف مدينة الذيد وهو ينتمي 

لقبيلة الطنيج التي ارتبط اسمها دائماً 
بالذيد.

وأما اسم الخيال فقد اكتسبه من اسم 
إليها، وعاش يف  ينتمي  التي  العشــرية 

بادية املدام ويف منطقة املرييل.
الشعر منذ حداثة سنه وكان  واستلهم 
ويقول  املناسبات  يف  األشــعار  يرتجل 
والعزاوي  والتغاريــد  الرزفه  أشــعار 
من  كلها  وهي  املقاالت  ومن  والطارج 
النبطي. لقد عاش متنقالً  فنون الشعر 
يف  اإلمارات وخاصة  باديــة  ربوع  بني 
الشــتاء حيث مرابع الخرضة ومواقع 
والفريخ  ســهيلة  مناطق  مثــل  املياه 
وفلج املعال ثم يذهب إىل مناطق الجري 
والســاعدي والحمرانية برأس الخيمه 
ويف الصيف يعود مع جماعته إىل نخيل 
الرطب  الذيد ورشيعتهــا فيصيف عىل 
الجميل  بشعره  ويشــدو  العذب  واملاء 
بمرض  أصيب   ١٩٨٤ عــام  يف  ألهلها. 
عضــال وانتقلت روحــه إىل بارئها يف 
الثمانني  ينهاز  عمر  عن  نفســه  العام 

عاماً.
ق�شائد الديوان 

من  الكثري  عــىل  الديوان  اشــتمل  لقد 
األغــراض  ذات  الجميلــة  القصائــد 
املتعــدده مثل املديح والغــزل العذري 
الشــعبيه  واألمثال  والحكم  العفيــف 
شعر  رسائل  بمثابك  هي  التي  األخرى 
والوله  والشــوق  بالعذوبــة  تمتــزج 
نجده  االجتماعيات  مجال  والحنني.ويف 
الدنيوية  الناحية  مــن  املجتمع  ينصح 
ويذكر الخصــال املحمودة عند البدوي 

حيث يقول:
طالبك يارٍب نظور 

رافع �سماه بال عماد
بيده ت�سريف الأمور 

له التثني والمعاد
ملكه على اأما خلج دور
ينهي عن دروب الف�ساد

اأنزل كتابه في �سطور 

كله تبين  للعباد
أحوال  الشاعر  يذكر  القصيده  هذه  ويف 
فيه  أنقطع  وقت  يف  قالهــا  وقد  الدنيا 
الغيــث واملطــر وأصبحــت الصحراء 
جرداء ممــا أثر عىل حياة البدو واألبل 
أتلف منها  والتي أصيبت فيــه بمرض 
الكثري حيث نختار منها بعض األبيات: 

دنيا اأزاهيلك وهي م�ستحيله 
اول زينها يزمن او ياخذ طوايل 

فيها هبيل الراي �سايع دليله 
بي ما معه تف�سيرها في المثايل

�سروات لم�سافر بليا �سميله
ايروغ ل ل اول وراء الالل ظايل

كثر الح�سد فيها وقول النجيله 
ول ف�سروا عدلتها مالتمايل

الشــاعر  األبيات نالحظ بأن  يف هــذه 
ينعــت الدنيا باالســتحاله وأن زينتها 
ال تزمــن وال تطول وكذلك قليل الفكر 
والــرأي يضيــع فيها ألنــه ال يعرف 
يجهلها  طريق  يف  املسافر  مثل  أمورها 

البعيد . يتبع فيها الرساب 
قصيدة الفنجان

منزله  العربيه  للقهوه  ان  املعروف  من 
البدو  وعند  عامــه  العرب  عند  خاصه 
خاصه وترشب هذه القهوه بواســطة 
الفناجــني وهي مثل كؤوس الشــاي 
ولكنهــا أصغــر وأرق وهي أشــعال 
أو  الفخار  من  تصنع  ما  وعاده  والوان 
الخــزف ويف هذه القصيده نالحظ بأن 
الشــاعر يخاطب الفنجان لسؤاله عن 
من رشب القهوة به ويقصد الشاعر أن 
الناس  من  الكثري  عىل  مر  الفنجان  هذا 
أن يعطيــه أوصاف هؤالء  ويناشــده 

فيقول الشاعر:
بن�سدك يالفنجان و�ش ريت
واأنته معك واكد من الزين

بر�سيك بالله والمثابيت
ما ي�سور مني خبرن ايبين

عليك من ماحب الم�ساميت

واأفرقك من لم المحبين
وال�سد ماكد به انا اأف�سيت

بالله   لو بعطى    الماليين 
فاأجابه الفنجان قائاًل :

و�ش لي معك كان اأنا اأتليت 
واأنخ�ش من زد الفناجين
فرقان واإل اأ�سهد ب�سافيك

اأن�ساد واأوقع في اأمر محين
لي �سرت بتعذر واأنا حيك

جايب دليل   او�سيفة  العين
ومن القصائد الغزليه للشــاعر الخيال 
فيها من  التي يصــف  القصيدة  هــذه 
وهو  بالسولعي  ويشبهها  قلبه  يهوى 

نوع من الغزالن الجميلة حيث يقول:
يوم �سفت ال�سولعي طايف 
�سوبنيه واأ�سغب اأ�سعيدي

ح�سبنيه يالخو �سايف 
من بعيد وخذت تحييدي

الخ�سور اه�ساب واأنحايف
خذ عمق من قايد ال�سيدي
والجدايل �سمر واأ�سفايف 
ينح�سن من غالي الطيبي

الثنايا فرق ووذايف 
ي�سبهن حب المباريدي

من فريجه ما نهي ليف
قاب�ش ن   لل�سمت ترتيبي

ق�شيدة حمام الورق
الشــاعر عندما  يتأثر  القصيده  يف هذه 
يسمع طائر الحمام وهو يصيح ويغني 
عىل فروع األشــجار حيث كان يف تلك 
الشــاعر  فأهتم  بالبنادق  يصاد  األيام 
ويخاطبه  الحمــام  قتل  وأحزنه  بذلك 
قائــالً له طر بعيداً عــن الذيد واذهب 
فراق  الحمام  ويرفض  بوبادي  غيل  إىل 
وطنــه الذيد ويرص عىل البقاء رغم ما 

يعانيه من قساوة الصيادين .
يا حمام الورق لمنادي

ها لمناحه دوم و�ش لنه 
بك عيب لو بدك اأحقادي

�سفت حال ن هوب هاونه 
كان �سوري يا على الحادي

�سيركن بالق�سد خلنه 
اأرتعن في غيل بوبادي

وين ما م�ش للعرب منه 
يوردنه    كل  لرغادي

والدمن  باليمل   ين�سنه 
وارتعن في ال�سيح والوادي

والفال    ربي ام�سونه 
واأجل�سن في رو�ش العوادي 

ون ختلكن بات�سوفنه 
وان �سرب عالبعد ما �سادي 
�سار �سربه في الخطاء كنه

»نقاط وحروف«
دیوان طش الروايح من دواوين الشعر 
الشــعبي اإلماراتــي األصيل يســتمد 
لهجتــه من لهجــة املواطنــني البدو. 
ويمتــاز بالتصاقه الروحي والعاطفي 
باملجتمع البدوي وهذا ما نلمســه من 
املعاني  و  والكلمــات  األوصاف  خالل 
التي تحاكي الطابع الواقعي للمجتمع.

إن دیــوان طــش الروائــح يف طياته 
الغزيل  الطابع  ذات  القصائد  من  العديد 
وخاصــة  والخطابــي  واالجتماعــي 
قصائــد الفنجــان والعصــاء و املرأة 
الوصف  تأخذ أســلوب  القصائد  وهذه 
أكثر من أســلوب املخاطبــة حيث أن 
الجماد محدثه ومن  يجعل من  الشاعر 
الطري كذلك، لقد ملسنا يف الديوان الكثري 
وصلت  والتي  املشــاكاة  قصائــد  من 
للشاعر شعراء آخرين أو أنه هو املبادر 

لآلخرين بالشكوى.
الصور  عىل  يحتوي  الديوان  فأن  كذلك 
الجماليه الطبيعية مثل القمر والشمس 
واملطر  والحمام  واملاء  والشجر  والليل 
والنســيم وهذه روح شفافة وخالقة 

إلظهار مكامن اإلبداع وروح الجمال.

    

»الدفاع المدني« السعودي تعلن 
استشهاد أحد أفرادها

ضحكات طفل سعودي يسمع 
ألول مرة تخطف القلوب

يسمع  سعودي  لطفل  فيديو  السعودية  الصحة  وزارة  نرشت 
القلوب بعد نجاح  القلب بضحكات تخطف  ألول ويضحك من 
عمليــة زراعة قوقعــة يف األذنني بمستشــفى امللك خالد يف  

نجران . 
وقالت الوزارة عرب حسابها عىل تويرت: لحظات من السعادة.. 
الطفل »وجدي« يســمع ألول مرة يف حياته بعد نجاح عملية 

زراعة قوقعة يف األذنني بمستشفى امللك خالد يف #نجران .

أعلنــت املديريــة العامة للدفــاع املدني الســعودي عن 
أثناء  الحارثي  أول ممدوح بن صالح  الجندي  استشــهاد 

مكافحة حريق يف منزل بمدينة الرياض.
العامة  املديرية  تنعــى  توتري:  وقالت عرب حســابها عىل 
للدفاع املدني الجنــدي أول/ ممدوح بن صالح الحارثي، 
الذي استشــهد أثنــاء مكافحة حريق يف منــزل بمدينة 

الرياض.

اأعـالم و�شـير
جمال العاطفة والطبيعة في مكامن الإبداع وجزالة الأ�سلوب بقلم ال�شاعر والكاتب اأنور بن حمدان الزعابي

 خضع جرو يبلغ من العمر 12 أسبوًعا 
لعملية جراحيــة طارئة بعد ابتالع 20 
قطعة نقدية من محفظة مالكته. وقالت 
يف  الخريية  البيطريني  األطبــاء  جمعية 
بيــان اليوم، إن إيفانا مالكة ديزي، من 
ديربي بإنجلــرتا ، أصبحت قلقة عندما 

بدأ بالتقيؤ وتوقف عن األكل.
تم اصطحاب ديزي إىل األطباء البيطريني 
أنه  السينية  األشعة  أظهرت صور  حيث 

ابتلع العمالت املعدنية.
وقالت املؤسســة الخرييــة إن العملية 
العودة  من  ديزي  وتمكن  ناجحة  كانت 

التايل باألدوية. إىل املنزل يف اليوم 
وفحص األطباء البيطريون ديزي ورأوا 
وأضافت  األلــم،  له  تســبب  معدته  أن 
جمعية األطبــاء البيطريني الخريية أنه 
شــوهد بنســني من العملة الربيطانية 
وجود  حول  الشــكوك  أثار  ما  قيئه،  يف 

لــك انسداد،  لذ
تخديره  ه تــم  يــر تصو و

الســينية. وأظهــرت صور  باألشــعة 
األشــعة الســينية أنه ابتلع 20 قطعة 
نقدية من فئات مختلفة، وقالت إيفانا: 
جمعية  اتصلت  عندمــا  ذلك  أصدق  »لم 
األطبــاء البيطريــني الخريية لتخربني 
أن ديــزي ابتلــع الكثري مــن العمالت 

املعدنية«.

جرو صغير يخضع لعملية في »المعدة« فيثير 
دهشة األطباء !

 هاتف: 065541133
فاكس: 065541166

تصـدر عـن دار صحف الوحدة
دولة اإلمارات العربية املتحدة

املقر الرئي�شي  

مندوب الإعالنات بالعني

الموقع الإلكتروني

مكتب دبي وال�شارقة 

ص . ب : 2488
          هاتف :024488400     

تلفون : 0566887060      

الشارقة - الخان - برج السها 
الطابق الثاين شقة 204  

www.alwahdanews.ae

 024488201     فاكس:

أبوظبي شارع املطار القديم »املرور«
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دول عربية يف صدارة ســلم   3 حلــت 
الـ24 ساعة  الدول األكثر حرارة خالل 
األخرية. وفق موقع تتبع حالة الطقس 

»إلدورادو ويذر«.
املوقع،  نرشه  الذي  الرتتيب  وبحســب 
يوم  السبت، تصدر العراق الدول األكثر 
مئوية  درجــة   50 بتســجيله  حرارة 
يف مدينــة العمــارة، و49 يف كل مــن 

النارصية ورفاعي. 
الكويت  يف  الجهراء  منطقة  وســجلت 
الكويت  لتحتــل  مئوية  درجــة   49.3
الرتتيب  يف  »الرابعــة«  التالية  املرتبــة 
األحواز  مدينتي  عىل  متقدمة  النهائي، 
فهود  مدينة  اإليرانيتــني.  والعميديــة 
الُعمانيــة وضعت الســلطنة يف املركز 
التاســع يف الرتتيب الذي شــهد تصدر 
املــدن العربيــة بني األكثر حــرارة يف 

العالم.

ورغــم تصدر البلــدان العربية لقائمة 
أن  املتوقع  أن من  إال  الدول األكثر حرا، 
املسبوقة  غري  الحر  موجة  وطأة  تزداد 
التي ترضب جنوب أوروبا منذ عدة أيام 
تبلغ  السبت، حتى  بعد ظهر،  فرنسا  يف 
مستويات قياســية، فيما تحاول فرق 
اإلطفاء يف إسبانيا السيطرة عىل حريق 

هائل، جراء ارتفاع درجات الحرارة. 
وازديــاد موجات الحــر يف أوروبا هو 
االحتباس  لظاهــرة  مبــارشة  نتيجة 

الحراري.
وأُلغيت بســبب الحرارة عدة مناسبات 

واحتفاالت رياضية وثقافية. 
واعتباًرا من مساء أمس السبت، يتوقع 
رعدية عرضية عىل  حصول عواصــف 
تراجع يف درجات  األطليس، قبل  ساحل 
اليوم األحد قد يسمح  الحرارة مســاء 

ملوجة الحّر »بالرتاجع تدريجًيا«.
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ماعز باكستانية تدخل موسوعة »غينيس« 
بأذنيها فقط ! 

ماعــز  دخلــت 
موسوعة  باكستانية 
لألرقــام  غينيــس 
بعدمــا  القياســية 
أذني  أطول  ســجلت 

ماعز يف العالم.
املاعــز  وتعيــش 
يف  الباكســتانية 
يف  كراتيش  منطقــة 
ويطلــق  باكســتان 
عليها اسم »سيمبا«.

املاعز  أذنــي  طــول  ويصــل 
سنتيمرتا،   48 إىل  »ســيمبا« 
وتم تســجيلها يف موســوعة 
أطول  امتالكها  بسبب  غينيس 

أذنني يف العالم.
ويبلــغ عمــر املاعز ســيمبا 
عدة أســابيع وهي من ساللة 

»نوبي« املعروفة بطول األذن، 
ربما  املاعز  هــذه  حالة  أن  إال 

تكون بسبب طفرة جينية.
يذكر أن أذن املعاز تقوم بهمة 
حيويــة بالنســبة لها خاصة 
الحــارة، حيــث  األجــواء  يف 
تساهم يف حمايتها من ارتفاع 

الحرارة.

يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة  أسسها را�ســد بن عوي�سة سنة ١٩٧٣م 

الوطنــي لألرصاد يف  املركز  أعلــن 
اململكــة  أن مناطــق  الســعودية، 
الحرارة  شــديدة  موجة  ستشــهد 
درجــة   50 بعضهــا  يف  تالمــس 
اليوم  ابتداء مــن  وذلــك  مئويــة، 
 -  19 القادم  األربعــاء  حتى  األحد 

.22/6/2022
اململكة يوم  أجواء  أن تشهد  وتوقع 
الحرارة  شديد  إىل  حار  طقس  األحد 

عــىل شــمال رشق ورشق ووســط 
هطول  فرصــة  وتســتمر  اململكــة، 
عســري  جازان،  عىل  الرعدية  األمطار 
والباحــة تمتد إىل مكــة املكرمة، كما 
الرتابية  بالعوالق  األفقية  الرؤية  تتأثر 
عىل أجــزاء من شــمال رشق ورشق 

ووسط اململكة تمتد إىل نجران.

كما توقــع املركز أن تــراوح درجات 
الفرتة بني  العظمى خالل هذه  الحرارة 
47 - 50 درجــة مئويــة عىل معظم 
واألجزاء  الرشقية  املنطقة  محافظات 
يتوقع  بينما  وينبع،  املنورة  املدينة  بني 
أن تــراوح بني 45 - 47 درجة مئوية 
الرياض،  ملناطق:  الرشقية  األجزاء  عىل 

القصيم، الحدود الشمالية.

موجة حارة تصل إلى 50 درجة مئوية 
في السعودية

الطبعة الأولى من ديوان ط�ش الروايح الطبعة الثانية من الديوانالباحث الدكتور را�سد بن اأحمد المزروعي

قراءة في ديوان »ط�ش الروايح« .. لل�ساعر محمد الخيال

رحالت قوافل البدو قديماً
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