
و��شنطن-)د ب �أ(:

  أبرمت روســيا اتفاقا مــع طهران لصنع 
»مئــات« من الطائرات املســرة اإليرانية ، 
لحربهــا يف أوكرانيا، طبقا لتقرير بصحيفة 
»واشــنطن بوســت« نقــا عــن مصادر 

استخباراتية أمريكية وغربية.
املتحدة  الواليات  الصحيفة ومقرها  وذكرت 
يوم الســبت أن الجانبــن يعمان عىل بدء 
اإلنتاج يف األشهر املقبلة، بموجب اتفاق، تم 
التوصل إليه، يف أوائل ترشين الثاني/نوفمرب 

الجاري.
وكانت روســيا قد استخدمت بالفعل مئات 
اإليرانيــة ، طراز  الطائرات املســرة  مــن 
مئات  عدة  تطر  أن  ويمكن  »شاهد136-«. 
مــن الكيلومــرات،  وتدور فــوق منطقة 
بحمولتها  أسفل  إىل  تنحدر  ثم  مســتهدفة، 

املتفجرة.

ر�م �لله-)رويترز(:

 دخل معتقل فلســطيني يوم األحــد عامه الثالث 
واألربعين في السجون اإلسرائيلية قضى منها 34 
عاما في سجن متواصل، ورفض توجيه أي رسالة 
أبلغ من  بالقول "الصمت  الذكرى مكتفيا  في هذه 
الكام". وقال نادي األسير الفلسطيني "اليوم يتم 
األســير نائل البرغوثي عامه الثاني واألربعين في 
ســجون االحتال، ويدخل عامه الثالث واألربعين، 
وهي أطول مجموع مدة اعتقال في تاريخ الحركة 
الوطنية الفلسطينية األسيرة في سجون االحتال 
اإلسرائيلي". ويبلغ البرغوثي من العمر 65 عاما، 
واعُتقل للمرة األولــى عندما كان عمره 21 عاما 
المؤبد و18  وحكم عليه في عام 1978 بالسجن 
عاما قبل أن يتم اإلفراج عنه في صفقة تبادل بين 

حركة المقاومة اإلسامية حماس واسرائيل.
وتضمنت الصفقة إفــراج حماس في عام 2011 
عن جندي إسرائيلي بعد أسره لمدة خمس سنوات 
المعتقلين  مئات  ســراح  إســرائيل  إطاق  مقابل 
الغربيــة وقطاع غزة،  الفلســطينيين من الضفة 
وكان منهم نائل البرغوثــي بعد قضائه 34 عاما 

في السجون اإلسرائيلية.

�شرم �ل�شيخ-)دب �أ(:

 اتفــق املفاوضون يف مؤتمر املنــاخ العاملي، يف مرص، 
إنشــاء  األحد، عىل  يف ســاعة مبكرة من صباح امس 
صندوق »الخســائر واألرضار« الذي طال انتظاره من 

أجل تعويض الدول املعرضة لتأثرات التغر املناخي.
وجــاء االتفاق يف إطار املوافقة الجزئية عىل مســودة 
إعان ختامي للمؤتمر يف منتجع رشم الشيخ الساحيل 

املرصي.
الذي اســتمر  املؤتمر  أن يختتــم  املقــرر  وكان مــن 
أســبوعن، واملعروف باســم كوب 27، يوم الجمعة، 

ولكن تم تمديده إىل يوم األحد عىل أمل إحراز تقدم .
وال تزال املوافقة الازمة عىل الوثيقة معلقة حتى اآلن.

تغر  الناجمة عن  األرضار  عــن  تعويضات  دفع  وكان 
املنــاخ يف الدول الفقرة من أكثر القضايا الشــائكة يف 

املؤتمر الذي استمر أسبوعن.

كييف ــ جنيف-)د ب �أ(:

قال محققون يف كييــف يوم األحد إن أكثر من 8300 
مدني قتلوا حتى اآلن يف حرب روسيا ضد أوكرانيا.

وكان من بينهم 437 طفا، حســبما قال املدعي العام 
األنباء  وكالة  نرشتــه  لتقرير  وفقا  كوســتن،  أندريه 
األوكرانية »يونيان« يــوم األحد. وأصيب أكثر من 11 

ألف شخص يف الحرب املستمرة منذ نحو تسعة أشهر.
ووفقا لكوســتن، من املرجح أن يكــون العدد الفعيل 
بعد  تستطيع  ال  األوكرانية  السلطات  ألن  أعىل  للضحايا 

الوصول إىل بعض املناطق التي تحتلها روسيا.
ويف املناطــق املحررة، تواصل القوات األوكرانية العثور 

عىل جثث وأدلة عىل ارتكاب فظائع مشتبه بها.
من  أكثر  اآلن  حتــى  األوكرانية  الســلطات  وســجلت 
45 ألــف جريمة حرب، مع اإلباغ عن 216 شــخصا 
كمجرمي حرب مشتبه بهم، من بينهم 17 أسر حرب 

رويس. وأدين 12 متهما من أصل 60 متهما.

�إن�شــاء �شنــدوق  يقــر  �لمنــاخ  م�ؤتمــر 
»�لخ�شائر و�لأ�شر�ر«

 رو�شيا تبرم �تفاقاً مع �إير�ن ل�شنع 
طائر�ت م�شيرة

محقق�ن: مقتل �أكثر من 8300 مدني 
في �لحرب �لأوكر�نية

 �لدوحة-)د ب �أ(:

للنســخة  مبهر  افتتاح  حفل  قطــر  نظمت   
الثانيــة والعرشين من بطولــة كأس العالم 
لكرة القدم والتي انطلقت يوم األحد وتستمر 

حتى 18 كانون األول/ديسمرب املقبل.
مكوًنا  برنامًجــا  االفتتــاح،  حفل  وشــهد 

من ســبع فقرات ، هي مزيــج بن التقاليد 
القطرية والثقافة العاملية. كما شــهد الحفل 
املونديال«  »نوســتالجيا  بعنوان  فنية  فقرة 
السابقة  النســخ  أغاني  اســتعرضت  والتي 
لكأس العالم مع عرض تمائم تلك البطوالت.

دبي-و�م:

التحتية من  والبنيــة  الطاقة  وزارة  انتهــت   
الطرق  لقطاع  مستقبلية  تطوير  خطة  وضع 
املقبلة بقيمة تصل  العرش  للسنوات  االتحادية 
تلبية  إىل 5 مليارات درهم تقريباً وذلك بهدف 

اإلمارات  دولــة  مناطق  مختلف  احتياجــات 
ومواكبة للنمو املتســارع الذي تشهده الدولة 
تحتية  بنية  وتشــييد  الحياة  جــودة  وتعزيز 
تطور  توائم  الكفــاءة  عالية  اتحادية  وطرق 
الدولة وتعزز من تنافسيتها باملحافل الدولية 

»تتمة ص 88««

فل�شــطيني يق�شي 42 عاماً 
في �شج�ن �إ�شر�ئيل 
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�لتغير %�ل�شــابق�لحالي �لتغير%  �ل�شــابق�لحالي
 0.43   0.55  10,434.06 10,482.283,352.163,344.31

يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة أسسها ر��شــد بن ع�ي�شة  سنة ١٩٧٣م

�لبابا ي�شلي من �أجل قتلى حريق مبنى 
في غزة بغد�د-)د ب �أ(:

 أعتــرب الزعيم الشــيعي العراقي مقتدى الصدر يــوم األحد، إنطاق 
بطولــة كأس العالم لكرة القدم يف قطر بأنهــا »كأس لوحدة الصف 

العربي واإلسامي ونرش السام«.
وقال الصدر يف تغريدة له عىل حســابه الشخىص عىل موقع التواصل 
العربية األوىل  العالم لكرة القدم يف نسخته  االجتماعي يف توير »كأس 
كانت أوىل ثماره عودة العاقات بن السعودية وقطر فعىس أن يكون 
اليمن  السام السيما يف  العربي واإلسامي ونرش  كأسا لوحدة الصف 

وسوريا ولبنان وباقي الدول العربية«.
وأعرب عن األمل يف أن تكون النســخة العربية لــكأس العالم »إثباتا 
واضحا للعالم أن العرب واملسلمن قادرون عىل إدارة الكأس وتنظيمه 
وقادرون عىل نرش الســام ووحدة الصف عربيا وإساميا, وذلك هو 

الفوز والنجاح األكرب أمام الغرب«.

أ(: روما-)د ب 
 وجه البابا فرنســيس بابا الفاتيــكان التحية ألرواح القتىل الذين 
لقــوا حتفهــم ىف حريق مدمر يف مبنى ســكني يف قطاع غزة يوم 

الخميس املاىض .
وقال رئيس الكنيسة الكاثوليكية بعد قداس يف مدينة أستي بشماىل 
إيطاليــا يوم األحد »دعونا نصيل من أجــل ضحايا الحريق الهائل 

الذي وقع يف األيام األخرة يف مخيم لاجئن يف غزة«.
، بينهم ســبعة أطفال ، مرصعهم يف الحريق  ولقي 21 شــخًصا 
الذى نشب مســاء الخميس. ومازالت التحقيقات جارية ىف أسباب 

الحريق .

�ل�شدر: كاأ�س �لعالم في قطر كاأ�س ل�حدة �لعرب 

الإمارات: خطة م�س��تقبلية للطرق لل�سنوات حفل افتتاح مبهر لمونديال قطر على »ا�ستاد البيت«
ال� 10 المقبلة بقيمة 5 مليارات درهم

�أب�ظبي-و�م:

 شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيــان رئيس الدولة "حفظه 
اللــه " يوم األحد منافســات الجولة 
العالم للفورموال1  الختامية لبطولــة 
الكبرى  للطيــران  االتحاد  " جائــزة 
للفورموال 1 لموســم 2022 " التي 

تقــام علــى حلبة مرســى ياس في 
أبوظبي.. وذلك بحضور سمو الشيوخ 
ورؤســاء الوفود المدعوين من الدول 

الشقيقة والصديقة ضيوف الدولة.
الشيخ  ســمو  المنافسات..  وشــهد 
مكتوم بن محمد بن راشــد آل مكتوم 
نائب حاكم دبــي نائب رئيس مجلس 
الشيخ  وســمو  المالية  الوزراء وزير 

عهد  ولي  النعيمــي  حميد  بــن  عمار 
عجمان وســمو الشــيخ عبد الله بن 
القيوين  أم  حاكم  نائب  المعا  راشــد 
وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان 
الظفرة  منطقــة  في  الحاكــم  ممثل 
آل  بن محمد  الشــيخ طحنون  وسمو 

نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين

دبي-و�م:

الشيخ محمد  الســمو   حضر صاحب 
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه 

بن  حمدان  الشيخ  سمو  الله"، يرافقه 
محمد بن راشــد آل مكتوم، ولي عهد 
العالم  افتتاح بطولة كأس  دبي.. حفل 
مساء  أقيم  القدم 2022، والذي  لكرة 
البيت في  استاد  األحد على ملعب  يوم 

السمو  صاحب  أخيه  الدوحة، بحضور 
أمير  آل ثاني  الشــيخ تميم بن حمــد 
دولة قطر الشقيقة، وعدد من أصحاب 
الجالة والفخامة والســمو رؤســاء 

الدول ورؤساء الوفود.

رئي���سرئي���س الدولة وال�ش��يوخ و�شي��وف الإمارات ي�ش��هدون  الدولة وال�ش��يوخ و�شي��وف الإمارات ي�ش��هدون 
محمد بن را�ش��د يح�شر ف��ي الدوحة افتتاح محمد بن را�ش��د يح�شر ف��ي الدوحة افتتاح الجولة الختامية لبطولة العالم الجولة الختامية لبطولة العالم للفورموال للفورموال 1

بطولة كاأ�س العالم  بطولة كاأ�س العالم  
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ك��للمب�ر-)د ب �أ(:

ماليزيا  فــي  األحزاب  قــادة   أمام 
حتى الساعة الثانية ظهرا من اليوم 
الباد باختيارهم  االثنين إلباغ ملك 
الحاكم،  الــوزراء واالئتاف  لرئيس 
الســبت،  جرت، يوم  انتخابات  بعد 
أســفرت عن أول برلمان معلق في 

الباد.
وذكرت وكالة "بلومبرج" لألنباء أن 

القصر الوطني قــال في بيان، يوم 
األحد، إن قرار الملك بشأن الحكومة 
الوزراء  رئيــس  الجديــدة، وتعيين 

سيكون نهائيا.
هارابان"  "باكاتان  تحالف  وحصل 
عدد  أكبر  على  إبراهيم  أنور  بزعامة 
من المقاعــد البرلمانية، التي بلغت 
82 مــن أصــل 220 مقعــدا، في 

تصويت يوم السبت، 

دم�شق / لندن-) د ب �أ (:

 ُقتل ما ال يقل عن 31 شخصا على األقل 
بعد أن اســتهدفت ضربات جوية تركية 
كردية في شمال شرقي سوريا،  مواقع 
وفقــا لما أفــاد به المرصد الســوري 

لحقوق اإلنسان يوم األحد.
وأضــاف أن الحصيلة  التزال مرشــحة 
نحــو 40 جريحا  لوجــود  لارتفــاع 

الجرحى  أن بعض  إلى  ومفقودا، مشيرا 
بحاالت خطرة.

وبدورها نقلت الوكالة العربية السورية 
لألنباء ) ســانا ( يوم األحد عن  مصدر 
عسكري قوله إن »عدداً من العسكريين 
التركية  االعتداءات  ارتقوا شهداء نتيجة 
حلب  ريف  في  الســورية  األراضي  على 
الحســكة فجر هذا  الشــمالي وريــف 

اليوم«.

روما-و�م:

 أكــد مجلــس حكماء المســلمين، 
أجل  من  فاعلة  خطوات  اتخاذ  أهمية 
إلى  داعيا  لألطفال  أفضل  مســتقبل 
ضرورة العمــل على حماية األطفال 
لتنشئتهم  المناسبة  الظروف  وتوفير 

تنشئة سليمة.
حكماء  لمجلس  العــام  األمين  وقال 
المســلمين، المستشــار محمد عبد 

المؤتمر  خــال  كلمته  في  الســام 
الدولية  أريغاتو  منظمة  مته  نظَّ الذي 
الغريغورية  الجامعــة  مع  بالتعاون 
بالعاصمة اإليطالية روما تحت عنوان 
»الصاة والعمل من أجل األطفال«.. 
التي  اإلنســانية  ة  األخوَّ وثيقــة  إن 
عها فضيلــة اإلمام األكبر الدكتور  وقَّ
أحمد الطيب، شــيخ األزهر الشريف، 

رئيس مجلس حكماء المسلمين، 

31 قتياًل في ق�سف جوي تركي لمواقع 
كردية ب�سوريا

مجل�س حكماء الم�سلمين يدعو اإلى خطوات 
فاعلة من اأجل الأطفال
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ملك ماليزيا يطلب من قادة الأحزاب ت�سمية 
رئي�س الوزراء بحلول اليوم

هّناأ قطر قيادًة و�شعباً بالنطالقة �لناجحة للحدث �لعالمي
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 ¢UÉÿG  QÉ°ûà°ùŸG  ÊÉÑbôdG  óªfi  øH  ó«©°S

 ¢ù∏› ¢ù«FQ IÒéØdG ºcÉM ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd

 ídÉ°U øH óªfi ï«°ûdGh ,IÒéØdG á©eÉL AÉæeCG

.»böûdG

 QhO  á«ªgCG  ,IÒéØdG  ó¡Y  ‹h  ƒª°S  ó qcCGh

 π≤°Uh ∫ƒ≤©dG AÉæH ‘ á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒŸG

 Úæµªàe OGôaCG èjôîJ ‘ º¡°ùj ÉÃ äGQÉ¡ŸG

 ,√õFÉcôH ¢Vƒ¡ædGh øWƒdG áeóN ‘ Ú∏YÉah

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ¡«LƒJh ºYO ¤EG GkÒ°ûe

 ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ƒ°†Y »böûdG óªfi øH óªM

 ‘  »©eÉ÷G  º«∏©àdG  ôjƒ£àd  IÒéØdG  ºcÉM

 äGÒ¨àŸG áÑcGƒŸ ¬JÉÑ∏£àe á©HÉàeh ,IQÉeE’G

 áfÉµe Rõ©j ÉÃ πª©dG ¥ƒ°S ´É£b ‘ á«ŸÉ©dG

 ôjQÉ≤J  ‘  ‹É©dG  º«∏©àdG  ∫É›  ‘  ádhódG

.á«ŸÉ©dG á«°ùaÉæàdG

 ,º¡jhPh  äÉéjôÿGh  ÚéjôÿG  ,√ƒª°S  CÉqægh

 É k«YGO  ,á«ÁOÉcC’G  á∏MôdG  √òg ºgRÉ«àLG  ≈∏Y

 ±QÉ©ŸÉH  í∏°ùàdG  á©HÉàe  IQhöV  ¤EG  ºgÉjEG

 Ωƒ∏©dG  ≈∏Y  íàØæŸG  ´ÓW’Gh  ,ájQhö†dG

 áaöûe  êPÉ‰  Gƒfƒµ«d  ,iôNC’G  äÉaÉ≤ãdGh

 ádhódG IÒ°ùe ‘ mπYÉa mπµ°ûH Gƒª¡°ùjh ,ºgOÓÑd

.πÑ≤à°ùŸG ƒëf

 ¢ù«FQ  ÊÉÑbôdG  óªfi øH ó«©°S  ‹É©e ∫Ébh

 πØM  ‘  ÉgÉ≤dCG  áª∏c  ‘  AÉæeC’G  ¢ù∏›

 AÉØàMÓd áÑ°SÉæe êôîàdG πØM πãÁ{ :èjôîàdG

 É¡eób  »àdG  á«ÁOÉcC’G  äÉMÉéædGh  Oƒ¡÷ÉH

 ‘ º¡à∏MQ ∫ÓN º¡JGRÉ‚E’ É kéjƒàJh áÑ∏£dG

 »©°S  º¡MÉ‚  ¢ùµ©j  Éªc..  IÒéØdG  á©eÉL

 áaÉc ≈∏Y áÑ∏£dG äGQÉ¡e õjõ©J ¤EG  á©eÉ÷G

 ≈∏Y øjQOÉb äÉHÉ°Th ÜÉÑ°T èjôîJh äÉjƒà°ùŸG

 ±GógCG ≥«≤– ‘ áªgÉ°ùŸGh ôgÉH πÑ≤à°ùe AÉæH

.zº¡JÉ©ªà› ‘ áeGóà°ùŸG á«ªæàdG

 Öàµe ôjóe »ªMõdG ⁄É°S IOÉ©°S πØ◊G ö†M

 íeÉ°S QƒàcódG PÉà°SC’Gh ,IÒéØdG ó¡Y ‹h ƒª°S

 ¢ù∏› AÉ°†YCGh ,IÒéØdG á©eÉL ôjóe ¬‰GƒZ

 äÉ«∏µdG  AGóªYh  ájò«ØæàdG  áæé∏dGh  AÉæeC’G

 ∞«Ødh ,ájQGOE’Gh á«°ùjQóàdG ÚàÄ«¡dG AÉ°†YCGh

.ÚéjôÿG QƒeCG AÉ«dhCGh øjƒYóŸG øe

:ΩGh-IÒéØdG

 óªfi øH óªM øH óªfi ï«°ûdG  ƒª°S ó¡°T 

 IQhódG äÉ«dÉ©a ΩÉàN IÒéØdG ó¡Y ‹h »böûdG

 …òdG ,áØ°ù∏Ø∏d ‹hódG IÒéØdG ô“DƒŸ á«fÉãdG

.zøgGôdGh áØ°ù∏ØdG{ ¿GƒæY â– ¬àjÉYôH º«bCG

 â«H  Oƒ¡éH  ,IÒéØdG  ó¡Y  ‹h  ƒª°S  OÉ°TCGh

 Aƒ°†dG  §«∏°ùJh  ,ô“DƒŸG  º«¶æJ  ‘  áØ°ù∏ØdG

 áØ°ù∏ØdÉH á≤∏©àŸG áægGôdG ™«°VGƒŸG ºgCG ≈∏Y

 óªfi øH óªM ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ºYO G kócDƒe

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

 ‘É≤ãdG π©ØdG ™é°ûJ »àdG ájôµØdG äGQOÉÑª∏d

.™ªàéŸG OGôaC’ ÊÉ°ùfE’G »YƒdÉH ¢†¡æJh

 ⁄É°S  IOÉ©°S  ô“DƒŸG  äÉ°ù∏L  ΩÉàN  ö†M

 IÒéØdG  ó¡Y  ‹h  ƒª°S  Öàµe  ôjóe  »ªMõdG

 øe  á©°SGh  á«ŸÉY  ácQÉ°ûe  äó¡°T  »àdGh

 ,Ú«é«JGÎ°S’G AÉcöûdGh Ú«ÁOÉcC’Gh Ú«æ©ŸG

 ó¡°Th É¡©«°VGƒeh áØ°ù∏ØdG ∫ÉéÃ Úªà¡ŸGh

 ÜÉÑ°û∏d á«Ø°ù∏ØdG IÒéØdG á≤∏M ¥ÓWEG çó◊G

.ÜÉÑ°ûdG ÚH »Ø°ù∏ØdG QGƒ◊G ºYóJ »àdG

 ‘ áØ°ù∏ØdG â«H ôjóe ,»MÉª°ùdG óªMCG  ∫Ébh

 ácQÉ°ûŸGh  ÒÑµdG  ìÉéædÉH  AGó©°S  z:IÒéØdG

 á«fÉãdG IQhódG ‘ á©°SGƒdG á«ŸÉ©dGh á«∏ëŸG

 ‘  kGójGõàe  Gƒ‰  ¢ùµ©J  »àdGh  ,ô“DƒŸG  øe

 ÉgQhOh áØ°ù∏ØdÉH ΩÉªàg’G ƒëf ΩÉ©dG ¬LƒàdG

 ,äÉ©ªàéŸG πNGO »YƒdÉH AÉ≤JQ’G ‘ ÒÑµdG

 AGÈÿG øe ¬JÉ«dÉ©a ‘ á©°SGh ácQÉ°ûe ÈY

 ádhódG  πNGO  øe  Ú«ÁOÉcC’Gh  AÉª∏©dGh

 ‘  í‚  ô“DƒŸG  ¿  GócDƒe  ..  zÉ¡LQÉNh

 ájôµØdGh  á«ª∏©dG  ¬æ«eÉ°†eh  ¬aGógCG  ≥«≤–

 »àdG äÉ«°UƒàdG øe ójó©dÉH êôNh ,á«Ø°ù∏ØdGh

 ‘ á°SGQódGh åëÑdG ä’É› õjõ©J É¡fCÉ°T øe

 ÚH  á≤«KƒdG  ábÓ©dGh  ,øgGôdG  áØ°ù∏a  ÉjÉ°†b

 ádhÉfih öVÉ◊Gh »°VÉŸG ‘ øgGôdG áØ°ù∏a

 ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,É¡æe ÉbÓ£fG πÑ≤à°ùŸG ±Göûà°SG

 â«H  QhóH  »Ø°ù∏ØdG  »ª∏©dG  ™ªàéŸG  ∞jô©J

.áØ°ù∏ØdG

 ó«ªY ,…hÉbôH óªMCG QƒàcódG ô“DƒŸG ‘ ∑QÉ°T

 óYÉ°ùe PÉà°SCG ,∑ÉÑ°S Oƒ∏c QƒàcódGh ,áØ°ù∏ØdG â«H

 ´ÉªàL’G º∏Yh áØ°ù∏ØdG º°ùb ¢ù«FQ áØ°ù∏ØdG ‘

 ÉfÉjQCG  QƒàcódGh  »ÑXƒHCG  ¿ƒHQƒ°ùdG  á©eÉL  -

 á©eÉ÷G ‘ áØ°ù∏ØdG ‘ ∑QÉ°ûe PÉà°SCG ,»àfƒc

 áaƒ°ù∏«ØdGh  áÑJÉµdGh  ,ábQÉ°ûdG  ‘  á«µjôeC’G

 ™jÉ°T  QƒàcódGh  ÜÉgƒdG  óÑY  ∫É¡àHG  IQƒàcódG

 QƒàcódGh …Oƒ©°ùdG ±ƒ°ù∏«ØdGh ôµØŸG ¿É«bƒdG

 á©eÉL  ‘ áØ°ù∏ØdG  PÉà°SCG  ,»MÉÑ°üe  óªfi

 QƒàcódGh Üô¨ŸÉH •ÉHôdG  ‘ ¢ùeÉÿG óªfi

 ÜÉàµdG OÉ–G ƒ°†Y áØ°ù∏ØdG PÉà°SCG OÉ qªM ø°ùM

 áØ°ù∏ØdG PÉà°SCG ,Êƒqªc ódÉN QƒàcódGh ÚjöüŸG

 RôHCG øe áÑîf ÖfÉL ¤EG ,á«fÉæÑ∏dG á©eÉ÷G ‘

 ⁄É©dG AÉëfCG ™«ªL øe Ú«ÁOÉcC’Gh áØ°SÓØdG

.á°ü°üîàŸG á«ŸÉ©dG äÉ°ù°SDƒŸG øe OóYh

 Aƒ°†dG - ΩÉjCG á©HQCG QGóe ≈∏Y - ô“DƒŸG §∏°S

 Iô¶fh  ,øgGqôdG  q»îjQÉqàdG  øeqõdG  ≈æ©e  ≈∏Y

 ⁄ÉY ‘ º«≤dGh ,øgGqôdG ¤EG q»°ùfôØdG ±ƒ°ù∏«ØdG

 ‘  áØ°ù∏ØdG  QhOh  ∞°ù∏ØàdG  ÜÉÑ°SCGh  , qÒ¨àe

.Ωƒ«dG »Hô©dG »YƒdG ‘ QhOh ,»Hô©dG »YƒdG

 äÓµ°ûe  ¤EG  ájQGƒ◊G  äÉ°ù∏÷G  âbô£Jh

 á∏HÉ≤dG  äÉæµªŸGh  áægGqôdG  áq«Hô©dG  áØ°ù∏ØdG

 ìÓ°UE’Gh áØ°ù∏ØdGh ,»Hô©dG n⁄É©dG ‘ ≥q≤ëqà∏d

 ôjƒæqàdGh ,áq«Ø°ù∏ØdG ¬JÉ«q∏Œh øgGqôdGh ,»°SÉ«°ùdG

.øgGqôdGh

 á«ªæJh º«∏°ùdG ÒµØàdG É°†jCG äÉ°ù∏÷G âdhÉæJh

 ìôW  ‘  º¡à≤Kh  ∫ÉØWC’G  äGQÉ¡Ÿ  áØ°ù∏ØdG

 ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  ,ÉgQÉÑàNGh  Ió≤©ŸG  á∏Ä°SC’G

 ÜÓW  É¡«a  ∑QÉ°T  ÜÉÑ°ûdG  ¢TQh  øe  á∏°ù∏°S

 á≤∏Mh ,áØ°ù∏ØdG º°ùb - ¿ƒHQƒ°ùdG á©eÉL øe

. á«Ø°ù∏ØdG IÒéØdG

 äÉ«°UƒàdG  øe  ójó©dG  ¤EG  ô“DƒŸG  ¢ü∏Nh

 ¬àbÓYh øgGôdG ‘ ôµØàdG øY ,áª¡ŸG èFÉàædGh

 øe  øµÁ  »àdG  á«Ø°ù∏ØdG  ¥ô£dGh  ,äÉæµªŸG

 º¡°ùj  ÉÃ  ,™bGh  ¤EG  øµªŸG  πjƒ–  É¡dÓN

 øgGôdÉH á≤∏©àŸG ÉjÉ°†≤dG º¶©e á÷É©e ‘

.áæ«°UQ á«Ø°ù∏ah á«fÓ≤Y á÷É©e

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ∑QÉÑe øH ¿É«¡f ï«°ûdG ‹É©e ó¡°T 

 ,¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG  ôjRh ¿É«¡f ∫BG

 øWƒdG  ¥hóæ°U  IQGOEG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ

 á«HÎdG  IQGRh  äGOÉ«b  øe  OóYh

 á«∏ëŸG  äGOÉ«≤dGh  ,º«∏©àdGh

 á«FÉ¡ædG  äÉ≤HÉ°ùŸG  »ÑXƒHCÉH

 èeÈe  {  øWƒdG  ¥hóæ°U  IQOÉÑŸ

 ¥hóæ°üdG  ≥∏WCG  »àdGh  zÚ°ùªÿG

 øe  ôµÑe  âbh  ‘  ‹hC’G  É¡JQhO

 ¢SQGóŸG  ÜÓW  πª°ûàd  ΩÉ©dG  Gòg

 äGQÉeEG  áaÉµH  á°UÉÿGh  á«eƒµ◊G

 øe ádhódG AÉæHCG Úµ“ ±ó¡H ,ádhódG

 ‘ º¡JGQób ¥ÓWEG øe ¢SQGóŸG áÑ∏W

 á›ÈdG ‘ áãjó◊G á«æ≤àdG ä’É›

.äƒHhôdGh

 OƒLƒH  ¬JOÉ©°S  øY  ¬«dÉ©e  ÈYh

 ¢SQGóŸG  ÜÓW  øe  1000  øe  ÌcCG

 πMGôŸG ‘ QƒeC’G AÉ«dhCGh Ú°SQóŸGh

 zÚ°ùªÿG  èeÈe  {  øe  á«FÉ¡ædG

 á«aô©ŸG  º¡JGQób  äÉÑKE’  Gƒ°ùaÉæà«d

 ,äÉJƒHhôdGh  á›ÈdÉH  ≥∏©àj  Éª«a

 ÚH á≤HÉ°ùŸG  √òg  º«¶æJ  ¿CG  GócDƒe

 ¤EG π°üJ »àdG á∏gCÉàŸG ¥ôØdG ™«ªL

 øe  π©Œ  óMGh  ¿ÉµÃ  ≥jôa  500

 á≤HÉ°ùe  ÈcCG  zÚ°ùªÿG  èeÈe  {

 ≥«aƒàdG ≈æ“h ,äÉJƒHhô∏d ájQƒ°†M

 IQOÉÑŸG  √òg  ¿ƒµJ  ¿CGh  ™«ªé∏d

 ƒëf Iójó÷G ∫É«LC’G ¥Ó£f’ ájGóH

 π°†aCG Éæjód ¿ƒµ«d É«LƒdƒæµàdG ⁄ÉY

 iƒà°ùe ≈∏Y ÚYÎîŸGh Ú›ÈŸG

 ºYóHh , Öjô≤dG πÑ≤à°ùŸG ‘ ⁄É©dG

.Ió«°TôdG ÉæJOÉ«b ájÉYQh

 øWƒdG  ¥hóæ°U  ¿CG  ¬«dÉ©e  ócCGh

 ÉæJÉæHh  ÉæFÉæHCG  ºYO  ‘  ôªà°ùe

 ‘  äÉ©eÉ÷Gh  ¢SQGóŸG  ÜÓW  øe

 ÖfÉL ¤EG ,QÉµàH’Gh ´GóHE’G ä’É›

 øe  øWƒdG  ÜÉÑ°T  Úµ“  ‘  √QhO

 πLCG øe ¬JÉeÉ¡°SEGh ,¢UÉÿG ´É£≤dG

 ¤EG  GÒ°ûe  ,á«æWƒdG  Éæàjƒg  õjõ©J

 É¡H  πª©j  »àdG  ä’ÉéŸG  √òg  ¿CG

 ™e πeÉµàJh ≥HÉ£àJ ,øWƒdG ¥hóæ°U

 Ió«°TôdG  ÉæJOÉ«≤d  áª«µ◊G  ájDhôdG

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ‘  á∏ã‡

 ¢ù«FQ  ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  óªfi

 ÖMÉ°U  h  zˆG  ¬¶ØM{  ádhódG

 ∫BG  ó°TGQ  øH  óªfi  ï«°ûdG  ƒª°ùdG

 ¢ù«FQ  ádhódG  ¢ù«FQ  ÖFÉf  Ωƒàµe

 √ÉYQ{  »HO  ºcÉM  AGQRƒdG  ¢ù∏›

 ƒª°ùdG  ÜÉë°UCG  Éª¡fGƒNEGh  ,  zˆG

 ÜÉÑ°T ¿ƒ∏ª°ûj øjòdG ,äGQÉeE’G ΩÉµM

 ájÉYôdÉH ¬JÉÄa áaÉch ¬HÓWh øWƒdG

 πÑ≤à°ùe πLCG øe ,øjôªà°ùŸG ºYódGh

.AÉ£©ŸG ¬Ñ©°Th øWƒdG Gòg

 øWƒdG  ¥hóæ°U  ¿EG  ¬«dÉ©e  ∫Ébh

 ´GóHE’Gh  QÉµàH’G  ¿ƒµj  ¤EG  ≈©°ùj

 QÉWEG  ‘  á∏Ñ≤ŸG  á∏MôŸG  ¿GƒæY

 ‘  ájöûÑdG  äGQó≤dG  ójhõàd  ¬«©°S

 ,á›ÈdGh  É«LƒdƒæµàdG  ä’ÉéŸG

 á«ŸÉY áª°UÉY äGQÉeE’G íÑ°üJ ≈àM

 QÉµaCGh  ájDhôH  äÉJƒHhôdGh  á›È∏d

 ºYóHh  ,É¡FÉæHCG  Oƒ¡Lh  äGQÉµàHGh

.Ió«°TôdG É¡JOÉ«b øe áÁôc ájÉYQh

 ôjóe …hÉbô≤dG öSÉj ócCG  ¬ÑfÉL øe

 {  IQOÉÑe  ¿CG  øWƒdG  ¥hóæ°U  ΩÉY

 ≈∏Y  â∏ªà°TG  zÚ°ùªÿG  èeÈe

 ¢ù«°SCÉàH  äCGóH  á«°ù«FQ  πMGôe  IóY

 á«eƒµ◊G ¢SQGóŸG ‘ á›ôH ájófCG

 IQOÉÑŸÉH  ácQÉ°ûŸG  á°UÉÿGh

 á©Ñ°S øe ÌcCG ájófC’G √ò¡H ≥ëàdGh

 á∏MôŸG  äCGóH  Égó©Hh  ,ÖdÉW  ±’BG

 OóY  º«¶æJ  ∫ÓN  øe  ,á«ª«∏©àdG

 á«ª«∏©àdGh  á«ÑjQóàdG  äGQhódG  øe

 ™e  ¿hÉ©àdÉH  ,á›ÈdG  ¢ù°SCG  ‘

 ôah å«M ,á«ª«∏©àdG QGódG áYƒª›

 ÚcQÉ°ûŸG  áaÉµd  øWƒdG  ¥hóæ°U

 äGhOC’Gh  äGó©ŸG  øe  º¡eõ∏j  Ée

 ÖfÉL  ¤EG  ,ÖdÉW  πµd  ájQhö†dG

 ÖjQóàdG  èeGôHh  ÚHQóŸG  ÒaƒJ

 áeõM  ≈∏Y  áaÉ°VE’ÉH  ,º¡d  áeRÓdG

 ”  ÚFóàÑª∏d  á›ÈdG  äÉaÉ°VEG

. “ Make X
 ¥hóæ°U IQOÉÑe ¿CG …hÉbô≤dG ±É°VCGh

 âª°V  zÚ°ùªÿG  èeÈe  {  øWƒdG

 ‘  á«ª«∏©àdG  äGQhódG  øe  GOóY

 âØjƒ°S πãe áãjó◊G á›ÈdG äÉ¨d

 AÉcòdG  ¤G  áaÉ°VE’ÉH  ¿ƒãjÉHh

 ,á°ü°üîàe  á°üæe  ÈY  »YÉæ£°U’G

 AGÈÿG  øe  OóY  ±GöTEÉHh

 á«ªæJ  ºYój  ÉÃ  ,Ú°ü°üîàŸGh

 QÉµàH’Gh  ´GóHE’Gh  ÒµØàdG  äGQÉ¡e

 ” …òdG ,ÚcQÉ°ûŸG áÑ∏£dG áaÉc iód

 ≈∏Y πªY º¡æe πch ¥ôØd º¡ª«°ù≤J

 ,äƒHhôdGh  á›ÈdÉH  ≥∏©àJ  QÉµaCG

 Ωƒ«dG  ºààîJ  ,á«°ùaÉæJ  á∏Môe  ‘

 ÖdÉW  ∞dCG  ÚH  á«FÉ¡ædG  É¡JÉ«Ø°üJ

 ¿ƒ©ªàéj  ,≥jôa  500  ‘ ¿ƒª¶àæj

 º¡HQÉŒ ¢VGô©à°S’ óMGh ¿Éµe ‘

 Ú°ü°üîàŸGh AGÈÿG ΩÉeCG ºgQÉµaCGh

 QÉ«àN’ IójÉëŸG º«µëàdG áæ÷ øe

.á«dÉàdG πMGôª∏d √ó«©°üàd π°†aC’G

 á«FÉ¡ædG  QGhOC’G  ‘  ¬fCG  ¤EG  √ƒfh

 ™«ªL  ÚH  á≤HÉ°ùe  º«¶æJ  ºà«°S

 íÑ°ü«d óMGh ¿ÉµÃ á∏gCÉàŸG ¥ôØdG

 á≤HÉ°ùe  ÈcCG  Ú°ùªÿG  êÈe

 ádhódÉH  äÉJƒHhô∏d  ájQƒ°†M

 QÉ«àNG  ºà«°S  É¡«ah  ,¿B’G  ≈àM

 ádhódG  ¿ƒ∏ãª«°S  øjòdG  øjõFÉØdG

 á«ŸÉ©dGh  á«dhódG  äÉ≤HÉ°ùŸG  ‘

 ºYOh  ájÉYôH  ,äƒHhôdÉH  á≤∏©àŸG

 A’Dƒg äGQób π«©Øàd ,øWƒdG ¥hóæ°U

 øe  Qƒ£àdG  øe  ójõŸ  Ú›ÈŸG

 É°ü°üîàe  º¡æe  πc  íÑ°üj  ¿CG  πLCG

 ¿CG  GócDƒe  ,…ƒ«◊G  ∫ÉéŸG  Gòg  ‘

 ’ áÑ∏£dG A’Dƒg ™e ¥hóæ°üdG Oƒ¡L

 É‰EGh QÉµàH’Gh á›ÈdG óæY ∞bƒàJ

 …ód á«æWƒdG ájƒ¡dG º«b õjõ©àd óà“

 ‘ º¡°ùj …òdG ôeC’G áeOÉ≤dG ∫É«LC’G

.»©ªàéŸG ºMÓàdGh õ«ªàdG øe ójõe

:IóMƒdG-ábQÉ°ûdG

 ábQÉ°ûdÉH  á«Hô©dG  á¨∏dG  ™ª›  ºààNG

 øe  13`dG  IQhódG  äÉ«dÉ©a  ‘  ¬àcQÉ°ûe

 ôªà°SG …òdG ,2022 ÜÉàµ∏d Ú©dG ¿ÉLô¡e

 Ú©dG{ QÉ©°T â– …QÉ÷G Èªaƒf 20 ≈àM

 ™ªéŸG ≈©°ùj å«M ,zQGódG øe ∂d ™°ShCG

 ≈∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùJ ¤EG ácQÉ°ûŸG ∫ÓN øe

 »àdG IóFGôdG á«ª∏©dG ™jQÉ°ûŸGh äGQOÉÑŸG

 áªFÉb ≈∏Y É¡àfÉµeh á«Hô©dG  á¨∏dG  Rõ©J

 á«aÉ≤ãdG  äÉÑ°SÉæŸG  ‘  ,á«ŸÉ©dG  äÉ¨∏dG

 ‘  √Oƒ¡Lh  ,á«dhódGh  á«Hô©dGh  á«∏ëŸG

 áÑîf É¡«a ∑QÉ°ûj »àdG äGQGó°UE’G ∞«æ°üJ

 â– ,»Hô©dG ⁄É©dG ‘ á¨∏dG ™eÉ› øe

.ábQÉ°ûdÉH á«Hô©dG á¨∏dG ™ª› ±GöTEG

 AGõLC’G ¢UÉÿG ¬MÉæL ‘ ™ªéŸG ¢VôYh

 á¨∏d »îjQÉàdG ºé©ŸG{ øe IõéæŸG 36`dG

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U É¡æe ø°TO »àdGh zá«Hô©dG

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

 ,ábQÉ°ûdG  ºcÉM  ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG  ƒ°†Y

 Oƒ¡÷ ±É°†j RÉ‚EG ‘ ,kGó∏› 19 ,kGôNDƒe

 É¡©jQÉ°ûeh  á«aÉ≤ãdGh  ájQÉ°†◊G  ábQÉ°ûdG

 á«îjQÉJ ká¨d á«Hô©dG Qƒ°†M Rõ©jh ,IóFGôdG

 ,®ÉØdC’ÉH  ⁄É©dG  äÉ¨d  äôKCG  áq«M  á«ŸÉY

 É¡à°†¡f ‘ Iö†ëàŸG ·C’G É¡«∏Y äóªàYGh

.á«aô©ŸG

 2022 ÜÉàµ∏d Ú©dG ¿ÉLô¡e QGhR ±sô©Jh

 á«Hô©dG  á¨∏dG  ™ª›  ¬eó≤j  Ée  ≈∏Y

 ,ÚãMÉÑdGh  ÜÓ£∏d  äÉeóN øe ábQÉ°ûdÉH

 ™ªéŸG ìÉæL ≈∏Y ÚªFÉ≤dG  øe Gƒ©∏WGh

 ,É¡«∏Y πªà°ûj »àdG ≥aGôŸGh ΩÉ°ùbC’G ≈∏Y

 á¨∏dG  »°SQGO  »æ¨J  »àdG  áÑàµŸG  É¡æeh

 á¨∏dG ‘ á«aô©ŸG QOÉ°üŸG ºgCÉH á«Hô©dG

.åjó◊Gh ∫ƒ°UC’Gh Ò°ùØàdGh

 äÉeóÿG ≈∏Y ¿ÉLô¡ŸG Qƒ¡ªL ±ô©J Éªc

 z»Hô©dG  ¿É°ù∏dG  õcôe{  É¡eó≤j  »àdG

 Ú≤WÉædG Ò¨d äÉeóN øe ™ªéª∏d ™HÉàdG

 Égõjõ©J  ‘  ¬JGQOÉÑeh  ,á«Hô©dG  á¨∏dÉH

 ádhO  ‘  áª«≤ŸG  á«ÑæLC’G  äÉ«dÉ÷G  ÚH

 á∏›  øe  kGOGóYCG  GƒëØ°üJh  ,äGQÉeE’G

 øY  IQOÉ°üdG  á«∏°üØdG  zÊÉ°ùd  á«Hô©dG{

 á∏°ù∏°S ≈∏Y Aƒ°†dG §∏°ùJ »àdGh ,™ªéŸG

 á«Hô©dG ä’É≤ŸGh äÉ°SGQódGh çÉëHC’G øe

.áYƒæàŸG

 ™HÉàdG  á«Hô©dG  á¨∏d  »ÑXƒHCG  õcôe  ¿Éch

 ób  »ÑXƒHCG  ‘  áMÉ«°ùdGh  áaÉ≤ãdG  IôFGód

 ¿Éc  …òdG  çóë∏d  IOóéàŸG  ájƒ¡dG  ≥∏WCG

 íÑ°ü«d  ,zÜÉàµ∏d  Ú©dG  ¢Vô©e{  kÉ≤HÉ°S

 IóæLC’G  Rõ© oj  kGôµàÑe  kÉ«aÉ≤K  kÉfÉLô¡e

 ∫ÉªYCÉH  »Øàëjh  ,»ÑXƒHCG  IQÉeE’  á«aÉ≤ãdG

 ‘ Üô©dGh  Ú«JGQÉeE’G  ÚYóÑŸGh  ÜÉà oµdG

.öVÉ◊Gh »°VÉŸG

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj
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»Hô©dG §î∏d k ÉªYO záaÉ≤ã∏d »HO{ ¬≤∏£J ójóL ´hô°ûe

 IAÉ°VEG .. zπ«µ°ûàdG áfƒ≤jCGh õeôdG áZÓH{

á«Hô©dG á¨∏dG äÉ«dÉªL ≈∏Y

 :IóMƒdG-»HO

 ,äÉ«ahô◊G øjƒµJh »Hô©dG §ÿG äÉ«dÉªL ≈∏Y

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

 º¡d Ωó≤àd ,»∏ëŸG ™ªàéŸG AÉæHCG ¿ƒ«Y záaÉ≤ã∏d

 ,»Hô©dG §ÿG øa{ É¡Yhöûe ÈY øØdG Gòg ∫ƒ°UCG

 á°üæe πãÁ …òdG zπ«µ°ûàdG áfƒ≤jCGh õeôdG áZÓH

 §ÿG ¥É°ûY É¡dÓN øe áÄ«¡dG íaÉ°üJ á«YGóHEG

 ¬ª∏©àd á°UôØdG ºgÉjEG áëfÉe ,äÉ«ahô◊Gh »Hô©dG

 ‘ ≥∏£æj …òdG ´höûŸG »JCÉjh .º¡JGQÉ¡e ôjƒ£Jh

 kÉ©HÉf ,2023 ƒjÉe ≈àM ôªà°ùjh …QÉ÷G Èªaƒf 27

 á¶aÉëŸG ¤EG áaOÉ¡dG záaÉ≤ã∏d »HO{ äÉeGõàdG øe

 á«Hô©dG  á¨∏dG  áfÉµe  ï«°SôJh  §ÿG  øa  ≈∏Y

.»∏ëŸG ™ªàéŸG ‘ É¡JÉ«dÉªLh

 ¥ÉaB’G záaÉ≤ã∏d »HO{ íàØJ ójó÷G ´höûŸG ÈY

 º¡d Ωó≤Jh ,™ªàéŸG äÉÄa áaÉc øe ÚYóÑŸG ΩÉeCG

 ∫ƒ°UCG º«∏©J ≈∏Y õcôJ á«ÑjQóJ äGQhO áYƒª›

 â– ,»∏÷G ÊGƒjódGh  ÊGƒjódGh  á©bôdG  •ƒ£N

 á«Hô©dG  á¨∏dG  ÒÑNh  •É£ÿGh  ¿ÉæØdG  ±GöTEG

 ¿ƒcQÉ°ûŸG  ™°†î«°Sh  ,»ª¶YC’G  ÚeCG  óªMCG  ójR

 ¥ôW ¿É≤JEG  øe º¡æµ oÁ ∞ãµe »ª«∏©J èeÉfÈd

 ÖfÉL  ¤EG  ,áKÓãdG  •ƒ£ÿÉH  áHÉàµdG  äÉ«æ≤Jh

 É¡àZÉ«°U ¥ôWh äÉ«ahô◊G øjƒµJ ≈∏Y ±ô©àdG

.áØ∏àfl á«æa ¥ô£H

äÉMƒ∏dG Ò°†–

 ÉØ°üdG  áÑàµe  ¬Ø«°†à°ùJ  …òdG  ´höûŸG  πª°ûjh

 á∏«∏÷G õcôeh QGƒ£dG áÑàµeh º«ª°üàdGh ¿ƒæØ∏d

 ÜÉë°UC’ »HO õcôe ¤EG  áaÉ°VE’ÉH πØ£dG áaÉ≤ãd

 »àdG  πª©dG  ¢TQh  øe  áYƒª›  º«¶æJ  ,ºª¡dG

 á«£ÿG  äÉMƒ∏dG  Ò°†–  Ö«dÉ°SCG  ≈∏Y  A»°†J

 ,áHÉàµdG äÉÑ°übh èdÉ©ŸG ¥QƒdGh QÉÑMC’G ´GƒfCGh

 ΩGóîà°SÉH äGQÉ©°ûdG º«ª°üJ ¥ôW ¤EG áaÉ°VE’ÉH

.á«Hô©dG ±hô◊G

 π«∏N  »∏«µ°ûàdG  ¿ÉæØdG  ∫Éb  ,¥É«°ùdG  Gòg  ‘h

 ‘  á«∏«µ°ûàdG  ¿ƒæØdG  IQGOEG  ôjóe  ,óMGƒdG  óÑY

 ÒÑ©àdG  äGhOCG  øe  §ÿG  ó©j{  :záaÉ≤ã∏d  »HO{

  ôë°S øe ¬µ∏àÁ ÉŸ á«Hô©dG á≤£æŸG ‘ á«YGóHE’G

 áZÓH  ,»Hô©dG  §ÿG  øa{  ´höûe  ‘  ≈∏éàj

 »HO{ ¬«a »Øà– …òdG zπ«µ°ûàdG áfƒ≤jCGh õeôdG

 äÉ«dÉªL ≈∏Y A»°†Jh ,º∏≤dGh ±ô◊ÉH záaÉ≤ã∏d

 ,á∏«°UC’G á«µ«°SÓµdGh IöUÉ©ŸG á«Hô©dG •ƒ£ÿG

 .zQƒ¡ª÷G iód É¡à«HPÉLh ÉgQƒ°†M øe Rõ©j Ée

 ™«ª÷G ΩÉeCG á°UôØdG í«àj ´höûŸG ¿CÉH í°VhCGh

.¬«a º¡JGQÉ¡e π≤°Uh »Hô©dG §ÿG ∫ƒ°UCG º∏©àd

 ∫ÓN  øe  záaÉ≤ã∏d  »HO{  ≈©°ùJ{  :±É°VCGh

 RGôHEGh  ÖgGƒŸG  ÜÉë°UCG  Úµ“  ¤EG  ´höûŸG

 É¡JÉeGõàdG  QÉWEG  ‘  Ö°üj  Ée  ƒgh  ,º¡JÉYGóHEG

 á°SGQód áfiÉ£dG áHÉ°ûdG äÉbÉ£dG ‘ QÉªãà°S’ÉH

 É¡àjDhôd kÉ≤«≤– ,¬àØ°ù∏ah ¬îjQÉJh »Hô©dG §ÿG

 ¿ƒæa º∏©àd kÉ«ŸÉY kGõcôe »HO π©L ¤EG áaOÉ¡dG

 óMGƒdG óÑY âØdh .zÉ¡aÓàNG ≈∏Y »Hô©dG §ÿG

 ,»HO ‘ ´GóHE’G äÉNÉæe øe Rõ©j ´höûŸG ¿CG ¤EG

 ≈∏Y  ´ÓWÓd  ™«ª÷G  ΩÉeCG  á°UôØdG  ¬àMÉJEG  ÈY

.»Hô©dG §ÿG øa ‘ IójóL ÜQÉŒ

á¨∏dG áfÉµe

 Gò¡H  záaÉ≤ã∏d  »HO{  ∞àµJ  ⁄ ,iôNCG  á¡L øe

 √OhóM øe â©°Sh É‰EGh ,z§ÿG øa{ `H ´höûŸG

 á«Hô©dG  á¨∏dG  äÉ«dÉªL  ≈∏Y  Aƒ°†dG  §∏°ùàd

 ájƒ¡dG π«µ°ûJ h ´GóHE’G õjõ©J ≈∏Y πYÉØdG ÉgôKCGh

 óÑY QÉ°TCG  ,¥É«°ùdG Gòg ‘h á«JGòdGh á«©ªàéŸG

 Gòg ‘ á«Hô©dG á¨∏dG ≈∏Y õ«cÎdG ¿CG ¤EG óMGƒdG

 záaÉ≤ã∏d  »HO{ ¢UôM QÉWEG  ‘ »JCÉj  ´höûŸG

.É¡àdÉ°UCGh á«Hô©dG á¨∏dG áfÉµe ï«°SôJ ≈∏Y

ÖgGƒªdGh ∫ƒ≤©dG AÉæH »a á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒªdG QhO á«ªgCG ócDƒj »bô°ûdG óªëe

áØ°ù∏Ø∏d »dhódG Iô«éØdG ôªJDƒe ΩÉàN ó¡°ûj »bô°ûdGóªëe

Iô«éØdG á©eÉL øe áØ«∏N á©aO èjôîJ ó¡°T

zø«°ùªîdG èeôÑe{ øWƒdG ¥hóæ°U IQOÉÑªd á«FÉ¡ædG äÉ≤HÉ°ùªdG ó¡°ûj ∑QÉÑe øH ¿É«¡f ø«©dG ¿ÉLô¡e QGhR ±ô©j zábQÉ°ûdÉH á«Hô©dG á¨∏dG ™ªée{

OÉ°†dG á¨d áeóN »a ¬JGQOÉÑe ≈∏Y ÜÉàµ∏d

á«FÉ¡ædG äÉ≤HÉ°ùŸG √Qƒ°†M ∫ÓN ∑QÉÑe øH ¿É«¡f

èjôîàdG πØM √Qƒ°†M ∫ÓN ájQÉcòJ IQƒ°U ‘ IÒéØdG ó¡Y ‹h

ô“Dƒª∏d ¬«fÉãdG IQhódG äÉ«dÉ©a ΩÉàN √Qƒ°†M ∫ÓN ájQÉcòJ IQƒ°U ‘ IÒéØdG ó¡Y ‹h



:ΩGh-»HO

 ¿ƒæëW øH óªMCG ï«°ûdG QÉ«W øcôdG AGƒ∏dG πÑ≤à°SG 

 á«æWƒdG áeóÿG áÄ«g ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG óªfi øH

 »ehôdG ¿ÉØ∏N âæH Oƒ¡Y ‹É©eh ,á«WÉ«àM’Gh

 ‹É©e ,πÑ≤à°ùŸGh »eƒµ◊G ôjƒ£à∏d ádhO IôjRh

 ÖMÉ°üd  ‘É≤ãdG  QÉ°ûà°ùŸG  áÑ«°ùf  QƒfCG  »cR

 á©eÉ÷ ≈∏YC’G  ¢ù«FôdG  ,ádhódG  ¢ù«FQ  ƒª°ùdG

 õjõ©dG óÑY ‹É©eh ,IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

 ˆG  óÑY  á°ù°SDƒe  AÉæeCG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ôjô¨dG

 IöûY ájOÉ◊G á©aódG äGóæéŸ IQÉjR ‘ ,ôjô¨dG

 zá neÉg{ IQOÉÑe ‘ äÉcQÉ°ûŸG á«æWƒdG áeóî∏d

 á°SQóe ‘ ,πÑ≤à°ùŸG äGQÉ¡Ã äGóæéŸG Úµªàd

.ájôµ°ù©dG QhRC’G âæH ádƒN

 ácGöûdG ä’É› ™«°SƒJ åëH IQÉjõdG ∫ÓN ”h

 á°ù°SDƒeh äGQÉeE’G á©eÉLh zá neÉg{ IQOÉÑe ÚH

 áeóÿG äGóæ› äGQób AÉæH ‘ ,ôjô¨dG ˆG óÑY

 õjõ©Jh  πÑ≤à°ùŸG  äGQÉ¡Ã ø¡æ«µ“h  á«æWƒdG

 ¥ƒ°S ‘ ∫ƒNó∏d á«æ¡ŸG ø¡JGÈNh ø¡JÉfÉµeEG

 ø¡àjõgÉL AÉæH ‘ º¡°ùj Ée ,»∏Ñ≤à°ùŸG πª©dG

 º«ª°üJ ‘ á«∏YÉØH ácQÉ°ûª∏d ø¡ÑgGƒe π≤°Uh

 AÉ≤d IQÉjõdG äó¡°T Éªc ,äGQÉeE’G ádhO πÑ≤à°ùe

 èeGôH äGQƒ£J á©HÉàe ¬dÓN ” ,äGóæéŸG ™e

 á©eÉ÷G ™e ácGöûdÉH òØæJ »àdG äGQÉ¡ŸG AÉæH

.á°ù°SDƒŸGh

 ∫BG  ¿ƒæëW øH óªMCG  QÉ«W øcôdG  AGƒ∏dG  qÈY h

 á«WÉ«àM’Gh á«æWƒdG áeóÿG áÄ«g ¢ù«FQ ¿É«¡f

 êPƒ‰  ¬fƒc  èeÉfÈdG  Gòg  ìÉéæH  √ôîa  øY

 áeóÿG  Ωƒ¡ØŸ  á«Yƒf  áaÉ°VEGh  »FÉæãà°SG

 záeÉg{ ¿CG ¤EG GÒ°ûe ,äGQÉeE’G ádhO ‘ á«æWƒdG

 ‘ ∫É©ØdG á«JGQÉeE’G ICGôŸG QhO Úµ“ ¤EG ±ó¡J

.™ªàéŸG

 á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhO  áeƒµM  ¢UôM  ócCGh

 ÒaƒJ  πLCG  øe  ∞∏ŸG  Gòg  ºYO  ≈∏Y  IóëàŸG

 ájOÉjQh  áæµªàe  É¡∏©÷  ICGôª∏d  áÁôc  IÉ«M

 á«∏ª©dG  ä’ÉéŸG  ™«ªL ‘ ∑QÉ°ûJ  ,IQOÉÑeh

 IÉ«◊G  IOƒL  ≥≤ëj  ÉÃ  áeGóà°ùŸG  ájƒªæàdG

 »àdG IQÉÑ÷G Oƒ¡÷G ∂dP ≈∏Y π«dO RôHCGh .É¡d

 ΩCG{  ∑QÉÑe  âæH  áªWÉa  áî«°ûdG  ƒª°S  É¡dòÑJ

 á°ù«FQ ΩÉ©dG »FÉ°ùædG OÉ–’G á°ù«FQ zäGQÉeE’G

 á°ù«FôdG  ádƒØ£dGh  áeƒeCÓd  ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG

 ÚµªàH  ,  ájöSC’G  á«ªæàdG  á°ù°SDƒŸ  ≈∏YC’G

 ¥ÓWEG ≈∏Y É¡°UôMh ä’ÉéŸG ≈à°T ‘ ICGôŸG

 ‘ ICGôŸG QhO Rõ©J »àdG äGQOÉÑŸG øe ójó©dG

 »æWƒdG ó«©°üdG ≈∏Y ∂dP öüà≤j ’h .™ªàéŸG

 iôf Ωƒ«dGh .É°†jCG »ŸÉ©dGh »ª«∏bE’G É‰EGh §≤a

 RGõàYGh ôîah áYÉé°T πµH ∞≤J á«JGQÉeE’G ICGôŸG

 OQh á°†¡ædGh á«ªæàdG IÒ°ùe AÉæH ‘ ácQÉ°ûª∏d

.øWƒ∏d π«ª÷G

 ∫BG  ¿ƒæëW øH óªMCG  QÉ«W øcôdG  AGƒ∏dG  OÉ°TCGh

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ájÉYQh ΩÉªàgÉH ¿É«¡f

 ¬¶ØM{ ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi

 OhófiÓdG  √ƒª°S  ºYOh  èeÉfÈdG  Gò¡H  ,zˆG

 »àdGh á«JGQÉeE’G ICGôŸG QhO øµ“ »àdG äGQOÉÑª∏d

 GócDƒe  .»FÉ°ùædG  öüæ©dÉH  AÉ≤JQ’G  É¡fCÉ°T  øe

 á«æWƒdG áeóÿG áÄ«¡H á∏ã‡ ´ÉaódG IQGRh ºYO

 á«eƒµ◊G äGQOÉÑŸG ™«ª÷ ΩÉàdG á«WÉ«àM’Gh

 AÉ≤JQ’Gh á«JGQÉeE’G ICGôŸG Úµ“ ¤EG ±ó¡J »àdG

 kÉgƒæe .»©ªàéŸGh ‘É≤ãdGh »ª∏©dG ÉgGƒà°ùÃ

 á«gÉaQh  Ωó≤Jh  á©aQ  ≥jôW  ƒg  º∏©dG  q¿CG  ¤EG

 ájôµØdG äGQÉ¡ŸG Ú°ùëàd π«Ñ°ùdG ƒgh Üƒ©°ûdG

 IOÉ«≤dG á≤K Éë°Vƒe á«JGQÉeE’G ICGôª∏d á«aÉ≤ãdGh

.ádhódG ‘ »FÉ°ùædG öüæ©dG IAÉØch IQó≤H

 ∫BG  ¿ƒæëW  øH  óªMCG  QÉ«W  øcôdG  AGƒ∏dG  ÈYh

 ≈∏Y ÚªFÉ≤∏d √ôjó≤Jh √ôµ°T πjõL øY ¿É«¡f

 …òdG  ¿hÉ©àdG  Gòg  á«ªgCG  GócDƒe  ,èeÉfÈdG  Gòg

 áÄ«g ÚH á«é«JGÎ°S’G äÉcGöûdG öUGhCG óWƒj

 ôjƒ£àdG  Öàµeh  á«WÉ«àM’Gh  á«æWƒdG  áeóÿG

 á«Hô©dG äGQÉeE’G á©eÉLh πÑ≤à°ùŸGh »eƒµ◊G

 äÉ°ù°SDƒŸG  øe  IóMGh  Èà©J  »àdG  IóëàŸG

 ádhódG ‘ IóFGôdG á«ª∏©dG ìhöüdGh á«ÁOÉcC’G

 ¿CG ÉØ«°†e .“áeÉg” èeÉfôH ‘ »°SÉ°SCG ∂jöûc

 ó≤a äGóæéŸG ≈∏Y ÒÑc ôKCG ¬d ¿Éc ¿hÉ©àdG Gòg

 ±QÉ©ŸGh äGQÉ¡ŸG ∞∏àfl ø¡HÉ°ùcG ‘ ºgÉ°S

 ∫ÉéŸG  ‘  ø¡æ«µ“  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  Iójó÷G

 ¥ƒ°ùd ø¡∏«gCÉJh »Lƒ∏æµàdGh »ªbôdGh »æ¡ŸG

 √òg  áeGóà°SG  á«ªgCG  GócDƒe.  .ÓÑ≤à°ùe  πª©dG

.áeOÉ≤dG äÉ©aódG ‘ IQOÉÑŸG

 ¿ÉØ∏N  âæH  Oƒ¡Y  ‹É©e  äócCG  ,É¡à¡L  øe

 ,πÑ≤à°ùŸGh »eƒµ◊G ôjƒ£à∏d ádhO IôjRh »ehôdG

 ôjƒ£J  ≈∏Y  á°üjôM  äGQÉeE’G  ádhO  IOÉ«b  ¿CG

 º¡HÉ°ùcEGh ,Iójó÷G ∫É«LCÓd á«∏Ñ≤à°ùŸG äGQÉ¡ŸG

 º¡æµ“h º¡àjõgÉL Rõ©J »àdG äGÈÿGh äGQÉ¡ŸG

 äÉjóëàdG  á¡LGƒeh  äGÒ¨àŸG  áÑcGƒe  øe

.á«∏Ñ≤à°ùŸG

 õcôJ zá neÉg{ IQOÉÑe ¿EG »ehôdG Oƒ¡Y âdÉbh

 »é«JGÎ°S’G  ¿hÉ©àdG  ™«°SƒJh  õjõ©J  ≈∏Y

 á°UÉÿGh  á«eƒµ◊G  äÉ¡÷G  øe  AÉcöûdG  ™e

 ÉÃ  ,á«æWƒdG  äÉ°ù°SDƒŸGh  »ÁOÉcC’G  ´É£≤dGh

 IójóL ä’É› áaÉ°VEGh ,èFÉàædG áeGóà°SG øª°†j

 áeóÿG äGóæ› iód á«∏Ñ≤à°ùŸG äGQÉ¡ŸG Rõ©J

 »≤JôJh  ,kÉ«∏ªYh  kÉ«ª∏Y  ø¡ªYóJh  ,á«æWƒdG

.»HÉéjE’G Ò«¨àdG çGóMEG ‘ ø¡àcQÉ°ûÃ

 πÑ≤à°ùŸGh »eƒµ◊G ôjƒ£à∏d ádhO IôjRh äOÉ°TCGh

 á«Hô©dG äGQÉeE’G á©eÉL ™e IôªãŸG ácGöûdÉH

 AÉæH  ‘  ,ôjô¨dG  ˆG  óÑY  á°ù°SDƒeh  IóëàŸG

 ,á«æWƒdG áeóÿG äGóæéŸ á«∏Ñ≤à°ùŸG äGQÉ¡ŸG

 ,ÉgôKCG  ™«°SƒJh  zá neÉg{  IQOÉÑe  ºYO  ‘h

 ‘ äGóæéŸG É¡°ùª∏J èFÉàf ¤EG É¡aGógCG áªLôJh

.á«∏ª©dGh á«°üî°ûdG ø¡JÉ«M

 QÉ°ûà°ùŸG áÑ«°ùf »cR ‹É©e OÉ°TCG  ,¬à¡L øe

 ¢ù«FôdG ,ádhódG ¢ù«FQ ƒª°ùdG ÖMÉ°üd ‘É≤ãdG

 ,IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  á©eÉ÷  ≈∏YC’G

 ôjƒ£àdG Öàµe É¡ª¶æj »àdG zá neÉg{ IQOÉÑÃ

 á«æWƒdG  áeóÿG  áÄ«gh  πÑ≤à°ùŸGh  »eƒµ◊G

 ájDhôdG ¢ùµ©J IQOÉÑŸG √òg ¿EG ∫Ébh ,á«WÉ«àM’Gh

 ∫ÉŸG ¢SCGQ AÉæH ‘ Ió«°TôdG ÉæJOÉ«≤d á«∏Ñ≤à°ùŸG

 Qƒ£àdGh ƒªæ∏d »°SÉ°SC’G óaGôdG √QÉÑàYÉH …öûÑdG

.áÑ«Ñ◊G Éæàdhód AÉæÑdGh

 ‘ »é«JGÎ°S’G äGQÉeE’G á©eÉL QhO ¿CG  ócCGh

 äGQOÉÑŸG ‘ ácQÉ°ûŸGh á«æWƒdG QOGƒµdG  AÉæH

 ò«Øæàd  øjÒÑc  ºNRh  Iƒ≤H  π°UGƒàj  á«æWƒdG

 ≈∏Y ºFGódG É¡°UôMh Ió«°TôdG ÉæJOÉ«b äÉ¡«LƒJ

 á¡LGƒe  ≈∏Y  QOÉb  …ƒb  π«L  AÉæHh  ¢ù«°SCÉJ

 ∫É≤àf’Gh  áaô©ŸGh  º∏©dÉH  πÑ≤à°ùŸG  äÉjó–

 OÉ°üàbGh á©HGôdG  á«YÉæ°üdG  IQƒãdG  á∏Môe ¤G

.áaô©ŸG

 äGóæéŸG ≈∏Y IQOÉÑŸG ôKCG ¿CG ¬«dÉ©e ±É°VCGh

 ó«cCÉJ πµH »HÉéjEG  πÑ≤à°ùŸG äGQÉ¡e AÉæH ‘

 øgójhõJh ,äGóæéŸG ájõgÉL õjõ©àd ±ó¡J É¡fC’

 »æ¡ŸG  øgQÉ°ùe  ôjƒ£àd  áeRÓdG  äGhOC’ÉH

 áÄ«g ™e IQOÉÑŸG áeGóà°SG á«ªgCG kGócDƒe ,»∏ª©dGh

 »é«JGÎ°S’G QhódG ¤G kGÒ°ûeh ,á«æWƒdG áeóÿG

 á«æWƒdG  QOGƒµdG  AÉæH  ‘  äGQÉeE’G  á©eÉ÷

 ∫ÓN  øe  á«æWƒdG  äGQOÉÑŸG  ‘  ácQÉ°ûŸGh

 ôjƒ£à∏d ádhO ôjRh Öàµe ™e ¿hÉ©à∏d É¡«©°S

 äGóæéŸG  π«gCÉJ  ‘  πÑ≤à°ùŸGh  »eƒµ◊G

 ‘  äGQÉ¡ŸGh  Ωƒ∏©dGh  ±QÉ©ŸÉH  øgójhõJh

.äÉjƒà°ùŸGh äÉ°ü°üîàdG ∞∏àfl

 ¢ù«FQ ôjô¨dG õjõ©dG óÑY ‹É©e ÈY ¬ÑfÉL øeh

 √ôîa øY ,ôjô¨dG ˆG óÑY á°ù°SDƒe AÉæeCG ¢ù∏›

 áeóÿG  äGóæ›  ºYO  ‘  á°ù°SDƒŸG  ácGöûH

 :∫Ébh  ,zá neÉg{  IQOÉÑÃ  äÉcQÉ°ûŸG  á«æWƒdG

 IQOÉÑe ≈∏Y ±ô©àf ¿CG Éæd º«¶Y ±öûd ¬fEG{

 øe  öTÉÑe  πµ°ûH  É¡à©«ÑW  º¡Øfh  zá neÉg{

 QhRC’G âæH ádƒN á°SQóe ‘ ø¡°ùØfCG äGóqæéŸG

.zájôµ°ù©dG

 ájDhQ  ¢ùµ©j  ´höûŸG  Gòg  ¿CG  ôjô¨dG  ±É°VCGh

 Iƒ≤dÉH íq∏°ùàJ ÖgGƒe OGóYEG ƒëf Ió«°TôdG ÉæJOÉ«b

 áeRÓdG á°ü°üîàŸG äGQÉ¡ŸÉH ™àªàJh áfhôŸGh

 kGQhO Ö©∏«°S Éªc ,äGQÉeE’G ádhO ìÉ‚ áZÉ«°üd

 πµ°ûH  äGóæéŸG  äGQÉ¡e  ôjƒ£J  ‘  kÉª°SÉM

.πLC’G πjƒWh ΩGóà°ùe

 áªgÉ°ùŸÉH ôjô¨dG ˆG óÑY á°ù°SDƒe ôîØJ :™HÉJh

 Éªc záeÉg{ πãe iƒà°ùŸG  ™«aQ  ´höûe ‘

 õjõ©J ∫ÓN øe Ò«¨àdG IOÉ«≤H º¡°ùJ ¿CG Ωõà©J

 É¡∏«µ°ûJ IOÉYEGh äGQÉ¡ŸG á«ªæJ äGQÉ°ùe π«¡°ùJh

 ájõgÉ÷G  äÉLQO  ≈∏YCÉH  á∏eÉY  iƒb  AÉæÑd

 áeóÿG  áÄ«¡d  kGóL  ¿ƒqæà‡  øëfh  ,πÑ≤à°ùª∏d

 πª©dGh  É¡JOÉ«b  ≈∏Y  á«WÉ«àM’Gh  á«æWƒdG

 ‘  IóYÉ°ùª∏d  á°ù°SDƒŸG  ™e  ÖæL  ¤EG  kÉÑæL

 IQOÉÑe èeÉfôH õcôjh .äGóqæéŸG ájõgÉL õjõ©J

 áeóÿG äGóæ› ájõgÉL õjõ©J ≈∏Y zá neÉg{

 á°ù«FQ äÉYƒª› 4 øª°V ,πÑ≤à°ùª∏d á«æWƒdG

 ,á«ªbôdG  äGQÉ¡ŸG{ »g ,á«∏Ñ≤à°ùŸG äGQÉ¡ª∏d

 äGQÉ¡ŸGh ,á«æ¡ŸG äGQÉ¡ŸGh ,á«YGóHE’G äGQÉ¡ŸGh

 á∏MQ ºYóJ πªY ¢TQh ∫ÓN øe zá«°üî°ûdG

 πª©dG  ¥ƒ°S  ‘ á°ùaÉæŸGh  ¢UôØdG  ±É°ûµà°SG

 ø¡æ«µ“ ≈∏Y õcôJ èeGôH ∫ÓN øe ,»∏Ñ≤à°ùŸG

.»LƒdƒæµàdGh »ªbôdGh »æ¡ŸG ∫ÉéŸG ‘

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 áÑFÉf  õ¨jQOhQ  »°ù∏jO  ‹É©e  äQGR  

 ájQÉØ«dƒÑdG  Ójhõæa  ájQƒ¡ªL  ¢ù«FQ

.ÒÑµdG ójGR ï«°ûdG ™eÉL ,≥aGôŸG óaƒdGh

 ‘  ,≥aGôŸG  óaƒdGh  É¡«dÉ©e  âdƒŒh

 ,á«LQÉÿG  ¬àbhQCGh  ™eÉ÷G  äÉYÉb

 »«FÉ°üNCG  óMCG  ∫ÓN  øe  Gƒaô©Jh

 ádÉ°SQ ≈∏Y õcôŸG iód á«aÉ≤ãdG ä’ƒ÷G

 ¢ûjÉ©àdG ¤EG á«YGódG ájQÉ°†◊G ™eÉ÷G

 ;ôNB’G  ≈∏Y  ìÉàØf’Gh  íeÉ°ùàdGh

 ¢ù°SDƒŸG ódGƒdG º«bh ôKBÉe øe á≤ãÑæŸG

 ∫BG  ¿É£∏°S øH ójGR ï«°ûdG ¬d QƒØ¨ŸG

 ÒÑµdG QhódGh ,z√GôK ˆG Ö«W{ ¿É«¡f

 ójGR ï«°ûdG ™eÉL õcôe ¬H Ωƒ≤j …òdG

 á«eÓ°SE’G áaÉ≤ãdÉH ∞jô©àdG ‘ ÒÑµdG

 ÚH …QÉ°†◊G π°UGƒàdG õjõ©Jh ,áëª°ùdG

.⁄É©dG ∫ƒM Üƒ©°ûdGh äÉaÉ≤ãdG ∞∏àfl

 ≥aGôŸG  óaƒdGh  É¡«dÉ©e  â©∏WGh

 ÒÑµdG  ìöüdG  ¢ù«°SCÉJ  ïjQÉJ  ≈∏Y

 äÉ«æà≤e  øe  ¬jƒëj  Éeh  ,¬JÉ«dÉªLh

 IQÉ°†◊G  ¬H  äOÉL  Ée  ´hQCGh  ,Iójôa

 ¿ƒæa  øe  Qƒ°ü©dG  ôe  ≈∏Y  á«eÓ°SE’G

 É¡aÓàNG ≈∏Y â≤àdG á«°Sóæg º«eÉ°üJh

 ¢ùµ©àd  ,™eÉ÷G º«ª°üJ ‘ É¡YƒæJh

 ‘ É¡ªZÉæJh äÉaÉ≤ãdG ΩÉé°ùfG ∫ÉªL

.óMGh »YGóHEG πªY

 áØ«°V  AGógEG  ”  ,IQÉjõdG  ΩÉàN  ‘h

 øe äGAÉ°†a{ ÜÉàc øe áî°ùf ,™eÉ÷G

 ï«°ûdG ™eÉL õcôe äGQGó°UEG óMCG zQƒf

 äÉ£≤∏dG øe GOóY º°†j …òdG ,ÒÑµdG ójGR

 øe äGAÉ°†a{ IõFÉéH á°UÉÿG Qƒ°üdGh

 É¡ª¶æj »àdG  »Fƒ°†dG  ôjƒ°üà∏d  zQƒf

 äÉ«dÉªL  RÈJh  ,…QhO  πµ°ûH  õcôŸG

 ójGR ï«°ûdG ™eÉL ‘ á«eÓ°SE’G IQÉª©dG

.ÒÑµdG

:ΩGh-»HO

 AÉ°ùædG  ájÉYôd  »HO  á°ù°SDƒe  âªààNG  

 »æWƒdG ´ƒÑ°SC’G ‘ É¡àcQÉ°ûe ∫ÉØWC’Gh

 áÄ«ÑdG  ‘  ôªæàdG  øe  ájÉbƒ∏d  ¢SOÉ°ùdG

 ƒª°S  ájÉYQ  â– º«bCG  …òdGh  á«°SQóŸG

 á°ù«FQ  ∑QÉÑe  âæH  áªWÉa  áî«°ûdG

 ¢ù∏éŸG  á°ù«FQ  ΩÉ©dG  »FÉ°ùædG  OÉ–’G

 ≈∏YC’G ¢ù«FôdG ádƒØ£dGh áeƒeCÓd ≈∏YC’G

 “äGQÉeE’G ΩCG” ájöSC’G á«ªæàdG á°ù°SDƒŸ

 ‹É◊G Èªaƒf 20 – 14 øe IÎØdG ∫ÓN

 Újƒà°ùŸG  ≈∏Y  Oƒ¡÷G  õ«Ø–  ±ó¡H

 »YƒdG õjõ©J ƒëf »°ù°SDƒŸGh »©ªàéŸG

 πÑ°Sh ¬à¡LGƒe ¥ôWh h ôªæàdG  ∑ƒ∏°ùH

.¬æe ájÉbƒdG

 k’Éªµà°SG  á°ù°SDƒŸG  ácQÉ°ûe  äAÉLh

 É¡dÓN øe â≤∏WCG »àdG áã«ã◊G ÉgOƒ¡÷

 ájƒYƒàdG äGQOÉÑŸGh äÓª◊G øe áeõM

 âaó¡à°SG »àdG ôªæàdG ∫ƒM πª©dG ¢TQhh

 ¢ùjôµàd  ÜÉÑ°ûdGh  Ú©aÉ«dGh  ∫ÉØWC’G

 á«°SQóŸG äÉÄ«ÑdG ‘ ôªæàdG á¡LGƒe áaÉ≤K

.á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒŸGh

 IQGRh  ™e  ¿hÉ©àdÉH  á°ù°SDƒŸG  âcQÉ°Th

 áæé∏dG  øe  AÉ°†YCGh  º«∏©àdGh  á«HÎdG

 OGóYEG  ‘  ôªæàdG  øe  ájÉbƒ∏d  á«æWƒdG

 ∫É› ‘ Ú°üàîª∏d …OÉ°TQE’G π«dódG{

 …òdG  z»YÉªàL’G  ôªæàdG  øe  ájÉbƒdG

 ™«ªL  ™e  Oƒ¡÷G  ó«MƒJ  ¤EG  ±ó¡j

 á«©ªàéŸGh  á«ª«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒŸG

 ‘ ºgQhóH Ú«æ©ŸG áaÉc OÉ°TQEGh á«YƒJh

 ôªæàdG á∏µ°ûÃ êÓ©dGh ájÉbƒdGh á«YƒàdG

 .ájôª©dG  äÉÄØdG  ∞∏àîŸ  »YÉªàL’G

 á«°SQóe áÄ«H ‘ º«∏©àdG IOƒL ¿Éª°Vh

 ôgÉ¶eh õ«ªàdG øe á«dÉNh áæeBGh áªYGO

 iód  áeRÓdG  äGQÉ¡ŸG  ôjƒ£Jh  ∞æ©dG

 øe  ó◊Gh  ájÉbƒ∏d  ôªæàdG  ±GôWCG  ™«ªL

.»YÉªàL’G ôªæàdG ∑ƒ∏°S

 á°TQh  ´ƒÑ°SC’G  ∫ÓN  á°ù°SDƒŸG  âeóbh

 ¿GƒæY  â–  á«Hô©dG  á¨∏dÉH  á«°VGÎaG

 ∫ÉØWC’G  iód  áehÉ≤ŸG  »æÑJ  ∞«c{

 ∫ƒM  äQƒë“  zôªæàdG  ∑ƒ∏°S  á¡LGƒŸ

 ÉgDhOÉÑeh áehÉ≤ŸG Ωƒ¡Øe ≈∏Y ±ô©àdG

 á°TQƒdG √òg âaó¡à°SG å«MÉ¡JGQÉ¡e ºgCGh

 73  Égö†Mh  ™ªàéŸG  ‘  Ú¨dÉÑdG

.É°üî°T

 ´ƒÑ°SC’G  QGóe  ≈∏Y  á°ù°SDƒŸG  äöûfh

 ‘  πª–  »àdG  äGQƒ°ûæŸG  øe  áeõM

 »YÉªàL’G ôªæàdG ∫ƒM äÉeƒ∏©e É¡JÉ«W

 Ú¨dÉÑ∏d  á¡Lƒe  ájƒYƒJ  íFÉ°üfh

 ÈY  ∂dPh  ´ƒ°VƒŸG  ∫ƒM  ™ªàéŸG  ‘

 π°UGƒàdG  πFÉ°Sh  ‘  á«ª°SôdG  É¡JÉ°üæe

.»YÉªàL’G

 AÉ°ùædG  ájÉYôd  »HO  á°ù°SDƒe  äòØfh

 πØ£∏d »ŸÉ©dG Ωƒ«dG ™e øeGõàdÉH ∫ÉØWC’Gh

 ¿GƒæY â– ÖdÉW 100 ácQÉ°ûÃ á«dÉ©a

 zôªæàdG ∑ƒ∏°S á¡LGƒŸ áehÉ≤ŸG AÉæH{

 äÉbÉ£ÑdG  øe  áYƒª›  É¡dÓN  â≤∏WCG

 á≤K  õjõ©J  ¢Vô¨H  áªª°üŸG  á«∏YÉØàdG

 ¢SôZh ¬JGòd √ôjó≤J ™aQh ¬°ùØæH πØ£dG

 øjôNB’G  ΩGÎMGh  äÉaÓàN’G  πÑ≤J  º«b

 º¡jód íeÉ°ùàdGh ∞WÉ©àdG äGQÉ¡e á«ªæJh

 ÜQÉéàdG  á¡LGƒŸ  ¬ehÉ≤ŸG  AÉæH  ±ó¡H

 å«M ôªæàdG É¡æ«H øe á«Ñ∏°ùdG á«JÉ«◊G

 øY á«dÉ©ØdG  ‘ äÉbÉ£ÑdG  ΩGóîà°SG  ”

 ∂dPh á£°ûfC’G øe áYƒª› ò«ØæJ ≥jôW

 ¢SQGóeh »HO ¿ÉLôa øe πc ™e ¿hÉ©àdÉH

.±Oôe »HO

 …Qƒ°üæŸG  ó«©°S  áî«°T  IOÉ©°S  äócCGh

 ∫ÉØWC’Gh AÉ°ùædG ájÉYôd »HO á°ù°SDƒe ôjóe

 ácQÉ°ûŸG ≈∏Y á°ù°SDƒŸG ¢UôM áHÉfE’ÉH

 ôªæàdG  øe  ájÉbƒ∏d  »æWƒdG  ´ƒÑ°SC’ÉH

 Aƒ°†dG §«∏°ùàd á«JGƒe áÑ°SÉæe √QÉÑàYÉH

 »©ªàéŸG »YƒdG ™aQh á«Ñ∏°ùdG √QÉKBG ≈∏Y

 á«é«JGÎ°S’G ±GógC’G ¿CG ¤EG IÒ°ûe ¬fCÉ°ûH

 õjõ©J ≈∏Y É¡ÑLƒÃ á°ù°SDƒŸG πª©J »àdG

 Èà©J ôªæàdG IQƒ£îH á«©ªàéŸG á«YƒàdG

 Ió«°TôdG  ÉæJOÉ«b  iDhôd  kÉ«≤«≤M  kGó«°ùŒ

 ¿ƒ°U áaÉ≤K ï«°SôJ IQhö†H É¡JÉ¡«LƒJh

 ∫òHh ôªæàdG øe É¡àjÉªMh ádƒØ£dG ¥ƒ≤M

 ±ó¡dG Gòg ≥«≤– π«Ñ°S ‘ Oƒ¡÷G πc

 πÑ≤à°ùŸG  IOÉb  ∫ÉØWC’G  QÉÑàYÉH  π«ÑædG

.QÉgOR’Gh AÉ≤JQ’G AGƒd »∏eÉMh
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 èeGôH 3 ≥∏£J πÑ≤à°ùª∏d »HO á«ªjOÉcCG

á«ªbQ á«aô©e

:ΩGh-»HO

 äGQOÉÑe ióMEG ,πÑ≤à°ùª∏d »HO á«ÁOÉcCG â≤∏WCG 

 á«ªbQ á«aô©e èeGôH 3 ,πÑ≤à°ùª∏d »HO á°ù°SDƒe

 ±Göûà°SG  äGhOCG  ∞«XƒJ  õjõ©J  ±ó¡H  IójóL

 ,»∏Ñ≤à°ùŸG º«ª°üàdG äGQÉ¡e ôjƒ£Jh ,πÑ≤à°ùŸG

 ôjƒ£J ‘ ‘Göûà°S’G ôµØdG áaÉ≤K »æÑJ õjõ©Jh

 kÉ≤«≤–  ,á«∏Ñ≤à°ùe  äÉ«é«JGÎ°SGh  §£Nh  iDhQ

 øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ¡«LƒJh ájDhôd

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

 ∞«XƒJ á«ªgCÉH ,zˆG √ÉYQ{ »HO ºcÉM AGQRƒdG

 ÉÃh ,πÑ≤à°ùª∏d ájõgÉ÷G õjõ©àd ±Göûà°S’G äGhOCG

 IóFGôdG äGQÉeE’G ádhOh »HO áfÉµe ï«°SÎH º¡°ùj

.πÑ≤à°ùŸG áYÉæ°Uh º«ª°üJ ∫É› ‘ kÉ«ŸÉY

 á«ÁOÉcCG Oƒ¡L QÉWEG ‘ IQOÉÑŸG √òg ¥ÓWEG »JCÉjh

 ôjƒ£Jh ,á«∏Ñ≤à°ùŸG áaô©ŸG öûæd πÑ≤à°ùª∏d »HO

 ´Éæ°U äGAÉØch äGQób Qƒ£j »ŸÉY ‘ô©e êPƒ‰

 ºgCÉH  É¡æµÁh  äÉYÉ£≤dG  ∞∏àfl ‘ πÑ≤à°ùŸG

 OGó©à°S’G  á«ªgCG  ≈∏Y  ócDƒjh  ,áHƒ∏£ŸG  äGhOC’G

 ∞«XƒJh  »bÉÑà°SG  πµ°ûH  πÑ≤à°ùŸG  äGÒ¨àd

 á«ªbôdG äGQhódG √òg í«àJh .πãeC’G πµ°ûdÉH ¬°Uôa

 äGQÉeE’G  ádhO øe ÚcQÉ°ûª∏d á°UôØdG  á«fÉéŸG

 ójó©dG ‘ º¡JGQÉ¡e Úµªàd ⁄É©dG AÉëfCG ∞∏àflh

 ,á«∏Ñ≤à°ùŸGh á«ªbôdGh ájOÉ°üàb’G äÉYÉ£≤dG øe

 äÉ«é¡æe ‘ äÉ¡LƒàdGh ¢UôØdG ºgCÉH º¡Øjô©Jh

 ∞«XƒJ πÑ°S RôHCGh ,πÑ≤à°ùŸG äGQÉ¡eh äÉ«æ≤Jh

 πªY AÉØc õjõ©J ‘ πÑ≤à°ùŸG ±Göûà°SG  äGhOCG

.AGƒ°S óM ≈∏Y á°UÉÿGh á«eƒµ◊G äÉYÉ£≤dG

 ,πÑ≤à°ùª∏d »HO á«ÁOÉcCG ôjóe …hÉbô≤dG ó«©°S ó qcCGh

 πÑ≤à°ùŸG ±Göûà°SG äGhOCÉH ™ªàéŸG OGôaCG OGóYEG ¿CG

 äGÒ¨àª∏d áªFÓŸG πª©dG §£N ôjƒ£J äGQÉ¡eh

 á«°ù«FôdG õFÉcôdG ºgCG øe ,äÉYÉ£≤dG ∞∏àfl ‘

 √òg πã“ :kÓFÉb ,πÑ≤à°ùª∏d »HO á°ù°SDƒe äGQOÉÑŸ

 ∑ÎH ìƒªW ¬jód øe πµd áMƒàØe IƒYO IQOÉÑŸG

 áYÉæ°Uh º«ª°üàd »HO IÒ°ùe ‘ Iõ«ªŸG ¬àª°üH

.πÑ≤à°ùŸG

 πÑ≤à°ùª∏d »HO á«ÁOÉcCG ¿EG …hÉbô≤dG ó«©°S ∫Ébh

 äGQó≤dG  AÉæHh  πÑ≤à°ùŸG  ∫ƒ≤Y  OGóYEG  ≈∏Y  õcôJ

 áHƒ∏£ŸG  äGQÉ¡ŸÉH  ºgójhõJh  ÜÉÑ°ûdG  õ«Ø–h

 ‘ ÉfQGôªà°SG  ™eh  .á«∏Ñ≤à°ùŸG  ¢UôØdG  π«©Øàd

 ,ÉæJGQOÉÑeh  Éæ›GôH  áaÉc  ‘ è¡ædG  Gòg  õjõ©J

 äÉMƒªWh  QÉµaC’  ´Éªà°S’G  ≈∏Y  kÉ°†jCG  πª©æ°S

 É¡æ«°ù– ‘ ôªà°ùæd Éæ›GôH ‘ ÚcQÉ°ûŸG iDhQh

 ÚcQÉ°ûŸG äÉLÉ«àMG ™e Ö°SÉæàj ÉÃ Égôjƒ£Jh

 πÑ≤à°ùª∏d »HO á°ù°SDƒŸ »°SÉ°SC’G ±ó¡dG Ωóîjh

 äGQÉ¡ŸG ºgCÉH πÑ≤à°ùŸG ´Éæ°U Úµ“ ‘ πãªàŸG

 ¤EG IQOÉÑŸG √òg ∫ÓN øe ±ó¡f : ±É°VCGh .áHƒ∏£ŸG

 ∫ÓN øe ⁄É©dG ¤EG »Hód ‘Göûà°S’G ôµØdG ôjó°üJ

 ,™«ªé∏d á«aô©ŸG èeGÈdG ‘ ácQÉ°ûŸG ÜÉH íàa

 ≈∏Y áªFÉ≤dG á«∏Ñ≤à°ùŸG áaô©ŸG öûæH º¡°ùj ÉÃh

 äÉ¡LƒàdGh äGÒ¨àdG ÖcGƒJ á∏eÉµàeh á∏eÉ°T ájDhQ

.IôµàÑŸG äÉ°SQÉªŸG çóMCG ∞XƒJh ,Iójó÷G

 á«é¡æe á«aô©ŸGh á«ªbôdG IQOÉÑŸG √òg óªà©Jh

 ,Iójôa á«ª«∏©J áHôŒ ÚcQÉ°ûª∏d ôaƒJ IôµàÑe

 Égƒª∏©J  »àdG  äGQÉ¡ŸG  ≥«Ñ£J  øe  º¡æµ“h

 í«àJ å«M .á«æ¡ŸGh á«°üî°ûdG IÉ«◊G ‘ kÉ«∏ªY

 äGöVÉëŸG IógÉ°ûe âbh QÉ«àNG ‘ áfhôe º¡d

 Ée ,kÉ≤Ñ°ùe Oófi ∫hóéH ΩGõàd’G  ¿hO á∏é°ùŸG

 áYöS  ‘  ºµëàdÉH  ‹ÉàdÉH  ÚcQÉ°ûŸG  óYÉ°ùj

 .á«ª«∏©àdG èeGÈdG ‘ Ωó≤àdG

 ø«µªàd ôjô¨dG ˆG óÑY á°ù°SDƒeh äGQÉeE’G á©eÉL ™e ácGô°ûdG ä’Éée ™«°SƒJ åëÑJ zá neÉg{

πÑ≤à°ùªdG äGQÉ¡ªH äGóæéªdG

»ÑXƒHCG »a ô«ÑµdG ójGR ï«°ûdG ™eÉL QhõJ Ójhõæa ¢ù«FQ áÑFÉf

á«°SQóªdG áÄ«ÑdG »a ôªæàdG øe ájÉbƒ∏d »æWƒdG ´ƒÑ°SC’G »a É¡àcQÉ°ûe ºààîJ z∫ÉØWC’Gh AÉ°ùædG ájÉYôd »HO{

»ÑXƒHCG ‘ ÒÑµdG ójGR ï«°ûdG ™eÉL É¡JQÉjR ∫ÓN Ójhõæa ¢ù«FQ áÑFÉf

:IóMƒdG-»ÑXƒHCG 

 IôFGód  á©HÉàdG  »ÑXƒHCG  áæjóe  ájó∏H  äòØf

 áÑKƒdG ájó∏H õcôe ∫ÓN øe π≤ædGh äÉjó∏ÑdG

 ¤EG  …ODƒŸG  ≥jô£dG  ÚjõJ  ±ó¡à°SG  kÉYhöûe

 ójõŸG AÉØ°VEG  ±ó¡H  ójGR ï«°ûdÉfÉLô¡e ô≤e

 õjõ©Jh ,¿ÉLô¡ŸG ™bƒŸ á«dÉª÷G äÉ°ùª∏dG øe

 á£«ëŸG  á≤£æª∏d  ≥°SÉæàdGh  áé¡ÑdG  ôgÉ¶e

.¿ÉLô¡ŸÉH

 ÚjõàdG  ´höûŸ  ‘Gô¨÷G  ¥É£ædG  óàeG  óbh

 ¤EG  …ODƒŸG  QGhódG  ¤EG  áÑKƒdG  √õàæe  QGhO  øe

 ™aQ  ´höûŸG  ±GógCG  âæª°†Jh  ,¿ÉLô¡ŸG

 á£«ëŸG  á≤£æŸÉH  ∫ƒ°UC’G  IAÉØc  Ú°ù–h

 ´QÉ°ûdG π«ªŒ ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,¿ÉLô¡ŸG ™bƒÃ

 Gòg  OGhQ  ´ÉØJQ’  Gô¶f  ¿ÉLô¡ŸG  ¤EG  …ODƒŸG

 ìÉààaG ó©H áæ°ùdG øe IÎØdG √òg ‘ ´QÉ°ûdG

 øe á«£°SƒdG Iôjõ÷G ôjƒ£J ∂dòch ,¿ÉLô¡ŸG

.ójGR ï«°ûdG ¿ÉLô¡e QGhO ¤EG áÑKƒdG öüb QGhO

 ∫ÉªYCÉH ójGR ï«°ûdG ¿ÉLô¡e á≤£æe øjõJ »ÑXƒHCG ájó∏H

á«∏«ªéJ á«YGQR

 äGQÉ¡e ôjƒ£J á«ªgCG ¢ùµ©J záneÉg{ :¿ƒæëW øH óªMCG

πÑ≤à°ùª∏d º¡àjõgÉL ™aQh á«æWƒdG QOGƒµdG

 ÉæJOÉ«≤d á«∏Ñ≤à°ùªdG ájDhôdG ¢ùµ©J záneÉg{ :áÑ«°ùf »cR

…ô°ûÑdG ∫ÉªdG ¢SCGQ AÉæH »a Ió«°TôdG

 ôjƒ£J ≈∏Y á°üjôM äGQÉeE’G IOÉ«b :»ehôdG Oƒ¡Y

IójóédG ∫É«LCÓd á«∏Ñ≤à°ùªdG äGQÉ¡ªdG

 OGóYEÉH IOÉ«≤dG ájDhQ ¢ùµ©J záneÉg{ :ôjô¨dG õjõ©dG óÑY

äGQÉ¡ªdGh áfhôªdGh Iƒ≤dÉH í∏°ùàJ ÖgGƒe
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اأبوظبي-وام:

 نظمــت وزارة الداخلية ممثلة بمركز 
وبحضور  الطفــل،  لحماية  الــوزارة 
اللواء ســالم الشــاميس وكيل وزارة 
والخدمات  للموارد  املســاعد  الداخلية 
املســاندة، مجموعــة من األنشــطة 
وذلك  التثقيفية،  التفاعلية  والفعاليات 
والتي  للطفل  العاملي  اليوم  بمناســبة 
أقيمــت يف متنزه خليفــة يف العاصمة 
اللواء ســالم الشاميس  أبوظبي. وأكد 
وزارة  حرص  باالفتتــاح،  له  كلمة  يف 
الداخلية عىل تعزيز الحماية املجتمعية، 
السالمة والوقاية  أعىل معايري  وتوفري 
أفراد املجتمــع، والتأكيد عىل  لكافــة 
يف  تأتي  األطفال  وحماية  ســالمة  أن 
املعنية لتوفري  أولويات الجهات  ســلم 
البيئة  وضمان  الحماية  درجات  أقىص 
وتطوير  لتنشئتهم،  والصالحة  اآلمنة 
مهاراتهم واالرتقاء بقدراتهم لإلسهام 
يف رسم املستقبل املرشق لوطننا الغايل.

وشــارك يف الفعاليات عــدد كبري من 
طالب املــدارس من الذكــور واإلناث 
واملرشفني،  الرتبويــني  ومرافقيهــم 
وعــدد من الــرشكاء املعنيني بحماية 
الطفــل وســالمته، ومجموعــة من 
الخــراء واملختصني يف مجاالت تعليم 
املخاطر  مــن  وحمايتهــم  األطفــال 

والتنمر واإلساءة بكافة أشكالها.
وتهــدف هــذه األنشــطة املتنوعــة 
األطفال  تعزيــز جهــود حمايــة  إىل 
باملؤسسات  والتعريف  بها،  والتوعية 

وأنشــطتها يف  والخاصة  الحكوميــة 
الطفل  قضايا  وتبنــي  رعاية  مجــال 
إىل جانــب  وحقوقــه واحتياجاتــه، 
األصيلة  اإلماراتيــة  القيــم  غــرس 
والســلوكيات الحميــدة. وتضمنــت 
كلمة  منها  عــدة  أنشــطة  الفعاليات 
بمشــاركة  للطفل  اإلماراتي  الرملان 
من املجلس األعىل لألمومة والطفولة، 
بالقيادة   k9 إدارة  مــن  ومشــاركة 
حي  بعرض  أبوظبي  لرشطــة  العامة 

من  ومشــاركة  البوليســية،  للكالب 
القيــادة العامة لرشطة دبي بعرضني 
من خالل الفرقة الطالبية املوســيقية 
األمان،  ملدارس حماية، وفقرة سفراء 
وقصيدة شــعرية من شــاعر السالم 

الطفل سلطان خالد الشاميس.
مشــاركات  الفعاليات  تضمنــت  كما 
تثقيفية  مسابقات  خالل  من  تفاعلية 
مســابقة  مثل  متنوعــة  وأنشــطة 
أقــدر،  للتمكــني  خليفــة  برنامــج 

ومرسم  املروري،  التنسيق  ومسابقة 
األطفال،  دوريــة  ومشــاركة  حــر، 
ومجلة  األطفال،  دمى  وشــخصيات 
والعديد  الوجه،  عىل  والرسم   ،)999(

من األنشطة املختلفة.
ويف الختــام تــم توزيــع الهدايا عىل 
الجوائز  األطفال املشــاركني، وتقديم 
للفائزين باملسابقات، وتكريم الجهات 
املشاركة من قبل مركز وزارة الداخلية 

لحماية الطفل.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
االثنني ٢١ نوفمر ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥٢٠١

اأخبار الوطن 5

هيئة اأبوظب��ي للدفاع المدني تح�صد 
جوائز عالمية  

أبوظبي-وام:
عاملية  جوائز  املدني  للدفــاع  أبوظبي  هيئة  حصدت 
نظري جهودها يف تعزيز الســالمة وجودة الحياة يف 
عاملية  أبوظبــي وجهة  مــا يعكس مكانة  اإلمارة، 

للعيش والعمل.
وفــازت الهيئة بجائــزة »املرونة املؤسســية« من 
 HBC الدولية  لألعمــال  العاملي  مجلس هارفــارد 
2022 و3 جوائز أخــرى من جمعية األفكار  لعام 
والتصميم  املستمر  التحســني  فئات  عن  الريطانية 

االبتكاري واالستدامة.

القاهرة-وام:
 أعلن يوم األحد بالقاهرة عن إطالق مبادرة مرصية 
- إماراتية ألصحاب الهمم وأرسهم لتجميع املخلفات 
يف  تأهيليها  املعــاد  التخاطب  بمراكز  البالســتيكية 
جميــع املحافظات والترع بقيمــة التجميع إلعادة 
األطفال،  رسطان  لعالج   57357 ملستشفى  التدوير 
وذلــك يف إطار اتفاقية التعاون املشــرتك بني وزارة 
العليا  زايد  الشــباب والرياضة املرصية ومؤسســة 

ألصحاب الهمم.
وذكر بيان لوزارة الشباب و الرياضة املرصية أن هذه 
الخطــوة تأتي ضمن مبادرات إرشاك أصحاب الهمم 
وتوعيتهم بالحفاظ عىل البيئة والسعي إلحداث تأثري 
اقتصــادي ايجابي ونرش التوعية البيئية بينهم وبني 
أفراد املجتمع ورفع مستوى الوعي بالقضايا البيئية.

ولفت البيان إىل أن تلك الخطوة تأتي يف إطار التطور 
الكبري والنوعي الذي تشهده العالقات األخوية املتينة 
بــني مرص واإلمارات و العمل عــىل تكثيف التعاون 
املشــرتك لصالح أصحاب الهمم وأرسهم، والتعاون 
واملشغوالت  والفنية  والثقافية  الرياضية  املجاالت  يف 
اليدوية والتشغيل والتوظيف، ونقل الخرة والتجربة 
زايد  ُتقدِّمه ملؤسســة  الذي  األمل  لرنامج جســور 
العليا ألصحــاب الهمم. تعد املبادرة حملة توعية إىل 
البالســتيكية  املخلفات  تدوير  وإعادة  تجميع  جانب 
بمشــاركة أصحــاب الهمم وأرسهم من منتســبي 
وكوادر مراكز التخاطــب التي جرت إعادة تأهيليها 
يف املحافظات املرصية ضمن برنامج )جسور األمل( 
إىل تطوير ٦٨ مركزاً عــىل مدى ثالثة  الذي يهــدف 

. )ADQ( »أعوام يف قرى مرصية بدعم »القابضة
تهــدف املبادرة إىل تقديم مثال فريد من قبل أصحاب 
البيئة والتوعية بأهمية  الذين تعاونوا لحماية  الهمم 
الحفــاظ عىل املظهر الحضاري باملناطق املشــاركة 
البالســتيكية فضالً عن  النفايــات  وحمايتهــا من 
ثقافة  تعزيز  املجتمع من خالل  فئات  إرشاك مختلف 
العليا  التزام مؤسسة زايد  التطوعي، وتحقيق  العمل 
ألصحــاب الهمم وحملة الشــباب املرصي من أجل 

املناخ بتطبيق مبادئ املسؤولية املجتمعية.

�سرطة اأبوظبي تحتفي »باليوم 
العالمي للطفل«

اأبوظبي-وام:

بمناســبة  أبوظبي  احتفلــت رشطة   
 20 الذي يصادف  للطفل  العاملي  اليوم 
هيئة  بمشــاركة  عام  كل  من  نوفمر 
اهتمامها  ضمن  املدني  للدفاع  أبوظبي 
املستمر بدعم فئة األطفال ، وتوفري كل 
الســبل التي تسهم يف تنمية مهاراتهم 

وقدراتهم وحمايتهم من املخاطر.
ونفــذ قطــاع األمن الجنائــي ممثال 
العني ومديرية رشطة  بمديرية رشطة 
التحقيق  وادارة  الخارجيــة  املناطــق 
املناطق   - )العــني  الجنائي  والبحــث 
الخارجية( فعاليــات منوعه لألطفال 
شــملت يف أبوظبي زيارة قسم جرائم 
االعتداء عــىل األطفال، لعنر األطفال 

بمستشــفى مدينة الشــيخ شخبوط 
الطبية بالرشاكة مع مايو كلينك.

الهدايا  توزيــع  الزيــارة  وتضمنــت 
الرمزية عىل األطفال وتقديم النصائح 
التوعويــة ركزت حول  واإلرشــادات 
حماية أنفســهم و التــرصف يف حال 
الحيطة  تعرضهم ألي مكــروه، وأخذ 
والحذر من مخاطر الطريق والشوارع 
اللعب بالدراجات او السكوترات  وعدم 
بعض  تقديم  و   ، املزدحمة  الشوارع  يف 
النصائح للوالدين باالهتمام بأطفالهم 
ومراقبتهم عند استخدامهم للكمبيوتر 
أو االيبــاد وعــدم الســماح ألبنائهم 
عليهم  للحفــاظ  الغربــاء  بمحادثــه 
عر  االســتغالل  وجرائم  مخاطر  من 

اإلنرتنت.

اإطالق مبادرة م�صرية - اإماراتية لأ�صحاب 
الهمم واأ�صرهم لرفع م�صتوى وعيهم 

بالق�صايا البيئية

فعاليات مو�سعة لوزارة الداخلية في اليوم العالمي للطفل

راأ�س اخليمة-الوحدة:

الله بن  اللــواء عيل عبــد   تــرأس 
العــام  القائــد  النعيمــي  علــوان 
لرشطــة رأس الخيمة رئيس فريق 
الطــوارئ واألزمــات والكــوارث 
املحيّل، االجتماع الخاص بأنشــطة 
الفريــق بحضور العميــد عبد الله 
خميــس الحديدي نائــب قائد عام 
رشطة رأس الخيمة ومدراء الدوائر 
الحكوميــة االتحاديــة واملحلية يف 

اإلمارة - أعضاء الفريق.
تــم خــالل االجتماع اســتعراض 
وتوصيــات  أجنــدة  ومناقشــة 
مستجدات  وأبرز  السابق  االجتماع 
لألداء  العام  الوضع  وتقييم  العمل، 
أداء  نتائج  عــىل  االطالع  جانب  إىل 
الفريــق وما تم تحقيقه من جهود 

الحياة،  جودة  تعزيــز  تدعم  متميزة 
وتوفــري األمــن والطمأنينة ملختلف 
اإلمارة  يف  املجتمع  وقطاعات  رشائح 

خالل الطوارئ واألزمات.
إجــراءات  إىل  االجتمــاع  تطــرق 
الســتقبال  واالســتعداد  الجاهزية 
تم  و  والســيول  األمطــار  موســم 
تشكيل فريق للقيام بزيارات ميدانية 
يحتمل  التي  واملناطق  املواقع  ملعاينة 
أكثر ترضراً خالل موســم  أن تكون 
بإعداد  والتكليف  والســيول  األمطار 
البنية  جاهزية  حــول  مفصل  تقرير 
التحتية لإلمارة واإلجراءات والتدابري 
من  للحد  اتخاذها  يجب  التي  الالزمة 
وزارة  السرتاتيجية  تطبيقاً  املخاطر، 
الداخليــة، الهادفــة إىل الحفاظ عىل 
واملمتلكات،  األرواح  وحماية  سالمة 

ونرش وتعزيز األمن واألمان.

قائد �سرطة راأ�س الخيمة يتراأ�س اجتماع فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحّلي

اأبوظبي-وام:

العقابية من خريجي  املؤسسات   تكرم نزالء 
برنامج سوق العمل

كرمت رشطة أبوظبي خريجي الدفعة الـ 25 
التقنية  لكليات  التابع  العمل  لرنامج ســوق 
ضمن  تأهيلهم  بعد  نزيالً   20 وعددهم  العليا 
الرامــج التأهيلية والتدريبيــة التي تقدمها 

املؤسسات العقابية واإلصالحية .
وأوضــح العميد فيصل عيىس الحمادي مدير 
مديرية املؤسســات العقابية واإلصالحية أن 
يف  ريادي  بدور  يســهم  العمل  سوق  برنامج 
تأهيــل النزالء ودمــج الخريجني يف املجتمع 
مــن خالل بدء حياة جديــدة ينطلقون منها 
العقوبة،  فرتة  انتهاء  عقب  العمل  ســوق  إىل 
تدريبية  متسلحني بشــهادات خرة ودورات 
أو  الخاصــة  تؤهلهــم الفتتــاح املشــاريع 
أفرادا منتجني ومفيدين  املجتمع  االنخراط يف 

لألرسة واملجتمع.
ولفت إىل اهتمام رشطة أبوظبي بدعم النزالء 
بالخــرات واملهارات  وتأهيلهــم وتزويدهم 
الكفيلــة بدمجهــم يف املجتمــع وفق أفضل 
الحديثة  واألدوات  والوســائل،  املمارســات 
إلعادة  العلميــة  املنهجية  عــىل  واالعتمــاد 
دمجهم  إعادة  و  مهاراتهم،  وتطوير  تأهيلهم 
يف املجتمــع من خــالل تســليحهم بالتعليم 
واملهارات الحياتية والخرات الفنية والعملية 
النجاح  التي تمكنهم من  األدوات  المتالك كل 

يف حياتهم.

وأشــار املقدم حمد سيف خرباش الساعدي 
واإلصالحية  العقابية  املؤسســة  إدارة  مدير 
التكريمي الســنوي  الحفل  ان  إىل  الوثبــة  يف 
الرامج  يف  واملتفوقني  الرنامج  يف  للخريجني 
التدريبيــة األخرى يأتي ضمن جهود رشطة 
أبوظبــي لتحقيــق هدفها االســرتاتيجي يف 
رعاية وتأهيل النــزالء بهدف توفري األدوات 
الالزمة ملساعدتهم للحصول عىل وظيفة بعد 
اإلفراج عنهم وضمان اندماجهم يف املجتمع.

التدريبي  العمــل  ســوق  برنامج   “ يمنــح 

األكاديمي ” بعد اجتيازه خالل عامني النزالء 
من الخريجني شهادة إنجاز، و شهادة حسن 
ســرية وســلوك من رشطة أبوظبــي وتتم 
متابعة فرص توظيفهم بعد اإلفراج عنهم ما 
أسهم بدور كبرييف تخفيض نسبة العودة لدى 
النزالء  مع  مقارنة  الضعــف  بمقدار  النزالء 

اآلخرين.
أعمال مركز  النعيمي مدير  الحفل عيل  حرض 
التفــوق واألبحاث التطبيقيــة و التدريب يف 

التقنية العليا وعدد من الضباط. كليات 

�سرطة اأبوظبي تكرم نزلء الموؤ�س�سات العقابية 
من خريجي برنامج �سوق العمل
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دبي-وام:
 اختتم املكتب التنفيذي للرقابة وحظر 
اإلقليمي  املؤتمر  أعمال   .. االنتشــار 
حول الرقابة عىل تجارة الســلع ذات 
االســتخدام املزدوج والذي تم االعداد 
وزارة  مــع  والتنســيق  بالرشاكة  له 
الدفــاع واالتحــاد األوروبي واملكتب 
االتحــادي األملاني لالقتصاد والرقابة 
BAFA، وبرنامج  عــىل الصــادرات 
االتحاد األوروبي للرقابة عىل صادرات 
.P2P السلع ذات االستخدام املزدوج

املؤتمر بحث  جرى خــالل جلســات 
املمارسات  وأفضل  القدرات  بناء  سبل 
والخربات،  املعلومــات  تبادل  بمجال 
من  نخبة  وحضور  مشــاركة  وشهد 
املسؤولني والخرباء من الدول الشقيقة 
والصديقة وعدد من مؤسسات الدولة.

وقال ســعادة طــالل الطنيجي مدير 
التنفيــذي للرقابــة وحظر  املكتــب 
االنتشار يف كلمته التي أفتتح بها أعمال 
املؤتمر إن الترشيعات والرشاكات عىل 
والدويل  الوطني واالقليمي  املســتوى 
املمارســات وااللتزام  وتبنــي أفضل 
بمتطلبات االتفاقيات الدولية ُيعد أحد 
أهم الركائز الرئيسية لتحقيق االمتثال 
يف الرقابة عىل الصادرات واملســاهمة 
يف التطور والتنمية الشــاملة وتعزيز 

مدخالت االقتصاد.
إىل  املؤتمر  وأضاف: " نتطلــع يف هذا 
خالل  من  املســتقبيل  التعاون  تعزيز 

بناء  برامج مشــركة يف  االتفاق عىل 
القــدرات وتبادل الخــربات - ملا لذلك 
مــن أهمية يف دعم التبــادل التجاري 
الدويل ومكافحة انتشار أسلحة الدمار 
التطرف  الشامل وتمويلها، ومكافحة 
واإلرهاب، وتنفيذ أفضل املمارســات 
والضوابط التي تســعى جميع الدول 
بإنشــائها  يطالب  والتي  إلنفاذهــا، 
واملحافظة عليها مجلس األمن يف قراره 
رقم 1540 لعام 2004، واالتفاقيات 
حظر  منظمة  منها  األخــرى  الدولية 
أحكام  تنفيذ  الكيميائية يف  األســلحة 
.OPCW اتفاقية األسلحة الكيميائية

وأوضح أن “ للرشاكة االســراتيجية 
الوطنية يف دولة  الرقابية  الجهات  بني 
االمتثال  تحقيــق  يف  دورا  اإلمــارات 
خالل  من  وذلك  األعمال،  وانســيابية 
التعــاون والتنســيق املســتمر فيما 
بينها يف بناء القدرات وتوعية القطاع 
الخاص وتبــادل املعلومات والخربات 
والرشاكة يف بناء أنظمة ذكية ” وأرجع 
ما تم تحقيقه من إنجازات إىل الرؤية 
الرشــيدة  القيادة  ودعــم  الواضحة 
ملنظومــة الرقابة عــىل الصادرات يف 

مؤسسات حكومة اإلمارات".
يعقــوب  العميــد  ســعادة  وقــال 
الراخيص  الحمــادي مدير مديريــة 
وزارة  يف  الدفاعية  الصناعــات  وأمن 
الدفاع خالل كلمتــه يف افتتاح أعمال 
أحداثاً  اليوم  العالم يشهد  إن  املؤتمر" 
مهمة تتطلب تحليالً شــامالً ملواجهة 

وأؤكد  واإلرهابية  األمنيــة  التحديات 
الدفاع ملتزمة بمواكبة  لكم أن وزارة 
الدفاعية  الصناعات  حماية  متطلبات 
بهــدف االســتمرار يف الحفــاظ عىل 
بيئة آمنة لجــذب املواهب والكفاءات 
مجــال  يف  واالبتــكار  االساســية 
لوائح  ضمــن  الدفاعية  الصناعــات 
متطورة تــم تصميمها بأعىل املعايري 
العاملية ". وأعربت نتايل بوويلز رئيس 
وحدة االستقرار والسالم يف املفوضية 
األوروبيــة يف كلمتهــا عن شــكر و 
تقديــر االتحــاد األوروبــي للمكتب 
للرقابة وحظر االنتشــار  التنفيــذي 
املشركة  الرعاية  عىل  الدفاع  ووزارة 
لتنظيم هذا املؤتمر والتعاون القيم مع 
األمانة اإلقليمية لدول مجلس التعاون 
الخليجي لتجنــب املخاطر الكيميائية 
والنووية  واإلشــعاعية  والبيولوجية 
االمارات  دولــة  مــن  تتخذ  والتــي 
املؤتمر  أن هذا  إىل  لها، مشــرية  مقراً 
الرقابة  يشــكل انطالقة لفهم أهمية 
واإلرشاف وسيســهم بشكل فاعل يف 
الرقابة  منظومة  وتعزيز  الوعي  رفع 
عىل الصــادرات والتعرف عىل ادواتها 

املبنية عىل املخاطر.
وأشار سعادة تورستن سفاريك رئيس 
املكتــب االتحادي األملانــي لالقتصاد 
 )BAFA( الصــادرات  عىل  والرقابة 
أن  إىل  للمؤتمر  األوىل  الجلســة  خالل 
تســهم  الصادرات  مراقبة  ضوابط   "
يف  الدويل  األمــن  يف  هامة  مســاهمة 

تلك  وتعترب  العوملــة،  تســوده  عالم 
السياسة  الضوابط جزءا ال يتجزأ من 
النشــطة  والتجاريــة  االقتصاديــة 
والفعالــة .. كما تســاهم يف تحقيق 
الرخاء للدول األمر الذي سيمكنها من 
التحكــم يف صادراتها بفعالية ووفقاً 
للمبــادئ واملعايري املعرف بها دولياً، 
وهذا من شأنه أن يعزز أيضا مشاركة 
تبادل  البلــدان وانخراطهــا يف  تلــك 
وبالتايل  وفعالية،  قــوة  أكثر  تجاري 
الصادرات  عىل  الفعالة  الضوابط  فإن 
أن  يمكن  التجارية  العالقات  وتعميق 

يسري جنباً إىل جنب يف هذا الشأن".
املؤتمر حول  وتمحور جدول أعمــال 
الرقابة، واالطالع عىل  مناقشة قوائم 
أفضل املمارســات والخربات يف مجال 
الرقابة عىل الصادرات من قبل الخرباء 
األوروبي  االتحــاد  مــن  واملختصني 
لالقتصاد  األملاني  االتحــادي  واملكتب 
 BAFA الصــادرات  عــىل  والرقابة 
للرقابة  األوروبي  االتحــاد  وبرنامج 
عىل صادرات الســلع ذات االستخدام 
جهات  من  واملختصني   P2P املزدوج 
الدولة وعــرض تفصييل  يف  رقابيــة 
من قبل الخــرباء من اململكة األردنية 
الهاشمية عالوة عىل جلسات مناقشة 
واستعراض أفضل املمارسات من قبل 
الدول املشــاركة من كل  وفود بعض 
وقطر  السعودية  العربية  اململكة  من 
واململكــة املغربية وجمهورية العراق 

والجمهورية اللبنانية.

 

املنامة-وام:
 شارك معايل خليفة شاهني املرر، وزير دولة يف النسخة 
املنامة« تحت  الـ18 من قمــة األمن اإلقليمي »حــوار 
والتي  األوسط«،  الرشق  واملنافســة يف  »القواعد  عنوان 
أول  أعمالها  وانطلقــت  البحرين،  مملكة  تســتضيفها 
الخارجية  وزارة  أيام، وتنظمه  ثالثة  ملدة  أمس ويستمر 
للدراســات  الدويل  املعهــد  مع  بالتعــاون  البحرينيــة 

االسراتيجية.
 400 تتجاوز  واسعة  مشــاركة  النسخة  هذه  وشهدت 
مشــارك من دول مختلفة عرب تمثيل رفيع املستوى من 
وزراء خارجية ووزراء دفاع ومســؤولني أمنيني وقادة 

عسكريني وأكاديميني.
وعقد خالل املنتدى عدد من الجلســات تحدث فيها عدد 
بعنوان  جلسة  منها  املســتوى  رفيعي  املســؤولني  من 
الرشق  للطاقة«،«مبادرات  الجيوسياســية  »املتغــريات 
الجديدة  النزاعات اإلقليمية«، و«الرشاكات  األوسط لحل 
يف مجال األمن يف الرشق األوســط«، و«سياسات الرشق 
األوسط يف السياق العاملي«، وجلسة بعنوان »أمن نقاط 
معاليه  فيها  تحدث  والتــي  العاملية«،  البحرية  االختناق 
عن األهمية االســراتيجية ملضيقي هرمز وباب املندب، 
وعــن املصادر املتعددة لتهديد أمــن املالحة عرب مضيق 
البحرية  القرصنة  املندب مثل أعمال  هرمز ومضيق باب 

وتهديد املنظمات والجماعات اإلرهابية.
بها دولة  التــي قامت  الجهود  املرر  واســتعرض معايل 
املالحة  وســالمة  أمن  توفري  عوامل  دعــم  يف  اإلمارات 

البحرية يف وحول مضيق هرمز ومضيق باب املندب.
الدبلوماســية  القمم  املنامة من أهم  وُيعد منتدى حوار 
عرش  الثمانية  مدى  عىل  استمر  والذي  العاملية،  واألمنية 
عاما املاضية، حيث يساهم بشكل كبري يف ترسيخ األمن 
التطورات  واالستقرار يف منطقة الرشق األوسط، وفهم 

املحيطة بها.
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محمد بن را�شد
محمد  الشيخ  الســمو  صاحب  وأعرب 
بن راشــد آل مكتوم عن خالص تهنئة 
شعب اإلمارات وقيادتها الرشيدة لدولة 
قطر الشقيقة قيادًة وشعباً باالنطالقة 
الكبير،  العالمي  الحــدث  لهذا  الناجحة 
إنجــازاً للمنطقة  نجاحه  يعــد  والذي 
مهمة  خليجية  عامًة، وإضافة  العربية 
متمنياً  العالمــي،  الرياضي  للمشــهد 
سموه لدولة قطر وشعبها الشقيق كل 

التوفيق والتقّدم واالزدهار.
وتأتي زيارة صاحب الســمو الشــيخ 
محمد بن راشــد آل مكتوم إلى الدوحة 
وحضــور افتتاح بطولــة كأس العالم 
تلبيــة لدعــوة أخيه صاحب الســمو 
أمير  ثاني  آل  حمــد  بن  تميم  الشــيخ 
دولة قطر وفي إطار العالقات األخوية 
بيــن الدولتين والروابــط الوثيقة بين 
صاحب  الشــقيقين. وكان  الشــعبين 
السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي، يرافقه ســمو ولي 
عهد دبي، قد وصل إلى الدوحة مســاء 
اليوم ، حيث كان في مقدمة مستقبليه 
ســمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، 
نائب صاحب الســمو أمير قطر، وعدد 

من الوزراء وكبار المسؤولين.
رافق صاحب الســمو الشيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم خالل الزيارة ســمو 
الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس 
الرئيس  المدنــي  للطيران  دبــي  هيئة 
اإلمارات،  طيــران  لمجموعة  األعلــى 
ومعالي محمد بــن عبدالله القرقاوي، 

وزير شؤون مجلس الوزراء.

حفل افتتاح 
من  بمجموعة  االفتتــاح  حفــل  وبدأ 
أشعلت  التي  الراقصة  االســتعراضات 
غنائية  فقرة  سبقها  الجماهري  حماس 

من الراث.
االفتتــاح عرضا خاصا  وشــهد حفل 
لتميمة البطولة التي تطايرت يف الهواء 
ألقى  املوســيقى، وبعدها  أنغــام  عىل 
مورجان  الشــهري  الســينمائي  النجم 
القطري  الشــاب  رفقة  كلمة  فريمان 
غانم املفتاح ســفري النوايا الحسنة يف 

قطر.
من  ملجموعة  تسجييل  فيلم  بث  وجرى 
الهواء  القــدم يف  يلعبون كرة  شــباب 
الطلق بمشاركة األمري حمد بن خليفة 
وظهر  شــبابه،  فرة  خــالل  ثاني  آل 
البيت  األمري حمد يف مقصورة اســتاد 
قبل  ارتداه  الــذي  القميص  عىل  ووقع 

عقود.
وألقى تميم بن حمد آل ثاني أمري قطر 
رحب  االفتتاح  حفل  هامش  عىل  كلمة 
خاللهــا بالجماهري مــن العالم أجمع 
دينهم  أو  جنسيتهم  عن  النظر  برصف 

او عرقهم.
وأكــد األمــري تميــم أن قطــر بذلت 
مجهودا مضنيا يف سبيل تنظيم واحدة 
مــن أنجح البطــوالت يف تاريخ كأس 
أن يشــهد  أمله يف  العالــم، معربا عن 
العالم أجمع مهرجانا كرويا مبهرا عىل 

أرض الدوحة.
العديد  حضور  االفتتاح  حفل  وشــهد 
من الشــخصيات البارزة، يف مقدمتهم 

العهد  ويل  ســلمان  بن  محمــد  األمري 
السعودي والرئيس املرصي عبد الفتاح 
السييس والرئيس الجزائري عبد املجيد 
طيب  رجب  الركــي  والرئيس  تبــون 
أردوغــان ورئيس فلســطني محمود 
ملك  الله  عبد  وامللــك  مازن  أبو  عباس 
رئيس  إنفانتينو  جياني  بجانب  األردن 

االتحاد الدويل لكرة القدم )فيفا(.
لغة  بأكثر من  كلمة  إنفانتينــو  وألقى 
من بينهــا اللغة العربية، رحب خاللها 
لجميع  التوفيق  متنميــا  بالحارضين، 

املنتخبات املشاركة.

31 قتيالً في

االحتالل  »طريان  أن  الوكالة  وأشارت  
الركــي اســتهدف عدداً مــن املواقع 
ومحيط  الدرباســية  غــرب  جنــوب 
بلدة  شــمال  حرمل  تل  وقرية  املالكية 
إىل  أدى  ما  الشمايل،  بالريف  راسني  أبو 
يف  كبرية  مادية  وأرضار  شهداء  ارتقاء 

املنازل«.
بريطانيا  يتخذ من  الذي  املرصد،  وكان 
 25 إن  له، قد قال يف وقت سابق  مقرا 
استهدفت مناطق خاضعة  غارة جوية 
الديمقراطية  ســوريا  قوات  لسيطرة 
ريف  يف  األكراد  يقودها  التي  )قســد( 

كوباني وحلب.
عبدي  مظلــوم  قســد«   « قائد  وكتب 
املنطقة  هددت  الهجمات  أن  توير  عرب 

بأرسها.
القصف ليــس يف صالح  وتابــع »هذا 
نبــذل قصارى جهدنا  نحن  أي طرف. 
لتجنــب كارثــة كبــرية. وإذا اندلعت 

الحرب، سيتأثر الجميع«.

وأكــد التلفزيون الســوري الحكومي 
الهجمات.

وتأتي الرضبات الجوية بعد أسبوع من 
هجوم بالقنابل يف إسطنبول أسفر عن 
من  أكثر  وإصابة  أشخاص  ستة  مقتل 
80، وتلقــي تركيا باللوم عىل وحدات 
الســورية  الكردية  الشــعب  حمايــة 
املحظور  الكردســتاني  العمال  وحزب 
يف الهجــوم. ونفــى حــزب العمــال 

الكردستاني هذا االتهام.

مجل�س حكماء
الكنيسة  فرنسيس، بابا  البابا  وقداسة 
أبوظبــي 2019  الكاثوليكيــة، فــي 
ــدت أنَّ حقوَق األطفال األساســية  أكَّ
األســرية، والتغذيــة  التنشــئة  فــي 
األسرة  والرعاية، واجٌب على  والتعليم 
َر وأن ُيدافَع  والمجتمع، وينبغي أن ُتوفَّ
عنهــا، وأالَّ يحرَم منها أيُّ طفل في أي 
مكان، وأن ُتداَن أية ممارســٍة تناُل من 

كرامتهم أو ُتِخلُّ بحقوقهم.
وأشــاد بالجهــود المســتمرة التــي 
تقودهــا دولــة اإلمــارات ممثلة في 
وزارة التســامح وتحالف األديان ألمن 
من  الداخلية  لوزارة  التابع  المجتمعات 
األطفال، مشيًرا  بحماية  االهتمام  أجل 
أن مجلــس حكماء المســلمين  إلــى 
خالل  لألطفال؛ من  أهميًة كبيرة  يولي 
التي  والبرامج  المبادرات  من  مجموعة 

تحقق التواصل اإليجابي معهم.
حكماء  لمجلــس  العام  األميــن  ودعا 
المســلمين إلى إطالق »نداء إنســاني 
حول  األطفال  ماليين  مشترك« إلنقاذ 

له من مخاطر  يتعرضــون  العالم مما 
وأوضاع إنســانية صعبة تهدد حياتهم 
ومستقبلهم، وأن يتم العمل على إطالق 
األطفال  لحمايــة  عالميــة«  »حركة 
اإلنســانية،  كرامتهم  على  والحفــاظ 
الدينيــة  انطالًقــا مــن مســؤوليتنا 
الفاعلة  الجهات  ودعــوة  واألخالقية، 
الملزمة  والتشــريعات  القوانين  لسن 
اجتماعية  ر لألطفــال حماية  توفِّ التي 
فاعلة وشــاملة، وتقديم حلول ناجعة 
تواجه  التــي  والتحديات  للمشــكالت 

أطفال اليوم قادة المستقبل.

ملك ماليزيا
بينمــا لم يبتعــد عنه تحالــف رئيس 
ياســين  الدين  محي  الوزراء الســابق 
"بريكاتان ناسيونال"، الذي حصل على 

73 مقعدا.
ناسيونال"  حزب "باريســان  وحصل 
بزعامة رئيس الوزراء إسماعيل صبري 
فشــلت  علــى 30 مقعدا، إذ  يعقوب 

مقامرة إجراء انتخابات مبكرة.
ودعا صبري إلى إجراء انتخابات مبكرة، 
الماضي، بعد  األول/أكتوبر  في تشرين 
خالف بين حزبه وحلفائه في البرلمان. 
ويحتــاج أي ائتالف إلــى 111 مقعدا 
لتشكيل أغلبية، بينما ستجرى انتخابات 

فرعية لدائرتين انتخابيتين الحقا.
صحفية  مؤتمرات  أنور، خــالل  وقال 
لديــه دعما  الباكــر، إن  الصباح  فــي 
كافيا من حلفــاء آخرين لتجاوز عتبة 
تشــكيل اتئالف، بينما قال محي الدين 
إنه ســيتحدث إلى األطراف في جزيرة 

"بورنيو" لتحقيق هذا الهدف.
الوزراء  من ناحية أخرى، فقــد رئيس 
محمــد، المهندس  مهاتيــر  الســابق 
اقتصاد  إلى  ماليزيا  النتقال  الرئيســي 
حديث وأحد أشهر السياسيين في آسيا، 
والبالغ من العمر اآلن 97 عاما، مقعده 

في البرلمان.
من  ناخب  لحوالــى 21 مليون  ويحق 
ســكان ماليزيــا، البالــغ عددهم 32 
مليون نســمة، التصويت. وقالت لجنة 
ال  كان مرتفعا  اإلقبــال  إن  االنتخابات 
ســيما من الشباب في ظل خفض سن 
التصويت مؤخرا من 21 إلى 18 عاما. 
ونفى ائتالف الجبهة الوطنية الماليزي 
الوزراء  رئيــس  مع  إجــراء محادثات 
الدين ياسين وتحالفه  الســابق محيي 
الحكومة، مما  لتشكيل  للماليو  المؤيد 
أثار المزيد من عدم اليقين بعد أن أسفر 
التصويت في مطلع األســبوع عن أول 

برلمان معلق على اإلطالق.
وأعرب ائتالف صغير من والية سراواك 
فــي بورنيو عن اســتعداده للعمل مع 
الحكومة، مما  لتشــكيل  الدين  محيي 
منحه ميزة أولية على زعيم المعارضة 
بلومبرج  لوكالة  إبراهيم، وفقــا  أنور 

لألنباء يوم األحد .
وقال أنور في وقت مبكر يوم األحد إنه 
الـ111 مقعدا  تحالف يضم  وافق على 

برلمانيا المطلوبة.
وأمــام قادة األحزاب حتــى بعد ظهر 
البالد  ملــك  إلبــالغ  االثنيــن  اليــوم 
الوزراء والتحالفات  لرئيس  باختيارهم 

التي شكلوها.

�شن��دوق الوط��ن يطل��ق ملتق��ى »الإنت��اج 
الإبداعي في الهوية الوطنية«  

أبوظبي-وام:

 ينظــم صندوق الوطــن تحت رعاية وحضور معايل الشــيخ 
نهيــان بن مبارك آل نهيان وزير التســامح والتعايش، رئيس 
اإلبداعي يف  »اإلنتــاج  الوطن.. ملتقى  إدارة صنــدوق  مجلس 
الهوية الوطنية« بمشــاركة عدد كبري من النارشين واملبدعني 
والســينمائيني  واملخرجني  الســيناريو  وكتــاب  والفنانــني 
واملرسحيني واإلعالميني واألكاديميني والباحثني، وذلك يف إطار 
جهود الصندوق املستمرة لتعزيز الهوية الوطنية مجتمعيا، وال 

سيما فيما يتعلق باألجيال الجديدة.
كما يعــد امللتقى الذي ينطلق اليوم االثنني يف مقر األرشــيف 
واملكتبة الوطنية يف العاصمة أبوظبي.. بداية إلنتاجات معرفية 
يمكنها إثراء املحتوى املعريف للهوية الوطنية، بإبداعات متجددة 
العمــل اإلبداعي، كما يعمل الصندوق عىل  يف مختلف مجاالت 
الخروج بآلية عمل مشــركة بني الصنــدوق والجهات املعنية 
باإلنتاج العلمــي واألدبي املتعلق بالهويــة الوطنية والثقافة 
والقيــم اإلمارتية، بمــا يف ذلك املواطنة واالنتمــاء والتاريخ 
إثــراء وتعزيز هذا  بهدف  العربية،  واللغة  الوطنيــة  والرموز 
املتنوعة  إلكروني” وأشكاله  املختلفة “ورقي،  اإلنتاج بصيغه 

“قصص، موسيقى، مواد ووسائط فلمية، دراما، أكاديميا”.
وقال ســعادة يارس القرقاوي املدير العام لصندوق الوطن إن 
تنظيم ملتقى »اإلنتاج اإلبداعي يف الهوية الوطنية« يأتي تنفيذا 
لتوجيهات معايل الشيخ نهيان بن مبارك الذي يسعى دائما لكي 
الرئيسية  عمله  مجاالت  يف  الســامية  أهدافه  الصندوق  يحقق 
الوطن من  اإلبداع واالبتكار، وتمكني شــباب  املتعلقة بتعزيز 
القطــاع الخاص، وتعزيز الهوية الوطنيــة، مؤكدا أن معاليه 
وجــه بابتكار مبادرات وبرامج متنوعة لتحقيق هذه األهداف 
التي تتكامل وتتطابق مع الرؤية الحكيمة لحكومتنا الرشيدة. 
وأوضح أن صندوق الوطن يرى يف امللتقى فرصة مثالية للقاء 
مع كبار الكتاب واملفكريــن والنارشين واملبدعني، للبحث عن 
رؤية مشــركة للتعاون يف املســتقبل من أجل تحقيق أهداف 
الصنــدوق يف كل ما يتعلق بالهوية الوطنية، إضافة إىل اهتمام 

الصندوق برعاية ودعم أعمال إبداعية تصب يف هذا االتجاه.

المرر ي�ش��ارك في قم��ة الأمن الإقليمي 
ال� 18 بالمنامة

الموؤتمر االإقليمي للرقابة على تجارة ال�سلع ذات اال�ستخدام المزدوج يناق�ش 
االمتثال في الرقابة على ال�سادرات ومكافحة اأ�سلحة الدمار ال�سامل

الشارقة-وام:

حصلــت هيئة كهربــاء ومياه وغاز 
ايزو جديدة  4 شهادات  الشارقة عىل 
.IMS واعتماد نظام اإلدارة املتكامل 

ويأتــي ذلــك يف إطار ســعي الهيئة 
يف  لجهودها  وتتويجاً  التميز  لتحقيق 
يف  واملواصفات  املعايري  أفضل  تطبيق 
إدارة مركز االتصال بالهيئة واالرتقاء 
بالعمل وتنظيــم العمليات وحرصها 
املســتمر يف مستويات  التحسني  عىل 
وآليــات تقديــم خدماتهــا لكافــة 
املتعاملني وفق أفضل املعايريوتحقيق 
والتشغيلية  اإلســراتيجية  األهداف 
والنهضة  التغريات  مع  يتواكب  وبما 
الحضارية واالقتصادية التي تشهدها 
إمارة الشارقة بقيادة صاحب السمو 
الشــيخ الدكتور ســلطان بن محمد 
األعىل  املجلــس  عضــو  القاســمي 

لالتحاد حاكم الشارقة.
إدارة  مدير  عبداللــه  محمد  وأوضح 
االتصال  مركــز  أن  االتصال  مركــز 
بالهيئــة حصــل عىل نظــام اإلدارة 
املتكامل بعد الحصول عىل 4 شهادات 
5 شــهادات  آيــزو جديــدة لتصبح 
حصل عليهــا مركز االتصال بالهيئة 

اإلدارة  العام تحــت مظلة نظام  هذا 
نظام  يشــمل  والذي   IMS املتكامل 
-1:2017-1 االتصال  مركــز  إدارة 

املخاطــر  إدارة  ونظــام   18295
إدارة شكاوى  3100:2018 ونظام 
ونظــام   10002:2018 العمــالء 
املتعاملني  قيــاس ومراقبــة رضــا 
10004:2018 ونظام إدارة الجودة 

.9001:2015
وأشــار إىل أن تطبيــق املواصفــات 

هذا  مــن خالل  العمل  يف  القياســية 
خالل  من  التطوير  إىل  يهدف  القطاع 
اإلدارية  األســاليب  أحدث  استخدام 
وتأهيــل  اإلدارة  يف  والتكنولوجيــة 

العنرص البرشى ألعىل املستويات.
 وأكد أن تطبيق نظام االدارة املتكامل 
اآليزو  يســاعد عىل تطبيق معايــري 
واملتطلبات  املتعاملــني  ومتطلبــات 
إطار  وتبني  والتنظيميــة  القانونية 
عمــل إدارة املخاطــر واالســتجابة 

واالستعداد لحاالت الطوارئ.
األدوار  النظــام  هــذا  ويحــدد 
واملسؤوليات املنوطة بكل موظف من 
واإلجراءات  التوجيهية  املبادئ  خالل 
وخرائــط العمليــات ويوضح نظام 
اإلدارة املتكامل الشــخص املنوط به 
تنفيــذ العمل ويطبق نظــام اإلدارة 
املتكامــل دورة التخطيــط والتنفيذ 
والتحقــق واتخاذ اإلجراء املناســب 
)PDCA( مع إجراء التدقيق الداخيل 
القوي بوصفــه إجراء التحقق ويتم 
عالية  ومرونة  دائم  بشــكل  تطبيقه 
يف مختلــف اإلدارات الفنية واإلدارية 
الخدمات  تقديــم  اســتدامة  لضمان 
منهجية  أســس  عىل  األداء  وانتظام 

وعلمية مدروسة.
مركــز  حصــول  أن  إىل  وأشــار 
نظام  االيــزو  االتصال عىل شــهادة 
لجهود  نتيجة  جــاء  املتكامل  االدارة 
األداء  تحســني  يف  العاملني  جميــع 
والســعي  املعايري  بأرقى  وااللتــزام 
الخربات  املســتمر واكتساب  للتأهيل 
العمل  خالل  مــن  عاملية  بمواصفات 
يف بيئــة عمل مالئمــة والتوافق مع 
املواصفات الدولية يف الجودة، موجهاً 

الشكر للعاملني باإلدارة.

كهرباء ال�سارقة تح�سل على 4 �سهادات اآيزو جديدة
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ال�شارقةـ  )الوحدة(:

�ختتمت غرفة جتارة و�شناعة �ل�شارقة زيارة �إىل 

�أوغند� وكينيا، لتعزيز عالقات �لتعاون �لتجاري 

و�لتكنولوجيا  �لطاقة  قطاعات  و�ل�شناعي يف 

و�لزر�عة،  و�ل�شلب  و�حلديد  �لغذ�ئي  و�لأمن 

ف�شاًل عن ��شتك�شاف فر�ص جديدة لال�شتثمار�ت 

�ملتاحة بني �جلانبني.

و��شتهدفت �لزيارة �لتي �شمت ممثلني من قطاع 

�لأعمال �خلا�ص �لرتويج للمز�يا �لقت�شادية �لتي 

متنحها  �لتي  و�لت�شهيالت  �ل�شارقة  بها  تزخر 

�لتعريف  جانب  �إىل  �لأجانب،  للم�شتثمرين 

�ملنتج  �لإمار�ت« وبجودة  بعالمة »�شنع يف 

�ملحلي، و�مل�شاهمة يف �كت�شاف �أ�شو�ق جديدة 

وو�عدة �أمام �أع�شاء �لغرفة �ملنت�شبني وتو�شيع 

بكافة  �ملنتجات �ملحلية  �لإمارة من  �شادر�ت 

جولة  من  �لأوىل  �ملحطة  و�شهدت  قطاعاتها. 

�لعا�شمة  يف  كانت  و�لتي  �لتجارية  �لبعثة 

بني  �لأعمال  ملتقى  تنظيم  نريوبي،  �لكينية 

�شيلوجي  �شيمون  ح�رضه  وكينيا،  �ل�شارقة 

وزير �لتعاونيات وتنمية �مل�رضوعات �ل�شغرية 

و�ملتو�شطة يف كينيا، وعبد�هلل �شلطان �لعوي�ص 

و�شناعة  جتارة  غرفة  �إد�رة  جمل�ص  رئي�ص 

�ل�شارقة رئي�ص �لبعثة، و�لدكتور خليفة حممد 

مال �لري�شي �لقائم بالأعمال يف �شفارة �لدولة 

لدى كينيا، وريت�شارد جناتيا رئي�ص جمل�ص �إد�رة 

غرفة جتارة و�شناعة كينيا، وعبد�لعزيز �شطاف 

م�شاعد �ملدير �لعام لقطاع �لت�شال و�لأعمال.

و�أكد عبد�هلل �شلطان �لعوي�ص خالل �مللتقى، عمق 

وتطور�ً يف خمتلف  �لتي ت�شهد منو�ً  �لعالقات 

�ملجالت �ل�شيا�شية و�لقت�شادية بني �لإمار�ت 

�لبلدين،  قيادتي  من  �ملباركة  ظل  يف  وكينيا 

توقيع  �لأخرية  �ل�شنو�ت  يف  �شهدت  و�لتي 

جمموعة من �لتفاقيات ومذكر�ت �لتفاهم، �إىل 

من  لوفود  �لزيار�ت  من  �شل�شلة  تنظيم  جانب 

رجال �لأعمال و�مل�شتثمرين من �جلانبني �أثمرت 

تعزيز وتو�شيع جمالت �لتعاون بني �لإمار�ت 

وكينيا ب�شكل �أكرب.

و�أ�شاف �أن هذه �لبعثة �لتجارية �لتي تقودها 

�إفريقيا، تاأتي متا�شيًا  غرفة �ل�شارقة �إىل �رضق 

مع �خليار �ل�شرت�تيجي لدولة �لإمار�ت بتو�شيع 

قاعدة �رضكائها �لتجاريني �لدوليني خا�شة بعد 

�لتعايف من جائحة كوفيد -19.

تعد  كينيا  جمهورية  �أن  �إىل  �لعوي�ص،  و�أ�شار 

�ل�رضيك �لتجاري �ل�شاد�ص لدولة �لإمار�ت �شمن 

�لتبادل  �لعربية، وبلغ حجم  �إفريقيا غري  دول 

�لتجاري غري �لنفطي خالل �لعام �ملا�شي 2021 

نحو 2.2 مليار دولر )8.2 مليار درهم(، حمققًا 

منو�ً بن�شبة 20% مقارنة بعام 2020، م�شتعر�شًا 

�لبلد�ن، و�لعزم على  �لتي ي�شهدها  �لتفاقيات 

توقيع �تفاقية �رض�كة �قت�شادية �شاملة.

من جانبه �أكد ريت�شارد جناتيا، عمق �لعالقات 

بني كينيا ودولة �لإمار�ت خا�شة على �مل�شتوى 

�لأعمال و�مل�شتثمرين  د�عيًا رجال  �لقت�شادي، 

يف بالده �إىل تعزيز عالقاتهم وبناء �ل�رض�كات 

من  و�ل�شتفادة  �لإمار�تي  �لأعمال  مع جمتمع 

�جلهود �لتي تبذلها �جلهات �لر�شمية يف كينيا 

�آفاق  �إىل  �لبلدين  �لتعاون بني  و�لإمار�ت لدفع 

�أرحب و�أو�شع، منوهًا بوجود �لكثري من �لفر�ص 

�لعالقات  �أف�شل  لبناء  �ل�شعي  تتطلب  �لتي 

�لقت�شادية و�لتجارية و�ل�شتثمارية مع نظر�ئهم 

�لإمار�تيني.

�لعا�شمة  �لثانية للبعثة يف  و�شهدت �ملحطة 

بني  �لأعمال  ملتقى  تنظيم  كمبال،  �لأوغندية 

�لفر�ص  على  �ل�شوء  �شلّط  و�أوغند�،  �ل�شارقة 

�ل�شتثمارية يف كال �لبلدين، �إىل جانب �لتعريف 

�لإمارة  متتلكها  �لتي  �ل�شتثنائية  باملقومات 

ومقوماتها �لقت�شادية.

�لرئي�ص  نائبة  �ألوبو  �مللتقى جي�شيكا  وح�رض 

و�أع�شاء  �لعوي�ص،  �شلطان  وعبد�هلل  �لأوغندي، 

�لبعثة وممثلون عن جمتمعي �لأعمال �ملحلي 

يف كل من �ل�شارقة و�أوغند�، حيث �أكد �لعوي�ص 

و�لعريقة  �لوثيقة  �لثنائية  �لعالقات  متانة 

�لقائمة بني �لإمار�ت و�أوغند�، لفتًا �إىل �أن دولة 

لأوغند�،  رئي�شية  تعد �رضيكة جتارية  �لإمار�ت 

�لتي تعد بو�بة رئي�شية لل�شادر�ت �لإمار�تية �إىل 

منطقة �لبحري�ت �لعظمى �لإفريقية، كما �رتفع 

 1.8 من  �لبلدين  بني  �لتجاري  �لتبادل  حجم 

مليار دولر �إىل 3.8 مليار دولر يف �لعام 2021.

من جانبها �أعربت جي�شيكا �ألوبو، عن ترحيبها 

بالبعثة �لتجارية، م�شيدة بالعالقات �ملتميزة 

بني �لإمار�ت و�أوغند� �لتي ت�شهد تطور�ً يف كافة 

�ملجالت ل�شيما �لقت�شادية و�لتجارية، موؤكدة 

�أن هذه �لبعثة متثل حمطة مهمة لرجال �لأعمال 

من خمتلف �لقطاعات �لقت�شادية للتعرف �ىل 

�لفر�ص �ل�شتثمارية �ل�شانحة يف �أوغند� و�إقامة 

�رض�كات ��شتثمارية جمدية مع �جلانب �لأوغندي، 

م�شرية �إىل �أن حكومة بالدها حري�شة على ت�شهيل 

�ملناخ �ل�شتثماري �أمام �مل�شتثمرين �لإمار�تيني 

وتذليل خمتلف �لتحديات �لتي تو�جههم.

�شرم ال�شيخـ  )وام(:

�لعربية  �لتجارية  �لغرفة  مت  نظَّ  

هام�ص  على  نقا�شية  جل�شة  �لرب�زيلية 

م�شاركتها يف �لدورة �ل�شابعة و�لع�رضين 

من موؤمتر �لأطر�ف لتفاقية �لأمم �ملتحدة 

�لإطارية ب�شاأن �لتغري �ملناخي )كوب 27(، 

�لذي �أختتم يوم �ل�شبت ب�رضم �ل�شيخ.

توطيد  �شبل  �لنقا�شية  �جلل�شة  بحثت 

�لرب�زيل  بني  �لقائمة  �ل�رض�كة  وتو�شيع 

و�لدول �لعربية لدفع عجلة �ل�شتد�مة، مع 

�لرتكيز على �جلهود �لتعاونية للطرفني 

�ملتجددة  و�لطاقة  �لكربون  �شوق  يف 

و�لأمن �لغذ�ئي و�لنقل.

جناح  يف  ُعقدت  �لتي  �جلل�شة  ركزت 

 »27 »كوب  �ملناخ  موؤمتر  يف  �لرب�زيل 

على �لرو�بط �ملتينة بني �لدول �لعربية 

و�لرب�زيل و�شبل ��شتك�شاف �آفاق تو�شيع 

هذه �ل�رض�كات لتحقيق �أهد�ف �ل�شتد�مة، 

مبا فيها خف�ص �لنبعاثات يف �لرب�زيل 

و�لدول �لعربية.

�أد�رها  �لتي   - �لنقا�شية  �جلل�شة  ح�رض 

�لعالقات  مديرة  بالتاز�ر،  فرناند� 

�لتجارية  �لغرفة  يف  �ملوؤ�ش�شية 

�لعربية �لرب�زيلية - جمموعة من كبار 

�ل�شخ�شيات من بينهم خالد حنفي، �أمني 

عام �حتاد �لغرف �لعربية و�شارة ح�شن 

�لدويل  �لنقل  كلية  عميد  �جلز�ر،  كمال 

�لعربية  بالأكادميية  و�للوج�شتيات 

�لبحري  و�لنقل  و�لتكنولوجيا  للعلوم 

�لغرف  لحتاد  �لقت�شادية  و�مل�شت�شارة 

�لعربية وتامر من�شور، �لرئي�ص �لتنفيذي 

و�لأمني �لعام للغرفة �لتجارية �لعربية 

�لرب�زيلية.

�لغرفة  رئي�ص  �شحفة،  �أو�شمار  وقال 

يعترب   “ �لرب�زيلية:  �لعربية  �لتجارية 

�لفعاليات  �أبرز  �أحد   27 كوب  موؤمتر 

�لعاملية وتكت�شب �إقامة �لنقا�شات على 

هام�ص هذ� �حلدث �أهمية كبرية، �إذ تتيح 

لتو�شيع  جديدة  �شبل  ��شتك�شاف  لنا 

و�لدول  �لرب�زيل  �لر��شخة بني  �ل�رض�كات 

�لعربية”.

و�أكد �مل�شاركون يف �جلل�شة تنوع جمالت 

�لتعاون �لقت�شادي �مل�شتد�م بني �لرب�زيل 

تكوين  ت�شتهدف  و�لتي  �لعربية  و�لدول 

للبيئة..  و�شديقة  خ�رض�ء  �أعمال  �شبكة 

مو�شحني �أن �شوق �لكربون �أحد �جلو�نب 

�ل�شوق  وميلك  �لتحالف  لهذ�  �لأ�شا�شية 

�لرب�زيلي �أر�شدة كربون فائ�شة للبيع يف 

�إمكانات  متتلك  �لعربية  �لدول  �أنَّ  حني 

�ل�رض�ء.

�لبحري  �لنقل  �إن  حنفي  خالد  وقال 

تاأثري  له  �لعربية  و�لدول  �لرب�زيل  بني 

كبري على �لبيئة.. م�شري� �إىل �لعديد من 

تاأخذ يف  قد  �لتي  و�ملبادر�ت  �مل�شاريع 

�لعتبار �لنقل �لبحري �لأخ�رض، يف �شوء 

قطاع  عن  �لناجمة  �لكبرية  �لنبعاثات 

�لنقل و�ل�شحن �لبحري.

�إىل  �جلز�ر  �شارة  نوهت  جانبها  من 

�إمكانية تعاون �لدول ب�شكل ��شرت�تيجي 

على  �ملناخي  �لتغري  تاأثري  لتقليل 

�إىل  و�لعربي م�شرية  �لرب�زيلي  �جلانبني 

ومبادر�ت  م�شاريع  من  �لعديد  هناك  �أن 

�ل�شتد�مة �لتي يجري تنفيذها يف �لدول 

��شت�شافة  يف  يتجلى  ما  وهو  �لعربية، 

ملوؤمتر  �ملتحدة  �لعربية  �لإمار�ت  دولة 

�لأطر�ف �لثامن و�لع�رضين )كوب 28( يف 

دبي يف �لعام �ملقبل.

ونوهت �إىل دور »م�شدر« يف دفع عجلة 

�حل�رضية  و�لتنمية  �لأخ�رض  �لقت�شاد 

ر�ئدة  �رضكًة  تعترب  و�لتي  �مل�شتد�مة، 

من  عدد  ت�شتثمر يف  �ملتجددة،  للطاقة 

�لدول يف منطقة �ل�رضق �لأو�شط و�شمال 

�أفريقيا.

تعزيز  حنفي  �قرتح  �لنقا�شات،  وخالل 

�جلهود لإ�رض�ك �لقطاع �خلا�ص يف �لرب�زيل 

و�لدول �لعربية من �أجل �إطالق مبادر�ت 

�أكرث ��شتد�مة.. وتطرق �إىل �أزمة �ملياه و 

�لأمن �لغذ�ئي، م�شدد�ً على �رضورة تطبيق 

ممار�شات  و�عتماد  تطور�ً  �أكرث  تقنيات 

جتارية م�شتد�مة لتفادي �شح �ملياه.

�أن  على  �جلل�شة  يف  �مل�شاركون  و�تفق 

�جلانبني  بني  �ل�شرت�تيجي  �لتحالف 

لتطوير  �رضوري  و�لعربي  �لرب�زيلي 

�ملبادر�ت �لتي �لكفيلة بتعزيز �ل�شتد�مة.

�لعربية  �لتجارية  �لغرفة  �أبرمت  فيما 

�لأطر�ف  موؤمتر  هام�ص  على  �لرب�زيلية، 

�لحتاد  مع  تفاهم  مذكرة   ،»27 »كوب 

لتعزيز  لل�شناعة  �لرب�زيلي  �لوطني 

�لتعاون بينهما و�شبل تطوير ��شرت�تيجية 

�لأطر�ف �ملقبل »كوب  موؤ�ش�شية ملوؤمتر 

28« و�لذي يعقد يف �لإمار�ت عام 2023.

بر�غا دي  �ملذكرة كل من روب�شون  وقع 

�أندر�دي، رئي�ص �لحتاد �لوطني �لرب�زيلي 

لل�شناعة و�أو�شمار �شحفة، رئي�ص �لغرفة 

بح�شور  �لرب�زيلية،  �لعربية  �لتجارية 

�لعديد من �ل�شخ�شيات �لبارزة، مبن فيهم 

رودريغو بات�شيكو، رئي�ص جمل�ص �ل�شيوخ 

�لرب�زيلي وبنجامني زميلر، وزير حمكمة 

�لتدقيق �لفيدر�لية �لرب�زيلية.

اأبوظبيـ  )الوحدة(:

�أعلنت جمموعة مو�نئ �أبوظبي و�رضكة تر�ن�شمار 

�إطالق خدمة  )تر�ن�شمار( عن  �لعاملية لل�شحن 

جديدة ل�شحن �حلاويات تربط مدينة كر�ت�شي 

�لباك�شتانية بعدد من دول منطقة �ل�رضق �لأو�شط 

و�رضق �إفريقيا، يف خطوة تهدف �إىل �مل�شاهمة 

للمجموعة،  �ل�شرت�تيجية  �لأهد�ف  دعم  يف 

وتعزيز ح�شورها �لإقليمي، وزيادة عدد خطوط 

�لربط �لبحري �لدويل.

�أ�شبوعية  خدمة  �جلديد  �ل�شحن  خط  و�شيوفر 

بني ميناء كر�ت�شي وميناء خليفة يف �أبوظبي، 

بالإ�شافة �إىل مو�نئ جبل علي يف دبي، و�لدمام 

وميناء  �ل�شعودية،  �لعربية  �ململكة  وجدة يف 

�ل�شخنة و�لأدبية يف  �لأردين، وميناءي  �لعقبة 

وميناء  �شود�ن  بورت  ميناء  جانب  �إىل  م�رض، 

جيبوتي.

�قت�شاديًا  وي�شكل ميناء مدينة كر�ت�شي مركز�ً 

رئي�شيًا يتعامل مع ما يقارب 60% من عمليات 

�ل�شحن يف باك�شتان، ويقوم مبناولة 26 مليون 

طن من �ل�شحنات �شنوياً. وميكن للميناء عميق 

�ملياه و�لذي ي�شم قناة للر�شو يبلغ طولها 11 

�إىل  حمولتها  ت�شل  �شفن  ��شتقبال  كيلومرت�ً، 

75000 طن بحد �أق�شى، ب�شهولة و�أمان.

�أعقاب  �جلديدة يف  �خلدمة  هذه  �إطالق  وياأتي 

بنجاح يف  �أبوظبي  مو�نئ  ��شتكمال جمموعة 

على  �ل�شتحو�ذ  عملية  �أيلول 2022  �شبتمرب/ 

�لدولية  تر�ن�شمار  »�رضكتي  من ح�ش�ص   %70

للنقل �لبحري )تر�ن�شمار(، �لتي تتخذ من م�رض 

مقر�ً لها، و»تر�ن�شكارجو �لدولية« )تي �شي �آي(.

و�شتوظف �خلدمة �جلديدة حاويات من �رضكة 

تر�ن�شمار، و�أخرى من �رضكات تابعة ملجموعة 

و�رضكة  فيدرز  �شفني  ت�شمل  �أبوظبي،  مو�نئ 

�لتي  �إ�ص(،  �إف  �شيبينغ« )جي  فيدر  »جلوبال 

�أعلنت جمموعة مو�نئ �أبوظبي عن �ل�شتحو�ذ 

عليها يف وقت �شابق من �ل�شهر �جلاري. وتتطلع 

�ملجموعة �إىل توظيف �أوجه �لتكامل و�لتناغم 

بني �رضكاتها �لتابعة يف تعزيز �لربط �لتجاري 

بني جميع �ملو�نئ �لرئي�شية يف �ملنطقة.

�لتنفيذي  �لرئي�ص  �ل�شيبة،  عمار  �لكابنت  وقال 

بالإنابة - �لقطاع �لبحري وجمموعة �شفني - 

جمموعة  »حتر�ص  �أبوظبي:  مو�نئ  جمموعة 

�أف�شل  م�شتويات  توفري  على  �أبوظبي  مو�نئ 

من �لتميز و�لكفاءة و�لربط ملتعاملينا، وتقوم 

يف هذ� �لإطار بتوظيف �أوجه �لتناغم و�لتكامل 

بني �أعمالها، م�شتفيدة من عمليات �ل�شتحو�ذ 

�شوف  �لعمل.  فرق  خرب�ت  وتكامل  �لأخرية، 

�لتي  �جلديدة  �لأ�شبوعية  �ل�شحن  تتيح خدمة 

تربط �أكرث مو�نئ باك�شتان �زدحامًا مع عدد من 

�لبحر  �شو�حل  على  �ملتطورة  �لبحرية  �ملر�كز 

�ل�رضقي  و�ل�شاحل  �لعربي  و�خلليج  �لأحمر 

للقارة �لإفريقية، تعزيز �لتعاون و�لتكامل وبناء 

�رض�كات جتارية يف �ملنطقة«.

�ملنتدب  �لع�شو  �لأحول،  �أحمد  قال  وبدوره، 

ل�رضكة تر�ن�شمار �لدولية للنقل �لبحري: »ي�رضنا 

ملجموعة  �ل�شخمة  �لإمكانات  من  �ل�شتفادة 

مبا�رض  ربط  خط  توفري  يف  �أبوظبي  مو�نئ 

و�رضق  �لأو�شط  �ل�رضق  منطقة  يف  ملتعاملينا 

�إفريقيا مع مدينة كر�ت�شي �لتي ت�شّم �أحد �أكرب 

ُت�شهم  كما  �آ�شيا.  جنوب  منطقة  يف  �ملو�نئ 

هذه �خلدمة �جلديدة يف متكني �ملتعاملني يف 

باك�شتان من �لو�شول ب�شهولة �إىل عدد كبري من 

�لأ�شو�ق �لرئي�شية يف �ملنطقة«.

�رضيكًا  تعدّ  باك�شتان  �أن  �إىل  �لإ�شارة  وجتدر 

�قت�شاديًا حيويًا لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة؛ 

حيث بلغ حجم �لتجارة �لثنائية بني �لبلدين 

يف عامي 2021 و2022 ما يقارب 10 مليار�ت 

�ل�شادر�ت  �أهم  �شملت   2020 عام  ويف  دولر. 

�لباك�شتانية �إىل دولة �لإمار�ت �لذهب بقيمة 122 

مليون دولر، وحلوم �لأبقار بقيمة 109 ماليني 

دولر. يف حني متثلت �أهم �ل�شادر�ت �لإمار�تية 

�ملكررة  �لنفطية  باملنتجات  نف�شه  �لعام  يف 

بقيمة 2.21 مليار دولر، و�لنفط �خلام بقيمة 

1.04 مليار دولر.

اخلرطومـ  )الوحدة(:

�أكد مدير عام بنك �لرثوة �حليو�نية �ل�شود�ين د. 

منت�رض �لعاقب  �أن عملية طرح �لأ�شهم �لأخرية 

للبنك لالكتتاب متت مبو�فقة �شلطة تنظيم �أ�شو�ق 

�ملال باعتبارها �جلهة �لرقابية و�مُلنظمة لعملية 

�لتي  �لتايل،  �ليوم  �لكتتاب. وبح�شب �شحيفة 

ن�رضت نهاية �لأ�شبوع �ملا�شي خرب�ً عن ��شتدعاء 

�ملالية  و�لتحقيقات  �لف�شاد  ُمكافحة  �إد�رة 

بالإد�رة �لعامة للمباحث و�لتحقيقات �جلنائية، 

مدير عام بنك �لرثوة �حليو�نية على خلفية بالغ 

جنائي بالرقم )155/ 2022(، حتت �ملادة )47 

�أج( يتعلق باكتتاب �أ�شهم بنك �لرثوة �حليو�نية.

وطالبت �لنيابة مدير �لبنك مبدها بكل �ملعلمات 

�لأ�شهم  وقيمة  �لكتتاب  بخ�شو�ص  �ملطلوبة 

لأغر��ص  �ل�شابقة  �لعمومية  �جلمعية  وقر�ر�ت 

�لتحري، ونوهت �لنيابة �إىل �أن عدم �حل�شور يف 

�لزمان و�ملكان ُيعد خمالفة حتت �ملادة )94( 

»�ليوم  �شحيفة  بح�شب  �جلنائي  �لقانون  من 

�لتايل«. وقال �لعاقب، �إن زيادة ر�أ�ص �ملال �إىل 

خم�شة مليار جنيه متت �ملو�فقة عليها من قبل 

�جلمعية �لعمومية للبنك و�أ�شاف: “ومن ثم مت 

�حل�شول على مو�فقة بنك �ل�شود�ن �ملركزي وذلك 

من �أجل ��شتيفاء ن�شبة معيار كفاية ر�أ�ص �ملال 

من �أجل تعزيز �لكفاءة �ملالية للبنك وهي �أحد 

�ملعايري �لعاملية”. ونوه �لعاقب �إىل �أنه مت طرح 

�شعر �ل�شهم لالكتتاب مببلغ 6.16 جنيه حيث 

تبلغ �لقيمة �ل�شمية لل�شهم و�حد جنيه �إ�شافة 

و�أو�شح  جنيه،  مببلغ 5.16  �إ�شد�ر  عالوة  �إىل 

�أن عالوة �لإ�شد�ر يتم �حت�شابها من قبل �شلطة 

من  �حت�شابها  ويتم  �لبنك  ولي�ص  �ملال  �أ�شو�ق 

خالل متو�شط �لقيمة �لدفرتية و�لقيمة �لأ�شمية 

قيمة  منها  مطروحًا  لل�شهم  �ل�شوقية  و�لقيمة 

�ل�شهم.

القاهرةـ  )الوحدة(:

قال �لدكتور عمرو �ل�شمدوين، �شكرتري عام �شعبة 

�لقاهرة  بغرفة  و�للوج�شتيات  �لدويل  �لنقل 

لتعظيم  ت�شعى جاهدة  �حلكومة  �إن  �لتجارية، 

�ل�شتفادة من ��شرت�تيجية تطوير �ملو�نئ �مل�رضية 

ب�شكل عام، وميناء �رضق بور�شعيد ب�شفة خا�شة 

لأهميته �لكربى يف تن�شيط وزيادة حركة �لتبادل 

�لتجاري بني م�رض وجميع �أنحاء �لعامل. و�أ�شاد 

�ل�شمدوين، بتوقيع عقد متويل وت�شميم و�إد�رة 

وت�شغيل �متد�د حمطة تد�ول �حلاويات مبيناء 

�رضق بور�شعيد، �لذي مت على هام�ص قمة تغري 

�ملناخ ب�رضم �ل�شيخ، بني رئي�ص �لهيئة �لعامة 

ورئي�ص  �ل�شوي�ص،  لقناة  �لقت�شادية  للمنطقة 

لتد�ول  �ل�شوي�ص  قناة  �رضكة  �إد�رة  جمل�ص 

�حلاويات، موؤكد� �أن هذ� �مل�رضوع �شيكون له دور 

حيوي كبري يف عمليات نقل �لوقود �لأخ�رض، وهو 

ما يتما�شي مع �ل�شرت�تيجية �لقت�شادية للدولة 

�لتي ت�شتهدف تطوير �ملو�نئ �مل�رضية وتعظيم 

�لعامل،  �لبحرية يف  �لتجارة  دورها يف حركة 

و�لذي ي�شتهدف عمل تو�شعات لتد�ول �حلاويات 

مبيناء �رضق بور�شعيد با�شتثمار�ت تر�كمية تقدر 

بحو�يل 500 مليون دولر، و يوفر نحو 1000 

ي�شهم  فر�شة عمل مبا�رضة وغري مبا�رضة، مبا 

ب�شكل فعال يف خف�ص معدلت �لبطالة. 

�أن  �لدويل،  �لنقل  �شعبة  عام  �شكرتري  و�أو�شح 

�لنظيفة  بالطاقة  �شتعمل  �جلديدة  �ملحطة 

كهربائية  معد�ت  با�شتخد�م  و�ملتجددة، 

بالكامل، مبا يتما�شى مع ��شرت�تيجية م�رض يف 

»�شفر  �إىل  لت�شل  �لكربونية،  �لنبعاثات  �إز�لة 

�لوقود  على  و�لعتماد  كربونية  �نبعاثات   «

�لأخ�رض ب�شكل كامل بحلول عام 2040، ويحقق 

خطة �لدولة يف حتقيق معدلت تد�ول ت�شاهي 

�ملعدلت �لعاملية.
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م�شر: »اأورا�شكوم المالية« تخ�شر 46.8 

مليون جنيه خالل 3 اأ�شهر

وزير المالية ال�شوداني يدعو اإلى تجميع 

الأموال الموجهة لل�شحة في محفظة واحدة

 القاهرةـ  )الوحدة(:

ك�شفت �لقو�ئم �ملالية �ملجمعة ل�رضكة �أور��شكوم 

�لعام  من  �لثالث  �لربع  عن  �لقاب�شة،  �ملالية 

�إىل �خل�شائر  �لربحية  �ل�رضكة من  �جلاري، حتول 

على �أ�شا�ص �شنوي.

�شجلت  �أنها  للبور�شة،  بيان  يف  �ل�رضكة  وقالت 

خ�شائر بقيمة 46.88 مليون جنيه خالل �لفرتة من

�أرباح  مقابل   ،2022 �شبتمرب  نهاية  حتى  يوليو 

بقيمة 17.92 مليون جنيه خالل �لفرتة �ملقارنة 

من 2021، مع �لأخذ يف �لعتبار حقوق �لأقلية.

وعلى �أ�شا�ص �لت�شعة �أ�شهر �لأوىل من �لعام �جلاري، 

مليون   161.64 بقيمة  خ�شائر  �ل�رضكة  تكبدت 

جنيه خالل �لفرتة من

يناير حتى نهاية �شبتمرب �ملا�شي، مقابل �أرباح 

�لتاأ�شي�ص  بقيمة 54.58 مليون جنيه منذ فرتة 

وحتى نهاية �شبتمرب 2021.

ي�شار �إىل �أن �أور��شكوم �ملالية �لقاب�شة، حققت خالل 

�لـ 9 �أ�شهر �لأوىل من �لعام �جلاري، خ�شائر م�شتقلة 

بقيمة 222.96 مليون جنيه، مقابل 49.49 مليون 

وحتى  �ل�رضكة  تاأ�شي�ص  فرتة  منذ  �أرباحًا  جنيه 

�شبتمرب 2021.

اخلرطومـ  )الوحدة(:

للموؤمتر�ت  �إبر�هيم  �حلميد  عبد  مبركز  �إختتمت 

بال�شندوق �لقومي لالمد�د�ت �لطبية ،ور�شة �إ�شالح 

نظام �لتمويل �ل�شحي، �لتي نظمتها وز�رة �ملالية 

و�لتخطيط �لقت�شادي بالتعاون مع وز�رتي �ل�شحة 

و�لتنمية �لإجتماعية �لحتاديتني.

و�لتخطيط  �ل�شود�ين  �ملالية  وزير  و�أو�شح 

�لقت�شادي د. جربيل �إبر�هيم حر�ص �لدولة على 

�لنهو�ص بالقطاع �ل�شحي وتقدمي خدمات �شحية 

ب�شورة مر�شية لكافة �ملو�طنني منوها �إىل �رضورة 

�ل�شتثمار يف ر��ص �ملال �لب�رضي برتقية خدمات 

و�لإهتمام  �لغذ�ء  وحت�شني  و�لتعليم  �ل�شحة 

�لالزمة  �ملعينات  وتوفري  و�لتدريب  بالتاهيل 

لتحقيق �لهد�ف �ملر�شودة.

�ل�شحي  �لتمويل  ن�شبة  زيادة  �أهمية  �إىل  و�أ�شار 

�لق�شوى  �ل�شتفادة  �إىل  د�عيا  �لقادمة  �لفرتة  يف 

�لأمثل  و�ل�شتخد�م  �ملتاحة  �ملالية  �ملو�رد  من 

�كرث  من  �لحتادية  �ل�شحة  وز�رة  �إن  مبينا  لها، 

�لوز�ر�ت حظا يف �حل�شول على �لدعم �خلارجي 

عرب �ملنظمات �لد�عمة. ودعا �إىل �رضورة �ل�شتفادة 

من جتارب �لدول �لناجحة يف طريقة �إ�شالح نظام 

�لتمويل �ل�شحي ، موجها بالهتمام بتطبيق �شعار 

�لوقاية خري من �لعالج و�رضورة توجيه �ملو�رد 

�ملالية لنظام �لوقاية للحد من �لأمر��ص و�لوبائيات 

وتوفري �ملو�رد �ملالية وتوظيفها بالطريقة �ل�شليمة 

�شبيل  يف  �لهد�ف  كافة  حتقيق  من  متكن  �لتي 

تطوير �لقطاع �ل�شحي بالبالد.

�لعمل  �أور�ق  من  �لور�شة جمموعة  وقدمت خالل 

�لعلمية �أهمها ورق �إ�شالح نظام �لتمويل �ل�شحي 

�لتي قدمها د. ب�شري �ملاحي مدير �ل�شندوق �لقومي 

للتاأمني �ل�شحي. تناولت �لور�شة �لبدء يف تنفيذ 

يلي  فيما  �لنتقالية  للحكومة  �لع�رض  �لأولويات 

�لأمثل  و�ل�شتخد�م  �ملنهجية  بكامل  �ل�شندوق 

للمو�رد و�لتو�شع يف �خلدمات بالرتكيز على �لأرياف 

ل�شمان عد�لة �لتوزيع و�لعمل يف �إطار نظام �شحي 

بجانب  و�ل�شحة  �ل�شندوق  ي�شم  متكامل  موحد 

�ل�رضكاء عرب خطة موحدة للتغطية �ل�شاملة . وقال 

�ملاحي �إنه بنهاية �لعام �حلايل يكون �ل�شندوق 

مو�طن  مليون   17 عن  ليقل  ملا  خدمة  قدم  قد 

من حاملي �لبطاقة، منوها �إىل �لو�شول للتغطية 

�ل�شكانية بن�شبة 85% بنهاية 2022م، م�شري� �إىل 

�لوقوف على �لفجو�ت ل�شدها بالتعاون مع �ل�شحة 

منوها �إىل �رضورة دعم �ل�شحة ل�شد �لفجوة وجودة 

مع  �ملعلومات  وتوفري  �ملو�رد  و�شبط  �خلدمات 

�إلز�م �ملوؤ�ش�شات �حلكومية بالتاأمني .

�لعام  ميز�نية  يف  مب�رضة  وعود�  �ملاحي،  و�أكد 

وتوفري  �خلدمات  جودة  يف  ي�شهم  مما  �لقادم 

لل�رض�ئح �ل�شعيفة مبافيهم �لنازحني و�لالجئني، 

2023م  �مل�رضوعات  من  �لعديد  تنفيذ  �إىل  لفتا 

عقب �إجازة �مليز�نية �لقادمة . وبينت ورقة برنامج 

�لعالج �ملجاين �لتي قدمتها د فاطمة �لزهر�ء مدير 

�لحتادية  �ل�شحة  بوز�رة  �ملجاين  �لعالج  �إد�رة 

�شاهم  مما  �لربنامج  دعم  فى  �ملالية  وز�رة  دور 

للفقر�ء مقدمة �رضحا  فى تقدمي خدمات �شحية 

للمو�طنني. وخرجت  �ملقدمة  و�فيا عن �خلدمات 

ولية   ، �همها  �لتو�شيات  من  �لور�شة مبجموعة 

�ل�شحية  �خلدمات  كافة  على  �لحتادية  �ل�شحة 

�لوزير  باإ�رض�ف  و�عتماد  رقابة  جمل�ص  بتكوين 

�لإنفاق  لزيادة  و��شحة  �شيا�شات  �لإحتادي،و�شع 

على �لوقاية لتقليل تكلفة �ل�رضف على �لعالج، 

�لرتكيز على قيمة وتعزيز ر�أ�ص �ملال �لب�رضي على 

�لنظام �ل�شحي ، توفري �خلدمات �لعالجية �ملجانبة 

وتوزيعها بعد�لة.

�إىل  �لطبية  �لإمد�د�ت  من  �لدعم  بنود  وحتويل   

�شعر  ،�إعتماد  �ل�شحي  و�لتاأمني  �ملجاين  �لعالج 

�لدولر �ملحرر يف ت�شعري �لدو�ء بو��شطة �لإمد�د�ت 

�لطبية لتحقيق �لوفرة �لدو�ئية و�إ�شتد�متها و�شد�د 

ديون �لإمد�د�ت . 

غرفة تجارة و�شناعة ال�شارقة تختتم بعثتها التجارية لأوغندا وكينيا

الغرفة التجارية العربية البرازيلية تنّظم جل�شة نقا�شية في »كوب 27« حول اآفاق التعاون الثنائي

»موانئ اأبوظبي« و»تران�شمار« تطلقان خدمة �شحن جديدة اإلى باك�شتان

مدير بنك الثروة الحيوانية ال�شوداني يك�شف حقيقة 

»قيمة اأ�شهم الكتتاب«

�شعبة النقل: تطوير ميناء �شرق بور�شعيد يعظم 

حركة التجارة البحرية الم�شرية



اأبوظبي-الوحدة:

يعق���د املجل�س الوطن���ي االحت���ادي جل�سته 

االأوىل من دور انعق���اده العادي الرابع للف�سل 

الت�رشيعي ال�سابع ع�رش، اليوم االثنني املوافق 

21 نوفمرب 2022م، يف قاعة زايد مبقر املجل�س 

باأبوظبي، برئا�سة مع���ايل �سقر غبا�س رئي�س 

املجل�س.

وح�سب ج���دول اأعمال اجلل�سة ي���وؤدي �سعادة 

خال���د عمر را�سد اخلرجي اليم���ني الد�ستورية 

ع�س���وا يف املجل�س الوطن���ي االحتادي، خلفا 

للع�سو علي جا�س���م اآل علي رحمه اهلل، وذلك 

بناء على ن�س املادة )19( من الالئحة الداخلية 

للمجل�س الوطني االحتادي التي تن�س على: »اإذ 

خال حمل اأحد اأع�ساء املجل�س قبل نهاية مدة 

الأي �سبب من االأ�سباب اأعلن رئي�س املجل�س ذلك. 

وعلي���ه اأن يبلغ خالل �سبع���ة اأيام على االأكرث 

حاك���م االإمارة التي خال اأحد مقاعدها الختيار 

ع�سو اآخر خالل �ست���ني يومًا من تاريخ اإعالن 

املجل�س ه���ذا اخللو، ما مل يق���ع اخللو خالل 

ت�سعني يومًا �سابقة على نهاية مدة املجل�س. 

ويكمل الع�سو اجلديد مدة ع�سوية �سلفه«. 

كما يجري خالل اجلل�س���ة انتخاب املراقبني، 

وت�سكيل جلان املجل�س وه���ي: جلنة ال�سوؤون 

الد�ستورية والت�رشيعية والطعون، وجلنة �سوؤون 

الدفاع والداخلي���ة واخلارجية، وجلنة ال�سوؤون 

املالية واالقت�سادية وال�سناعية، وجلنة �سوؤون 

التقنية والطاقة والرثوة املعدنية، وجلنة �سوؤون 

التعليم والثقافة وال�سباب والريا�سة واالإعالم، 

وجلن���ة ال�س���وؤون ال�سحية والبيئي���ة، وجلنة 

ال�سوؤون االجتماعية والعمل وال�سكان واملوارد 

الب�رشية، وجلنة ال�س���وؤون االإ�سالمية واالأوقاف 

واملرافق العامة، وجلنة ال�سكاوى.

ووفق جدول اأعمال اجلل�سة يحاط املجل�س علما 

مب�رشوعات القوانني الواردة من احلكومة وهي: 

م����رشوع قانون احتادي ب�س���اأن تنظيم الهيئة 

العامة للريا�سة، وم�رشوع قانون احتادي ب�ساأن 

الريا�سة اللذي���ن مت اإحالتهما بقرار من معايل 

رئي�س املجل�س اإىل جلنة �سوؤون التعليم والثقافة 

وال�سباب والريا�سة واالإعالم، كما يحاط علما 

مب�رشوع قان���ون احتادي بتعديل بع�س اأحكام 

القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة 2015 يف �ساأن 

املن�ساآت ال�سحية اخلا�س���ة، وم�رشوع قانون 

احتادي ب�س���اأن تعديل بع�س اأح���كام القانون 

االحتادي رقم )10( ل�سنة 2002 يف �ساأن مزاولة 

مهنة الطب البيط���ري، وم�رشوع قانون احتادي 

ب�ساأن مزاولة بع�س امله���ن ال�سحية، التي مت 

احالتها  بقرار م���ن معايل رئي�س املجل�س اإىل 

جلنة ال�سوؤون ال�سحية والبيئية.

اإ�سافة اإىل م�رشوع قانون احتادي يف �ساأن ربط 

امليزاني���ة العامة لالحتاد ع���ن ال�سنة املالية 

2023 ال���ذي اأحي���ل بقرار من مع���ايل رئي�س 

املجل�س اإىل جلنة ال�سوؤون املالية واالقت�سادية 

وال�سناعية.

ويطلع املجل�س عل���ى االتفاقيات واملعاهدات 

الدولية التي اأبرمته���ا احلكومة، ويحاط علما 

بالر�سائل ال�س���ادرة من املجل�س اإىل احلكومة، 

والر�سائل الواردة من احلكومة، ب�ساأن رد جمل�س 

ال���وزراء على طلب املجل����س مناق�سة عدد من 

املو�سوعات العامة، وعلى تو�سيات املجل�س 

الوطن���ي ب�ساأن املو�سوع���ات العامة التي مت 

مناق�ستها.

دبي-الوحدة:

�سه���دت فعالي���ة »اأي���ام طه ح�س���ني«، التي 

ا�ست�سافتها مكتبة حممد ب���ن را�سد، بالتعاون 

مع مركز اأبوظبي للغة العربية، احتفاًء بذكرى 

ميالده، م�ساركة وا�سعة وتفاعاًل كبرياً من الزوار 

واالأع�ساء واملهتمني باالأدب العربي وامل�رشي.

واأع���رب الدكتور حممد �س���امل املزروعي، ع�سو 

جمل�س اإدارة مكتبة حممد بن را�سد، عن �سعادته 

با�ست�سافة فعالية اأيام طه ح�سني عميد االأدب 

العرب���ي، واأحد اأبرز �سخ�سيات احلركة الثقافية 

واالأدبية احلديثة، والذي قدم للغة العربية ن�سًا 

روائيًا وفكريًا مميزاً يدل على �ساحبه بال عناء 

ويعك�س ر�سالته يف التجديد.

واأكد، »تاأت���ي الفعالية انطالقًا من ا�سرتاتيجية 

مكتبة حممد بن را�سد وم�سوؤوليتها املجتمعية 

يف احلف���اظ على االأدب والثقافة واالإرث العربي 

والرتويج لها، وتعريف االأجيال اجلديدة بتاريخ 

وفكر هوؤالء املبدعني، يف ظل روؤية متفردة تدعم 

ا�ستدامة املوروث الثقايف وتوثيقه ونقله جياًل 

بعد جيل«. وت�سمنت الفعالية، �سل�سلة مميزة من 

اجلل�سات احلوارية والنقا�سية التي �سلطت ال�سوء 

على فكره ونقده االإبداعي واالأدبي، باالإ�سافة اإىل 

مناق�سة كتاب »االأيام«، وتنظيم معر�س م�سغر 

بالتعاون مع مركز اأبوظبي للغة العربية والذي 

اأهدى املكتبة عدداً كبرياً من االإ�سدارات اخلا�سة 

بالكاتب الكبري وذلك يف ردهة اال�ستقبال حيث 

ت�سمن جمموعة متنوعة من كتبه.

ويف اأوىل اجلل�س���ات احلوارية مب�ساركة الدكتور 

عمر عبد العزي���ز، والذي حاورته الدكتورة مرمي 

الها�سمي، حول حياة الكاتب، اأكد »اأنَّ اأهم ما فعله 

طه ح�سني هو جعله النقاد والكتاب يلتفتون اإىل 

االأنواع االأدبية اجلديدة ومن قبل كان ال�سعر هو 

دي���وان العرب، حيث اهتم باالأنواع االأدبية التي 

اطلع عليها يف فرن�س���ا ومن بينها الرواية، ومل 

يكتفي بالرتويج ب���ل كتب اأعماال روائية واأي�سا 

يف جم���ال امل�رشح حيث يعد اأول من التفت اإىل 

ترجمة االأعمال امل�رشحية االإغريقية التي متثل 

منبع امل�رشح االأوربي واأثينا، كما كتب يف جمال 

ال�سرية الذاتية وكل ه���ذه االأنواع االأدبية كانت 

مهم�سة«. وعن و�سفه الدقيق لالأ�سياء من حوله 

بالرغم من اإ�سابته بالعمى، قال »عبدالعزيز«، 

»اإنَّ زوجته �سوزان كان���ت عينه التي بها يرى 

والتي تعمر هذه املنطق���ة ب�سكل اأو باآخر، لكن 

اأي�س���ا داخليا كانت مهمة جدا فقد كان له عني 

اأخ���رى عني قلب وعني فوؤاد وعني و�سوح وعني 

اإدراك اإىل اآخ���ره«. كم���ا قدمت فعالي���ة » اأيام 

طه ح�سني«، عر�س���ًا �سينمائيا لتحفته الفنية 

»دعاء الكروان«، وجل�سة حوارية متميزة وفقرة 

للمو�سيقى ملقطوع���ات �سهرية من اأغاين الزمن 

اجلميل، باالإ�سافة اإىل ت�سليط ال�سوء على املراأة 

يف اأدبه وحياته؛ حيث حتاورت الدكتورة ليلى 

العبيديل، اأ�ستاذ االأدب العربي بجامعة ال�سارقة، 

مع االإعالمية البحريني���ة د. بروين حبيب، عن 

كتابها اجلديد »اأب�رشت بعينيها«،

وب���داأت جل�سة الدكتور بروي���ن حبيب، بتناول 

عالق���ة عمي���د االأدب العربي بزوجت���ه �سوزان، 

قائلة »هذه امل���راأة �سئيلة احلجم كانت قوية 

ال�سخ�سية مت�سلطة اأحيانا ب�سهادة من عرفوها 

اأو عملوا معها، لكنها كانت عا�سقة وكل عا�سقة 

حتب احتكار من حت���ب، وقاتلت ب�رشا�سة الأجل 

ذلك«. وتابع���ت، »لطاملا اأثار ف�سويل اأن ُيكتب 

عن العقاد اأو توفيق احلكيم باعتبارهما عدوين 

للمراأة وال جند عن موقف طه ح�سني منها، وحني 

قراأت كتاب امراأة خمتلفة، وهو كتاب عن �سرية 

حياة درية �سفيق �سدمت من موقف طه ح�سني 

الرجعي لالأ�سف منها فحاولت اأن اأفهم خلفيات 

ما جرى، وهذان ال�سببان كانا الدافع يل للبحث 

يف املو�سوع وراأيت اأن هناك مادة علمية ت�سلح 

اأن تكون كتابا ي�س���كل مدخال ل�سورة املراأة يف 

حياته وكيف انعك�ست يف كتاباته«.

اأبوظبي-الوحدة:

اأعلنت جلنة اختي���ار »منحة رود�س االإمارات« 

عن ح�س���ول كل م���ن االإمارتية �س���ارة فكري 

وغو�ستو جور�سينايتو من ليتوانيا على منحة 

رود�س.

مت اختيار الطالب على اأ�سا�س الفكر اال�ستثنائي 

وال�سخ�سية القيادية والتزامهم االأكادميي، للبدء 

يف الدرا�سة بجامعة اأك�سفورد بدايًة من اأكتوبر 
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ت�سكل جلنة اختيار »منح���ة رود�س االإمارات« 

نخبة من �سخ�سيات قيادية اإماراتية وباحثني 

�سابق���ني يف رود����س، ويت���وىل �سع���ادة عمر 

�سيف غبا�س، م�ساع���د وزير اخلارجية لل�سوؤون 

الثقافي���ة يف وزارة اخلارجية والتعاون الدويل، 

رئا�سة اللجنة، وت�سغل معايل �سما بنت �سهيل 

املزروعي، وزيرة دولة ل�سوؤون ال�سباب، من�سب 

نائ���ب رئي�س اللجنة، باالإ�ساف���ة اإىل د. روبرت 

باكل���ي، �سكرتري املنحة. باالإ�ساف���ة اإىل اأربعة 

اأع�ساء اآخرين من اللجنة. 

وعقب تقييمات خا�س���ة ت�سمنت االطالع على 

اخلطاب ال�سخ�سي وال�سهادات االأكادميية واإجراء 

املقابالت مع املر�سحني، قامت اللجنة برئا�سة 

�سعادة الدكتور عمر �سيف غبا�س بعقد مقابالت 

مع املر�سحني الت�سعة النهائيني يف اأبوظبي.

ومن اجلدير بالذكر اإىل اأن هذه هي املرة االأوىل 

التي تلتقي فيها اللجنة مع املر�سحني النهائيني 

�سخ�سيًا من���ذ تف�سي جائحة كوفيد-19، حيث 

كانت عملية االختيار تتم عرب تطبيق زووم.

ويف معر����س تعليقه على اإج���راءات االختيار 

واملنح���ة، قال �سع���ادة د. عمر �سي���ف غبا�س: 

»ي�سعدين تروؤ����س جلنة هذه املنحة املرموقة. 

فعندما كنت يف الثامنة م���ن عمري، اأخربتني 

والدت���ي اأن وال���دي يتمنى التحاق���ي باأف�سل 

املوؤ�س�س���ات التعليمية يف الع���امل. ومنذ ذلك 

احل���ني وحتى بلغ���ت �سن ال�سابع���ة ع�رش من 

عم���ري، ركزت جه���ودي الأجل اأن اأن���ال القبول 

يف جامعة عاملية عريق���ة. وهكذا، �سافرت اإىل 

اأك�سفورد والتقيت بباحثي رود�س. واأذكر وقتها 

اأنني متنيت لو اأمكنني التقدم بطلب للح�سول 

على املنحة كمواطن اإماراتي. لذلك، فاأنا اأ�سعر 

بالفخر الإتاح���ة دولة االإمارات ه���ذه الفر�سة 

للطالب املوؤهلني يف الدولة«. 

وكان اأك���رث من 60 طالبًا قد قدموا طلباتهم يف 

وق���ت �سابق من هذا الع���ام، حيث مت فتح باب 

تلق���ي الطلبات على منح���ة رود�س يف يونيو 

2022. وي���وم، 19 نوفمرب، اجتمعت اللجنة مع 

املر�سحني النهائيني ليتم االختيار واالإعالن عن 

الفائزين باملنحة.

�سارة فكري، هي طالبة اإماراتية تدر�س يف كلية 

كينجز لندن، حا�سلة على درجة البكالوريو�س 

)مع مرتبة ال�رشف( يف الفيزياء.

تطمح �سارة اإىل احل�سول على درجة املاج�ستري 

يف الفيزي���اء الريا�سي���ة والنظرية يف جامعة 

اأك�سفورد.

وغو�ستو جور�سينايت���و طالبة ليتوانية تدر�س 

يف جامع���ة نيويورك اأبوظب���ي، ُتكمل غو�ستو 

حاليًا درجة البكالوريو�س يف العلوم ال�سيا�سية 

وتطمح اإىل احل�سول على املاج�ستري يف التغيري 

البيئي واالإدارة من جامعة اأك�سفورد. 
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االثنني 21 نوفمرب  2022 � الع�دد 15201  متابعـــــــات
 ينتخب خاللها المراقبين وي�شكل لجانه الدائمة

م�ساركة و��سعة وتفاعل كبير في فعالية »�أيام طه ح�سين« 

بمكتبة محمد بن ر��سد

طالبتان �إمار�تية وليتو�نية �سمن �لفائزين بمنحة رود�س 

للدر��سة بجامعة �أك�سفورد 

�لوطني �لتحادي يعقد جل�سته �لأولى من دور �نعقاده �لر�بع �ليوم    

�لمجل�س �لوطني �لتحادي ركيزة رئي�سية في تحقيق �لتنمية �لم�ستد�مة �ل�ساملة و�لم�ساهمة في نه�سة دولة �لإمار�ت
اأبوظبي-الوحدة:

 يب���داأ دور االنعقاد الع���ادي الرابع م���ن الف�سل 

الت�رشيعي ال�سابع ع�رش للمجل�س الوطني االحتادي 

اليوم االثنني املواف���ق 21 نوفمرب 2022م، ليكون 

املجل����س قد عقد بذل���ك » 55 » دور انعقاد منها 

خم�سة اأدوار غري عادية، منذ انطالق م�سريته،  التي 

حر�س خاللها على مناق�سة خمتلف الق�سايا التي 

له���ا عالقة مبا�رشة بالوط���ن واملواطنني، وحظي 

بدعم وتوجيه القيادة احلكيمة وم�ساركة املواطنني 

يف عملي���ة �سنع القرار تعزيزا لدوره ومتكينه من 

ممار�سة اخت�سا�ساته الد�ستورية.

ومتكن العمل الربملاين يف ظ���ل االهتمام والدعم 

الكب���ري واملتوا�سل م���ن �ساحب ال�سم���و ال�سيخ 

حممد ب���ن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل، 

واأخيه �ساحب ال�سمو ال�سي���خ حممد بن را�سد اآل 

مكتوم نائب رئي����س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 

حاكم دبي »رعاه اهلل«، واإخوانهم اأ�سحاب ال�سمو 

اأع�ساء املجل�س االأعلى لالحتاد حكام االإمارات، من 

اأن ي�سبح ركيزة رئي�سة وحموراً اأ�سا�سيًا لتحقيق 

النجاحات يف جميع املجاالت، كما اأ�سبح و�سيلة 

فعال���ة الإي�سال �سوت املواط���ن اإىل �سناع القرار 

و�ساحة مهمة للنقا�س واحلوار حيال ق�سايا الوطن  

واملواطن يف اأي من مناحي احلياة.

وحظي املجل�س الوطن���ي االحتادي اأحد ال�سلطات 

الد�ستورية اخلم�س الذي عقد اأول جل�سة بتاريخ 12 

فرباير 1972م، بالتزامن مع بدء مرحلة التاأ�سي�س 

للنه�سة احل�سارية لدولة االإمارات العربية املتحدة، 

باهتمام ودعم ال حمدود من قبل املغفور له باإذن 

اهلل تعاىل القائد املوؤ�س�س ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 

نهيان »طيب اهلل ثراه«، والذي كان يعترب املجل�س 

اأحد املوؤ�س�سات االحتادية التي يتج�سد من خاللها 

نهج ال�سورى، وم�ساركة املواطنني يف م�سرية البناء 

والتطور والنه�سة ال�ساملة.

فال�سورى نهج ارت�ساه املغفور له باإذن اهلل تعاىل 

ال�سي���خ زايد بن �سلطان اآل نهي���ان طيب اهلل ثراه، 

منذ اللحظات االأوىل التي ت�سلم بها مقاليد احلكم 

وطبقه يف اإدارة البالد، وو�سع ن�سب عينيه تلم�س 

احتياجات املواطن���ني وكانت اأح���د اأهم الركائز 

االأ�سا�سي���ة التي اهتم به���ا، وكان يتابع باهتمام 

اأعمال املجل�س الوطني االحتادي، والذي كان يرى 

فيه وجه االأمة وي�سمع من خالله نب�سها، ويتعرف 

عل���ى فكر وراأي اأبناء وطن���ه، ويقف على وجهات 

نظرهم، واالآراء التي تدور يف فكرهم وعلى ل�سانهم.

وكان للدعم الالحمدود الذي اأواله املغفور له باإذن 

اهلل تعاىل ال�سي���خ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب 

اهلل ثراه، الأعمال املجل�س وحر�سه واإخوانه حكام 

االإمارات على افتتاح الف�سول الت�رشيعية املتعاقبة، 

اأكرب االأثر يف دعم اأركان االحتاد وموؤ�س�ساته ، وكان 

ال�سيخ زايد يرحمه اهلل يحر�س على االجتماع مع 

رئي�س واأع�ساء املجل�س بعد كل جل�سة يح�رشها، 

ويتحدث اإليهم وي�ستمع اإىل ق�ساياهم بروح �سفافة 

يلفها دفء امل�ساعر واأبوة القائ���د، باالإ�سافة اإىل 

ا�ستقباله جل���ان الرد على خطاب االفتتاح يف كل 

دور انعقاد جديد، وكان ي�ستمع ملا يبديه االأع�ساء 

م���ن مالحظات ونق���ل هموم املواطن���ني وي�سدر 

القرارات املنا�سب���ة يف حينها اأو يحيل املوا�سيع 

للجهات املخت�سة ملتابعتها.

وتر�سخت على مدى عقود عالقة تقدير واحرتام بني 

القيادة واملجل�س الوطني االحتادي، وبقدرة اأبناء 

االإم���ارات على حتمل م�سوؤولي���ات العمل الوطني 

يف اإطار من الت�ساور والتوا�سل امل�ستمر بني اأفراد 

ال�سع���ب وممثليهم يف املجل�س م���ن جهة وبني 

ال�سلطة التنفيذية من جهة اأخرى.

 وكانت الدولة يف بداية تاأ�سي�سها بحاجة اإىل اإقرار 

ت�رشيع���ات تطال جميع مراف���ق احلياة وخمتلف 

موؤ�س�سات الر�سمية، وعلم االحتاد، والقوات امل�سلحة 

االحتادية الدولة، و�ساهم التعاون وال�رشاكة والعمل 

بروح الفريق الواحد بني املجل�س احلكومة يف تنفيذ 

املجل�س لروؤية القيادة يف تطوير الت�رشيعات، ومن 

اأول م�رشوعات القوانني التي عر�ست على املجل�س 

الوطني االحت���ادي ب�ساأن: اجلريدة ، واخت�سا�سات 

الوزارات و�سالحيات ال���وزراء، وخدمة املوظفني، 

واالمتي���ازات واحل�سان���ات الدبلوما�سية، ونظام 

ال�سلك الدبلوما�سي والقن�سلي.

 خليفة ر�عي م�سرية متكني �ملجل�س 

واعتمد املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�سيخ خليفة 

بن زايد اآل نهيان طيب اهلل ثراه، نهجا ي�ستند على 

ا�سرتاتيجيات حمددة الغايات واالأهداف واملقا�سد 

وعلى منهجي���ة علمية وخطط موؤ�س�سية مربجمة 

وعطاء �سخي يف العمل الوطن���ي، الإعالء �رشوح 

االإجنازات الهائلة التي حتققت يف مرحلة التاأ�سي�س،  

فقد اأعلن يف كلمته مبنا�سبة اليوم الوطني الرابع 

والثالثني يف الثاين من دي�سمرب 2005م، عن برنامج 

التمكني الذي ت�سم���ن عددا من املرتكزات لتمكني 

املجل�س من ممار�سة اخت�سا�ساته الد�ستورية من 

�سمنها: التعديل الد�ستوري رقم »1«ل�سنة 2009م، 

وتعزيز م�ساركة املراأة ع�س���وة وناخبة، وتنظيم 

انتخابات لع�سوية املجل����س ورفع ن�سبة متثيل 

املراأة يف املجل�س اإىل »50 باملائة«.

و�ساهمت التعديالت الد�ستورية ل�سنة 2009م يف 

متكني املجل����س الوطني االحت���ادي من ممار�سة 

اخت�سا�ساته الت�رشيعي���ة والرقابية وال�سيا�سية، 

والتي �سمل���ت تعديل املادت���ني »72 و78 » من 

الد�ستور اللتني اأتاحتا متديد مدة ع�سوية املجل�س 

من عامني اإىل اأربعة اأع���وام، ومتديد دور االنعقاد 

اإىل م���دة ال تقل عن �سبع���ة اأ�سهر، وذلك ابتداء من 

االأ�سبوع الثالث من �سهر اأكتوبر من كل عام، كما مت 

تعديل املادة »85« من الد�ستور الإعطاء املجل�س 

�سلطة اأكرب يف ما يتعلق بالئحته الداخلية، حيث 

يتوىل املجل����س و�سع م����رشوع الالئحة وت�سدر 

بقرار من رئي�س االحتاد بناء على موافقة املجل�س 

االأعل���ى لالحت���اد، ومت تعديل امل���ادة »91« من 

الد�ستور واملتعلقة باالتفاقيات واملعاهدات التي 

تربمها  الدولة، حيث يحدد بقرار من رئي�س االحتاد 

االتفاقيات واملعاهدات الت���ي يتوجب اأن تعر�س 

على املجل�س الوطني قبل الت�سديق عليها.

دور وطني ر�ئد للمجل�س على مدى 5 عقود

وللمجل�س الوطني االحتادي دور وطني رائد جت�سد 

بعق���د »651« جل�سة  على م���دى  »17« ف�سال 

ت�رشيعا، �ساهم خالل م�سريته الربملانية يف حتديث 

وتطوي���ر الت�رشيعات مبناق�س���ة »649« م�رشوع 

قانون، وطرح املو�سوعات العامة التي لها عالقة 

مبا����رشة بالوطن واملواطن���ني للمناق�سة وتبنى 

التو�سيات ب�ساأنها وجت�سد ذلك مبناق�سة »337« 

مو�سوعا عاما بح�سور ممثلي احلكومة ف�سال عن 

توجيه »1005« اأ�سئلة اإىل ممثلي احلكومة تناولت 

خمتل���ف القطاعات، ووافق عل���ى »7 » تعديالت 

د�ستوري���ة، ووقع على »47« مذك���رة تعاون مع 

برملانات اإقليمية ودولية. 

ويعك����س اأداء املجل����س املتميز خ���الل ف�سوله 

الت�رشيعية التعاون املثمر واالإيجابي مع احلكومة 

الذي مث���ل عنوانا بارزا للعالقة بينهما على مدى 

ال�سنوات املا�سية، من منطلق االإميان باأن اجلميع 

يعمل مل�سلحة الوطن، يف اطار حر�س املجل�س على 

ترجمة الروؤية الثاقبة للقيادة احلكيمة التي تعد 

منهج عمل وطني �سامل لتعزيز امل�سرية الوطنية 

مدعوما ب�سواعد اأبن���اء وبنات الوطن املخل�سني 

للم�ساركة يف م�سرية التطور والتنمية ويف �سيانة 

املكت�سبات التي حتققت يف كافة اأرجاء الدولة.

�ملجل�س يو�كب �لتطور �لذي ت�سهده �لدولة

ويوا�سل املجل�س الوطن���ي االحتدي خالل الف�سل 

الت�رشيعي ال�سابع ع�رش الذي بداأ بتاريخ 14 نوفمرب 

2019م، دوره الوطني عل���ى ال�سعيدين الداخلي 

واخلارجي، ك�ساأنه يف الف�سول ال�سابقة مبا يرتجم 

الروؤية الثاقبة للقي���ادة الر�سيدة التي تعد منهج 

عمل وطن���ي �سامل، تعني املجل����س يف م�سريته 

عرب ممار�سته الخت�سا�سات���ه الد�ستورية، ليواكب 

النه�سة التي ت�سهدها االإمارات يف املجاالت كافة، 

حيث واكب املجل�س الوطني االحتادي روؤية الدولة 

وخططه���ا با�ستمرار منظومة عمل���ه بعقد �سبعة 

جل�س���ات عن بع���د يف دور انعق���اده االأول خالل  

جائحة كوفي���د 19 �سابقة برملاني���ة هي االأوىل 

من نوعها منذ تاأ�سي�سه، كما وا�سلت اللجان عقد 

اجتماعاتها والدبلوما�سية الربملانية م�ساركاتها 

الفاعلة، حيث اأقر املجل�س على مدى »43« جل�سة 

عقدها خالل الف�سل الت�رشيعي ال�سابع ع�رش »40« 

م�رشوع قانون، وناق�س »14« مو�سوعا عاما، وجه 

»119« �سوؤاال اإىل ممثلي احلكومة.

وتنفيذا لتوجيهات �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك 

رئي�س���ة االحتاد الن�سائي الع���ام رئي�سة املجل�س 

االأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�سة االأعلى ملوؤ�س�سة 

التنمي���ة االأ�رشية، وات�ساقا م���ع برنامج التمكني 

ال�سيا�سي للمغفور له باإذن اهلل ال�سيخ خليفة بن 

زايد اآل نهيان رئي�س الدول���ة طيب اهلل ثراه، اأعلن 

املجل����س االأعلى لالأمومة والطفول���ة بنا ء على 

االتفاقية التي وقعها مع املجل�س الوطني االحتادي 

عن تاأ�سي�س الربمل���ان االإماراتي للطفل، الذي عقد 

اأوىل جل�ساته يف �سهر مار�س 2021م.

�إجناز�ت �ل�سعبة �لربملانية

وحققت امل�ساركات والزيارات الر�سمية التي قامت 

بها ال�سعب���ة الربملانية االإماراتية نتائج اإيجابية 

كبرية وجناحا بارزا على جميع ال�سعد، مبا يواكب 

توجهات الدولة و�سيا�ستها اخلارجية. 

وجن���ح املجل����س الوطن���ي االحت���ادي تنفي���ذا 

ال�سرتاجتيته الربملانية الت���ي و�سعها ال�ستثمار 

امل�ساركة يف فعاليات معر�س اك�سبو 2020 دبي، يف 

حتقيق العديد من االإجنازات الرائدة للدبلوما�سية 

الربملانية، متثلت بتعزيز عالقاته الربملانية مع 

برملانات »75« دول���ة �سقيقة و�سديقة، وتنظيم 

»114« فعالي���ة �سارك فيها مئات اأع�ساء الوفود، 

التي زارت املعر�س.

وحققت ال�سعبة الربملاني���ة االإماراتية للمجل�س 

الوطن���ي االحتادي عرب ممار�سته���ا الأرقى معايري 

الدبلوما�سية الربملانية التي تواكب خاللها �سيا�سة 

الدولة اخلارجية، من خالل م�ساركتها يف »220« 

ن�ساطا على م�ستوى االحتادات االإقليمية والدولية 

والزي���ارات الربملانية واملوؤمت���رات املتخ�س�سة، 

العديد من النتائ���ج االإيجابية من اأبرزها : تعزيز 

التوا�سل مع �سعوب الع���امل وبرملاناته وتفعيل 

امل�ساركة املجتمعية والتعبري عن مواقف الدولة 

اإزاء خمتلف االأحداث والق�سايا الوطنية واالإقليمية 

والدولي���ة، وتعزيز عالقات االأخ���وة والتعاون مع 

ال���دول ال�سقيقة وال�سديق���ة يف املجاالت كافة ال 

�سيما الربملانية منها، وتفعيل اأجهزة املوؤ�س�سات 

الربملانية يف خمتل���ف جماالت عملها ومعاجلة 

خمتلف الق�سايا التي ُطرحت على جداول اأعمالها، 

االأمر الذي يعك�س دور املجل�س املتنامي يف اأعمال 

وم�ساريع االحتادات واملوؤمترات الربملانية واإدراكه 

الأهمية ما ت�سطلع ب���ه املوؤ�س�سات الربملانية من 

م�سوؤولي���ة وما تقوم به من ن�ساط وما متتلكه من 

اآليات عمل.

�لأمانة �لعامة للمجل�س تقدم

 دعماً فنياً لأجهزة �ملجل�س

ويعد املجل�س الوطني االحتادي من اأكرث برملانات 

دول املنطق���ة تطبيق���ًا الأدوات التقنيات والربامج 

الربملانية املتمي���زة، وذلك ترجمة ل�سعي االأمانة 

العامة لبذل اجلهود الدوؤوبة نحو التميز يف االأداء 

املوؤ�س�س���ي وتقدمي خدمات برملاني���ة ذات جودة 

عالية تف���وق توقعات جمهور امل�ستفيدين، وخلق 

االأفكار ذات الطابع الربملاين اال�سرتاتيجي امل�ستدام 

لدعم تنمية الكوادر الب�رشية املواطنة، واإدامة التميز 

يف خمتلف جوانب االأداء الكلي لها من خالل ن�رش 

ثقافة التميز واجلودة وجعل اجلودة قيمة عليا من 

القيم املوؤ�س�سية.

وتطب���ق االأمان���ة العامة ما يقارب م���ن » 43 » 

برناجم���ا �سم���ن حر�سها على ا�ستخ���دام اأحدث 

الربامج واالأنظمة االإلكرتونية، ونقل وتطبيق اأف�سل 

املمار�س���ات يف جم���االت التكنولوجيا احلديثة 

وتقنية املعلومات الإجناز جميع ما يتعلق بعمل 

املجل�س اإلكرتونيا، بهدف تعزيز توا�سل املجل�س 

مع اجلمه���ور والربملانات االأخ���رى واملوؤ�س�سات 

املختلف���ة يف الدولة، وت�سهي���ل عملية التوا�سل 

مع االأع�س���اء واالأمانة العامة واجلمهور، وت�سهيل 

عمل موظفي االأمانة العامة، كما تهدف اإىل تعزيز 

توا�سل املجل�س مع اجلمهور والربملانات االأخرى 

واملوؤ�س�سات املختلفة يف الدولة، وت�سهيل عملية 

التوا�سل م���ع االأع�ساء واالأمانة العامة واجلمهور، 

وت�سهيل عمل موظفي االأمانة العامة.

وتطبق االأمانة العامة للمجل�س اأف�سل املمار�سات 

الربملاني���ة يف تنفي���ذ اأعمالها الفني���ة واالإدارية 

وتطوير كوادرها، وجنحت يف حتقيق جتربة رائدة 

يف جم���ال البحوث والدرا�س���ات الربملانية وذلك 

بتطبيق اأحدث املناهج البحثية واعتماد �سيا�سة 

البحث العلمي واإدارة املعرفة الربملانية.

»موؤتمر �لإمار�ت لل�سمنة« ينطلق 

26 نوفمبر في �أبوظبي

�سفيرة �لدولة تلتقي وزير �لتعليم 

�لعالي و�لبحث �لعلمي �لم�سري

�أبوظبي-و�م:

 افتتح موؤمتر االإمارات لل�سمنة اأبواب الت�سجيل 

يف دورته الرابعة املزمع انعقادها يف اأبوظبي 

على مدار يومي 26 و27 نوفمرب احلايل.

و�سيقدم احلدث كوكب���ة من املتخ�س�سني يف 

القطاع ال�سح���ي من مرك���ز اأبوظبي لل�سحة 

العامة ومرافق مبادلة للرعاية ال�سحية وهي 

مركز امبريي���ال كوليدج لندن لل�سكري وهيلث 

بوين���ت و م�ست�سف���ى دانة االم���ارات للن�ساء 

واالطفال وم�ست�سفى كليفالند كلينك اأبوظبي.

ويجمع موؤمتر هذا العام اأبرز الهيئات ال�سحية 

املعنية مبو�سوع ال�سمنة مع انطالق فعالياته 

يف العا�سم���ة اأبوظبي حتت �سع���ار »مرحلة 

جديدة« و�سيلق���ي الربوفي�سور جون ويلدينج 

رئي����س االحت���اد العاملي لل�سمن���ة حما�رشة 

رئي�سي���ة خالل املوؤمتر يتن���اول فيها كيف اأن 

ال�سمنة هي مر�س ولي�ست خيار حياة.

وي�سل���ط برنامج املوؤمتر ال�س���وء على ق�سية 

الو�سمة االجتماعية املرتبط���ة بال�سمنة من 

وجهة نظر املر�س���ى ومزودي خدمات الرعاية 

ال�سحية و�سيتناول االأمرا�س املرتبطة بال�سمنة 

مبا ي�سمل ال�رشط���ان واأمرا�س اجلهاز اله�سمي 

و�سي�ستعر�س اأحدث املعلومات حول املمار�سات 

الناجحة الإدارة مر�س ال�سمنة و�سيقدم تو�سيات 

حول �سبل الت�سدي لها يف امل�ستقبل.

�لقاهرة-و�م:

التقت �سعادة مرمي الكعبي �سفرية الدولة لدى 

جمهورية م�رش العربية واملندوب الدائم للدولة 

لدى جامعة الدول العربية، معايل الدكتور اأمين 

عا�سور وزير التعليم العايل والبحث العلمي يف 

جمهورية م�رش العربية ال�سقيقة.

واأكدت �سعادتها خ���الل اللقاء عمق العالقات 

االأخوية الرا�سخة ب���ني دولة االإمارات العربية 

املتح���دة وجمهورية م����رش العربية، وحر�س 

البلدين على فتح اآفاق جديدة للتعاون يف كافة 

املج���االت، م�سرية اإىل اهتمام دول���ة االإمارات 

مبجال التعليم واإطالقها عدة مبادرات يف هذا 

ال�سدد، والتي تركز على تعزيز م�سرية التعليم 

مبا يحقق التنمية امل�ستدامة.

من جانبه اأكد معايل الدكتور اأمين عا�سور خالل 

اللقاء قوة ومتانة العالقات امُلتميزة التي جتمع 

بني دولة االإمارات العربية املتحدة وجمهورية 

م�رش العربية، على كافة امل�ستويات واالأ�سعدة، 

ال�سيما التعاون العلمي والثقايف والتعليمي، 

والت���ي تعد منوذًجا ُيحت���ذى به يف العالقات 

العربية واالإقليمية.

وا�ستعر����س معالي���ه اخلط���ة اال�سرتاتيجية 

لل���وزارة يف جمايل التعلي���م العايل والبحث 

العلمي مُلجابهة االآثار امُلرتتبة على التغريات 

امُلناخية، م�س���رًيا اإىل دور اجلامعات امل�رشية 

واملراك���ز البحثية يف اإع���ادة توجيه بو�سلة 

العلوم والتكنولوجي���ا واالبتكار نحو البحوث 

واالبت���كارات اخل����رشاء، واتخاذ م���ا يلزم من 

تعدي���الت يف الربام���ج وامُلق���ررات الدرا�سية 

باجلامع���ات، كذلك عقد العديد م���ن الندوات 

وتنظيم امل�سابقات يف جمال احلد من التغريات 

امُلناخية، لزيادة وعي الطالب وال�سباب باأهمية 

ملف التغريات امُلناخية، باعتباره ق�سية هامة 

للغاية.

كما تطرق اللقاء اإىل ُمناق�سة �سبل التعاون يف 

تنفيذ خمرجات موؤمتر االأطراف يف اتفاقية االأمم 

املتحدة االإطارية ب�ساأن تغري املناخ يف دورته 

ال�سابع���ة والع�رشي���نCOP 27 املنعقدة يف 

�رشم ال�سيخ ، وكذلك يف موؤمتر االأطراف بدورته 

الثامنة والع�رشين “COP28” الذي ت�ست�سيفه 

دولة االإمارات العام املقبل.

وج���رى خالل اللقاء بحث �سبل تعزيز التعاون 

امُل�سرتك بني البلدين يف جمال التعليم العايل 

والبحث العلمي.



ال�شارقة-وام:

 اأجاز املجل�س ال�شت�شاري لإمارة ال�شارقة 

خالل جل�شته الرابعة التي عقدها مبقره 

�شمن اأعماله لدور النعقاد العادي الرابع 

من الف�شل الت�رشيعي العا�رش تعديال على 

قانون تنظيم جمل�س ال�شارقة للتعليم .

ميحد  علي  �شعادة  اجلل�شة  تراأ�س 

بح�شور   ، املجل�س  رئي�س  ال�شويدي 

الكعبي  م�شبح  �شعيد  الدكتور  �شعادة 

رئي�س جمل�س ال�شارقة للتعليم و�شعادة 

امل�شت�شار عي�شى بن حنظل مدير الدائرة 

و�شعادة  ال�شارقة  حلكومة  القانونية 

حممد اأحمد املال الأمني العام ملجل�س 

ال�شارقة للتعليم ومروان حممد احلمادي 

مدير مكتب ال�شوؤون القانونية باملجل�س 

و�شلطان حميد اجلروان باحث قانوين يف 

ق�شم الت�رشيع بالدائرة القانونية حلكومة 

ال�شارقة.

واأكد �شعادة الدكتور �شعيد م�شبح الكعبي 

اأهمية م�رشوع القانون كونه يتواكب مع 

ما ت�شهده اإمارة ال�شارقة من تطور كبري 

ولفت يف التعليم يف ظل دعم واهتمام 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن 

الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد 

ال�شيخ  �شمو  ومتابعة  ال�شارقة  حاكم 

�شلطان بن حممد بن �شلطان القا�شمي 

ويل عهد و نائب حاكم ال�شارقة وحر�س 

�شموهما على اأن توا�شل ال�شارقة متيزها 

يف دعم روافد التعليم .

مو�شى  �رشيفه  الع�شوة  �شعادة  وتلت 

الرتبية  �شوؤون  جلنة  مقررة  املازمي 

والإعالم  والثقافة  وال�شباب  والتعليم 

باملجل�س م�رشوع قانون تعديل قانون 

للتعليم  ال�شارقة  تنظيم جمل�س  ب�شاأن 

والأهداف  التعريفات  م�شتعر�شة 

املواد  من  وغريها  والخت�شا�شات 

القانونية املذكورة يف م�رشوع القانون.

اأحكام  كافة  املجل�س  اأع�شاء  وناق�س 

م�رشوع تعديل القانون وخمتلف اأهدافه 

الآراء  من  عددا  مداخالتهم  يف  مقدمني 

حول مواد م�رشوع القانون وقام ممثلو 

من  ال�شتف�شارات  على  بالرد  احلكومة 

خالل بيان اأوجه التف�شري القانوين ملواد 

م�رشوع القانون وكذلك جوانب العمل يف 

تطبيق القانون وفوق املواد املذكورة وما 

تعنى به من اأحكام لتنظيم عمل جمل�س 

ال�شارقة للتعليم و�شيا�شاته والت�رشيعات 

به  ي�شطلع  وما  باأعماله  املتعلقة 

جودة  حتقيق  يف  اأدوار  من  املجل�س 

التعليم بالتعاون مع جهات الخت�شا�س.

التي  املمكنة  الآليات  اإىل  التطرق  ومت 

تدفع بدور جمل�س ال�شارقة للتعليم من 

خالل اخت�شا�شاته والإدارات التي ي�شمها 

يف و�شع ال�شيا�شات التعليمية و�شمان 

ا�شتدامة اخلدمات الرتبوية ، و دوره يف 

التو�شع باحل�شانات احلكومية وما تقدمه 

من رعاية للطفولة املبكرة ودور املجل�س 

ممثال يف جائزة ال�شارقة للتميز الرتبوي 

الرتبوية  العطاءات  كافة  تكرمي  على 

وتنمية جهودها خلدمة امليدان الرتبوي 

على م�شتوى الدولة والتنمية امل�شتدامة 

لدى عنا�رش املجتمع الرتبوي.

ويف ختام اجلل�شة �شادق املجل�س على 

جمل�س  تنظيم  قانون  تعديل  م�رشوع 

ال�شارقة للتعليم يف اإمارة ال�شارقة .

دبي-وام:

التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة  انتهت   

من و�شع خطة تطوير م�شتقبلية لقطاع 

الطرق الحتادية لل�شنوات الع�رش املقبلة 

بقيمة ت�شل اإىل 5 مليارات درهم تقريبًا 

خمتلف  احتياجات  تلبية  بهدف  وذلك 

للنمو  ومواكبة  الإمارات  دولة  مناطق 

وتعزيز  الدولة  ت�شهده  الذي  املت�شارع 

جودة احلياة وت�شييد بنية حتتية وطرق 

احتادية عالية الكفاءة توائم تطور الدولة 

وتعزز من تناف�شيتها باملحافل الدولية 

وتدعم التوجه امل�شتقبلي للخم�شني عامًا 

م�شتهدفات  حتقيق  اإىل  اإ�شافة  املقبلة 

الريادة عامليـــــاً و�شـــــوًل لتحـــــقيق 

مـــئوية الإمـــارات 2071.

واأكد �شعادة املهند�س ح�شن حممد جمعة 

والبنية  الطاقة  وزارة  وكيل  املن�شوري 

التحتية لقطاع البنية التحتية والنقل اأن 

الوزارة توا�شل جهودها الكبرية لتطوير 

�شبكة طرق �رشيانية تربط مناطق الدولة 

يف  الوزارة  تتعامل  اإذ  ببع�س  بع�شها 

الوقت احلايل مع م�شاريع تطوير ورفع 

كفاءة طرق احتادية بقيمة 500 مليون 

املعايري  اأف�شل  مع  يتما�شى  مبا  درهم 

العاملية ورفع جودة البنية التحتية التي 

ت�شاهم يف رفع تناف�شية الدولة وحت�شني 

جودة الطرق الحتادية من خالل تطوير 

للمحاور  ال�شتيعابية  الطاقة  ورفع 

الرئي�شية يف دولة الإمارات.

ونوه اإىل �شعى الوزارة من خالل روؤيتها 

وا�شرتاتيجية  روؤية  مع  تتواءم  التي 

الدولة اإىل الريادة العاملية يف جمالت 

تطوير  عرب  والنقل  التحتية  البنية 

وتو�شعة �شبكة الطرق الحتادية احلالية 

للطرق  و�شبكات  واأنفاق  ج�شور  من 

وال�شتفادة من تطبيقات واأنظمة املرور 

والنقل الذكية لتحقيق اأعلى كفاءة لنظام 

الطرق والنقل ملواكبة التطوير العمراين 

اأعلى  وفق  املختلفة  الدولة  اإمارات  يف 

الآمن  التنقل  العاملية ل�شمان  املعايري 

وال�شل�س وامل�شتدام بالتعاون والتن�شيق 

مع ال�رشكاء مبجال النقل والطرق بالدولة 

اخلدمات  بجميع  تعزيزها  اىل  اإ�شافة 

الكهربائية  املركبات  لدعم  الالزمة 

وخ�شو�شا  الذكي  التنقل  ومنظومة 

للمركبات ذاتية القيادة«.

واأو�شح اأن م�شاريع الطرق اأحد م�شارات 

و  للدولة  اجلديد  التنموي  النموذج 

التي تت�شدر امل�شاريع التطويرية خالل 

اخلم�شني عامًا املقبلة واملحرك الرئي�س 

ملحاور التنمية امل�شتدامة كافة م�شيدا 

بدعم القيادة الر�شيدة للدولة واهتمامها 

رئي�شًا  داعمًا  كونه  الطرق  بقطاع 

لالقت�شادات الوطنية والرتابط الجتماعي 

وال�شعادة وجودة احلياة . وثمن جهود 

اجلهات احلكومية التي تعد �رشيكا رئي�شا 

للوزارة ما اأثمر جناحات متميزة �شاهمت 

يف تعزيز العمل التكاملي امل�شرتك بني 

خمتلف اجلهات احلكومية.

العني-وام:

وقع مركز اأبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة 

جامعة  مع  تفاهم  مذكرة  اأبوظبي،   – وال�شياحة 

الإمارات العربية املتحدة، وذلك على هام�س مهرجان 

العني للكتاب الذي ينظمه املركز يف ا�شتاد هزاع بن 

زايد مبنطقة العني.

وقع املذكرة �شعادة الدكتور علي بن متيم، رئي�س 

مركز اأبوظبي للغة العربية، والدكتور غالب الربيكي، 

بالإنابة،  املتحدة  العربية  الإمارات  جامعة  مدير 

بح�شور عدد من املهتمني بدرا�شات اللغة العربية.

اأبوظبي للغة  اإطار �شعي مركز  وتاأتي املذكرة يف 

العلمية  املوؤ�ش�شات  مع  تعاونه  لتعزيز  العربية 

يدعم  مبا  والعامل،  الإمارات  دولة  يف  والأكادميية 

املجال البحثي يف علوم اللغة العربية، وال�شتفادة 

من اخلربات العلمية الكبرية التي متتلكها جامعة 

الإمارات العربية املتحدة، باعتبارها اجلامعة الرائدة 

يف دولة الإمارات.

مركز  حر�س  متيم،  بن  علي  الدكتور  �شعادة  واأكد 

اجلهات  مع  التعاون  على  العربية  اللغة  اأبوظبي 

ريادة  يعزز  مبا  البارزة،  والتعليمية  الأكادميية 

على  ووجودها  انت�شارها  ويدعم  العربية  اللغة 

ال�شاحة العلمية، من خالل اأبحاث ودرا�شات علمية 

جادة ور�شينة، ويف مقدمة هذه املوؤ�ش�شات جامعة 

الإمارات العربية املتحدة، م�شيًفا اأن مذكرة التفاهم 

مع اجلامعة �شت�شهم يف دعم الدرا�شات والأبحاث يف 

املجالت اللغوية املختلفة، مبا يحفظ للغة العربية 

مكانتها باعتبارها متثل الهوية الوطنية واحل�شارية 

وحلقة الو�شل بني املا�شي واحلا�رش.

من جهته قال الدكتور غالب الربيكي، اإن توقيع املذكرة 

ياأتي يف اإطار تفعيل التعاون امل�شرتك بني موؤ�ش�شات 

الدولة، لتحقيق اخلطط والربامج ال�شرتاتيجية، حيث 

العربية  اللغة  برامج  دعم  التفاقية يف  �شت�شاهم 

ومتكينها وتعزيز ح�شورها كوعاء ثقايف وح�شاري 

العاملية، وذلك يف خمتلف املجالت  اللغات  بني 

النوعية  والأن�شطة  والإقليمية  الدولية  واملحافل 

والربامج الأكادميية، من خالل تطوير وتعزيز مهارات 

امل�شرتكة  الربامج  عرب  بها،  والناطقني  املتعلمني 

للكتب.  ومعار�س  واأم�شيات  وندوات  موؤمترات  من 

واأ�شاف نعمل من خالل املذكرة على تعزيز وتن�شيط 

الفعاليات باللغة العربية، كموروث ح�شاري وثقايف 

عرب منا�شط اإبداعية، من خالل ال�شتفادة من اخلربات 

الأكادميية والبنية التحتية التي متتلكها اجلامعة، 

ومبا يهدف اإىل تن�شيق كافة اجلهود من خالل فرق 

عمل نوعية ملتابعة تنفيذ اخلطط والربامج والروؤى 

ال�شرتاتيجية الوطنية امل�شرتكة بني الطرفني.

ومبوجب املذكرة �شيتم العمل على دعم جهود تطوير 

واحلفاظ  ون�رشها  ومتكينها  العربية  اللغة  تعليم 

عليها، وت�شهيل تعلمها ل�رشائح جمتمعية خمتلفة 

من خالل م�شاريع بحثية، كما �شيتم ال�شتفادة من 

اخلربات العلمية والأكادميية ومن املرافق املتوافرة 

للمكتبة  البيانات  وقواعد  الطرفني  من  كل  لدى 

الإلكرتونية، اإىل جانب الرتويج ملعار�س الكتب التي 

ينظمها مركز اأبوظبي للغة العربية، وت�شيري الرحالت 

الطالبية لها، وامل�شاركة يف الربامج التي تت�شمنها.

»الطاقة والبنية التحتية« :ا�شت�شاري ال�شارقة يجيز تعديل قانون تنظيم »مجل�س التعليم«

خطة م�شتقبلية للطرق لل�شنوات الـ10 المقبلة بقيمة 5 مليارات درهم

مركز اأبوظبي للغة العربية يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة الإمارات

يومية .. �شيا�شية .. م�شتقلة
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 اإلغاء اعالن �شابق

 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:  ويسرتن سبا اند صالون 

رخصة رقم : CN- 2168172 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل مدير/ إضافة فايز احمد السعدي امري الدين السعدي ثوكور 

ذ.م.م   الواحد  الشخص  رشكة   - القابضة  املارينا  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

  ALMARINA HOLDING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد خلفان محمد خلفان الهاميل

 تعديل رأس املال/ من NuLL إىل 1000000 

تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

تعديل إسم تجاري من /  WESTERN SPA & SALON - ويسرتن سبا اند صالون إىل 

WESTERN SPA SALON - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C - ويسرتن سبا 

اند صالون - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل 

أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو 

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

رشكة   - الطلبات  لتوصيل  فينشار  فود  السادة:   بأن/  اإلقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

الشخص الواحد ذ.م.م  

رخصة رقم : CN- 3851824 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة جافيد اسالم محمد اسالم )%50( تعديل الرشكاء تنازل 

وبيع/ إضافة فيضان عىل وارث عىل )50%(

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف جافيد اسالم محمد اسالم 

تعديل مدير/ حذف جافيد اسالم محمد اسالم 

تعديل رأس املال/ من NuLL إىل 50000 

تعديل شكل قانوين/ من رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة 

 FOOD VENTuRE DELIVERY ORDER SERVICES  /تعديل إسم تجاري من

رشكة   - الطلبات  لتوصيل  فينشار  فود   -  - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

الشخص الواحد ذ.م.م  إىل EMERGING DELIVERY SERVICE LLC - امري جينغ 

لخدمات التوصيل ذ.م.م 

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل 

يوم واحد  من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن  
الكرامة للتمور والعسل

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3663603   : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 
مراجعة  دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:  التيليه للفنون 

رخصة رقم : CN- 1197759 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل مدير/ إضافة شريين عمر بحصيل 

تعديل وكيل خدمات/ حذف سعيد عبدالله حمدان غميل الشاميس 

تعديل رأس املال/ من NuLL إىل 150000 

تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

 L إىل  للفنون  التيليه   -  LATELIER DES ARTS /من تجاري  إسم  تعديل 

ATELIER DES ARTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. - التيليه 

للفنون - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 

االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 

املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة. 

الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن  
صالون مهرة العني للسيدات 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1172432  : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 
مراجعة  دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن  دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  اكورت واي 
للصيانة املباين 

رخصة رقم :CN - 3892022 قد تقدموا إلينا بطلب:
سامل  الحريي  راشد  عبيد  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الكتبي 100%    
سليامن  احمد  يوسف  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل   

سعيد املهري 
 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة  
تاريخ  من  يوماً  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

مركز أبوظبي لألعم تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة : هارد 

لوفري لخدمات التوصيل - فرع 

رخصة رقم : CN- 4516519 قد تقدموا إلينا بطلب : 

 1x1 إىل NuLLxNuLL تعديل لوحه اإلعالن/ إجاميل من مساحة

 HARD LOuVER FOR DELIVERY  / من  تجاري  إسم  تعديل 

إىل  فرع   - التوصيل  لخدمات  لوفري  - هارد   SERVICES BRANCH

كارينو   -  CARINO LOuVER FOR DELIVERY SERVICES

لوفري لخدمات التوصيل  

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 

فإن  وإال  اإلعــالن  هذا  نرش  تاريخ  من  واحــد   يوم  خالل  االقتصادية 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة: رستك لخدمات التكنولوجية - ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 1194908 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة محمد عبيد عبدالله محمد العبيديل )51%( 

تعديل مدير/ إضافة بينو فازافيليل ايساك ثانيكاد ابراهام 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عنود سامل سعيد سامل املظاوي 

تعديل إسم تجاري من/ SERTECH TECHNOLOGY SERVICES - LLC رستك 

 SERTECH  TECHNICAL SERVICES L.L.C لخدمات التكنولوجية - ذ.م.م  إىل

- رستك للخدمات الفنية ذ.م.م 

تعديل نشاط/ إضافة تركيب وإصالح خطوط انابيب النفط والغاز الطبيعي )0910017( 

تعديل نشاط/ إضافة تركيب وصيانة املولدات واملحوالت الكهربائية )4321015( 

تعديل نشاط/ إضافة خدمات تشغيل وصيانة مرافق صناعات النفط والغاز )0910008(

 تعديل نشاط/ حذف خدمات شبكات تقنية املعلومات )6202005( 

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل 

يوم واحد  من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

  نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 
االسم التجاري:   بريت بوينت للسياحة والسفر ذ.م.م 

 عنوان الرشكة: وحدة  10 ورشة املالك/ سعيد تريس سعيد املزروعي ، 
A مصفح الصناعية م 6 ق 45

  CN-1049425 :رقم القيد يف السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة
الحسابات واالستشارات  لتدقيق  السادة/ مريال عبدالحبيب  تعيني   -  2
بناًء عىل  بتاريخ  10-7-2022 وذلك  اإلدارية،  كمصفي قانوين للرشكة 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  الجمعية  قرار محرض 

بالرقم :  2224002055    
 تاريخ التعديل: 2022-11-20

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 
خالل مدة 30 يوماً من تاريخ نرش هذا االعالن.

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة: النجم املايس لخدمات التنظيف

رخصة رقم : CN- 2057192 قد تقدموا إلينا بطلب : 

مدير/  تعديل   )100%( عبدالغفور  ميدين  محمد  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

إضافة محمد ميدين عبدالغفور 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد عىل محمد حسن باطوق تعديل رأس املال/ 

من NuLL إىل 100000 

تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

تعديل إسم تجاري من/  AL NAJMAL MASI CLEANING SERVICES - النجم 

 AL NAJM AL MASI CLEANING SERVICES إىل  التنظيف  لخدمات  املايس 

- رشكة  التنظيف  لخدمات  املايس  النجم   -  - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

الشخص الواحد ذ.م.م  

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل 

أربعة عرش يوما  من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو 

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة: السهم الذهبي للمواد الغذائية - ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 1058708 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة عيل احمد اسامعيل بلبول )100%(

تعديل مدير/ إضافة عىل احمد اسامعيل بلبول 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عىل احمد اسامعيل بلبول 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عثامن صديق محمد حسني الخوري 

تعديل شكل قانوين/ من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

السهم   -  GOLDEN ARROW FOODSTuFF LLC  / من  تجاري  إسم  تعديل 

 GOLDEN ARROW FOODSTuFF - SOLE الذهبي للمواد الغذائية - ذ.م.م  إىل

الشخص  رشكة   - الغذائية  للمواد  الذهبي  السهم   -  PROPRIETORSHIP L.L.C

الواحد ذ.م.م  

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل 

يوم واحد  من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن  دائرة التنمية االقتصادية بخصــوص الرخصــة 
ميديكس  التجاري  باالسم   CN  -  3793634 رقم  
تعديل  طلب  بإلغاء  املؤمترات  لتنظيم  انرتناشيونال 

الرخصة وإعادة الوضع كام كان عليه سابقا.  
اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 
مراجعة  دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املذكورة. 
CN - 3793634   /الرقم : د ت/ ش ت

CA -  4504271 : رقم الخطاب



و��شنطن  )د ب �أ(-

 ت���رى �لباحث���ة �لأمريكية ناتا�ش���ا لوي�س �أن 

�لإرهاب يزد�د مرة �أخرى يف �أفريقيا، مع زيادة 

�قرت�ب �ملتطرفني �لإ�شالمويني من �إقامة خالفة 

يف �أفريقيا.وذك���ر �ملركز �لأفريقي للدر��ش���ات 

�ل�شرت�تيجية وهو معهد حتليل تابع للبنتاجون 

ه���ذ� �ل�شيف �أن �لهجمات �لإرهابية يف �أفريقيا 

ز�دت بن�شبة 300% خالل �لعقد �ملا�شي، وبلغت 

�لهجمات �لعنيفة �ل�شعف خالل �ل�شنو�ت �لثالث 

�لأخرية .

وتقول لوي�س، �لباحث���ة �ملتخ�ش�شة يف �لأمن 

�لأفريقي، مبا يف ذلك �لإرهاب، و�ل�رص�ع وحقوق 

�لإن�ش���ان يف تقري���ر ن�رصته جمل���ة نا�شونال 

�نرتي�شت �لأمريكية �إنه يف �شوء تخفيف قيود 

كوفي���د-19 وزيادة �لبطال���ة، �أ�شبحت منطقة 

�أفريقيا جنوبي �ل�شحر�ء » مو�شعا لالإرهاب«. 

وذكر مركز �أفريقيا �أن« �لوفيات نتيجة لالإرهاب 

هناك ز�دت �أكرث من �ألف �شخ�س منذ عام 2007، 

ون�شف �إجمايل �لوفي���ات كان نتيجة لالإرهاب 

عاملي���ا �لعام �ملا�شي و�ل���ذي �شهدته �أفريقيا 

جنوبي �ل�شحر�ء، خا�شة يف منطقة �ل�شاحل«. 

كم���ا �أن �أفريقي���ا ت����رصرت ب�ش���دة بتاأثري�ت 

�لحتبا�س �حلر�ري، حيث �أ�شبحت �ملجتمعات 

�لريفي���ة و�لفقرية �أكرث عر�شة لنفوذ �جلماعات 

�ملتطرف���ة، وهي تبح���ث با�شتماتة عن فر�س 

لإعالة �أ�رصها.

وت�شيف لوي�س، �حلا�شلة على درجة �ملاج�شتري 

يف �ل�ش���وؤون �لعاملية م���ع �لرتكيز على �لأمن 

�لعابر للدول من جامع���ة نيويورك �أن �لقيادة 

�لأمريكية يف �أفريقيا) �فريك���وم( ذكرت �ل�شهر 

�ملا�شي �أن حركة �ل�شباب ه���ي« �أكرب و�أن�شط 

�شبكة قاعدة حركيا يف �لعامل، و�أثبتت �إر�دتها 

وقدرتها على مهاجمة �لوليات �ملتحدة«. وبعد 

�أ�شب���وع، �رتكبت �ل�شباب هجوما و��شع �لنطاق 

يف مقدي�شي���و ، �أدى ملقتل �أكرث من 100 مو�طن 

و�إ�شابة 300 �آخرين.

وم���ع �نت�ش���ار �لإرهاب يف �أكرث م���ن 12 دولة 

�أفريقي���ة، �أ�شبح م���ن �ملهم ب�ش���ورة متز�يدة 

�لت�شاوؤل عن �لكيفية �لتى رمبا ت�شبح بها �لدول 

�لأجنبية �أك���رث م�شاركة. ويزيد �أهمية هذ� �لأمر 

توقع ن�شوب حرب باردة بني �لوليات �ملتحدة، 

ورو�شيا، و�ل�شني. وعلى �أية حال، ل �شك �أن دول 

مثل فرن�ش���ا، و�لوليات �ملتحدة و�لتي و�جهت 

ف�شال كب���ري� يف �أفريقيا و�ل�رصق �لأو�شط �شوف 

تكون مرتددة يف �لقيام بتنفيذ عمليات كبرية 

ملكافح���ة �لتمرد. وعلى �شبي���ل �ملثال ، كانت 

�لوليات �ملتح���دة يف م�شاركتها يف �ل�شومال 

حري�شة للغاية باأل تك���رر �لأحد�ث �لتاريخية 

�لتي وقعت ع���ام 1993. ومع ذلك، �أثبتت مثل 

هذه �خليار�ت �لع�شكري���ة باأنها حتقق نتائج 

عك�شي���ة، مما ي���وؤدي �إىل حت���ولت خاطئة يف 

�ل�شرت�تيجيات.

وت�شري لوي����س �إىل �أن ثالثة �أرب���اع �لعمليات 

�لأمريكي���ة �خلارجي���ة تقريب���ا يف �لفرتة ما 

بني1989 و2018 كانت غري تقليدية. ومع ذلك 

حتولت �ل�شرت�تيجية �لع�شكرية �لأمريكية خالل 

�ل�شنو�ت �لقليلة �ملا�شي���ة بعيد� عن �لإرهاب 

و�جته���ت نح���و �ملناف�ش���ة �ل�شرت�تيجية بني 

�لدول، ل �شيما رو�شيا و�ل�شني. وي�شعف خف�س 

عمليات مكافحة �لتمرد ب�شكل كبري �لقدرة على 

تر�شيخ« نفوذ �أمريكي يف مناطق ��شرت�تيجية 

غري م�شتقرة« على حد قول �لباحث �لع�شكري 

�لأمريكي �أليك�شندر كاليوت. وكتب �ل�شابط يف 

�جلي�س �لأمريكي جو�شتني ليت�س يف عام 2014 

حم���ذر� من �أن �جلماعات �لإرهابية ت�شتغل هذ� 

�لتحول بعيد� عن ن�شاط مكافحة �لتمرد.

وقال ليت����س« �لعديد م���ن �لعنا�رص �لعنيفة 

�لتي لي�شت بدول على ��شتعد�د ل�شتغالل تلك 

�لتحولت: وما ز�لت �لقاعدة وجمموعات �أخرى 

لح�رص له���ا ن�شطة يف �أفغان�شتان، وباك�شتان، 

وكذلك �جلماعات �لتابعة لها يف �شمال �أفريقيا، 

و�ليمن، ومناطق �أخرى؛ حيث تو��شل بوكو حر�م 

يف نيجريي���ا و�ل�شب���اب يف �ل�شومال مو�جهة 

خ�شومهما يف معركة �شاري���ة؛ كما �أن تنظيم 

�لدولة �لإ�شالمية)د�ع�س( تنامى بوترية خميفة 

يف �شوري���ا و�لعر�ق. و�ش���وف يظهر �ملزيد من 

�جلماعات �ملتطرفة«.

وتوؤكد لوي�س �أن توقعات لين�س �أثبتت �شحتها 

مع �نت�شار �جلماعات �لإرهابية �حلالية وظهور 

جماعات جدي���دة يف �أفريقيا. ومعظم �إجر�ء�ت 

حمارب���ة �لإرهاب رجعية ولي�ش���ت ��شتباقية، 

وت�شفر يف �لغالب عن جتاهل �لوليات �ملتحدة 

لالأ�شباب �لرئي�شي���ة للتحول �إىل �لتطرف. ومع 

�ن�شحاب �لولي���ات �ملتحدة و�لحتاد �لأفريقي 

من دول مث���ل �ل�شوم���ال، �أ�شبحت �جلماعات 

�لإرهابي���ة �كرث جر�أة. وعالوة عل���ى ذلك، فاإن 

حم���الت �لدعاية �لرو�شية و�ل�شينية يف �أنحاء 

�أفريقيا �أ�شفرت عن �أ�شافني �شد �لغرب. و�أ�شفرت 

�مل�شاعر �شد فرن�ش���ا و�لتي عززتها رو�شيا عن 

هجمات مميتة و�ن�شحاب فرن�شي كامل من مايل.

ويتعني �أن تعزز �ل�شيا�شة �لأمريكية �ملزيد من 

�لعالقات يف �أفريقيا وو�شع ��شرت�تيجيات �أف�شل 

للم�شاركة. ومع ذلك، فاإنه مع �لتحول �لع�شكري 

بعيد� ع���ن مكافحة �لتمرد، يثار �لت�شاوؤل حول 

كيف ت�شتطيع �لوليات �ملتحدة تو�شيع نطاق 

تو�جدها يف �أفريقيا. ويف ظل ف�شلها موؤخر� يف 

�ل�رصق �لأو�شط، يبدو �أن و��شنطن غري قادرة على 

�لتعلم من �أخطائها �ل�شابقة.

وم���ا مل تغري �لوليات �ملتحدة ��شرت�تيجياتها 

�لدبلوما�شية و�لع�شكرية يف �أفريقيا، من �ملحتم 

�أنها �شوف تكرر نف�س �لأخط���اء. و�إذ� ما قامت 

�لوليات �ملتح���دة بتو�شيع نط���اق تو�جدها 

�لع�شكري يف �أفريقيا، م���ن �ملرجح �أنها �شوف 

تف�شل مرة �أخرى يف �إدر�ك �لتعقيد�ت �خلارجية 

و�شوف تك���ون عاجزة عن تر�شي���خ حكومات 

فعالة، ومن ثم �شوف تعود �إىل ممار�شة �لتخلي 

ع���ن جهود بناء �لدول. ومث���ل هذه �ل�شيا�شات 

�شوف تزيد فر�غات �ل�شلطة و�لأمن �شوء�، و�شوف 

تفاقم �نت�شار �لإرهاب �لذي يتز�يد بالفعل.

ول �ش���ك �أن �أوجه ف�ش���ل �لوليات �ملتحدة يف 

�لع���ر�ق �شوف تدف���ع و��شنط���ن �إىل �لرتدد يف 

�مل�شاركة يف عمليات مكافح���ة �لتمرد. ورغم 

�أن �لوليات �ملتح���دة �شهدت ما�شيا م�شطربا 

بالن�شبة لعمليات مكافحة �لتمرد يف �أفريقيا، 

فاإنه �شوف يكون من �مل�شتحيل جتاهل �نت�شار 

�لنف���ود �لرو�شي و�ل�شين���ي و�لتهديد �ملتعلق 

باإمد�د�ت �مل���و�رد �لرئي�شية. وم���ن �ملوؤكد �أن 

�لعتم���اد على �ملو�رد �ملهم���ة �شوف يزيد من 

�ملناف�شة يف �أفريقيا. وبالإ�شافة �إىل ذلك، �شوف 

ي���وؤدي تو�شع �لإرهاب يف �لقارة �إىل ��شطر�بات 

حتمية يف �مد�د�ت هذه �ملو�رد �لرئي�شية.

ويلخ�س حتذير �ملحلل ر�شيد عبيد فيما يتعلق 

بحرك���ة �ل�شب���اب حا�رص وم�شتقب���ل �لإرهاب 

يف �أفريقي���ا: �إذ يقول« ��شتع���دو�! �شوف يزد�د 

�لأمر �شوء� قب���ل �أن يتح�شن«. ويف مرحلة ما 

يف �مل�شتقبل �لقري���ب، �شوف ي�شغط هذ� على 

�لولي���ات �ملتحدة لتو�شيع نطاق تو�جدها يف 

�أفريقيا. فلي�س بو�شع �لوليات �ملتحدة مو��شلة 

دورة فق���د�ن تركيزه���ا على مكافح���ة �لتمرد، 

ون�شي���ان �لدرو�س �ملا�شية ، وغ�س �لطرف عن 

و�شع �شوف يجذبها �إليه يف نهاية �لأمر.

�شرم �ل�شيخ )د ب �أ(-

�نتقدت نا�شطة �ملن���اخ �لأملانية لويز� 

نويباور قر�ر�ت موؤمتر قمة �ملناخ �لعاملي 

يف منتجع �رصم �ل�شيخ يف م�رص. وبعد 

�لتفاق على �رصف مدفوعات للتعوي�س 

عن �لأ�رص�ر �ملناخية يف �ملوؤمتر، قالت 

نويباور لوكالة �لأنباء �لأملانية )د.ب.�أ( 

يف �رصم �ل�شيخ ي���وم �لأحد �إن » �لقر�ر 

��شتغل �شحايا �ليوم لأزمة �ملناخ على 

ح�شاب �شحايا �لغد«.

يف �لوق���ت نف�ش���ه، ر�أت نويب���اور �أن 

�لنفر�ج���ة �لتي حدث���ت يف مدفوعات 

�لتعوي�س عن �أ�رص�ر �ملناخ تعد »جناحا 

ملحا للغاية« من �أجل حتقيق حد �أدنى 

من �لعد�لة.

وقالت نويباور �إن من �ل�شخرية م�شاعدة 

دول للتعوي�س عن �خل�شائر و�لأ�رص�ر من 

جانب » و�أن يتم م���ن جانب �آخر �إقر�ر 

�شيء ب�شكل م�شرتك �شي�شبب �ملزيد من 

�لأ�رص�ر و�خل�شائر ب�شكل ل نهاية له«.

و�أ�شارت نويباور �إىل �أن �ملجتمع �لدويل 

مل ينج���ح يف �تخاذ قر�ر ب�ش���اأن �إنهاء 

�أن���و�ع �لطاقة �لأحفورية على �لرغم من 

�أن موؤمتر كوب 27 يناق�س �أزمة �شببتها 

�أنو�ع �لطاق���ة �لأحفوري���ة، معربة عن 

�عتقادها باأن ه���ذ� �لأمر ميثل �أ�شد�ء » 

�لكون �ملو�زي«، و�أردفت:« و�إذ� كان هناك 

�أي �شخ�س كان ير�وده �لأمل يف �أن يكون 

هذ� هو �مل���كان �لذي �شيتم فيه �لتغلب 

على �أزمة �ملناخ، فاإننا ن�شتطيع �أن نعلن 

�أنه لي�س كذلك. هذ� �شيء �شعب«.

وخالل ف���رتة �ملوؤمتر �لت���ي ��شتغرقت 

�أ�شبوع���ني، كانت نويب���اور/26 عاما/ 

ونا�شطون م���ن كل �أنحاء �لعامل طالبو� 

عرب مظاهر�ت و�أن�شطة �أخرى بقر�ر�ت �أكرث 

طموحا يف �ملوؤمتر �لأممي.

و�أعربت نويباور ع���ن قناعتها باأنه ما 

كان من �ملمكن �لتو�ش���ل �إىل �لنفر�جة 

يف مدفوع���ات �لتعوي�شات عن �لأ�رص�ر 

�ملناخية لول �شغط �ل�ش���ارع » ولهذ� 

�ل�شبب خرجت م���ن هذه �لقمة �لر�شالة 

�لتي تقول �إن �حلر�ك موؤثر«.

ور�أت نويباور �أن �لتفاق على �مل�شاعد�ت 

» يع���زز فينا جميعا هن���ا قناعة �أننا 

ن�شتطيع �أن ن�شنع فارقا، وكل �شيء �آخر 

يف �لبيان ي�شدد علين���ا باأننا يجب �أن 

ن�شنع فارقا«.

مقدي�شو  )د ب �أ( -

 �أعلن �شن���دوق �لأمم �ملتحدة �لعاملي 

للتعليم يف حالت �لط���و�رئ و�لأزمات 

�ملمت���دة ع���ن �أول منح���ة لال�شتجابة 

حلالت �لطو�رئ، بقيمة 5 ماليني دولر، 

�ملت�رصرين من  �ل�شومالي���ني  لالأطفال 

�جلف���اف �مل�شتمر و�ملدم���ر، �إىل جانب 

جتدد �لنز�عات حول �ملو�رد �ل�شحيحة.

وذكرت وكالة �لأنباء �لوطنية �ل�شومالية 

)�شونا(،  �لأحد، �أن �شندوق »�لتعليم ل 

ميكن �أن ينتظر« ق���ال �إن �ملنحة، �لتي 

تبلغ مدتها 12 �شهر�، �شتقدمها منظمة 

»كري« �لدولي���ة بالتن�شيق مع منظمة 

�لأمم �ملتح���دة للطفول���ة وغريه���ا من 

�ل�رصكاء �ل�شرت�تيجيني �ملحليني. 

و�شي�ش���ل �ل�شتثم���ار �إىل 43 �ألف طفل 

ومر�هق غ���ري ملتحق���ني باملد�ر�س، �أو 

معر�شني خلطر �لت�رصب نتيجة للجفاف 

�مل�شتمر منذ �أربع �شنو�ت، �لذي دفع 9ر2 

مليون �شخ�س �إىل ترك منازلهم، وخلق 

�شبح جماع���ة يف �ل�شومال وعرب �لقرن 

�لأفريقي. و�أ�شار �ل�شندوق �إىل �أن �جلفاف 

يف �لقرن �لأفريقي يعترب و�حد� من �أ�شو�أ 

�لك���و�رث �ملرتبطة بتغ���ري �ملناخ يف 

�ل�شنو�ت �لأربعني �ملا�شية. 

ويت�رصر 1ر3 ملي���ون طفل ومر�هق من 

�جلفاف يف �ل�شومال، مبن فيهم �أكرث من 

400 �ألف طفل نازح حديثا، ممن هم يف 

�شن �ملدر�شة. وت�شبب �جلفاف يف نز�عات 

حول �حل�شول على �لغذ�ء و�ملياه و�شبل 

�لعي�س.

و�أو�ش���ح �ل�شندوق �أنه م���ع وجود 2ر4 

ملي���ون طفل خارج �ملدر�شة بالفعل يف 

�ل�شومال وتعر�س �أطف���ال �آخرين يبلغ 

عدده���م 900 �ألف خلط���ر �لت�رصب، فاإن 

�لفتيات و�لفتيان معر�شون خلطر �لعنف 

�لقائم على نوع �جلن�س وزو�ج �لأطفال، 

و�ملجاعة،  �لتغذي���ة،  و�ش���وء  و�جلوع، 

و�لتجني���د يف �جلماع���ات �مل�شلح���ة، 

وعمالة �لأطف���ال وغريها من �نتهاكات 

حقوق �لإن�شان.

وقالت مديرة �ل�شندوق يا�شمني �رصيف: 

“�أزمة �ملناخ هي �أزم���ة تعليم. ويجب 
�أن نتكاتف معا كمجتمع عاملي ل�شمان 

توفري �ل�شالمة و�حلماية و�لفر�س �لتي 

يتيحها �لتعليم �جليد للفتيات و�لفتيان 

يف �ل�شومال”.

نا�شطة �لمناخ �لألمانية نويباور: مدفوعات تعوي�ض �لأ�شر�ر 
�لمناخية »نجاح ملح«

�شندوق تعليم تابع للأمم �لمتحدة يعلن عن منحة للأطفال 
�لمت�شررين من �لجفاف في �ل�شومال
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َ»جوجل« ت�شيف خ�شائ�ض جديدة �إلى 

خدمات �لخر�ئط و�لبحث و�لت�شوق

»تيك توك« تبد�أ �ختبار ن�شخة �أولية من 

من�شة و�جهة برمجة تطبيقات للأبحاث

 نيويورك   )د ب �أ( –

 �أعلن���ت �رصكة خدمات �لتكنولوجي���ا و�لإنرتنت 

�لأمريكي���ة جوجل ط���رح جمموع���ة جديدة من 

�خل�شائ�س خلدم���ات »جوجل ماب�س« )�خلر�ئط( 

وحمرك �لبحث وجوجل �شوبنج للت�شوق، يف حني 

كانت �ل�رصكة قد ك�شفت عن هذه �خل�شائ�س لأول 

مرة خالل موؤمتر �شري����س �أون يف �أيلول/�شبتمرب 

�ملا�شي، حيث بد�أت توفريها للم�شتخدمني حاليا.

وم���ع �خل�شائ�س �جلدي���دة، �شيك���ون يف مقدور 

م�شتخدمي حمرك بحث جوجل �لبحث عن طبقهم 

�ملف�ش���ل يف �أي مطعم جماور له���م. على �شبيل 

�ملثال، ميك���ن  للم�شتخدم كتابة عبارة »مكرونة 

باجلنب قريب���ة مني« لكي يعر�س �ملحرك ��شماء 

�ملطاعم �ملجاورة و�لت���ي تقدم هذ� �لطبق �شمن 

قائمة �لطعام لديها. ومبجرد �لعثور على �لنتيجة 

�لتي يتم �لبحث عنه���ا، ميكن للم�شتخدم �لعثور 

عل���ى مزيد م���ن �ملعلومات مثل  ثم���ن �لطبق �أو 

مكوناته وغري ذلك.

كما طرحت جوجل خ�شائ����س جديدة يف خدمة 

جوجل ماب�س، ت�شمل خا�شية ليف فيو لتي تتيح 

�إمكانية �لبحث �ملرئي عن �لأماكن يف �لعديد من 

�ملدن مثل لندن ولو�س �أجنلي�س ونيويورك وباري�س 

و�شان فر�ن�شي�شكو وطوكيو.

وقال���ت �رصكة جوج���ل يف بيان ع���رب �لإنرتنت 

»�فرت�س �أنك �شتزور نيويورك وتريد خطة للت�شوق 

ومقابلة �لأ�شدق���اء... �رفع �لهاتف و�نقر على رمز 

�لكام���ري يف �شفحة حمرك �لبحث، لروؤية �ملتاجر 

�لقريبة وغريها من �لأماكن �ملطلوبة مثل �ملقاهي 

و�لبنوك وماكينات �ل����رص�ف �لآن. ومع ��شتخد�م 

تكنولوجيا �لو�قع �ملعزز يف �لأ�شهم و�لجتاهات، 

ميك���ن لك روؤية �لجت���اه  �ملوج���ود فيه وكيفية 

�لو�شول �إىل �ملكان �ملطلوب«.

كما تتيح جوجل ��شتخد�م حمرك �لبحث للعثور 

على �أف�شل حمطات �شحن لل�شيار�ت �لكهربائية، 

حيث ميكن للم�شتخدم �لبحث عن »حمطات �شحن 

�ل�شي���ار�ت �لكهربائية« و�ختي���ار مر�شح »�شحن 

�رصيع« كما ميكن للم�شتخدم حتديد �ملحطات �لتي 

تتو�فق مع نوع قاب�س �ل�شيارة �لكهربائية.

كما تتيح جوجل حاليا خا�شية جديدة للت�شوق 

با�شتخ���د�م تكنولوجي���ا �لو�قع �ملع���زز، و�لتي 

ت�شته���دف ت�شهيل  �لعث���ور عل���ى �لحتياجات 

�لأ�شا�شية �ملنا�شبة له. وقالت جوجل �إن خا�شية 

مكتبة �ل�ش���ور �جلديدة �خلا�شة له���ا تقدم 148 

طر�ز� متثل طيف متنوع من �ألو�ن �لب�رصة و�لأعمار 

و�جلن�س و�شكل �لوجه و�ملالم���ح �لعرقية و�أنوع 

�لب�رصة. ولذلك �شيكون من �لأ�شهل على �مل�شتخدم 

�ختيار �ملنتجات �لتي تنا�شب �شكله.

 بكني   )د ب �أ( –

 يف وق���ت �شابق من �لعام �حل���ايل، �أعلنت �رصكة 

تطبي���ق �لتو��شل �لجتماع���ي �ل�شينية تيك توك 

قيامها بتطوير و�جهة برجمة �لتطبيقات لالأبحاث 

لتح�شني �لو�شول �إىل �لبيانات �لعامة و�ملجهولة 

�خلا�شة �ملحتوى و�لأن�شطة على �لتطبيق. وقالت 

�ل�رصكة �إنه���ا م�شتعدة لإط���الق ن�شخة جتريبية 

للمن�شة وطالبت �أع�ش���اء �ملجال�س �ل�شت�شارية 

للمحتوى و�لأمان �لتابعة للتطبيق بهدف �ختبار 

�لن�شخة �لأولية من �ملن�شة.

وقالت تيك توك يف بيان عرب �لإنرتنت »لكي تبد�أ 

�لتجرب���ة، نطالب �أع�شاء �ملجال����س �ل�شت�شارية 

للمحتوى و�لأمان  من ذوي �خلربة يف �ملعلومات 

�مل�شلل���ة و�لتط���رف �لعنيف ون�ش���اط �لكر�هية  

و�لتقنيات �جلدي���دة باختبار  �لن�شخ���ة �لأولية  

من من�شة و�جهة برجم���ة �لتطبيقات لالأبحاث... 

�شيتمكن كل �لأح�شاء م���ن �لو�شول �إىل �لبيانات 

�لعام���ة، يف حني نقوم بجم���ع تقييماتهم ب�شاأن 

�شهولة �ل�شتخ���د�م و�لتجربة ب�ش���كل عام. نحن 

حري�شون على �ل�شتماع للتقييمات من �ملختربين 

وتطوير و�جهة برجمة تطبيقات �شتلبي �حتياجات 

�ملجتمع �لعلمي يف �لوقت �لذي حترتم خ�شو�شية 

جمتمعنا«. وعند �لإعالن �لأول عن �ملن�شة �جلديدة  

قالت �رصكة تيك توك �إن �لباحثني ل ميلكون حاليا 

طريقة �شهلة لتقييم �ملحتوى �أو �إجر�ء �لختبار�ت  

على من�شته���م، وهذ� هو �ل�شبب �لذي جعلها ترى 

�رصورة تطوير وجهة برجمة تطبيقات لالأبحاث.

وبالإ�شاف���ة �إىل و�جه���ة برجم���ة �لتطبيق���ات 

لالأبحاث، تطور تيك توك و�جهة برجمة تطبيقات 

لتعديل �ملحتوى. وتعتزم �ل�رصكة ن�رص �ملزيد من 

�ملعلومات ع���ن �مل�رصوع �جلديد خ���الل �ل�شهور 

�ملقبلة. و�شتعط���ي �لو�جهة �جلديدة لعدد خمتار 

من �لباحثني طريقة لتقييم �أنظمة تعديل �ملحتوى 

يف تيك توك و�ختبار �ملحتوى �حلايل. 

�أ�صبحت �لجماعات �لإرهابية �أكثر جر�أة

باحثة �أمريكية: �أمريكا ل ت�شتطيع �لتخلي عن مكافحة �لتمرد في �أفريقيا

�لريا�ض ) د ب �أ ( - 

�أعلن مهرجان �لبحر �لأحمر �ل�شينمائي �لدويل  

يف �ل�شعودي���ة ، �لأحد، عن برنامج م�شابقة 

�ل�شينما �لتفاعلية، �لذي يحتفي بالتقنيات 

و�لبت���كار�ت �ل�شينمائية �جلديدة؛ �إذ يعر�س 

�لربنامج 10 �أعمال من �أف�شل �إبد�عات �لو�قع 

�لفرت��شي يف �ل�شينما �لعاملية لعام 2022.

ووف���ق وكالة �لأنب���اء �ل�شعودي���ة ) و��س( ، 

�شتتناف�س �أعمال »�لتنّبوؤ باملطر«، و«�لقط 

�لع�ش���ريي«، و«وم�ش���ة«، و«تاأم���الت يف 

�لك���ون« ، للف���وز بجو�ئز �لي����رص �لذهبية 

و�لف�شية �لتي تبلغ قيمته���ا 10 �آلف دولر 

�أمريكي، بالتعاون مع برنامج �إثر�ء للحلول 

�لإبد�عية، �أول برنامج لتطوير �أعمال �لو�قع 

�لفرت��شي يف �ململكة، لعر�س �أربعة م�شاريع 

من �لأعم���ال �ملختارة ل���دورة مهرجان هذ� 

�لعام.

وعدّ مدير �لربنام���ج �لدويل ملهرجان �لبحر 

�لأحم���ر كليم �أفتاب، �لأعم���ال �ملختارة من 

�أف�شل �أعمال �لو�قع �لفرت��شي من كافة �أنحاء 

�لعامل و�لتي جتمع بني �لفن و�أحدث �لتقنيات 

�مل�شتخدمة ل�شياغة م�شتقبل رو�ية �لق�ش�س.

من جانبها �أو�شحت مربجمة برنامج �لو�قع 

�لفرت��ش���ي يف مهرجان �لبح���ر �لأحمر ليز 

روزنت���ال، �أن من بني جمموع���ة �أعمال هذ� 

�لعام �أحد �أول جتارب �لو�قع �ملختلط متعدد 

�لالعبني؛ حيث يدف���ع هوؤلء �لفنانني حدود 

�لإبد�ع �إىل �آفاق جديدة.

ُيذك���ر �أن �أفالم برنام���ج �ل�شينما �لتفاعلية 

�شتعر����س خالل �لفرتة من �لثاين �إىل �لثامن 

من كانون �لأول/  دي�شمرب �ملقبل .

�شان فر�ن�شي�شكو   )د ب �أ( –

 بد�أت �رصكة �لإلكرتونيات �لأمريكية �لعمالقة 

تفعي���ل خا�شية طلب �لنج���دة �لطارئة عرب 

�لأقمار �ل�شطناعية �إىل �أحدث جيل من هو�تفها 

�لذكية �آيفون 14 و�آيفون 14 برو، وهو ما يتيح 

مل�شتخدمي هذه �لهو�تف �إر�شال ر�شالة ن�شية 

ق�شرية لطلب �لنجدة حتى يف �لأماكن �لتي ل 

توجد فيها تغطية ل�شبكات �لهاتف �ملحمول 

نظر� لأنها تعتمد على �لأقمار �ل�شطناعية.

وقالت �رصكة �آبل �إن �خلدمة �جلديدة �لتي بد�أ 

تفعيلها �لأ�شبوع �ملا�شي  يف كل من �لوليات 

�ملتحدة وكند� تتيح للم�شتخدم  توجيه هاتفه 

�لذك���ي من طر�ز �آيفون 14 نح���و �أحد �لأقمار 

�ل�شطناعية ث���م ير�شل ر�شالة عاجلة لطلب 

�لنجدة، حت���ى �إذ� مل توجد تغطية ل�شبكات 

�ملحمول يف �ملنطقة.  وتعتزم �آبل �إطالق هذه 

�خلدمة يف �أملانيا وفرن�ش���ا و�أيرلند� بنهاية 

كانون �لأول/دي�شمرب �ملقبل.

وتعت���رب �خلا�شية �جلديدة تط���ور� كبري� يف 

�لهو�ت���ف �لذكية، حيث م���از�ل �مل�شتخدمون 

حتى �لآن يحتاجون �إىل هاتف خا�س بهو�ئي 

�أطول للتو��شل عرب �لأقمار �ل�شطناعية.

وتعتزم �آبل توفري ه���ذه �خلدمة جمانا ملدة 

عامني �عتبار� من ب���دء ت�شغيل جهاز هاتف 

�آيفون14 �خلا�س بامل�شتخ���دم. �أما بالن�شبة 

لأ�شحاب هو�تف �آيفون 14 حاليا ف�شتبد�أ فرتة 

�لعامني م���ن تاريخ بدء توفري �خلدمة يف �أي 

دولة� يف حني مل ت�رص �آبل �إىل �ل�شعر �ملتوقع 

للخدمة بعد �نتهاء فرتة �لعامني.

ولتفعي���ل هذه �خلدم���ة دجمت �آب���ل نظام 

مت تطوي���ره د�خلي���ا لتمكني هو�ت���ف �آيفون 

14 و�آيف���ون 14 ب���رو من �لت�ش���ال بالأقمار 

�ل�شطناعية.

يف �لوق���ت نف�شه فاإن ��شتمر�ر �ت�شال �لهاتف 

بالقم���ر �ل�شطناعي ميثل م�شكلة فنية حيث 

يجب ��شتم���ر�ر توجيهه نحو قمر ��شطناعي، 

يف حني ي�شتغرق �إر�شال �لر�شالة عدة دقائق. 

ونظ���ر� لعدم �إمكانية روؤية �لقمر �ل�شطناعي 

بالع���ني �ملجردة، ف���اإن �مل�شتخدم ي�شتطيع 

�لتع���رف على �جتاه �لقم���ر �ل�شطناعي من 

خالل ر�شم يظهر على �شا�شة �لهاتف.

ويف وقت �شابق قالت �آبل �إنها ��شتثمرت 450 

ملي���ون دولر لتوفري �خلدم���ة �جلديدة حيث 

�شت�شاعد هذه �ل�شتثمار�ت يف تو�شيع وحت�شني 

�شبكة �لأقمار �ل�شطناعية و�لت�شالت �خلا�شة 

ب�رصيكة �آبل جلوبال �شتار �لتي ت�شغل 24 قمر� 

��شطناعيا لأغر��س �لت�شالت.

�ل�شعودية : مهرجان �لبحر �لأحمر �ل�شينمائي يعلن 

م�شابقة �ل�شينما �لتفاعلية

تفعيل خا�شية طلب �لنجدة عبر �لأقمار �ل�شطناعية في 

�لهاتف �لذكي �آيفون 14 
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اأبوظبي-وام:
 شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيــان رئيس الدولة "حفظه 
اللــه " يوم األحد منافســات الجولة 
للفورموال1  العالم  الختامية لبطولــة 
" جائــزة االتحــاد للطــران الكربى 
للفورمــوال 1 ملوســم 2022 " التي 
تقام عىل حلبة مرىس ياس يف أبوظبي.. 
ورؤساء  الشيوخ  سمو  بحضور  وذلك 
الشــقيقة  الدول  من  املدعوين  الوفود 

والصديقة ضيوف الدولة.
الشيخ  املنافســات.. ســمو  وشــهد 
مكتوم بن محمد بن راشــد آل مكتوم 
نائب حاكم دبــي نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير املايل وسمو الشيخ عمار 
بــن حميد النعيمــي ويل عهد عجمان 
املعال  راشد  بن  الله  عبد  الشيخ  وسمو 
الشيخ  وسمو  القيوين  أم  حاكم  نائب 
حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم 
يف منطقــة الظفرة وســمو الشــيخ 
نهيان ممثل  آل  بــن محمــد  طحنون 

الشيخ  العني وسمو  الحاكم يف منطقة 
وســمو  نهيان  آل  محمد  بــن  رسور 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  نهيان  الشيخ 
مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان 
واإلنسانية  الخرية  لألعمال  نهيان  آل 
زايد  بن  الشــيخ سيف  والفريق سمو 
آل نهيــان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية وســمو الشيخ منصور 
بــن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
وسمو  الرئاســة  ديوان  الوزراء وزير 
الشــيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو 
املجلــس التنفيــذي إلمــارة أبوظبي 
وســمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان 
زايد  مؤسســة  إدارة  مجلــس  رئيس 
الشيخ  الهمم وســمو  العليا ألصحاب 
آل نهيان  الدكتور ســلطان بن خليفة 
الدولة  رئيس  السمو  مستشار صاحب 
وســمو الشــيخ خالد بــن محمد بن 
التنفيذي  املجلس  عضو  نهيان  آل  زايد 
رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وسمو 
آل  زايد  بــن  بن محمد  ذياب  الشــيخ 
إلمارة  التنفيذي  املجلس  عضو  نهيان 

أبوظبي وســمو الشــيخ منصور بن 
محمــد بن راشــد آل مكتــوم رئيس 
مجلس دبي الريايض وعدد من الشيوخ 
الســمو  صاحب  واملســؤولني. وهنأ 
رئيــس الدولة جميــع محبي رياضة 
ســباقات الســيارات يف العالم بنجاح 
اختتــام البطولــة واملنافســات التي 
جرت لنيل لقبها. وشكر سموه جهود 
للبطولة..  الختامية  الجولــة  منظمي 
معرباً عن تقديره لدور جميع الرشكاء 
الحدث  لهذا  الدولة  إنجاح استضافة  يف 

الريايض العاملي.
وكان سمو الشــيخ نهيان بن زايد آل 
بن  خالد  الشيخ  سمو  نهيان - يرافقه 
ـ قد حرض إىل  محمد بن زايد آل نهيانـ 
نقطة انطالق مركبات سباق "أبوظبي 
الجولة  2022 " .. معلنــاً انطــالق 
العالم 2022 بعد  لبطولــة  الختامية 
عزف الســالم الوطني لدولة اإلمارات 

العربية املتحدة.
ويف ختام الجولة توج ســمو الشــيخ 
خالد بــن محمد بن زايــد آل نهيان.. 

ســائق  فرســتابن  ماكس  الهولندي 
فريــق ريد بول الفائز بلقب الســباق 
ملوسم 2022 للفورموال1 -  الختامي 

أبوظبي.
 حســم الهولندي ماكس فرســتابن 
الختامية "جائزة  أبوظبي  جولة  لقب 
االتحاد للطران الكربى للفورموال 1" 
الستار مساء االحد  والتي أسدل عليها 

يف حلبة مرىس ياس بأبوظبي.
الخامس  الفــوز  فرســتابن  وحقق 
عىل  املوســم، متفوقا  هــذا  له  عرش 
القيايس  الرقــم  حطم  بعدما  نفســه 
املسجل باسم كل من مايكل شوماخر، 

وسيباستيان فيتل ) 13 مرة(.
وجاء ثانيا شارل لوكلر سائق فراري 
مقابل 15  عىل 18 نقطة  حاز  والذي 
لصاحب املركز الثالث ســرجيو بريز 

وذلك حسب ترتيب الجولة الختامية.
فقد  األخرى  املراكز  لرتتيب  وبالنسبة 
مرسيدس  فريق  ســائق  ساينز  احتل 
راسيل  خامسا  حل  بينما  الرابع  املركز 

سائق فريق مرسيدس.

ـــ
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الريا�سة

 

بنزيما يودع كاأ�س العالم بر�سالة موؤثرة 
لجماهيره

فرنسا  منتخب  نجم  بنزيما  كريم   ودع 
وريال مدريد اإلســباني كأس العالم يف 

قطر بسبب اإلصابة.
اســتبعاده من  عىل  بنزيما  كريم  وعلق 
ستخوض  التي  فرنســا  منتخب  قائمة 
العالــم 2022، بعد  كأس  منافســات 
اإلصابة التــي لحقت به خالل تدريبات 

كتيبة الديوك.
إىل  بنزيمــا  يف رســالة مؤثرة  وقــال 
حياتي  عىل "إنستغرام": "يف  مشجعيه 
لم أستســلم أبدا ولكــن الليلة يجب أن 
أفكر يف الفريق كما أفعل دائما، لذلك تم 
أترك مكاني لشخص يمكنه  أن  إخباري 
رائع  انجاز  تحقيق  يف  املنتخب  مساعدة 
بكأس عالم.. شــكرا لكــم جميعا عىل 

رسائل الدعم".

وأعلن االتحاد الفرنيس لكرة القدم، فجر 
األحد، استبعاد الالعب كريم بنزيما من 
العالم يف قطر  خوض منافســات كأس 
بســبب اإلصابة. وأكد االتحاد الفرنيس 
أن الالعــب املخرضم خضع لفحوصات 
املغناطييس، يف  بالرنني  بالتصوير  طبية 
أحد مستشــفيات الدوحة، والتي أثبتت 
تعرض بنزيما لتمزق عضيل يف املستقيم 

الفخذي.
وسيحتاج مهاجم منتخب فرنسا لفرتة 
األقل،  إىل 3 أســابيع عىل  تعايف تصــل 
ديديه  املدرب  حســابات  خارج  ليصبح 
كان  بعدما  املونديال، وذلك  يف  ديشامب 
قــد غاب لفرتة عن ريــال مدريد خالل 
الحايل، بسبب اإلصابة واإلجهاد  املوسم 

العضيل.

األعظم.. املجد  العالم.. البطولــة  كأس 
األكرب يف كرة القدم.. 30 يوماً من املتعة 
الكروية ينتظرها عشاق اللعبة الشعبية 
النســخة  تنطلق  عندما  العالم  يف  األوىل 
املونديــال »قطر 2022«  الـ 22 من 
مبارياتها  وتقام  32 منتخباً  بمشاركة 
عــىل 8 مالعب وألول مــرة يف منطقة 

الرشق األوسط يف حدث تاريخي.
أول بطولة لكأس  92 عاماً مرت عــىل 
عــام 1930 يف  أقيمت  عندمــا  العالم 

أوروغــواي، وعىل مدار تلك الســنوات 
الطويلــة مرت أحداث وُســجلت أرقام 
وُكتبــت أســماء يف تاريــخ البطولــة 
واللعبة.. مباريــات والعبون وأهداف.. 
املونديال  ذاكرة  تحكــي  وأحزان  أفراح 
التي بدأت بفكرة  البطولة  وتوثق تاريخ 
الســنوات  تلك  وأصبحــت بعد مــرور 
الذي يــراود الجميع، ويحلم  الحلم  هي 
املاليني  مبارياته  وحضور  بمشــاهدته 

من عشاق الساحرة املستديرة.

فان دايك ُيعلق على غياب ماني 
ويك�سف عن المر�سحين للقب

علق فان دايك مدافــع ليفربول اإلنجليزي ومنتخب 
هولندا، عىل غياب النجم الســنغايل ساديو ماني عن 
منافســات كأس العالم 2022 بسبب اإلصابة، كما 

كشف عن املنتخبات املرشحة لحصد لقب املونديال.
دايك يف ترصيحات نقلها موقع "ليفربول  وقال فان 
العالم،  إيكو": "حزين لغياب ساديو ماني عن كأس 
واحد  وساديو  الالعبني  أفضل  تستحق  البطولة  هذه 
منهم، هو العب من الطراز العاملي، وسوف أفتقده".

وأضــاف: "لدينــا مجموعة جيدة مــن الالعبني يف 
ولكن  كبرة  خربة  مدرباً ذو  هولندا، ونملك  صفوف 

قبل كل يشء لدينا روح الفريق وهي األهم".
وعن املنتخبات املرشــحة لحصد بطولة كأس العالم 
األرجنتني  دايــك: "بالنســبة يل  فان  2022، قــال 
للقب  املرشــحة  املنتخبات  هي  وفرنســا  والربازيل 

كأس العالم 2022، ألنها تمتلك تشكيالت قوية".

كاأ�س العالم 2022..

البلجيكي مهاجمه روميلو   يفقد املنتخــب 
دور  يف  األوليــني  ملباراتيه  أقلــه  لوكاكــو 
املجموعات مــن مونديال قطر الذي ينطلق 
األحد، وذلك وفق ما أفادت تقارير إعالمية.

ولم يكــن مهاجم إنرت اإليطايل متواجدا مع 
منتخب بلجيــكا يف أول تمرين مفتوح أمام 
وســائل اإلعالم منذ وصوله إىل الدوحة ليل 
الفخذ  يف  إصابة  الســبت، بســبب  الجمعة 

األيرس.
لبلجيــكا، روبرتو  اإلســباني  املدرب  وقرر 
مارتينيس، اســتدعاء لوكاكو إىل تشــكيلة 
النهائيــات رغم اإلصابة التــي يعاني منها 
املنتخب )68 هدفا  تاريــخ  أفضل هداف يف 
الـ29  ابن  أن  إقراره  يف 102 مباراة(، رغم 

عاما "غر الئق بدنيا".
يف  للنهائيات  التشــكيلة  عن  إعالنه  وخالل 
مارتينيس  الحايل، قال  الشــهر  من  العارش 
الذي قاد بلجيكا إىل املركز الثالث يف النسخة 
األخرة يف روســيا عام 2018، أن املهاجم 
يخضع للعالج ولديه عرشة أيام حتى عشية 
املباراة األوىل يف املجموعة السادسة ضد كندا 

يف 23 نوفمرب الحايل، "كي يتعاىف تماما".
ولكنــه لم يتعــاف يف الوقت املناســب، ما 
ســيجعله خارج الفريق للمباراتني األوليني 
ما  تقدير وفق  أقــل  واملغرب عىل  كندا  ضد 

نقلت وكالة "فرانس برس".

يلجأ  أن  املرجح  لوكاكو، من  غياب  ظل  ويف 
الرتكي،  فنربختشــه  مهاجم  إىل  مارتينيس 
ميتــي باتشــواي الذي لعب أساســيا يف 
خرسها  التي  األخــرة  التحضرية  املباراة 

البلجيكيون الجمعة أمام مرص 1-2.

�سربة موجعة لبلجيكا قبيل انطالق مونديال قطر

 

 

.. كاأ�س العالم  2022 

 تاريخ واأرقام كاأ�س العالم..

فريق يا�س هيت لل�سباقات ي�سعد 
من�سة التتويج للمرة الثانية

 اأبوظبي- الوحدة:
 مع انتهاء الســباق األخر لجولــة كأس فورموال4 
اإلمارات يف اليوم األخر لسباق جائزة طران االتحاد 
الكربى للفورموال1 يف أبوظبي، ســجل لويس شارب 
الثانية  للمرة  األول  ريسينج مركزه  كارلني  فريق  من 
عىل التوايل يف سباقات عطلة نهاية األسبوع عىل حلبة 
مرىس ياس. وتمكّن سائق فريق ياس هيت للسباقات، 
للمرة  التتويج  اعتالء منصــة  األزهري، مــن  كيانو 
الثانية خالل ســباق عطلة األســبوع بفوزه باملركز 
الثالث، فيما احتل زميله يف الفريق ماثيو كوينتاريليل 
املركــز الثامن، ضمن أداء يعكس التطلعات اإليجابية 

للفريق اإلماراتي يف البطوالت القادمة
وشهدت اللفة األوىل من السباق األخر يف جولة كأس 
الصفراء  األعــالم  فورموال4 اإلمــارات، رفع بعض 
ديون  وأليكس  لويس شارب  املناورات بني  بعد بعض 
بســبب  األحمر  العلم  بعدها  الصدارة، لرفع  لخطف 
فقدان ديون لجناحه األمامي إثر اصطدامه بكوستاس 

توباريس وعودته بعدها إىل منطقة الصيانة.

من  املستلهم  البيت، بتصميمه  ســتاد  شهد 
الخيمة البدوية التقليدية، امس األحد، حفل 
افتتاح النســخة األوىل مــن نهائيات كأس 
العالم لكرة القدم يف الرشق األوسط والعالم 
افتتاح  حفــالت  طريقــة  العربــي. وعىل 
االفتتاح  حفــل  األوملبية، "مزج  الــدورات 
العاملية"  والثقافــة  القطرية  التقاليــد  بني 
الكوري  البوب  وتصدره أحد أعضــاء فرقة 

الشهرة "بي تي إس".
الذي اســتغرق 30  وكانت رســالة الحفل 
دقيقــة بمثابة دعــوة إىل العالم أجمع كي 
يأتــي إىل قطر، وتتمحور حول التقارب بني 

كل شعوب البرشية والتغلب عىل االختالفات 
والشمولية،  واالحرتام  اإلنسانية  خالل  من 
القدم تســمح لنــا بالتقارب  حيث أن كرة 
التي  الخيمة  هــو  كوكبها  واحــدة  كقبيلة 
برنامجاً  االفتتاح  حفل  فيها. وشمل  نعيش 
مكوناً من 7 فقرات يحييها فنانون عامليون 
وتمــزج بــني التقاليد القطريــة والثقافة 
الـ32  باملنتخبات  احتفــل  العامليــة، بينما 
السابقة  املســتضيفة  وبالدول  املشــاركة 

لكأس العالم وبمتطوعي البطولة.
والعازفني  املؤّديــن  املئات من  وإىل جانــب 
والراقصني، سُيشجع عىل التنوع والشمولية 

املفتاح، والفنانة  غانم  العالم  كأس  ســفر 
القطرية دانا.

القدم )فيفا(  الــدويل لكرة  وأوضح االتحاد 
بانتظار  أن مفاجآت عديدة  بيان صحفي  يف 
العالم،  حول  الســاحرة  املستديرة  جماهر 
والعــرض األهم يحمل عنــوان "دريمرز" 
)حاملــون( والتي ســتكون أغنيــة جديدة 
تضاف إىل قائمة األغاني الرســمية للعرس 
العاملي وتحمــل توقيع نجم البوب الكوري 
الجنوبي أحد األعضاء الســبعة لفرقة "بي 
فهد  القطري  واملطرب  إس" جونغكوك  تي 

الكبييس.

التفا�سيل الكاملة لحفل افتتاح كاأ�س العالم في قطر

رئي���س الدولة وال�سيوخ و�سيوف الإمارات ي�سهدون الجولة 
الختامية لبطولة العالم للفورمول 1

الهولندي ماك�س فير�ستابن يحرز لقب جولة اأبوظبي الختامية لجائزة االتحاد للطيران الكبرى 
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ـ وام:  باري�سـ 

عهد  ولي  النعيمي  حميد  بن  عمار  الشيخ  سمو  شهد 
النعيمي  الشيخ عبدالعزيز بن حميد  عجمان، بحضور 
رئيس دائرة األراضي والتنظيم العقاري بإمارة عجمان، 
العالم  بطولة  فعاليات  ختام  في  اإلمارات  خيول  تألق 
الـ 41،  نسختها  األصيلة 2022، في  العربية  للخيل 
بارك  باريس  بمعرض  أيام   3 مدى  على  أقيمت  التي 

لوبورجيه، بالعاصمة الفرنسية باريس.
الحربي  أحمد  محمد  سعادة  أيضا  الفعاليات  وشهد 
العربية،  للخيول  اإلمارات  لجمعية  العام  المدير 
اإلمارات  التحاد  العام  األمين  الهاجري  غانم  والدكتور 
للفروسية والسباق، والمهندس محمد التوحيدي المدير 
التنفيذي  الرئيس  النعيمي  دبي، وخليفة  لمربط  العام 
السطبالت األريام، وعدد كبير من مالك ومدراء المرابط 

الوطنية.
ونالت خيول اإلمارات 5 ألقاب ملونة خالل البطولة، 3 
منها لمربط دبي واثنين لمربط عجمان، وجاءت ألقاب 
دبي عبر كل من "دي إكسبو" التي نالت فضية المهرات 
األمهار،  ذهبية  نال  الذي  شرار"  و"دي  سنة،  عمر 
ورفيقه "دي شهار" الذي حصل على البرونزية لنفس 
طريق "دي  عن  جاءت  فقد  عجمان  ألقاب  الفئة، أما 
كية" التي نالت برونزية المهرات، و"ع ج سيار" الذي 

حصد فضية األمهار عمر سنة.
وفاز مربط دبي أيضا بجائزة مربط العام، ونال كذلك 
خيله "دي سراج" جائزة أفضل فحل في العالم، و"اف 
تي شيلة" أفضل فرس، كذلك حصلت "دي نجالء" على 

جائزة أفضل اإلناث.
وتعد بطولة العالم للخيول العربية التي تصنف حسب 
"تايتل  األلقاب  بتصنيف  )اإليكاهو(  وقوانين  أنظمة 
شو"، من أقوى بطوالت العالم على اإلطالق، وتشارك 
المملوكة ألعرق  األصيلة  العربية  الخيول  فيها صفوة 

المرابط.

ـ وام: دبي ـ 
 

محمد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  تقّدم 
دبي  عهد  ولي  مكتوم،  آل  راشد  بن 
المشاركين  التنفيذي،  المجلس  رئيس 
في "تحدي دبي للجري" ضمن دورته 
مبكر  وقت  في  انطلقت  التي  الرابعة 
الشيخ  شارع  على  األحد  صباح   من 
أكثر  بلغت  قياسية  بمشاركة  زايد، 
أبرز  إحدى  في  مشارك  ألف  من 193 
فعاليات "تحدي دبي للياقة" وأحد أكبر 
المناسبات الرياضية التي تشهدها دبي 

على مدار العام.
و أعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد 
بن راشد آل مكتوم، عن فخره بالتفاعل 
دبي  تحدي  شهده  الذي  المجتمعي 
وزوارها  دبي  سكان  بمشاركة  للجري 
هذا  إلى  االنضمام  على  حرصوا  الذين 
نوعه، بما  من  األكبر  الرياضي  الحدث 
به  يتمتع  الذي  الوعي  مدى  يعكس 
ويؤكد  الرياضية  بأهمية  دبي  مجتمع 
مكانتها كأفضل مدينة في العالم للعيش 
عامة  دعوة  سموه  موجهاً  والزيارة، 
حياة  أسلوب  الرياضة  لتبّني  للجميع 
اللياقة  ومستويات  األعمار  لمختلف 

البدنية.
وأعرب سموه عن تقديره لتنامي الوعي 
الرياضة  ممارسة  بأهمية  المجتمعي 
على  الكبير  اإلقبال  في  يظهر  ما  وهو 
تنظمها دبي،  التي  الرياضية  الفعاليات 
تنظيم  على  القائمين  بجهود  مشيداً 
لجنة  السيما  للجري"،  دبي  "تحدي 
في  أسهم  من  وكل  الفعاليات،  تأمين 

إنجاح الحدث.
من  الرابعة  الدورة  استقطبت  وقد 
أقيمت  التي   ، للجري"  دبي  "تحدي 
دبي"، عدداً قياسياً  رعاية "ماي  تحت 
كافة  من  والعدائين  المشاركين  من 
الجنسيات واألعمار ومستويات اللياقة 
والمقيمين  المواطنين  من  البدنية 
والزوار، الذين مروا خالل الحدث بأبرز 
المدينة  بها  تتميز  التي  المعالم  وأشهر 
على شارع الشيخ زايد، الذي تحول إلى 
مسار مفتوح للجري، في تجربة فريدة 
السنة، إذ  في  مرًة واحدة  إال  تتكرر  ال 
حّولوا الشارع إلى مضمار ضخم للجري، 
في  الوحيدة  المدينة  بذلك  دبي  لتكون 
العالم التي تقدم للمواطنين والمقيمين 
والزوار شهراً كامالً من فعاليات اللياقة 
ومنها  والمجانية،  الشاملة  البدنية 

"تحدي دبي للجري".
في  والعداؤون  المشاركون  وانطلق 
وهم  اليوم  صباح  من  مبكر  وقت 
للجري"  دبي  قمصان "تحدي  يرتدون 
"سن  متاجر  من  المقدمة  الخضراء، 
خط  من  بدءاً  سبورتس"  ساند  آند 
المستقبل.  متحف  من  بالقرب  البداية 
والعائالت  الهواة  العداؤون  واختار 
والذي  كيلومترات،   5 بطول  المسار 
و"دبي  مول"  "دبي  من  بالقرب  مر 
العداؤون  أما  خليفة"،  و"برج  أوبرا" 
بطول  المسار  فاختاروا  خبرة  األكثر 
10 كيلومترات، والذي مّر خالل شارع 
الشيخ زايد وصوالً إلى جسر "قناة دبي 
دبي  "مركز  باتجاه  وعودة  المائية"، 
في "شارع  العالمي" لينتهي  التجاري 

المستقبل".
وكانت دورة العام الماضي من "تحدي 
دبي للجري" قد شهدت مشاركة 146 

ألف شخص.
لالستفادة  متاحة  الفرصة  والتزال 
للياقة"  دبي  "تحدي  فعاليات  من 
والمشاركة في ما يضمه من مجموعة 
تناسب  رياضية  أنشطة  من  متنوعة 
والتي  البدنية،  اللياقة  مستويات  كافة 

ُصممت لتشجيع المواطنين والمقيمين 
أكثر  حياة  أسلوب  اتباع  على  والزوار 
يمكن  الطلق، حيث  الهواء  في  نشاطاً 
للياقة  قريتين  أنشطة  في  المشاركة 
 27 في  التحدي  ختام  وحتى  البدنية 
بي  دي  الجاري ، وهما "قرية  نوفمبر 
للياقة" و"قرية  بيتش  كايت  في  ورلد 
الست  في  والمواصالت  الطرق  هيئة 
إكزت للياقة"، إلى جانب مراكز اللياقة 
المنتشرة في المجتمعات المختلفة في 

دبي، 
دبي  "تحدي  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
للجري" تنظمه كٌل من: دائرة االقتصاد 
والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي، 
ويحظى برعاية "ماي دبي"، بالتعاون 
مع سن آند ساندز سبورتس، واتصاالت 
 ،)Fitbit( "فيتبيت"   ،E& من 
وإعمار، والشركاء الرسميين "العربية 
اإلمارات"،  و"طيران  للسيارات"، 
اإلذاعة  شبكة  اإلعالمي  والشريك 
العربية )ARN(، وتضم قائمة شركاء 
مؤسسة  من  كالً  الحكومي  القطاع 
تأمين  ولجنة  اإلسعاف،  لخدمات  دبي 
الفعاليات، وشرطة دبي، وهيئة الطرق 

والمواصالت في دبي.

حمدان بن محمد يتقّدم اأكثر من 193 األف م�سارك 
في »تحدي دبي للجري«

ـ وام: اأبوظبيـ 

رئيس  سليم  بن  محمد  أكد   
لسباقات  الدولي  االتحاد 
المستقبل  أن  “فيا”  السيارات 
الرياضة  لهذه  أفضل  سيكون 
والصناعة المهمة على مستوى 
المهمة  صعوبة  رغم  العالم 

بالنسبة لالتحاد .
لقاء  خالل  سليم  ابن  وأعرب 
على  اليوم  اإلعالم  وسائل  مع 
االتحاد  جائزة  فعاليات  هامش 

الكبرى للطيران لفورموال1-
إماراتي  أول  لكونه  فخره  عن 
يترأس االتحاد الدولي للسيارات 
الرياضية  االتحادات  أبرز  أحد 
أنه  إلى  مشيرا  العريقة.. 
وحاسمة  جادة  خطوات  اتخذ 
دراسات  على  مبنية  ومدروسة 
علمية من متخصصين من أجل 
اليوم األول  التطوير، وذلك منذ 

لتوليه المهمة.
دائما  اعتاد  كإماراتي  أنه  وأكد 
بفضل  والتميز  النجاح  على 
القيادة  من  الكبير  الدعم 
من  بمزيد  واعدا  الرشيدة 
العمل لتحقيق األفضل وتطوير 

االتحاد على مستوى العالم.

وقال إن تطوير السباقات سواء 
فورموال1-  أو  راليات  كانت 
يحتاج لمزيد من العمل والتطوير 
لتصل إلى الصورة المميزة التي 
المهمة  الصناعة  هذه  تتطلبها 
في جميع أنحاء العالم. وأوضح 
صعبة  مهمة  أمام  االتحاد  أن 
فريق  في  الكبيرة  الثقة  لكن 
التطوير  في  ورغبته  العمل 
لتحقيق  األسباب  أحد  ستكون 

الهدف المطلوب.

إمكانية  عن  سؤال  على  وردا 
على  إماراتي  سائق  ظهور 
في  كان  سواء  الساحة 
من  الراليات  أو  فورموال1- 
الشخصية  تجربته  خالل 
 "  : سليم  ابن  قال  الناجحة، 
فورموال1-  لرياضة  بالنسبة 
على  جديدة  رياضة  فهي 
إلى  ودخلت  العربية  المنطقة 
عام 2004 وأبوظبي  البحرين 
مقارنة  حديثه  وهي   2009

يصل  الذي  الكبير  بتاريخها 
ألكثر من 118 عاما".

راشد  حاليا  "لدينا  وأضاف: 
مستقبل  وينتظره  الظاهري، 
في  اإلمارات  لتمثيل  كبير 
وكذلك  الفورموال  منافسات 

حمدة وأمنة القبيسي".
مواهب  تبني  امكانية  وعن 
اإلمكانيات  ظل  في  إماراتية 
هذه  تحتاجها  التي  الباهظة 
سليم:  ابن  قال  الرياضة، 
توفر  اإلمارات  في  "قيادتنا 
الناجحين  وتدعم  شيء  كل 
كإدارايين  وعلينا  والمتميزين، 
أن ندير هذه المهمة باحترافية 
للوصول إلى األهداف المطلوبة 
في  إماراتيين  سائقين  بوجود 

مختلف أنواع السباقات".
الرتفاع  "نتيجة   : وأضاف 
الرياضة  لهذه  الخاصة  التكلفة 
مقترحات  فهناك  أنواعها  بكل 
كثيرة منها عدم التقيد بسيارات 
تصل تكلفتها لما يوازي مليون 
نضع  يجعلنا  ما  إماراتي  درهم 
محددة  ومواصفات  معايير 
نترك  ثم  ومن  السيارات،  لهذه 
المشاركة  للراغبين في  الحرية 

أو التسجيل".

محمد بن �سليم: �سباقات ال�سيارات �سناعة مهمة بحاجة 
اإلى مزيد من العمل والجهد .. 

ـ وام: ال�سارقة ـ 
 

صقر  بن  هيثم  الشيخ  توج 
مكتب  رئيس  نائب  القاسمي 
فريقي  بكلباء  الحاكم  سمو 
للفنون  والفجيرة  خورفكان 
كلباء  دورة  بلقب  القتالية 
الشاطئية  الرياضية  لأللعاب 

لعام 2022.
مجلس  الدورة  هذه  ونظم 
الشارقة الرياضي، تحت رعاية 
الله بن سالم  سمو الشيخ عبد 
القاسمي، نائب حاكم الشارقة، 
القدرة  شركة  مع  وبالتعاون 

للخدمات الرياضية.
بجانب  التتويج  مراسم  حضر 
سمو  مكتب  رئيس  نائب 
عيسى  من  بكلباء، كل  الحاكم 
اتحاد  عضو  هويدن  بن 
رئيس  والجودو  المصارعة 
الشرقية  المنطقة  أندية  لجنة 
جاني  الملك  وعبد  والشمالية، 
الشارقة  مجلس  رئيس  نائب 

الرياضي، وياسر عمر الدوخي 
مدير الدورة.

أنشطة  عدة  الدورة  وشملت 
األعمار  لمختلف  رياضية 
والجنسيات، تهدف لتهيئة بيئة 
ألندية  سليمة  رياضية  صحية 
للتوجيهات  ترجمة  اإلمارة 

العليا.
المصارعة  دورة  وأسفرت 
نظمت  التي  الشاطئية، 
المصارعة  اتحاد  مع  بالتعاون 
نادي  تتويج  عن  والجودو 
بطولة  بلقب  خورفكان 
 9 برصيد  للمصارعة  األشبال 

و3  )ذهبيتان  ملونة  ميداليات 
برونزيات(، وحل  و4  فضيات 
برصيد  كلباء ثانيا  اتحاد  نادي 
الفجيرة  نادي  ثم  ذهبيتين، 
ذهبية  برصيد  القتالية  للفنون 
وبرونزية  فضيات  و3  واحدة 

واحدة.

خورفكان والفجيرة يحرزان لقب دورة كلباء ال�ساطئية 
للم�سارعة

ع�ساق كاأ�س العالم على موعد مع تجربة مليئة بالحما�س 
والترفيه في مهرجان ال�سيخ زايد

ـ وام : اأبوظبيـ 

المنظمة  العليا  اللجنة  أعلنت 
أنه  زايد  الشيخ  لمهرجان 
"كأس  فعاليات  مع  تزامناً 
-الحدث   "2022 العالم 
الذي  العالمي  الرياضي 
كافة  من  الجميع  ينتظره 
سيوفر  العالم-  أنحاء 
من  العديد  المهرجان 
الشاشات المخصصة لعرض 
منتظم  بشكل  المباريات 
في  الشاشات  تتوزع  بحيث 

كافة أرجاء المهرجان.
وستمنح هذه الشاشات زوار 
مهرجان الشيخ زايد ومحبي 
كرة القدم، الفرصة لمشاهدة 
الساعة  يومياً من  المباريات 
الساعة  وحتى  من 4 عصراً 
خالل  الليل  منتصف   12
الساعة  وحتى  األسبوع  أيام 
الواحدة صباحاً خالل عطالت 
واإلجازات  األسبوع  نهاية 

الرسمية.
الكرة  عشاق  وسيتمكن 
تشجيع  من  المستديرة 
وسط  المفضلة  فرقهم 
الرائعة  المهرجان  أجواء 
المباريات  بث  يبدأ  حيث 
ولغاية  بدءاً من 20 نوفبمر 
ليمثل   2022 ديسمبر   18
فريدة  وجهة  المهرجان 
ترفيهية  فعاليات  تستضيف 

القدم  كرة  لجمهور  متنوعة 
من أنحاء العالم.

وإضافة إلى توفير المهرجان 
للمشجعين  جديدة  ألساليب 
بشغفهم  لالحتفال 
القدم،  كرة  بلعبة  المشترك 
المباريات  قبل  فيمكنهم 
بتجربة  االستمتاع  وبعدها 
من  عدداً  تشمل  متميزة 
الرياضية  الفعاليات  أفضل 
على  واالطالع  والترفيهية، 
وتذوق  المحلية،  الثقافة 
العديد من أصناف المأكوالت، 
فضالً  األلعاب،  وممارسة 
حياة  نمط  استكشاف  عن 

مساحة  ضمن  مختلف 
مفعمة باألجواء االحتفالية.

وأكدت اللجنة العليا المنظمة 
المشجعين  أن  للمهرجان 
لكرة القدم سيمضون أوقاتاً 
من  الكثير  مع  استثنائية 
األنشطة والعروض المميزة، 
مباريات  مشاهدة  فيها  بما 
على  مباشر  بث  في  البطولة 
في  موزعة  عرض  شاشات 
إلى  أنحاء المهرجان، إضافة 
إطاللة ساحرة على فعاليات 
واالستمتاع  المهرجان 
في  رائعة  مناخية  بأجواء 

الهواء الطلق.

عمار النعيمي ي�سهد تاألق خيول 
الإمارات يف بطولة العامل 

للخيل العربية بباري�س

منتخبنا الوطني يفوز على كازاخ�ستان ودياً 

اأبوظبي ــ وام:

األول  الوطني  منتخبنا   فاز 
منتخب  على  القدم  لكرة 
مقابل  بهدفين  كازاخستان 

الودي  اللقاء  خالل  هدف 
آل  استاد  على  أقيم  الذي 
معسكر  ختام  في  نهيان 
منتخبنا بالعاصمة أبوظبي.

منتخبنا  هدفي  سجل 

في  ليما  دي  فابيو  الوطني 
فيما  و71   13 الدقيقتين 
كازاخستان  لمنتخب  سجل 
الدقيقة  في  إيماتوف  أباد 
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ملون��ة  ميدالي��ات   9
لأبط��ال الإم��ارات في 

مناف�سات المحترفين
اأبوظبي  ــ وام: 

منافسات  عىل  السبت  الستار  أسدل 
أبوظبي  بطولة  الـ 14 من  النسخة 
التي  الجوجيتســو  ملحرتيف  العاملية 
للجوجيتسو  اإلمارات  اتحاد  نظمها 
خالل الفــرتة املمتدة بني 11 و19 
من  كريمة  برعاية  الجاري  نوفمرب 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه 

الله.
قد  للبطولة  الختامــي  اليــوم  كان 
شهد 12 نزاالً نهائياً للمحرتفني من 
الحزام  حملة  مــن  األوزان  مختلف 
األســود للرجال، والبني/ األســود 

للسيدات.
النزاالت 24 العباً من 12  شارك يف 
واألرجنتني  الربازيل  شــملت  دولة 
وهولندا واإلمارات والسويد وأملانيا 
املتحدة  والواليات  وكندا  والربتغال 
والفلبني  بيســاو  األمريكية وغينيا 
سبع  عىل  توّزعت  و  واألوروجواي 
الحزام  حملــة  من  للرجــال  فئات 
من  للسيدات  فئات  وخمس  األسود 

حملة الحزام) البني/ األسود(.
تحقيق  يف  اإلمــارات  أبطال  ونجح 
منافســات  يف  ملونة  9 ميداليــات 

بواقع  مــدى 3 أيام  عىل  املحرتفني 
فضيــات،  و7  ذهبيــة،  ميداليــة 

وبرونزية واحدة.
زايد  اإلماراتــي  البطــل  وتمكــن 
الكثــري من تحقيــق ذهبية وزن 
56 كجــم بعد تفوقه عىل الربازييل 
شــيق  نزال  يف  فرنانديز  نيثانيــال 
ليكون  األخرة  اللحظات  يف  حســم 
التاريخ  يف  إماراتــي  أول  الكثــري 
الذي  الرفيع  اإلنجــاز  هــذا  يحقق 

أسعد الوطن بأكمله.
اإلنجاز  هذا  الكثري:" أهدي  وقال 
إىل صاحب الســمو الشــيخ محمد 
الدولة  رئيــس  نهيان  آل  زايــد  بن 
األول ألبنائه  الداعــم  الله  حفظــه 
لصعــود قمة املجد وإىل أرسة اتحاد 
أرست  التي  للجوجيتســو  اإلمارات 
دعائــم ازدهــار هــذه الرياضة يف 
العوامل  دولة اإلمارات، ووفرت كل 
الالعبــني  لتطويــر  واإلمكانــات 
وتأهيلهــم ليكونوا أبطاال متوجني 

يف كل املحافل".
ال  شــعوري  الكثري:"  وأضــاف 
يوصــف، فلقد تمكنــت من إحراز 
عامليــة.. هذا  بطولة  أغــىل  ذهبية 
وال  فــراغ  من  يــأت  لم  اإلنجــاز 
بمحض املصادفة، فلقد كنت أستعد 
لهــذه اللحظة منذ زمن.. أحمد الله 

عىل هذا النجاح والقادم أفضل".
يف حــني تمّكــن نجــوم ونجمات 
أكرب عدٍد  الحصول عىل  الربازيل من 
برصيــد 11 ذهبية،  الذهبيات  من 
ميدالية  اإلمــارات  حصــدت  فيما 
تاريخيــة وضعتها يف مركز  ذهبية 

الوصيف .
الختامي  اليــوم  منافســات  حرض 
للنســخة الرابعة عرشة من بطولة 
أبوظبي العاملية ملحرتيف الجوجيتسو 
الهاشمي رئيس  ســعادة عبداملنعم 
واآلســيوي  اإلماراتي  االتحاديــن 
النائــب األول لرئيس االتحاد الدويل 
فابريسيو  وســعادة  للجوجيتسو، 

مدينة  عمــدة  أوليفــرا  ســاترو 
الربازيلية،  كامبوريــو  بيالناريــو 
ومنصــور الكتبي املديــر التنفيذي 
واملؤسســية،  الرقمية  الخدمات   –
املوارد البرشية وشــؤون الخدمات 
رشكــة  يف  للمجموعــة  املســاندة 
مبادلة لالســتثمار، وسعادة محمد 
نائب رئيس مجلس  الظاهري  سالم 
للجوجيتسو،  اإلمارات  اتحاد  إدارة 
العام  األمني  الشــاميس  عيل  وفهد 
واآلســيوي  اإلماراتي  لالتحاديــن 

للجوجيتسو.
الفائزين  بتتويج  الهاشــمي  وقام 
باملراكز األوىل يف منافســات الحزام 
الرجال  مــن  الكبار  لفئة  األســود 
والحزام البني/األسود من السيدات، 
ساترو  فابريسيو  ســعادة  يرافقه 
بعد 9  الكتبي  أوليفرا، ومنصــور 
أيام من املنافســات القوية يف إطار 
أبرز بطوالت الجوجيتســو العاملية 
عىل  املحرتفني  لالعبني  تجمع  وأكرب 

مستوى العالم.
وّتوجه رئيس االتحادين اآلســيوي 
واإلماراتــي، النائــب األول لرئيس 
بالشكر  للجوجيتسو  الدويل  االتحاد 
الشيخ  السمو  صاحب  إىل  والعرفان 
رئيس  نهيــان  آل  زايد  بــن  محمد 
البطولة  راعي  اللــه  حفظه  الدولة 
والداعــم األول ملســرة الرياضــة 
بن  خالد  الشيخ  وســمو  اإلماراتية 
محمــد بــن زايد آل نهيــان عضو 
أبوظبي  إلمــارة  التنفيذي  املجلس 
التنفيذي عىل  أبوظبي  رئيس مكتب 

دعمه الكبر لرياضة الجوجيتسو.

اأبوظبي-الوحدة:

توج فريق "المار" بقيــادة ريان العجاجي بطال لكأس 
الحبتــور "نوفمرب 2022 للبولو بعــد تغلبه يف املباراة 
النهائية عــىل فريق ذئاب دبي وبســبعة اهداف مقابل 
اربعة اهداف ونصف جول والتي اقيمت عىل مالعب نادي 

ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي الند .
ووجه محمد الحبتور رئيس اتحاد االمارات للبولو التهنئة 
باملباراة  واالداء القوي  املســتحق  لفوزه  فريق المار  اىل 
البطوالت  اوفــر يف  الفرق حظ  لباقي  النهائية متمنيــا 
املقبلةم نوها اىل ان  بطولة اليوم الوطني سوف تنطلق 
يوم الخميس املقبل املوافق الرابع والعرشين من شــهر 
نوفمرب الجاري وتســتمر حتى الثالث من شهر ديسمرب 

املقبل وبهانيكاب من 8 اىل 10 جول .
وكانت املبــاراة النهائية والتي جمعت بني فريقي المار 
الذئاب  والذئاب قد شهدت تباينا يف االداء حيث بدا فريق 
املبــاراة وكان الفوز يســبقه فلعب باســرتخاء ليمنح 
الشــوط  املجتهد ليحرز هدفني يف  الفرصة لفريق المار 
االول ويضيف مثلهما يف الشــوط الثاني مســتفيدا من 
اخطــاء وتهاون فريق الذئاب الذي نجــح يف احراز اول 

اهدافه يف نهاية الشوط الثاني .
وواصل فريق المار سيطرته عىل مجريات اللهب وشكل 
العجاجــي وفاكوندو  العمــران وريان  الرباعــي خالد 
وجلرمو ضغطا رهيبا عىل مرمى الذئاب وأحرزوا ثالثة 
اهداف ويف املقابل لم نجد وجود للذئاب يف هذا الشــوط 
لينتهي بتقدم المار بســبعة أهداف مقابل هدف ونصف 

جول .
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غنتوت يفوز على »ايه ام«
لمار يرو�س الذئاب ويفوز بكاأ�س 

الحبتور"نوفمبر 2022 " للبولو

اأبوظبي - الوحدة:

النسخة  منافسات  ختام   مع 
الرابعة عرشة لبطولة أبوظبي 
الجوجيتســو  ملحرتيف  العاملية 
اإلمارات  اتحاد  نّظمها  والتي 
برعايٍة كريمة  للجوجيتســو 
من صاحب الســمو الشــيخ 
محمد بن زايد آل نهيان، رئيس 
الدولة حفظه الله بمشــاركة 
من  والعــب  العبــة   5000
اتحــاد  100 دولــة، نّظــم 
اإلمارات للجوجيتســو مساء  
)السبت( حفل جائزة أبوظبي 
فندق  يف  للجوجيتسو  العاملية 
ريكســوس مارينا يف أبوظبي 
واألبطال  لالحتفاء بالنجــوم 
املحليــني والقاريني والعامليني 
يف  االنجازات  حصــدوا  الذين 
رياضــة الجوجيتســو خالل 

موسم 2022.
وقد تّوج ســمو الشيخ ذياب 
نهيان  آل  زايــد  بن  محمد  بن 
عضو املجلس التنفيذي إلمارة 
أبوظبي، وســعادة عبد املنعم 
االتحادين  رئيس  الهاشــمي 
النائب  واآلســيوي  اإلماراتي 
الدويل  االتحاد  لرئيــس  األول 
الفائزيــن  للجوجيتســو.. 
بجائزة أبوظبي العاملية ملحرتيف 

الجوجيتسو 2022.
الدكتور  معايل  التتويج  حرض 
ثاني بــن أحمد الزيودي وزير 
الخارجية،  للتجــارة  دولــة 
ســالم  محمــد  وســعادة 
الظاهري نائب رئيس االتحاد، 
األمني  الشــاميس  عيل  وفهد 
العام لالتحاد، وطارق البحري 
أبوظبي  رابطــة  عــام  مدير 
وممثلو  الجوجيتسو،  ملحرتيف 
أكاديميات الجوجيتسو املحلية 
الدول  وســفارات  والعامليــة 
والرشكاء  والرعاة  املشــاركة 
التحــاد  االســرتاتيجيون 

اإلمارات للجوجيتسو .
وتحتفــي جائــزة أبوظبــي 
الجوجيتســو  ملحرتيف  العاملية 
لالعبــني  املتمّيــز  بــاألداء 
واالتحــادات  واألكاديميــات 
عىل املســتوى املحيل والقاري 
الالعبني  وتتــوج  والعاملــي، 

أعىل  حصدوا  الذيــن  املمّيزين 
اتحاد  تصنيف  وفــق  النقاط 
اإلمارات للجوجيتسو ورابطة 

أبوظبي ملحرتيف الجوجيتسو.
الجائــزة .. األهم  لقب  وبات 
الجوجيتسو  لالعبي  بالنسبة 
حــول العالم وهدفا يحفزهم 
دعماً  األفضــل، وذلك  لتقديم 
ملكانة الجائزة أبوظبي العاملية 
القّيمــة وتميزهــا وتفردها 
ونجوم  ملواهــب  وجاذبيتها 
وأبطال الجوجيتسو يف العالم.

سعادة  املناســبة، أكد  وبهذه 
الهاشــمي  املنعــم  عبــد 
اإلماراتي  االتحاديــن  رئيس 
األول  النائــب  واآلســيوي، 

لرئيس
للجوجيتســو  الدويل  االتحاد 
العاملية  أبوظبــي  أن جائــزة 
للجوجيتسو .. الهدف األسمى 
العالم فهي  ألكرب وأهم نجوم 
تقــود الفائزين بهــا إىل قمة 
توقيٍت  يف  وتأتي  العاملي  املجد 
بتتويج  لألبطال  يسمح  مثايل 
ما حققوه مــن إنجازات عىل 
يف  بنتائجهم  املوســم  مــدار 
بطولة أبوظبي العاملية ملحرتيف 
بطوالت  أكرب  الجوجيتســو، 

الجوجيتسو العاملية.
وقــال الهاشــمي إن تحقيق 
العامليــة  أبوظبــي  جائــزة 
للجوجيتســو، هــدف غــال 
تقديم  الرياضيني  من  يتطلب 
يتفوقون  اســتثنائي  موسم 

به عــىل مجموعة مــن أبرع 
كامل،  املنافسني طوال موسم 
وعــرب عــدد مــن البطوالت 
املحليــة والقاريــة والعاملية، 
ونفخــر بتقديم أفضل منصة 
الســتنهاض  العالم  يف  لهــم 
طاقاتهــم وحثهم عىل تقديم 
أفضل ما يملكون من مهاراٍت 
وخــربات، من خــالل واحدة 
مــن أرفع الجوائــز الرياضة 

العاملية".
بطولة  "ســّجلت  وأضــاف: 
ملحــرتيف  العامليــة  أبوظبــي 
العــام  هــذا  الجوجيتســو 
املشاركة  عالية من  مستويات 
نجومنا  واملنافســة، وأثبــت 
اآلمال  قدر  عىل  أنهم  املحليون 
والتطلعــات وتمكنــوا مــن 
اقتنــاص امليداليات يف مختلف 
أملع  عىل  تغلّبهم  بعــد  الفئات 
ســاهمت  كما  العالم.  نجوم 
الضوء  البطولــة يف تســليط 
عىل عدد من املواهب الشــابة 
مستقبل  مالمح  سرتسم  التي 
لتواصل  الجوجيتسو،  رياضة 
اإلنجازات، وتساهم  مســرة 
يف ترســيخ حضــور أبوظبي 
لكل  ووجهة  عاصمٍة لألبطال 
محبي الجوجيتسو يف العالم".

من جانبه، هنأ طارق البحري 
أبوظبي  رابطــة  عــام  مدير 
الجوجيتسو، الفائزين  ملحرتيف 
أن  إىل  مشــراً  بالجائــزة، 
التتويج  منصة  إىل  وصولهــم 

يستحقونها  التي  املكافأة  هو 
نظر جهودهم طوال املوسم. 
وقال: "جمعت جائزة أبوظبي 
الجوجيتســو  ملحرتيف  العاملية 
عىل منصتهــا النخبة األفضل 
الذين  والالعبات  الالعبني  من 
النقــاط وفق  أعىل  حصــدوا 

تصنيف الرابطة".
بجائزة  الظفــر  وأضــاف:" 
للجوجيتسو  العاملية  أبوظبي 
من  تمكنوا  الفائزين  أن  يعني 
الالعبني  التفــوق عــىل آالف 
الرابطــة  لــدى  املدرجــني 
واستطاعوا أن يكونوا األفضل 
عىل مدار موسم كامل ونجحوا 
الرشف..  هذا  لنيل  الرتشح  يف 
بالعديد من  وقد مّر األبطــال 
التحديــات ولحظــات الفرح 
والشــك  والرتقب  والحــزن 
واألمــل والخوف عــىل مدار 
أكثر مــن 180 بطولة طوال 
عىل  موســم 2022، ليقفوا 
بساط بطولة أبوظبي العاملية 
الجوجيتســو وهي  ملحــرتيف 
تمنح  والتي  األهــم  البطولة 
الالعبني أعىل النقاط عىل سلّم 

التصنيف.
الحفــل قد بــدأ بتتويج  كان 
رجال  إماراتي  العــب  أفضل 
البنفســجي  الحــزام  لفئــة 
الحوســني،  وهوســلطان 
الكلباني  شما  الالعبة  وفازت 
إماراتية  العبة  أفضل  بجائزة 

للحزام البنفسجي.

الحــزام  مســابقة  وضمــن 
إماراتي  العــب  ألفضل  البني 
من الرجــال فاز الالعب خالد 
الالعبة  فازت  حني  يف  الشحي 
العبة  كأفضل  اليافعي  وديمة 
إماراتية للحزام البني/ األسود.

العب  أفضل  بجائــزة  وفــاز 
األســود  للحــزام  إماراتــي 
لألســاتذة، الالعــب ســعود 
جائزة  وذهبــت  الحمــادي، 
لفئة  إماراتــي  العب  أفضــل 
الحــزام األســود لالعب زايد 

الكثري.
ونــال جائــزة أفضــل نــاد 
إماراتي للجوجيتسو أكاديمية 
كوماندو جروب، وفاز االتحاد 
أفضل  بجائزة  الكازاخستاني 
للجوجيتسو،  آســيوي  اتحاد 
مع  رشســة  منافســة  وبعد 
نظراتهــا يف كل أنحاء العالم، 
كوماندو  أكاديميــة  فــازت 
جروب بجائزة أفضل أكاديمية 

جوجيتسو دولية.
وعىل مستوى الجوائز الدولية 
ألفضل الالعبني، فازت الالعبة 
كاتويسيا ياسمرا دياز بجائزة 
جوجيتســو  العــب  أفضــل 
أفضل  بجائزة  وفــاز  أفريقي 
العب يف منطقة أوقيانوســيا 
مينينكــو، وذهبــت  أنتــون 
أوروبي  العــب  أفضل  جائزة 
لالعبــة روز الشــاروني، أما 
يانس فقد  أليكســا  الالعبــة 
فازت بجائزة أفضل العب من 
أمريكا الوســطى والشمالية، 
من  العب  أفضل  بجائزة  وفاز 
أمريكا الجنوبية الالعبة جوليا 
ألفيس، كمــا فاز الالعب زايد 
الكثــري بجائزة أفضل العب 

آسيوي.
الالعبني  مســتوى  عــىل  أما 
عــام 2022 فقد  يف  األفضل 
بجائزة  نيتو  روي  الالعب  فاز 
والالعب  صاعد،  العب  أفضل 
أفضل  بجائزة  ســيلفا  إيجور 
العــب من فئــة األســاتذة، 
العبة  أفضل  جائــزة  وذهبت 
جوليا  إىل  بني / أســود  حزام 
لوكاس  الالعب  وفاز  ألفيس، 
بروتاسيو بجائزة أفضل العب 

/ حزام أسود من الرجال.

ذياب بــن محمد بن زايــد يتــّوج الفائزين بجائــزة "اأبوظبي 
العالمية للجوجيت�سو 2022"

ختام مبهر للن�ســخة الـ 14 من بطولــة اأبوظبي العالمية 
لمحترفي الجوجيت�سو

برعاية رئي�س الدولة ..

اأبوظبي- معن تركاوي:

خــالل حضــوره حفــل جائزة 
أشــاد  للجوجيتســو  أبوظبــي 
غسان  الدكتور  الســفر  سعادة 
ســفارة  بأعمال  القائم  عبــاس 
الســورية  العربية  الجمهوريــة 
لــدى الدولة بالنجاح الكبر الذي 
حققته النسخة الرابعة عرشة من 
ملحرتيف  العاملية  أبوظبــي  بطولة 
جائزة  واحتفالية  الجوجيتســو 
أقيمت  التــي  العاملية  أبوظبــي 
الجمعــة لتكريــم املتميزين عىل 
الوفاء ألهل  ليلة  العــام، يف  مدار 
العطاء مــن األبطال املتميزين يف 
كل الفئــات والذين اجتهدوا عىل 
مدار العــام وحصلوا عىل املراكز 

األوىل كل يف فئته.
يف  عباس  الســفر  سعادة  وقال 

حــوار مع ســعادة عبــد املنعم 
الهاشمي رئيس اتحادي االمارات 
نجاح  للجوجيتسو  :« إن  وأسيا 
العرب ..  لــكل  نجاح  اإلمــارات 
اإلمارات  بإنجازات  نفتخر  ونحن 
الجوجيتســو، ألنها  رياضــة  يف 
العامليــة يف هذه  الريادة  تحقــق 
اللعبــة التي ترتبــط بالكثر من 
والتي  املهمــة  اإلنســانية  القيم 
تســهم يف بنــاء أحيــال قويــة 

للمستقبل ».
اتحــاد اإلمارات  وهنأ ســعادته 
سعادة  برئاســة  للجوجيتســو 
حسن  عىل  الهاشــمي  عبداملنعم 
وحفل  العالم  لبطولتــي  التنظيم 
والنجــاح  العامليــة،  الجائــزة 
ابناء  عىل  بجديــد  ليس  واإلبداع 
اإلمارات الذين يرشفون العرب يف 

كل امليادين.

القائم باأعمال �سفارة �سورياالدكتور غ�سان عبا�س: 

فخورون باإنجازات الإمارات في 
ريا�سة الجوجيت�سو

اإليانا زغي��ب: تجربة دولة الإمارات في ن�س��ر 
وتطوير الجوجيت�س��و تحظ��ى بتقدير واهتمام 

كل دول العالم
ـ وام: اأبوظبيـ 

لدى  الربازيل  بأعمال ســفر  القائمة  إليانا زغيــب   أكدت 
العالقات بني اإلمــارات والربازيل تمر بأفضل  أن  اإلمارات 
القلــب منها رياضة  الرياضة ويف  مراحلهــا حاليــا، وأن 
الجوجيتسو تحديدا ساهمت يف تعزيز تلك العالقة، خصوصا 
يف ظــل وجود أكثر من 1000 مــدرب برازييل يف اإلمارات 
واألندية  واألكاديميات  املدارس  يف  ومعهم أرسهم، يعملون 
واملنتخبات ومؤسســات دولة اإلمارات، ويسهمون بشكل 

فاعل يف نرش وتطوير تلك الرياضة.
اإلمــارات » وام«  أنبا  لوكالــة  إليانــا يف ترصيح  وقالت 
لدى حضورها مســاء أمس حفل جائــزة أبوظبي العاملية 
لتكريــم أبطال العام يف الجوجيتســو انها فخورة بصعود 
عدد كبر من أبطال وبطــالت الربازيل عىل منصة التكريم 
لتميزهم وتفوقهم يف عدد من الفئات.. متوجهة بالشــكر 
لدولة اإلمارات عىل االحتفاء بهؤالء األبطال والسماح لهم 
باملشــاركة يف بطوالتها، وتوفر أفضل منصات الستيعاب 

طاقاتهم وإبداعاتهم.



الطــران  إدارة  تخطــط 
»ناســا«  األمركية  والفضاء 
يعيشون  الفضاء  رواد  لجعل 
ويعملون عىل القمر ملدة تصل 
إىل شــهرين، وذلك يف غضون 

10 سنوات املقبلة. الـ 

وقال متحدث باســم »ناسا« 
»أرتيميس  مهمة  برنامج  إن 
الواقــع »نقطة  1«، هــو يف 
انطــاق نحو إرســال أطقم 
للبقاء  القمــر،  إىل  منتظمــة 

لفرتات أطول«.

األملانية  الرسطــان  جمعية  أطبــاء  نصح 
- بإجراء  45 عاماً  الرجال - بدءاً من عمر 
فحص الربوستاتا مرة واحدة يف العام، ألن 
الرجال ال يقوم بهذا اإلجراء بسبب  معظم 
عــدم ظهور أي أعراض مرضية يف املرحلة 

املبكرة من املرض.
وأوضــح أطباء الجمعيــة أنه ال تظهر أي 
أعراض مرضية تشــر لوجود ورم خبيث 
يف الربوســتاتا يف املرحلة املبكرة، ولذلك ال 
يتوجــه معظم الرجال إلجراء الفحوصات 

الطبية الازمة يف هذه املرحلة، وهنا تكمن 
املشكلة، حيث ال تظهر األعراض إال عندما 
يصبــح الورم كبرا أو تتكــون النقائل أو 

ينترش الورم يف مجرى البول.
ويمكن أن تظهر األعراض املرضية أيضا يف 
صورة مشــاكل يف التبول، مثل الحاجة إىل 
التبول كثــراً أو عدم التبول بصورة جيدة 
املبكر  الكشف  ويعد  البول،  يف  دم  أو ظهور 
من األمور املهمة جداً يف حالة وجود تاريخ 

عائيل لإلصابة برسطان الربوستاتا.

مقدمة:

العريق  بتاريخهــا  اإلمــارات  دولــة 
ورائحة  بعبــق  املخضــب  وتراثهــا 
تراب  الوطــن أثبتت للعالم حضارتها 
والدهور  الســنني  مر  عــىل  املتعاقبة 
وتراثه  أثاره  خلد  اإلماراتي  واإلنسان 
املتعاقبة  أجياله  عىل  الشــاهد  ليكون 
الغوص  األرض فمــن مهنة  عىل هذه 
وصيد اللؤلوء واملحار وصيد الســمك 
ورصاع  اإلنســان مــع البحر ظهرت 
أطراف  عىل  والحوارض  الشعبية  املدن 
الساحل  اإلماراتي عىل ضفاف الخليج 
برتاثها    الحوارض  هذه  وبرزت  العربي 
بيوت  وظهــرت  القديــم  املعمــاري 
منها  وحصون  قاع  شكل  عىل  الحكم 
مايسمى بالربي لاستكشاف ومراقبة 
مايحيط  بالبلدات ومنها  للسكن الذي

يســتخدمه الحاكم وأرسته وانترشت 
املناطــق     كل  والحصــون يف  القــاع 
والبلــدات يف اإلمــارات مابني املناطق 
الصحراوية   املناطق  حتى  الســاحلية 
والريفية وكان لكل املجتمعات القبلية 
حصناً أو قلعة معروفة وحتى البعض 
بالغرفة  لديهم مايعرف  الباد  أهل  من 
الجص   مــن  مبنية  قلعة  شــكل  عىل 

والطني والحىص .
والقــاع والحصون القديمة واألبراج 
الدائريــة  املختلفــة  األشــكال  ذات 
أنشــئت  واملخروطيــة واملربعة، وقد 
للحماية  عســكرية  ألغراض  جميعها 
للحكم  مركــزاً  وكانــت  والتصــدي، 
األمــن  توفــر  يف  مهمــاً  ومصــدراً 
كما  املنطقــة،  لســكان  والحمايــة 
كانت لها اســتخدامات أخرى يف حياة 
املحكمة،  كانت  حيث  اإلمارات،  إنسان 
الزراعــي،  النشــاط  إلدارة  واملركــز 

األهايل  احتفاالت  ســاحاتها  وشهدت 
يف مناســباتهم العامة والخاصة، وتم 
التعامل معهــا كمصايف، ومؤخراً تم 
من  عليها  للمحافظة  معظمها  تجديد 
أدوار  من  به  مــرت  ملا  نظراً  االندثار، 

تاريخية مختلفة.
ق�صر احل�صن 

العمرانية  املبانــي  أقــدم  مــن  وهو 
العريقــة يف أبوظبي، بمــا يحمله من 
خالــدة،  وتاريخيــة  رمزيــة  دالالت 
من  طويلة  رحلــة  القــر  ويختزل 
إلمارة  والســيايس  التاريخي  التطور 
العــني قلعــة  أبوظبــي ويف مدينــة 
ِمْزَيــد،  وقلعــة  الجاهـــــلـــــي، 
مــــريــــجـــــب،  وقلـــــــــعة 
الرشقي،  والحصــن  املربعة،  وقلعــة 
الشيخ  قلعة  باســـــم  أيضاً  وُيعرف 

سلطان بن زايد.
ح�صن احلكم يف مدينة راأ�س اخليمة

يف هــذه اإلمــارة العابقــة بالــرتاث 
الحضــاري يوجد العديد من الحصون 
الحكم   حصن  منها  التاريخية  والقاع 
اآلن  الخيمة والذي تحول  لحكام رأس 
إىل متحف رأس الخيمة ، وهناك حصن 
جزيرة زعاب الــذي بنته قبيلة زعاب 
برجي  بجانب  الحمــراء  جزيرتهم  يف  
استكشاف عىل  أطراف جزيرة الزعاب 

من الجهة الجنوبية.
 ح�صن املزرع

حصن املزرع التاريخي والرتاثي العابق 
برائحة التاريــخ يقع يف واحة  املزرع 
الربية الشهرة  يف إمارة رأس  الخيمة 
قبيلة  وبنته  قديمة   وعرف منذ عهود 

زعاب منذ مايقارب ال 400 عام ويعد 
السنني  تلك  يف  املنطقة   لحماية  مركزاً 
القديمــة وقــد تولــت حكومة رأس 
التاريخي.  الخيمه االهتمام بهذا املعلم 

قلعة ضاية العسكرية

عرش  السادس  القرن  يف  شــيدت  التي 
الخليج يف  يواجــه  تــل مرتفــع  عىل 
القاع  أهم  من  الخيمــة،  رأس  مدينة 
بني  دارت  ضارية  معارك  شهدت  التي 
أهــايل رأس الخيمة والربيطانيني عام 
أي  أمــام  لصمودهــا  وكان   ،1819
عدوان تتعرض له املنطقة، أثر مهم يف 
توفر األمن والحماية لسكان املنطقة.

ح�صن وقلعة الفهيدي يف دبي

قلعــة الفهيدي، وهي من أقدم املباني 
عن  عبارة  وكانــت  دبي،  يف  األثريــة 

مركــز للدفاع، اســتخدمت فيما بعد 
مقراً للحاكم، ثم اســتخدمت ســجناً 
متحف  إىل   1971 عــام  تحولت  حتى 

إلمارة دبي.
ح�صن اأم القيوين

 يعترب املوقع الدفاعي وكذلك له املنافع 
الحصن،  بناء  وجاء  بالسكن،  الخاصة 
وسيلة للدفاع عن الباد وصد األخطار 
ما  وهو  لها،  تتعــرض  أن  يمكن  التي 
يبــدو واضحــاً يف التخطيط املعماري 

للحصن.
ح�صن ال�صارقة 

وحصن الشارقة القديم الذي بني عام 
املنطقة  حماية  يف  مهــم  دور   1820
صقر  بن  ســلطان  الشيخ  حكم  أثناء 

القاســمي، وهــو عبارة عــن مبنى 
كبــر محصن لــه ثاثة أبــراج، هي 
ويتكون  ومرشف،  واملحلوسة  الكبس 
كثرة،  حجــرات  فيهما  طابقني،  من 

استخدمت ألغراض متعددة.
ح�صن الذيد  

التاريخ  عىل  شاهداً  الذيد  حصن  يمثل 
واحة  شكلت  التي  الذيد  ملدينة  العريق 
العذبة  امليــاه  بهــا  تتوفر  مزدهــرة 
والنخيل املثمرة واملباني الدفاعية التي 
توفر األمن واألمان لســكانها. يتألف 
العام  إىل  تاريخه  يعــود  الذي  الحصن 
1820 يف عهد الشيخ سلطان بن صقر 
القاســمي حاكم الشــارقة من مبنى 
وعرضه  مرتاً   32 طوله  الشكل  مربع 
26 مــرتاً ويضم عدداً من الغرف التي 
إىل قاعات عرض تحوي  تم تحويلهــا 
التاريخية  املعروضــات  من  مجموعة 

الذيد وتراثها. . ملدينة 
ح�صن عجمان

اســتخدم حصن عجمــان الذي يعود 
القادمني  ملراقبة   1775 عام  إىل  بناؤه 
 255 الرب والبحر، وتبلغ مساحته  من 

مرتاً مربعاً.

قلعة الفجرية ح�صن ال�صرقيني
اإلمارة، وكانت  بناء يف  أكرب وأهم  هي 
البثنة  واحة  يف  وهنــاك   للحكم  مقراً 
كبرة  قلعة  وهي  البثنــة  قلعة  تقع   
الكبرين،  بربجيهــا  شــكلها  يجذبك 
وبنائهــا القــوي املتماســك، وتوجد  
هناك  يف الفجــرة  كذلك قاع عديدة 
مثل، قلعة الفجرة، قلعة مسايف، قلعة 
البثنــة، حصن ومربعــة الحيل، قلعة 

البدية. أوحلة، وأبراج 

سعودية تفاجئ ضّرتها بهدية ثمينة

مع تقدمنا يف العمر، تصبح املنطقة أسفل أعيننا جوفاء وداكنة، 
ممــا يجعلنا نبدو أكرب ســنا وُيظهر أعيننا بصــورة مرهقة، 
العالــم يقبلون عىل حقن  ولهذا فإن مايني األشــخاص حول 
الفيلر أســفل العني، لكن من الرضوري أن يكون الشخص عىل 
درايــة بطبيعة هذا العاج ومضاعفاته، وما إذا كان من املمكن 

إذا لم تعجبه. النتائج  »عكس« 
واإلجراء الذي سوف يتم هو: حقن الفيلر وهو عبارة عن عاج 
غــر جراحي، مصمم إلضافة حجم إىل املنطقة الغائرة أســفل 

العني، املعروفة أيضا باسم »أحواض الدموع«.
وفقا لـ »The Skin CulTuriST«، فإن فيلر تحت العني 

هو عاج يساعد أيضا عىل تحسني مظهر الهاالت السوداء.

قامت زوجة سعودية بعمل مفاجئ، عندما أهدت »رضتها«، زوجة 
زوجها الثانية، عمارة سكنية بمنطقة تبوك، رداً عىل رفض زوجها 

بالتوافق مع زوجته الثانية إقامة حفل زفاف عند عقد قرانه.
ويف تفاصيل الواقعة، فقد أقدم شــاب عىل الزواج للمرة الثانية من 
أن يقتر حفل الزفاف عــىل األقارب فقط، ويف  فتاة، مشــرتطاً 
رسية تامة احرتاماً ملشــاعر زوجته األوىل، األمر الذي وافقت عليه 

الزوجة الثانية، وفق ما نرشته صحيفة »الوئام«.
وبعد إتمام عقد الزواج من الزوجة الثانية تفاجأ الشاب بأن زوجته 
األوىل قــد وصلت إىل تبوك، وأنها ترغــب يف مقابلة زوجته الثانية 
مبدية اســتعدادها للتفاهم والعيش معها، فرفض الزوج يف بداية 

األمر.

القالع والح�صون في الإماراتاأعـالم و�صـير بقلم ال�صاعر والكاتب اأنور بن حمدان الزعابي
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يأمل فريق مــن املصممني اإليطاليني ببناء مدينة متحركة 
تطفو فوق املاء عىل شكل ســلحفاة، قادرة عىل استيعاب 
ألــف شــخص. ونرشت رشكــة »الزارينــي ديزاين   60
ستوديو« تصميماً للمدينة العائمة »بانجيوس«، والتي يبلغ 
فنادق  أمتار، وســتضم   609 550 مرتا وعرضها  طولها 

ومراكز تسوق وحدائق وحتى مطاراً صغراً.
الربيطانية عن  »ديــيل ســتار«  نقلت صحيفة  وحســبما 
القائمــني عىل املرشوع، فإن العمل عليه قد يبدأ يف 2023، 

8 سنوات الستكمال تشييده. وسيستغرق 
 8 البناء اإلجمالية للمرشوع  ومن املتوقع أن تبلغ تكلفــة 
بناءه ســيتطلب رصيفا بمساحة  أن  مليارات دوالر، علما 
من  الطاقة  عــىل  املدينة  وســتحصل  مربعة.  قدم   2000
مجموعــة كبرة من الخايا الشمســية، والتي ســتؤمن 
16800 حصان،  9 محركات كهربائية بقوة  أيضاً تشغيل 

أثناء رحاتها. 5 عقد  لدفعها برسعة تصل إىل 
واشتق اســم املدينة »بانجيوس« من »بانجيا«، وهي شبه 
قــارة عماقة كانت موجودة قبــل 200 مليون إىل 335 

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

»الفيلر« تحت العين.. ما المخاطر وهل النتائج 
»قابلة للعكس«؟

حكــم القضــاء الســلفادوري 
عىل رجل  25 عامــاً  بالســجن 
حالة  بدايــة  يف  عليــه  قبــض 
الباد  التــي فرضت يف  الطوارئ 
إىل  أدت  العصابات والتي  ملحاربة 
توقيف أكثر من 57 ألف شخص 
حتــى اآلن، كما أعلنــت النيابة 

العامة السبت.
املدعي  ديلغادو،  رودولفو  وغّرد 
الســلفادور  لجمهورية  العــام 
نجيب  الشاب  رئيسها  أعلن  التي 
العصابات  عــىل  الحرب  بوكيلة 

يف مــارس املــايض »ســيميض 
أول موقــوف يف ظــل النظــام 
الـ25  الســنوات  االســتثنائي 

املقبلة يف السجن«.
وهناك سجن ضخم قيد اإلنشاء 

فيما  املساجني  عدد  الســتيعاب 
عّدل الترشيع لزيادة الحد األقىص 
العصابة )مارا(  لعقوبة عضوية 

45 عاماً. 9 سنوات إىل  من 
ولم تكشف السلطات اسم املدان 
الــذي ينتمــي إىل عصابة »مارا 
ماكينا« رغــم نرش صورته عىل 

مواقع التواصل االجتماعي.
مّددت  التــي  الطوارئ  وحالــة 
ثماني مرات حتى اآلن، تســمح 
للرشطة بالقيام بعمليات توقيف 

دون أمر قضائي.

    

بــدأ العلماء يف اســتخدام عقار ثوري 
لعاج  الجينات  تعديــل  تقنيــة  يعتمد 
املؤملــة  البوليــة  املســالك  التهابــات 

واملتكررة.
أســلوب  الجديــد  العــاج  ويعتمــد 
الدواء مبارشة  إيصال  يف  »القســطرة« 
داخل  النووي  الحمض  ليهاجم  للمثانة، 
البكتريا التي تسبب املشاكل يف الجهاز 

البويل، ويف النهاية تدمرها.
الطريقة أفضل  أن هذه  العلماء  ويعتقد 
يمكن  التي  الحيويــة،  املضــادات  من 

للبكتريا أن تقاومها برسعة.
يعتمــد العقــار عىل تقنية الهندســة 
الوراثيــة الحائــزة عىل جائــزة نوبل 
والتي   ،CriSPr باســم  واملعروفة 
الحمض  بأجزاء من  بالتاعب  تســمح 
النــووي املصاب داخــل الخايا. وتعد 
أنواع  أكثر  البولية من  املســالك  عدوى 
العدوى شــيوعا يف الكثــر من البلدان 
أكثر  تصيب  حيث  املتحدة،  اململكة  مثل 
وفقما  ســنويا،  شــخص  مليون  من 
ذكرت صحيفة »دييل ميل« الربيطانية.

عالج ثوري اللتهاب المسالك البولية.. تقنية متطورة وشفاء سريع
أول حكم بالسجن 25 عامًا لرجل عصابات في السلفادور

»ناسا«: رواد الفضاء سيتمكنون من العيش على القمر في فحص مهم جدًا للرجال مرة كل عام.. يبدأ من سن الـ45
غضون الـ 10 سنوات المقبلة
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