
الدوحة ــ وكاالت:

حســاب  عىل  ثمينا  انتصارا  هولندا  حققت 
الســنغال بهدفــن دون رد، عــىل ملعــب 
مســتهل  يف  اإلثنن،  أمس  مســاء  الثمامة، 

.2022 مشوار املنتخبن بمونديال قطر 
وســجل ثنائيــة هولندا كــودي جاكبو يف 
الدقيقة  يف  كالســن  ودايف   )84( الدقيقــة 

.)9+90(
بتلــك النتيجــة رفعت هولنــدا رصيدها يف 
املجموعــة األوىل إىل 3 نقاط يف الصدارة مع 
الرتتيب مع  السنغال  تتذيل  بينما  اإلكوادور، 

قطر دون رصيد من النقاط.
يذكر أن املنتخب الهولندي سيلعب يف الجولة 
الثانية من املجموعة مع نظريه اإلكوادوري 
املنتخب  يلعــب  فيما  املقبل،  الجمعــة  يوم 

السنغايل مع نظريه القطري يف اليوم ذاته.

دبي-وام:

التنفيذي لشــركة  الرئيس  الغيث   قال غيث 
“ فــالي دبي” إن الناقلة تشــغل 30 رحلة 
يومياً إلــى الدوحة، خالل كأس العالم لكرة 
حتى 18  قطــر  تســتضيفها  التي  القــدم 

ديسمبر المقبل .
أوضح الغيث إن فالي دبي تعمل على تمكين 
الســفر  من  القدم  كرة  عشــاق  من  المزيد 
الدوحة للمشــاركة في أكثر  إلى  بســهولة 
بطوالت كــرة القدم إثارة في العالم، معربا 
المتحمسين  المشجعين  برؤية  سعادته  عن 
العالم مع فالي  فــي كأس  يبدأون رحلتهم 

دبي.
لشــركة “ فالي  التنفيذي  الرئيس  وأضاف 
دبي” “ كانــت جميع رحالتنا المغادرة إلى 
الظهر  وبعد  صباحا  الدولــي  الدوحة  مطار 
تقريبــا ممتلئة تماما وهذا االتجاه يبدو أنه 
سيستمر خالل األيام واألسابيع المقبلة، إنه 
يوم سعيد لجميع أولئك الذين عملوا بال كلل 
بدء  لنجاح  الماضية  القليلة  الشــهور  خالل 

هذه الرحالت الخاصة إلى الدوحة ” .

القاهرة-وام:

 أكــد رئيس مجلس الوزراء املرصي الدكتور مصطفي 
مدبويل أهميــة متابعة املوقف التنفيذي الحايل ملرشوع 
العن الســخنة،بالعمل عىل  اســتكمال وتطوير ميناء 
توســعة امليناء بصورة أكرب ليصبــح ميناء عامليا، من 
أجل اســتيعاب حركة التجارة الدولية. جاء ذلك خالل 
االجتماع الذي عقده مدبويل، يوم االثنن ملتابعة املوقف 
التنفيذي ملرشوع استكمال وتطوير ميناء عن السخنة.

وقــال وزير النقل املــرصي الفريق كامــل الوزير إن 
إىل ميناء  السخنة  مرص تعكف حاليا عىل تحويل ميناء 
محورّي وزيادة حصة مرص من السوق العاملية لتجارة 
الرتانزيــت، باإلضافــة إىل خدمة الصــادرات املرصية 
للصادرات املرصية،  واملساعدة يف فتح أســواق جديدة 
وزيادة  مبــارشة  مالحية  خدمات  تشــغيل  خالل  من 
املنتجات والصناعات  ذات  الدول  القدرة عىل منافســة 

املثيلة.

�صنعاء-)د ب اأ(:

 حذر معن عبدامللك، رئيس الحكومة اليمنية املعرتف بها 
دوليا، يوم اإلثنن، من تصعيد الحوثين واستمرارهم يف 
عن  أنباء  غداة  الخام،  النفط  تصدير  موانئ  اســتهداف 
النفطي  الضبة  مينــاء  عىل  للجماعة  جديــدة  هجمات 

بمحافظة حرضموت، رشقي البالد.
وقــال عبد امللك خالل اجتماعه مع الســفري األمريكي 
لدى اليمن، ســتيفن فاجن، بمدينة عدن جنوبي البالد، 
إن »االســتهداف اإلرهابي الحوثي ملوانئ تصدير النفط 
الخام يضع كل ما تحقق يف تخفيف األزمة اإلنســانية 
وكل جهود السالم يف موضع خطر كبري ويمكن أن يؤثر 

بشكل سلبي عىل كل األوضاع«.
وأشــار إىل الدور الــذي وصفه بـــ« التخريبي إليران 
اليمني واســتمرار دعمها  ومواقفها املعادية للشــعب 
للمليشــيا الحوثيــة وما يتطلبه ذلك مــن ضغط دويل 
وأممي لوقف هذا الدور التخريبي«، وفقا لوكالة األنباء 

اليمنية الرسمية »سبأ«.

م�صــر تعمل على تو�صــعة ميناء العين 
ال�صخنة لي�صبح عالمياً

هولندا تك�صر �صمود ال�صنغال 
بثنائية متاأخرة

الحكومة اليمنية تحذر من ا�صتمرار الحوثيين 
با�صتهداف موانئ ت�صدير النفط

ال�صارقة-وام:

 أعلنت مجموعة ألف املتخصصة يف التطوير 
املرحلة  إنجاز  الشارقة عن  بإمارة  العقاري 
االستخدامات  متعدد  مرشوعها  من  الثانية 
الذي يعد أول مجتمع  " ممىش الشــارقة" 

خال من السيارات بالكامل يف الشارقة.

وقالت املجموعــة “ نعلن عن بدء عمليات 
تســليم املرحلة الثانية مــن املرشوع حيث 
ستبدأ مئات العائالت استالم مفاتيح منازل 
أحالمهم ونحن متحمسون للكشف عن هذا 
بما  وزوارهم  الســكان  ليستمتع  املرشوع 

يحتويه هذا املرشوع املجتمعي الفاخر”.

اأبوظبي-وام:

وأكثر  الدولة  قيــادات  بحضور 
ومسؤول  شــخصية   500 من 
حكومي محيل واتحادي، تنطلق 
الثالثــاء االجتماعــات  اليــوم 
السنوية لحكومة دولة اإلمارات 

يف إمارة أبوظبي.
الســنوية  االجتماعات  وتعترب 
اإلمارات، حدثاً  لحكومة دولــة 
وطنيــاً ســنوياً يجســد رؤية 
محمد  الشيخ  الســمو  صاحب 
الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن 
السمو  وصاحب  الله”  “حفظه 

آل  راشــد  بن  الشــيخ محمــد 
مكتــوم نائــب رئيــس الدولة 
رئيــس مجلس الــوزراء حاكم 
توحيد  يف  اللــه”،  “رعــاه  دبي 
كافة الجهود والطاقات الوطنية 
النتائج  لتحقيــق أفضل  وصوالً 

الحكومية. »تتمة ص 88««

»تتمة ص 88««

30 رحلة لـ »فالي دبي« 
اإلى الدوحة يومياً خالل 

كاأ�س العالم
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التغير %ال�صــابقالحالي التغير%  ال�صــابقالحالي
 0.65   0.38  10,366.29 10,434.063,339.253,352.16

يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة أسسها را�صــد بن عوي�صة  سنة ١٩٧٣م

االإمارات تت�صامن مع اإندوني�صيا وتعزي 
في �صحايا الزلزال

المنامة-وكاالت:
رفع ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء األمير ســلمان 
بن حمد آل خليفة، استقالة الوزارة إلى الملك حمد بن عيسى آل 

خليفة والتي وافق عليها.
وأصــدر العاهل البحريني أمراً ملكياً بتعيين ولي العهد رئيســا 
الجديدة، بما  أعضاء الوزارة  بترشــيح  الوزراء، وكلفه  لمجلس 
يتوافق مع نص المادة )46( من الدســتور، بحسب وكالة أنباء 

البحرين )بنا(.

أبوظبي-وام:
 عّبــرت دولة اإلمــارات عن تعازيها الصادقــة وتضامنها مع 
الذي ضرب جزيرة  الزلــزال  إندونيســيا في ضحايا  جمهورية 

جاوا، ما أسفر عن وقوع مئات الضحايا .
الدولــي في بيان لها عن  الخارجية والتعاون  وأعربــت وزارة 
خالــص تعازيها إلى حكومة جمهورية إندونيســيا وشــعبها 
الصديــق، وإلى أهالي وذوي الضحايا فــي هذا المصاب األليم، 

وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

عاهل البحرين يكلف ولي العهد بت�صكيل 
الحكومة

الجتماع��ات ال�س��نوية لحكوم��ة الإمارات 
تنطلق اليوم في اأبوظبي

اأبوظبي-وام:

 اســتقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
الله".. فخامة  الدولة "حفظه  رئيس  نهيان  آل 
رئيــس جمهورية  بردي محمــدوف  ســردار 
تركمانســتان الصديقة الذي بدأ زيارة رسمية 

إلى الدولة.
ـ لــدى وصوله قصر  وجــرت لضيف البــالدـ 

أبوظبي ــ مراسم استقبال رسمية  الوطن في 
محمد  الشيخ  الســمو  صاحب  اصطحب  حيث 
بــن زايد آل نهيان الرئيــس الضيف إلى منصة 
الشرف وعزف السالم الوطني لتركمانستان .. 
فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة واصطفت ثلة 
بيردي  للرئيس سردار  الشرف تحية  من حرس 

محمدوف.

اأبوظبي-وام:

نيابة عن صاحب الســمو الشــيخ 
رئيس  نهيــان  آل  زايد  بــن  محمد 
افتتح  اللــه"،  "حفظــه  الدولــة 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
الدولة  رئيس  نائب  آل مكتوم  راشد 
دبي  الــوزراء حاكم  مجلس  رئيس 
“رعــاه الله”، يــوم )اإلثنين( دور 
االنعقاد العــادي الرابع من الفصل 
للمجلس  عشر  الســابع  التشريعي 
ســمو  االتحادي، بحضور  الوطني 
أوليــاء العهــود ونّواب  الشــيوخ 
من  الدولة  مسؤولي  وكبار  ام  الُحكَّ
مدنيين وعسكريين، وأعضاء السلك 

الدبلوماسي.
بوصول  االفتتــاح  مراســم  بدأت 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم إلى قاعة زايد في 
االتحادي،  الوطنــي  المجلس  مقر 
لدولة  الوطني  الســالم  حيث ُعزف 
بتالوة  الحفل  واســتهل  اإلمارات، 

آيات عطرة من الذكر الحكيم.

رئي�س الدولة ي�س��تقبل رئي�س تركمان�ستان ويهنئ رئي�س الدولة ي�س��تقبل رئي�س تركمان�ستان ويهنئ 

محمد بن را�سد يفتتح دور االنعقاد العادي للمجل�س محمد بن را�سد يفتتح دور االنعقاد العادي للمجل�س هاتفيًا اأمير قطر بافتتاحهاتفيًا اأمير قطر بافتتاح بطولة كاأ�س العالم بطولة كاأ�س العالم
الوطني االتحاديالوطني االتحادي

»»طالع ص 3«

اأبوظبي-وام:

الجمهور  أبوظبي  شــرطة   حذرت 
المتســولين  مــع  التعاطف  مــن 
تصديق  وعدم  األمــوال  واعطائهم 
خاللها  من  يهدفون  التي  أساليبهم 
إلى استعطاف الناس للحصول على 
المنافــع المادية والعينية بقصص 
وحيــل مفبركــة يســتجدون بها 
أو  المســاجد  أبواب  أمام  الجمهور 

في األسواق والطرقات.
على  أبوظبــي  شــرطة  وشــددت 
ألساليب  االســتجابة  عدم  ضرورة 
المضللة،  االحتياليــة  المتســولين 
ومآربهــم غيــر المشــروعة التي 
طائلة،  ثروات  ورائهــا  من  يجنون 
صرف  إلــى  المحســنين  ودعــت 
الخيرية  الجمعيــات  فــي  األموال 

الرسمية المعتمدة لدى الدولة، 

الفجيرة-وام:

بناء على توجيهات سمو الشيخ محمد 
الفجيرة،  عهد  ولي  الشــرقي  حمد  بن 
الفجيرة  لشرطة  العامة  القيادة  أعلنت 
عن تخفيض قيمة المخالفات المرورية 
بنسبة %50، وإلغاء النقاط المرورية، 
اعتباراً من 29  المركبات  حجز  وقيمة 
ولمدة 60 يوماً على  نوفمبر 2022م 

قبل  المســجلة  المرورية  المخالفــات 
26 نوفمبر 2022م بحيث ال يشــمل 

التخفيض المخالفات المشددة.
غانم  بــن  أحمد  اللواء محمــد  وأكــد 
الفجيرة  لشــرطة  العام  القائد  الكعبي 
أن القرار جاء حرصاً من ســموه على 
المواطنين والمقيمين، بمناسبة  إسعاد 

الـ 50 للدولة .. اليوم الوطني 

ال�صارقة-وام:

الســمو  تنفيــذاً لتوجيهات صاحب 
الشــيخ الدكتور ســلطان بن محمد 
األعلى  المجلــس  عضو  القاســمي 
توفير  إلى  الشــارقة، الرامية  حاكم 
الحيــاة المســتقرة والعيش الكريم 
لجنة  المواطنيــن.. اعتمدت  ألبنائه 
معالجــة ديــون مواطنــي إمــارة 

الشارقة مبلغ 76 مليونا و755 ألف 
مديونية 134 حالة  درهم، لســداد 

من الحاالت المعروضة عليها.
وأكد ســعادة راشد أحمد بن الشيخ 
األميــري، رئيس  الديــوان  رئيــس 
لجنة معالجــة ديون مواطني إمارة 
اعتمدت ضمن  اللجنة  الشــارقة، أن 
الدفعــة 23 مبلغ 76 مليونا و755 

ألف درهم، 

�سرطة الفجيرة تخف�ض المخالفات 
المرورية 50 %  

�سلطان القا�سمي يوجه ب�سداد مديونية 
134 مواطنًا بال�سارقة

»تتمة ص 88««

»تتمة ص 88««»تتمة ص 88««

»تتمة ص 88««

�سرطة اأبوظبي تحذر الجمهور من الوقوع 
في حيل المت�سولين

نيابة عن رئي�س الدولة

مجموع��ة األف تنج��ز المرحلة الثانية 
من مم�سى ال�سارقة
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 áëaÉµŸ  è«∏ÿG  õcôeh  ¿ÉWöùdG  áëaÉµŸ

 ájQGôªà°SG{ QÉ©°T â– ,¬æe ájÉbƒdGh ¿ÉWöùdG

 …ó°üàdGh ¿ÉWöùdG áëaÉµŸ á«ë°üdG ájÉYôdG

 ôjƒ£àd  á«é«∏ÿG  Oƒ¡÷G  ó«MƒJ  ±ó¡H  ,z¬d

 ,¿ÉWöùdG  ≈°VôŸ  á«ë°üdG  ájÉYôdG  ∫É›

 »MGƒf ™«ªL ‘ äÉ°SQÉªŸG π°†aCÉH á«YƒàdGh

.¢VôŸG áëaÉµe πMGôeh

 Qƒ°†M ∫ÓN ,ábQÉ°ûdG ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°U ócCGh

 õcôŸG  ∫ƒM á°UÉÿG  ájQGƒ◊G  á°ù∏÷G  √ƒª°S

 ‘ ¿ÉWöùdG ¢Vôe çƒëÑd »©LôŸG »ª∏©dG

 ábQÉ°ûdG QGôªà°SG ,»é«∏ÿG ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hO

 áaÉc ‘ ¿ÉWöùdG ¢Vôe áëaÉµe Oƒ¡L ºYO ‘

 kGÒ°ûe ,ÉgÒZh á«LÓ©dGh á«ãëÑdG äÉjƒà°ùŸG

 IÒãµdG  Oƒ¡÷G  ∂∏J  ó«MƒJ  á«ªgCG  ¤EG  √ƒª°S

 ¢VôŸ  áeRÓdG  ∫ƒ∏◊G  OÉéjEG  πLCG  øe  ∂dPh

.¿ÉWöùdG

 ô“DƒŸG  AÉ°†YCG  øe  Qƒ°†◊ÉH  √ƒª°S  Ö qMQh

 ‘  ÚKóëàŸGh  Ú°ü°üîàŸG  øe  ¬aƒ«°Vh

 Oƒ¡÷G  èjƒàJ  ‘  ¬∏eCG  øY  kÉHô©e  ,á°ù∏÷G

 ”  √ƒª°S  ∫Ébh  ,™LÉædG  êÓ©dG  ¤EG  π°UƒàdÉH

 øe  óH’h  ádhòÑe  Oƒ¡÷Gh  IÒãc  ä’hÉëŸG

 qöûÑ oj  ™aÉf  êÓY êÉàfE’  Oƒ¡÷G  √òg ™«ªŒ

 øe  ∫GR  ób  Ò£ÿG  ¢VôŸG  Gòg  ¿CÉH  ájöûÑdG

 ‘  øëf  ÉæÑfÉL  øeh  .ˆG  AÉ°T  ¿EG  OƒLƒdG

 ≈°Vôe  AÉbó°UCG  á«©ªL  ∫ÓN  øeh  ,ábQÉ°ûdG

 iƒà°ùe ≈∏Y ¢ù«d ,Oƒ¡÷G πc ∫òÑf ,¿ÉWöùdG

 çÉëHC’G  iƒà°ùe  ≈∏Y  É‰EGh  ,§≤a  äÉLÓ©dG

 åëÑdG  ‘ Qƒ£àdG  Gòg ÖcGƒf øëfh ,á«ª∏©dG

.“áeÉg èFÉàf ¤EG π°ü«°S ˆG ¿PEÉH …òdG »ª∏©dG

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ™ªà°SG  ,ô“DƒŸG  ¢ûeÉg  ≈∏Yh

 ¢†©H πªY ∫ƒM ,π°üØe ìöT ¤EG ábQÉ°ûdG ºcÉM

 ‘ ¿ÉWöùdG ¢Vôe áëaÉµÃ á°UÉÿG äÉ«©ª÷G

 ¿ƒ∏ª©j  Éeh  ,»é«∏ÿG  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏›  ∫hO

 ,á°ü°üîàe  ôjQÉ≤Jh  ,á«ª∏Y  çƒëH  øe  ¬«∏Y

 √ƒª°S  IQÉjR  ∫ÓN  ∂dPh  ,áYƒæàe  äGQGó°UGh

.ô“DƒŸG OÉ≤©fG áÑ°SÉæÃ ΩÉ≤ŸG ¢Vô©ª∏d

 ΩÓ°ùdÉH  π¡à°SCG  ô“DƒŸG  ìÉààaG  πØM  ¿Éch

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  áæjôb  √ó©H  â≤dCGh  ,  »æWƒdG

 óªfi âæH ôgGƒL áî«°ûdG ƒª°S ,ábQÉ°ûdG ºcÉM

 É¡«a âdÉb ô“DƒŸG ìÉààaG ‘ káª∏c ,»ª°SÉ≤dG

 »é«∏ÿG ô“DƒŸG áaÉ°†à°SÉH ¿hQƒîa øëf ”
 ‘ ÉæfCÉH ¿hQƒîah ,¿ÉWöù∏d ¢ùeÉÿG ∑Î°ûŸG

 ÉæJÉ©ªà› Ú°ü– ƒëf ≈©°ùf á≤£æŸG √òg

 ¢†jôŸG á«°†b ¢ù«d ¢VôŸÉa ,áaÉc ¢VGôeC’G øe

.“AÉæãà°SG ¿hóH ™«ª÷G á«°†b πH ,√óMh

 ’ »àdG …ƒªæàdG πeÉµàdG á«∏ª©H Égƒª°S äOÉ°TCGh

 Iõ«ªàe á«ë°U ájÉYQ ¿hO ≥≤ëàJ ¿CG É¡d øµÁ

 Éæ≤≤M  ,äGõéæŸG  øe  ÒãµdG  Éæ≤≤M  ”  âdÉbh

 ,á«àëàdG á«æÑdGh ¿Gôª©dGh OÉ°üàb’G ‘ Ωó≤àdG

 ,⁄É©dG ™e ÉæJÉbÓY ‘h øeC’Gh äÉeóÿG ‘

 ¿CG  É¡«∏Y  ,ÌcCG  äGõéæŸG  √òg  ï°Sôf  ≈àMh

 ájƒ«◊G äÉYÉ£≤dG ‘ IÒÑc äÉMÉéæH Rõ©àJ

 á«ë°üdG ájÉYôdG ´É£b ¢UÉN πµ°ûHh á«°ù«FôdG

 áHQÉfi ‘ ÉæJGQób ºYój …òdG »ª∏©dG åëÑdGh

.“¢VGôeC’G

 ¢ù∏› á°ù«FQ ,ΩƒgÉØdG ôØ©L ø°Sƒ°S âHôYCGh

 ‘  ,¿ÉWöùdG  ≈°Vôe  AÉbó°UCG  á«©ªL  IQGOEG

 á«©ª÷G ∞«°†à°ùJ ¿CÉH É¡JOÉ©°S øY ,É¡àª∏c

 ∑Î°ûŸG  »é«∏ÿG  ô“DƒŸG  ¤hC’G  Iôª∏d

 kágƒæe ,äGQÉeE’G  ádhOh ábQÉ°ûdG  ‘ ¿ÉWöù∏d

 ΩÉª°†fG òæe Iõ«ªŸG Oƒ¡÷Gh áª¡∏ŸG ÜQÉéàdÉH

 ¿ÉWöùdG áëaÉµŸ »é«∏ÿG OÉ–Ód á«©ª÷G

 »YƒdG öûf áeGóà°SG ¿EG { âdÉbh ..2006 ΩÉY

 ≈≤ÑJ  ájÉbƒdG  øe  iƒà°ùe  ≈∏YCG  ¤EG  ∫ƒ°Uƒ∏d

.záªFGódG Éæàª¡e

 ΩÉY ÚeCG  ,ídÉ°üdG  óªMCG  ódÉN QƒàcódG  ≈≤dCGh

 áª∏c  ¿ÉWöùdG  áëaÉµŸ  »é«∏ÿG  OÉ–’G

 º¡ØdG ¢ùµ©j ô“DƒŸG Gòg OÉ≤©fG ¿EG .. É¡«a ∫Éb

 ¿hÉ©àdG  ¢ù∏› ‘ áë°üdG  äGOÉ«≤d  Ωó≤àŸG

 ìÉ‚E’  ∑Î°ûŸG  πª©dÉH  º¡fÉÁEGh  »é«∏ÿG

 kÉØ°UGh  á«é«∏ÿG  ÉædhO  ‘  á«ë°üdG  á«ªæàdG

 á«ë°üdG IÒ°ùŸG ‘ zábQÉØdG áeÓ©dÉH{ √ÉjEG

.»é«∏ÿG ¿hÉ©àdG ¢ù∏éŸ

 ,ÊGôgõdG  ó«©°S  øH  »∏Y  QƒàcódG  ¢Vô©à°SGh

 áëaÉµŸ  »é«∏ÿG  õcôª∏d  …ò«ØæàdG  ôjóŸG

 ‘  á«ª«∏bE’G  Oƒ¡÷G  ,¬àª∏c  ∫ÓN  ,¿ÉWöùdG

 â≤∏£fG” ∫Ébh ,¿ÉWöùdG ¢Vôe áëaÉµe ∫É›

 ∫É› ‘ ∑Î°ûŸG  »é«∏ÿG  ¿hÉ©àdG  IÒ°ùe

 »é«∏ÿG  õcôŸG  ¢ù«°SCÉàH  ¿ÉWöùdG  áëaÉµe

 ÒaƒJ ±ó¡H 1998 ΩÉY ‘ ¿ÉWöùdG π«é°ùàd

 É¡«∏Y  óªà©j  ábƒKƒe  á«FÉ°üMEG  äÉeƒ∏©e

 áq«ë°üdG  §£ÿG  »©°VGhh  ,QGô≤dG  ÜÉë°UCG

 Éª«a  ,è«∏ÿG  á≤£æe  ‘  ¿ÉWöùdG  áëaÉµŸ

 ‘ ¿ÉWöùdG áëaÉµŸ »é«∏ÿG õcôŸG Å°ûfCG

 äÉ°SÉ«°ùdG á©LGôeh OGóYEÉH ΩÉ«≤∏d 2011 ôjGÈa

 ≈∏Y  á«æÑŸG  ájOÉ°TQE’G  ádOC’Gh  á«é«JGÎ°S’G

 øY ôµÑŸG ∞°ûµdGh ájÉbƒdG ∫É› ‘ ÚgGÈdG

.“¿ÉWöùdG

 øe  kÉKóëàe  50  øe  ÌcCG  ô“DƒŸG  ∞«°†à°ùjh

 »é«∏ÿG ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hOh äGQÉeE’G ádhO

 ÒÑNh Ö«ÑWh ⁄ÉY 500 ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,⁄É©dGh

 ájÉbƒdGh ¬LÓYh ¿ÉWöùdG ¢VGôeCÉH ¢ü°üîàe

 ÖfÉL ¤EG ,ô“DƒŸG äÉ°ù∏L ‘ ácQÉ°ûª∏d ,¬æe

 õcGôŸGh äÉ°ù°SDƒŸGh äGOÉ–’G øe OóY AGQóe

.¿ÉWöùdG áëaÉµÃ á«æ©ŸG á«ŸÉ©dGh á«ª«∏bE’G

 ájQGƒM  äÉ°ù∏L  ô“DƒŸG  èeÉfôH  øª°†àjh

 É¡¡LGƒj  »àdG  äÉjóëàdG  ¢ûbÉæJ  äGöVÉfih

 ¿ÉWöùdG  áëaÉµe  ∫É› ‘ »ë°üdG  ´É£≤dG

 á«aÉ≤ãdG  õLGƒ◊G  É¡æeh  ,πjƒ£dG  ióŸG  ≈∏Y

 Oƒ¡L  ≥«©J  »àdG  ájOÉ°üàb’Gh  á«YÉªàL’Gh

 ∞°ûµdG  QhOh  ,¿ÉWöùdG  øe  ájÉbƒdGh  á«YƒàdG

 ¬eÉ¡°SEGh ,≈°VôŸG ájÉYQ ájQGôªà°SG ‘ ôµÑŸG

 øY  áªLÉædG  ájOÉ°üàb’G  AÉÑYC’G  ∞«ØîJ  ‘

.¿ÉWöùdÉH áHÉ°UE’G

 ΩGQhCÓd  ∑Î°ûŸG  »é«∏ÿG  ô“DƒŸG  ¿CG  ôcòj

 ¿hÉ©àdG  ¢ù∏›  ∫hO  ióMEG  ‘  kÉjƒæ°S  ó≤©j

 2017 ΩÉY ∫hC’G ô“DƒŸG ó≤Y å«M ,»é«∏ÿG

 áµ∏ªŸG ‘ ÊÉãdG ô“DƒŸGh ,âjƒµdG ádhO ‘

 ‘ ådÉãdG ó≤Yh ,2018 ΩÉY ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG

 ™HGôdG  ó≤Y  Éª«a  ,2019  ΩÉY  øjôëÑdG  áµ∏‡

 ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ »°VGÎaG πµ°ûH

 ‹É©e øe πc ô“DƒŸG ìÉààaG ö†M .2020 ΩÉY

 ‹É©eh  ,»ª°SÉ≤dG  ódÉN  âæH  ≈æÑd  áî«°ûdG

 ,âjƒµdG ádhóH áë°üdG ôjRh ó«©°ùdG ódÉN QƒàcódG

 ôjRh  »àÑ°ùdG  »∏Y  øH  ∫Óg  QƒàcódG  ‹É©eh

 á∏«∏L IQƒàcódG ‹É©eh ,¿ÉªY áæ£∏°ùH áë°üdG

 áµ∏ªÃ áë°üdG IôjRh ø°ùM OGƒL ó«°ùdG âæH

 πLÓ÷G øªMôdGóÑY øH ó¡a ‹É©eh ,øjôëÑdG

 ,ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áµ∏ªŸÉH  áë°üdG  ôjRh

 IôjRh  …QGƒµdG  óªfi ¿ÉæM IQƒàcódG  ‹É©eh

 ‹É©e ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,ô£b ádhóH áeÉ©dG áë°üdG

 áeÉ©dG áë°üdG ôjRh íÑ«ëH óªfi º°SÉb QƒàcódG

 óÑY  QƒàcódGh  ,á«æª«dG  ájQƒ¡ª÷ÉH  ¿Éµ°ùdGh

 ,á«ë°üdG ábQÉ°ûdG áÄ«g ¢ù«FQ …Ò¡ŸG õjõ©dG

.ÚdhDƒ°ùŸGh AÉÑWC’G øe OóYh

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 ¿É£∏°S øH óªMCG øH ¿É£∏°S ï«°ûdG ƒª°S ó¡°T 

 á©eÉL ¢ù«FQ ,ábQÉ°ûdG ºcÉM ÖFÉf ,»ª°SÉ≤dG

 ÊÉŸC’G »JGQÉeE’G ô“DƒŸG ìÉààaG πØM ,ábQÉ°ûdG

 ÚæK’G  ìÉÑ°U  ,¿Éæ°SC’G  ÖWh  Ö£∏d  ™°SÉàdG

 Èªaƒf 22 h 21 »eƒj QGóe ≈∏Y ΩÉ≤j …òdGh

.ábQÉ°ûdG á©eÉéH …RGôdG áYÉb ‘ ,…QÉ÷G

 äGQÉeE’G ádhód »æWƒdG ΩÓ°ùdÉH πØ◊G π¡à°SGh

 øe  äÉæ«H  äÉjBG  IhÓJ  ºK  ,IóëàŸG  á«Hô©dG

 kÉ°VôY  Qƒ°†◊G  Égó©H  ógÉ°T  ,ËôµdG  ¿BGô≤dG

 áaÉ°VEG  ,¬›GôHh ¬aGógCGh  ô“DƒŸG  øY kGQƒ°üe

 á©eÉL É¡à∏é°S »àdG äÉ«FÉ°üME’Gh ΩÉbQC’G ¤EG

 ¥ô£Jh ,»Ñ£dG ∫ÉéŸG ‘ É¡JGRÉ‚EGh ábQÉ°ûdG

 á«fÉŸC’G  ∂«Hƒd  á©eÉL  äGRÉ‚E’  ¢Vô©dG

.É¡jƒà– »àdG ≥aGôŸGh á«Ñ£dG èeGÈdGh

 »ª«©ædG  ∫ƒ›  ó«ªM  QƒàcódG  Égó©H  ≈≤dCGh

 É«∏©dG  áæé∏dG  ¢ù«FQ  ,ábQÉ°ûdG  á©eÉL  ôjóe

 ï«°ûdG  ƒª°ùH  É¡«a  ÖMQ  káª∏c  ô“Dƒª∏d

 ¿CG ócCGh ,Qƒ°†◊Gh »ª°SÉ≤dG óªMCG øH ¿É£∏°S

 ‘ ÉjÉ°†≤dG  ºgCG  ≈∏Y Aƒ°†dG  »≤∏«°S ô“DƒŸG

 äÉ°SQÉªŸG  çóMCGh  á«ë°üdG  ájÉYôdGh  Ö£dG

 ÖWh Ö£dG ‘ áãjó◊G Ö«dÉ°SC’Gh äÉ«æ≤àdGh

 ¢VGôeC’G ºgCG ≈∏Y õ«cÎdG ¤EG áaÉ°VEG ,¿Éæ°SC’G

 ∫ÓN øe ,ádhódG  ‘ ™ªàéŸG É¡¡LGƒj »àdG

.kÉãMÉH 40 É¡«a ∑QÉ°ûj »àdG á«°TÉ≤ædG äÉ°ù∏÷G

 ,¿ƒ°ù∏Z  ∫ÉjôHÉZ  IQƒàcódG  É¡à≤dCG  máª∏c  ‘h

 É¡«a  äÈY  ,á«fÉŸC’G  ∂«Hƒd  á©eÉL  á°ù«FQ

 á©°SÉàdG áî°ùædG ‘ ácQÉ°ûª∏d É¡JOÉ©°S øY

 ôµ°ûdG â¡Lhh ,ÊÉŸC’G »JGQÉeE’G ô“DƒŸG øe

 º«¶æJh  áaÉ°†à°S’G  ≈∏Y  ábQÉ°ûdG  á©eÉ÷

 øe  IÒÑc  áëjöT  Ωóîj  …òdG  ô“DƒŸG

 ÖWh Ö£dG ∫É› ‘ ÚãMÉÑdGh Ú°ü°üîàŸG

.»YÉæ£°U’G AÉcòdGh ¿Éæ°SC’G

 ÚcQÉ°ûŸG  ‘  IÒÑµdG  É¡à≤K  ¿ƒ°ù∏Z  äócCGh

 IóFÉØdGh á«HÉéjEG èFÉàæH êhôî∏d ÚKóëàŸGh

.»ª∏©dG ™ªàéŸG ΩóîJh ¢ùµ©æJ »àdG IƒLôŸG

 ¢ù«FQ  âjÎ°S  º«J  QƒàcódG  ≈≤dCG  ¬ÑfÉL  øe

 Qó°üdGh ø£ÑdG áMGôLh áeÉ©dG áMGô÷G º°ùb

 káª∏c  ,ÆQƒÑeÉ¡H  ∂«ÑæjQ  ≈Ø°ûà°ùe  ‘

 ∫ÉØàM’G  ≈∏Y  ábQÉ°ûdG  á©eÉL  É¡«a  CÉæg

 ìÉéædG øe kÉeÉY 25 ΩÉ“EGh »°†ØdG π«Hƒ«dÉH

 ÚH  ¿hÉ©àdÉH  OÉ°TCGh  ,»ª∏©dG  ∫ÉéŸG  ‘

 ΩÉY òæe ∂«ÑæjQ  ≈Ø°ûà°ùeh ábQÉ°ûdG  á©eÉL

 á«∏c  áÑ∏W  øe  GOóY  ∞«°†à°ùj  …òdG  2017

 á°UôØdG  º¡ëæÁh  ,kÉjƒæ°S  á©eÉ÷ÉH  Ö£dG

 äÉ«∏ª©dGh  á«Ñ£dG  äÉLÓ©dG  ‘  ácQÉ°ûª∏d

 π°†aCG ≈∏Y ´ÓW’Gh IÈÿG ÜÉ°ùàc’ á«MGô÷G

.äÉ°SQÉªŸG

 ôjóe  ÖFÉf  ó«ªM  áÑ«àb  QƒàcódG  í°VhCGh

 Ωƒ∏©dGh  á«Ñ£dG  äÉ«∏µ∏d  ábQÉ°ûdG  á©eÉL

 ÉgÉ≤dCG  máª∏c  ‘ ,Ö£dG  á«∏c  ó«ªY  ,á«ë°üdG

 äGöVÉëŸG  øe  èjõe  øY  IQÉÑY  ô“DƒŸG  ¿CG

 çóMCG  ≈∏Y  ´ÓWÓd  á«∏YÉØàdG  πª©dG  ¢TQhh

.á«°SÉ°SC’G á«Ñ£dG Ωƒ∏©dGh ájôjöùdG çÉëHC’G

 óªMCG  øH  ¿É£∏°S  ï«°ûdG  ƒª°S  ΩÉb  kÉeÉàN

 ô“DƒŸG ‘ IÉYôdGh ÚcQÉ°ûŸG ËôµàH »ª°SÉ≤dG

 ∂«ÑæjQ ≈Ø°ûà°ùeh ,á«fÉŸC’G ∂«Hƒd á©eÉL ºgh

 »MÉ«°ùdGh …QÉéàdG AÉ‰E’G áÄ«gh ,ÆQƒÑeÉ¡H

 ΩÉb  Éªc  ,á«ë°üdG  ábQÉ°ûdG  áÄ«gh ,ábQÉ°ûdÉH

 Ëó≤àH ∂«ÑæjQ ≈Ø°ûà°ùeh ∂«Hƒd á©eÉL ƒ∏ã‡

 øY GÒÑ©J á©eÉ÷G ¢ù«FQ ƒª°ùd ájQÉcòJ ´QO

 ¿hÉ©àdGh áaÉ°†à°S’G ≈∏Y º¡fÉæàeGh ºgôµ°T

.áKÓãdG ±GôWC’G ÚH ÒÑµdG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ∫BG ∑QÉÑe øH ¿É«¡f ï«°ûdG ‹É©e íààaG 

 ¢ù«FQ  ,¢ûjÉ©àdGh  íeÉ°ùàdG  ôjRh  ¿É«¡f

 ≈≤à∏e  ..øWƒdG  ¥hóæ°U  IQGOEG  ¢ù∏›

 zá«æWƒdG  ájƒ¡dG  ‘  »YGóHE’G  êÉàfE’G{

 Oƒ¡L QÉWEG ‘ øWƒdG ¥hóæ°U{ ¬ª¶æj …òdG

 á«æWƒdG ájƒ¡dG õjõ©àd Iôªà°ùŸG ¥hóæ°üdG

 ∫É«LC’ÉH ≥∏©àj Éª«a Éª«°S ’h ,É«©ªà›

 ájôµØdG äGOÉ«≤dG øe OóY Qƒ°†ëH ,Iójó÷G

 ¤EG  áaÉ°VEG  äGQÉeE’ÉH  á«æØdGh  á«aÉ≤ãdGh

 ÜÉàch  ÚfÉæØdGh  ÚYóÑŸGh  øjöTÉædG

 Ú«FÉªæ«°ùdGh  ÚLôîŸGh  ƒjQÉæ«°ùdG

 Ú«ÁOÉcC’Gh  Ú«eÓYE’Gh  Ú«MöùŸGh

 áÑàµŸGh  ∞«°TQC’G  ô≤Ã ∂dPh  ,ÚãMÉÑdGh

.»ÑXƒHCG ‘ á«æWƒdG

 IójóL  ábÓ£fG  ájGóH  ≈≤à∏ŸG  ó©jh

 AGôKEG  É¡æµÁ  á«æah  á«aô©e  äÉLÉàfE’

 ,á«æWƒdG  ájƒ¡∏d  ‘ô©ŸG  iƒàëŸG

 ä’ÉéŸG  ∞∏àfl  ‘  IOóéàe  äÉYGóHEÉH

 πªY á«dBG ™°Vh ≈≤à∏ŸG äÉ°ù∏L äó¡°T Éªc

 á«æ©ŸG  äÉ¡÷Gh  ¥hóæ°üdG  ÚH  ácÎ°ûe

 õjõ©Jh  AGôKE’  »HOC’Gh  »ª∏©dG  êÉàfE’ÉH

.á«æWƒdG ájƒ¡dG

 ”  ¬àª∏c  ‘  ¿É«¡f  ï«°ûdG  ‹É©e  ∫Ébh

 ™ªà‚ ¿CG  Êöùjh ,  ºµH ÖMQCGh  ºµ««MCG

 ¥hóæ°U ™e ôªãe ¿hÉ©J AóÑd ,Ωƒ«dG kÉ©e

 ,¥ÓN èeÉfôH ¥ÓWEG π«Ñ°S ‘ ∂dPh øWƒdG

 ájƒ¡dG øY »YGóHE’Gh ‘ô©ŸG êÉàfE’G AGôKE’

 ¥hóæ°üdG ¢UôM ócDƒj mƒëf ≈∏Yh ,á«æWƒdG

 ,∫ÉéŸG Gòg ‘ Qô≤ŸG √QhóH ΩÉ«≤dG ≈∏Y ,

 ≈∏Y , ¢Uô◊G πc ¢üjôM , øWƒdG ¥hóæ°Uh

 »Øàëjh  ºcõØëjh  ºµªYój  ,ºµ©e  πª©dG

 ´GóHE’Gh ôµØdG RƒeQ É¡jCG ºàfCÉa ,ºµJGRÉ‚EÉH

 ájGQO ≈∏Y ºµfCG ‘ ≥ãfh ,ádhódG ‘ ¿ƒæØdGh

 ,™ªàéŸG Gòg »Yhh ,øWƒdG Gòg ¢†ÑæH áeÉJ

 êÉàfE’Gh RÉ‚E’Gh ´GóHE’G ≈∏Y ¿hQOÉb ºàfCGh

 Éæe  lπc  iód  Rõ©j  …òdG  ‘ô©ŸGh  »æØdG

 ócDƒj  …òdGh  ,á«æWƒdG  ájƒ¡dÉH  ¢SÉ°ùME’G

 ¬FÉeh ¬°VQC’ ,øWƒ∏d A’ƒdGh AÉªàf’G Éæ«a

 ∂dòch ,¬KGôJh ¬FOÉÑeh ¬îjQÉàdh ¬FÉª°Sh

 ,¬JOÉbh , ¬Ñ©°ûd ,¬JGRÉ‚EGh ¬FÉ‰h ¬eó≤àd

.“√RƒeQh

 øWƒdG ¥hóæ°U ‘ ÉæfEG { ¬«dÉ©e ±É°VCGh

 ,ºµ©e πª©dÉH πeÉµdG ÉæeGõàdG ≈∏Y ócDƒf É‰EG

 á«°SÉ°SC’G  ÇOÉÑŸGh  º«≤dG  QÉ¡XEG  πLCG  øe

 ÉæfEGh ,‹É¨dG øWƒdG Gòg IÒ°ùe πµ°ûJ »àdG

 ò«ØæàH  ,  ºµ©eh ºµH Ωƒ≤f ¿CG  ¤EG  ≈©°ùf

 RGõàY’G  ájƒ≤Jh  áaô©ŸG  á«ªæàd  èeÉfôH

 äÉæH AÉæHCG •ÉÑJQG ºYOh ,á«æWƒdG ájƒ¡dÉH

 ‘ ±ó¡fh ,º¡dƒM øe ™ªàéŸÉH ,äGQÉeE’G

 ∞«dCÉà∏d äÉ«dÉ©ah á£°ûfCG ò«ØæJ ¤EG , ∂dP

 ™«ªéH  ,»æØdG  êÉàfE’Gh  öûædG  áªLÎdGh

 ,á«FôŸGh  áYƒª°ùŸGh  IAhô≤ŸG  §FÉ°SƒdG

 äGhOCG ¿ƒæØdGh ±QÉ©ŸG ¿ƒµJ ¿CG ¤EG k’ƒ°Uh

 ≥«ª©Jh »©ªàéŸG »YƒdG π«µ°ûàd ádÉ©a

 ∂dP  ‘  øëf  ,øWƒdG  IÒ°ùÃ  RGõàY’G

 ∞jô©àdG ‘ ΩÉ¡°SE’G ¤EG kÉ©e ≈©°ùf É‰EG

 áWÉME’Gh , á«æWƒdG ájƒ¡dG OÉ©HCGh öUÉæ©H

 ¥ô£H òNC’Gh πH ,É¡¡LGƒJ »àdG äÉjóëàdÉH

 ‘  äÉjóëàdG  √òg  ™e  πeÉ©à∏d  ádÉ©a

 ∫ƒ°UƒdG ‘ ΩÉ¡°SE’G ¤EG É©e Éæ«©°S QÉWEG

 ádhódG √òg ¢VQCG ≈∏Y Oƒ°ûæŸG ±ó¡dG ¤EG

 ºMÓàe  ™ªà›  {  ≥«≤–  ƒgh  á«dÉ¨dG

 ¿CG  ¬«dÉ©e í°VhCGh .z¬àjƒg ≈∏Y ßaÉëj

 ™e  ≥ØàJ  ,≈≤à∏ŸG  Gòg  ‘ πª©dG  QhÉfi

 ájƒg øY ∫CÉ°ù oj ÉeóæY ,á«°üî°ûdG ¬àYÉæb

 ¿EG , º¡d ∫ƒ≤j å«M ,äGQÉeE’G äÉæHh AÉæHCG

 πµHh á≤«≤Mh kÉ©bGh äó°ùŒ ób ájƒ¡dG √òg

 ádhódG  ¢ù°SDƒe  ∫GƒbCGh  ∫ÉªYCG  ‘  ìƒ°Vh

 øH ójGR ï«°ûdG ódGƒdG ¬d QƒØ¨ŸG ,º«¶©dG

 ¿Éc ó≤a ,“√GôK ˆG Ö«W” ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S

 , ¬JGRÉ‚EGh ¬JGQGôb ‘ , kÉª«µM , ˆG ¬ªMQ

 ‘ , kÉYÉé°T , ™«ª÷G ≈∏Y íàØæj , kGOhOh

 ™ªà°ùj , ≥aC’G ™°SGh , äÉjóëàdG πc á¡LGƒe

 á«ªæJ ≈∏Y ¢Uôëjh , ôNB’G …CGôdGh …CGôdG ¤EG

 ⁄É©dG ‘ , ΩÓ°ùdGh , íeÉ°ùàdGh QGƒ◊G º«b

 √QhOh ,¬JÉ«dhDƒ°ùÃ kÉ«YGh ˆG ¬ªMQ ¿Éch ,

 ájÉªMh  ,áeGóà°ùŸG  á«ªæàdG  ≥«≤–  ‘

 ¿RGƒàdG  ≥«≤–  ‘  ,  kÉ°†jCGh  πH  ,  áÄ«ÑdG

 Éªc  ,  IöUÉ©ŸGh  ádÉ°UC’G  ÚH  ,  ´óÑŸG

 ,ΩÓ°SE’G  º«dÉ©àH  ,  …ƒb  ¿ÉÁEG  ¬jód  ¿Éc

 RƒeQ áaÉµdh ËôµdG ¿BGô≤dG á¨∏d π«°UCG A’hh

 ÖM ¬jód ¿Éch , ¬JGQÉ©°Th ¬KGôJh øWƒdG

 πc ‘ öûÑ∏dh äGQÉeE’G äÉæHh AÉæHC’ RGõYEGh

 , ∫ó©dG ‘ k’Éãe ˆG ¬ªMQ ¿Éc Éªc ,¿Éµe

 ¢VQC’G √òg ≈∏Y ¢üî°T πc ¥ƒ≤M ΩGÎMGh

 ΩôµdG øe IÒÑc áLQO ≈∏Y ¿Éc Éªc , áÑ«£dG

 ádhódG πNGO , ™«ªé∏d ¬eôc óàeÉa ,Oƒ÷Gh

 ∂dP ÖMÉ°üjh , AGƒ°S móM ≈∏Y É¡LQÉNh

 IQó≤dÉH …ƒb ¿ÉÁEGh ,¢ùØædÉH á∏eÉc á≤K ¬∏c

 πÑ≤à°ùŸÉHh  øWƒdG  ±GógCG  ≥«≤–  ≈∏Y

 áaÉc ‘ , äGQÉeE’G ádhO ô¶àæj …òdG ôgÉÑdG

 äÉØ°üdG  √òg  ¿EG  ¬«dÉ©e  ∫Ébh  .ä’ÉéŸG

 á«°üî°T ‘ äócCÉJ öUÉæY »g É¡©«ªL

 √òg ¿EG  Éªc ,äGQÉeE’G äÉæHh AÉæHCG  ájƒgh

 πµHh  ÉæeÉeCG  ó°ùéàJ  äÉØ°üdGh  öUÉæ©dG

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ∫GƒbCGh ∫ÉªYCG ‘ Iƒb

 ádhódG  ¢ù«FQ  ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  óªfi

 Ió«°TôdG ¬JOÉ«≤H ócDƒj å«M ,“ˆG ¬¶ØM”
 áYÉé°ûdGh IOƒŸGh áªµ◊G ¿CG øWƒdG Gò¡d

 ¿ÉÁE’Gh á«dhDƒ°ùŸÉH »YƒdGh ,≥aC’G á©°Sh

 ∫ó©dGh á«Hô©dG á¨∏dÉH RGõàY’Gh ≥dÉÿÉH

 ≈∏Y  IQó≤dGh  ,¢ùØædG  ‘  á≤ãdGh  ΩôµdGh

 »g πÑ≤à°ùŸG ¤EG á«YGƒdG Iô¶ædGh RÉ‚E’G

 ⁄É©dG ÉæY É¡aô©j ,Éæd GõeQ âëÑ°UCG äÉØ°U

 ≈≤à∏ŸG ‘ ¿ƒcQÉ°ûŸG ócCG º¡ÑfÉL øe .¬∏c

 ‘ öûædGh ¿ƒæØdGh ´GóHE’Gh ôµØdG RƒeQ øe

 ‘ ácQÉ°ûŸÉH ÒÑµdG ºgRGõYEG ≈∏Y ádhódG

 õjõ©àd ±ó¡j …òdG øWƒdG ¥hóæ°U ´höûe

 áaÉc ºFÓj ‘ô©e êÉàfEÉH á«æWƒdG ájƒ¡dG

.™ªàéŸG äÉÄa

:ΩGh-»HO

 ôjRh AÉª∏©dG ¿É£∏°S ôªY ‹É©e ócCG 

 OÉ°üàb’Gh  »YÉæ£°U’G  AÉcò∏d  ádhO

 ¿CG ,ó©H øY πª©dG äÉ≤«Ñ£Jh »ªbôdG

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  IOÉ«≤H  äGQÉeE’G  ádhO

 ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG

 äÉ¡«LƒJh  ,zˆG  ¬¶ØM{  ádhódG

 øH  óªfi  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U

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

 »HO  ºcÉM  AGQRƒdG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ

 ¿hÉ©àdG  õjõ©J  ≈æÑàJ  ,zˆG  √ÉYQ{

 ºYO  ¤EG  áaOÉ¡dG  á«dhódG  äÉcGöûdGh

 ÉÃ á«ŸÉ©dG á«ªæàdGh ôjƒ£àdG IÒ°ùe

.äÉ©ªàéŸG IÉ«M ≈∏Y kÉHÉéjEG ¢ùµ©æj

 ôªY  ‹É©e  ´ÉªàLG  ∫ÓN  ∂dP  AÉL

 »eƒµM  óah  ™e  AÉª∏©dG  ¿É£∏°S

 ¿ÉeGQÉJÉµæ«a ¿hQBG IOÉ©°S º°V »µjôeCG

 ΩÉ©dG  ôjóŸGh  IQÉéàdG  ôjRh  óYÉ°ùe

 á«µjôeC’G  ájQÉéàdG  äÉeóî∏d

 ºFÉ≤dG ,‘Òe ¿ƒ°T IOÉ©°Sh á«ÑæLC’Gh

 IóëàŸG  äÉj’ƒdG  IQÉØ°S  ∫ÉªYCÉH

 ¿Éé«e IOÉ©°Sh ádhódG iód á«µjôeC’G

 äÉj’ƒ∏d ΩÉ©dG π°üæ≤dG  ,¢ù«fƒéjôL

 ”  Éªc  »HO  ‘  á«µjôeC’G  IóëàŸG

 π≤æH ¢üàîŸG ∑Î°ûŸG ¿É«ÑdG ™«bƒJ

 Úaô£dG πÑb øe Ohó◊G ÈY äÉfÉ«ÑdG

 ,á°SÓ°ùH  É¡∏≤fh  É¡©ªLh  É¡æjõîJh

.»ŸÉ©dG »ªbôdG Qƒ£àdG øª°†j ÉÃ

 ¿EG  AÉª∏©dG  ¿É£∏°S  ôªY  ‹É©e  ∫Ébh

 ádhO  ÚH  á«é«JGÎ°S’G  äÉbÓ©dG

 á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdGh äGQÉeE’G

 »JOÉ«≤d  ácÎ°ûŸG  iDhôdG  ¢ùµ©J

 ™°ShCG  ¥ÉaBG  ƒëf ∫É≤àf’G  ‘ øjó∏ÑdG

 ¿hÉ©àdG  õjõ©Jh  äÉcGöûdG  øe

 ,ä’ÉéŸG  ∞∏àfl  ‘  ≥«°ùæàdGh

 øjó∏ÑdG ‘ á«ªæàdG ±GógCG  Ωóîj ÉÃ

 »ªbQ OÉ°üàbG AÉæH ºYójh ,Ú≤jó°üdG

 π°†aCG πÑ≤à°ùe AÉæH ‘ º¡°ùj ΩGóà°ùe

 AÉæH  á«ªgCG  GócDƒe  ,áeOÉ≤dG  ∫É«LCÓd

 äÉfÉ«ÑdG  ≈∏Y  áªFÉb  á«ªbQ  ¢ù°SCG

 IQó≤dG  õjõ©Jh  ,QÉµàH’Gh  áaô©ŸGh

 ,É¡∏≤f  π«¡°ùJh  äÉfÉ«ÑdG  ™ªL  ≈∏Y

 øe  äÉjóëà∏d  IôµàÑe  ∫ƒ∏M  OÉéjEGh

 AÉcòdG  ∫ƒ∏Mh  áæªbôdG  ∞«XƒJ  ∫ÓN

 ΩGóà°ùŸG ƒªædG øª°†j ÉÃ »YÉæ£°U’G

.á«∏Ñ≤à°ùŸG äÉjóëàdG IQGOEG Ú°ù–h

 ,¿ÉeGQÉJÉµæ«a  ¿hQBG  ∫Éb  ¬à¡L  øeh

 á«ŸÉ©dG ¥Gƒ°SCÓd IQÉéàdG ôjRh óYÉ°ùe

 IóëàŸG  äÉj’ƒ∏d  ΩÉ©dG  ôjóŸGh

 ¿EG  ,á«LQÉÿG  ájQÉéàdG  äÉeóÿGh

 á«é¡æŸG  øY  È©j  ∑Î°ûŸG  ¿É«ÑdG

 ¿ÉàdhódG  É¡é¡àæJ  »àdG  ácÎ°ûŸG

 Ohó◊G ÈY äÉfÉ«ÑdG π≤f ¢üîj Éª«a

 ≈∏Y  ¢UÉN  πµ°ûH  Aƒ°†dG  §∏°ùjh

 äÉfÉ«ÑdG π≤f ¿Éª°†d ∑Î°ûŸG ΩGõàd’G

 π°†aCG  ≥«≤ëàd  É¡æjõîJh  É¡©ªLh

.á«ªbôdG ä’ÉéŸG ‘ IOÉØà°SG

 ¿ÉeGQÉJÉµæ«a  ¿hQBG  IOÉ©°S  OÉ°TCG  Éªc

 …òdG  á«°üî°ûdG  äÉfÉ«ÑdG  ¿ƒfÉ≤H

 ‘  ÉgOƒ¡Lh  »°VÉŸG  ΩÉ©dG  ≥∏WCG

 ôjƒ£àdG  ‘  á°UÉÿG  äÉ¡÷G  ∑GöTEG

 áÄ«H  ÒaƒJh  ΩGóà°ùŸG  …OÉ°üàb’G

 Qƒ£J ¿Éª°†d Iõ«ªàŸG ÖgGƒŸG ºYóJ

 ¥Gƒ°SC’G  QÉgORGh  »ªbôdG  OÉ°üàb’G

 §°ShC’G  ¥öûdG  á≤£æe ‘ á«°ùaÉæàdG

.⁄É©dGh

 ƒ‰  ≈∏Y  ÉgôKCGh  áæªbôdG  äGõ«‡  -

..»ŸÉ©dG OÉ°üàb’G

 á«ªgCG  ´ÉªàL’G  ∫ÓN ¿ÉÑfÉ÷G ócCGh

 äÉfÉ«ÑdG π≤æd á«ŸÉ©dG Oƒ¡÷G ó«MƒJ

 õjõ©Jh  π°†aC’G  πµ°ûdÉH  É¡Ø«XƒJh

 ,áeó≤àŸG  É«LƒdƒæµàdG  øe  IOÉØà°S’G

 ∞∏àflh  »YÉæ£°U’G  AÉcòdG  ∫ƒ∏Mh

 õjõ©J  ‘  áãjó◊G  áæªbôdG  äGhOCG

 ¢Uôa  ±É°ûµà°SGh  äÉfÉ«ÑdG  ácQÉ°ûe

 äÉjóëà∏d ∫ƒ∏◊G π°†aCG OÉéjEGh IójóL

 πÑ≤à°ùª∏d  ájõgÉ÷G  ºYój  Ée

 IÒ°ùe  õjõ©J  ‘ á∏YÉØdG  ácQÉ°ûŸGh

.á«ŸÉ©dG á«ªæàdG

 äGõ«ªŸG  ºgCG  ¿ÉÑfÉ÷G  åëH  Éªc

 èFÉàædGh áæªbôdG ´É£b É¡∏ªëj »àdG

 É¡ë«àj  »àdG  á°UôØdGh  á©bƒàŸG

 ™°Sƒà∏d  Ohó◊G  ÈY  äÉfÉ«ÑdG  π≤f

 É«ŸÉY  á«æWƒdG  äÉcöû∏d  ôªà°ùŸG

 äÉcöûdG  ™e  π°UGƒàdG  Qƒ°ùL  »æÑjh

 áª¶fCG  ºYO  ∫ÓN  øe  á«LQÉÿG

 ΩGóîà°SGh ,áeRÓdG äÉfÉ«ÑdÉH äÉcöûdG

 Ëó≤J  π«¡°ùàd  áãjó◊G  É«LƒdƒæµàdG

 AÉæHh  QOGƒµdG  Úµ“h  ,äÉeóÿG

 IÈÿG  ÜÉ°ùàcG  øª°†j  ÉÃ  äGQó≤dG

 ≥«≤ëàd ,QÉµàH’Gh ,äÉjóëàdG IQGOEG ‘

 ácQÉ°ûe  á«ªgCGh  ,…OÉ°üàb’G  ƒªædG

 õjõ©J  ä’É›  ‘  äGóéà°ùŸG

.»ªbôdG OÉ°üàb’G

 á©bƒàŸG äÉjóëàdG ¿ƒ©ªàéŸG ¢ûbÉfh

 äÉfÉ«ÑdG π≤f πÑ°Sh »ªbôdG πÑ≤à°ùª∏d

 ∞∏àfl  ÚH  É¡∏jƒ–h  É¡àcQÉ°ûeh

 øª°†J  IôµàÑe  äÉ«dBG  ™°Vhh  ,∫hódG

 äÉeƒ∏©ŸG  ácQÉ°ûe  ‘  QGôªà°S’G

 π≤f π¡°ùJ »àdG á«dhódG πª©dG äGhOCGh

 á©ÑàŸG äÉ°SQÉªŸG π°†aCGh ,äÉfÉ«ÑdG

.¿CÉ°ûdG Gòg ‘

≈≤à∏ŸG ‘ ¬àª∏c »≤∏j ∑QÉÑe øH ¿É«¡f

äÉãMÉÑŸG ∫ÓN

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj
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 Ωƒ«dÉH AÉØàMG øjõàJ áª«îdG ¢SCGQ ´QGƒ°T

51`dG »æWƒdG

¿GóªM õFGƒéH øjõFÉØdG ºjôµJ..kGóZ

á«Ñ£dG ó°TGQ øH

Ωƒ«dG ™bƒàªdG ¢ù≤£dG

:ΩGh-áª«ÿG ¢SCGQ

 áª«ÿG  ¢SCGQ  ‘  áeÉ©dG  äÉeóÿG  IôFGO  äCGóH  

 ádhó∏d Ú°ùªÿGh óMGƒdG »æWƒdG Ωƒ«dÉH AÉØàMG

 ‘  áÑ°SÉæŸG  √ò¡H  á°UÉÿG  äGAÉ°VE’G  Ö«cÎH

.IQÉeE’G ´QGƒ°T

 »àdG á«°Sóæ¡dG äÓ«µ°ûàdG Ö«cÎH IôFGódG âeÉbh

 áª«ÿG  ¢SCGQ  IQÉeEG  ‘  á«°ù«FôdG  ¥ô£dG  â£Z

 ™e É«°TÉ“ IQÉeE’G ‘ ájƒ«◊G äGQGhódGh Qƒ°ù÷Gh

 ó¡°ûe ÒaƒJh áÑ°SÉæŸG √ò¡H á«dÉØàM’G AGƒLC’G

.IQÉeE’G ‘ QhöùdG h ìôØdG öûf ‘ ºgÉ°ùj ‹ÉªL

 äGQÉÑY É¡∏ªM ÚH á«°Sóæ¡dG äÓ«µ°ûàdG âYƒæJh

 äGQÉÑYh  »æWƒdG  ó«°ûædG  øe  áª¡∏à°ùe  áYƒæàe

 áaÉ°VEG  áæjõdG  ‘  IôFGódG  É¡àeóîà°SG  á«æWh

 IQÉfE’G IóªYCG ≈∏Y á≤∏©e IÒ¨°U äÉª°ù› ¤EG

 äGAÉ°VEGh UAE πª– äÓ«µ°ûJh »JGQÉeE’G º∏©∏d

. 51 ºbôdG πª– á«°Sóæg äÓ«µ°ûàH

 ΩÉY ôjóe »∏©dG π°†a ódÉN ¢Sóæ¡ŸG IOÉ©°S ∫Ébh

 á«Fƒ°†dG äGAÉ°VE’G OóY ¿EG áeÉ©dG äÉeóÿG IôFGO

 â«¶M Éªc IôµàÑe á«Fƒ°V á∏«µ°ûJ 1500 ¤EG π°üj

 äÓ«µ°ûàdG  øe ójõÃ Qƒ°ù÷Gh  äGQGhódGh  ¥ô£dG

 Ö«côJ  ”h  3D  OÉ©HC’G  á«KÓK  ∫Éµ°TCÉH  IÒæŸG

 ¢SCGQ IQÉeEG ‘ ájƒ«◊G ¥ô£dG øe 70 ≈∏Y IAÉ°VE’G

 ±ƒµdG öùLh º°SGƒ≤dG ¢û«fQƒc ≈∏Y ÉgRôHCG áª«ÿG

 ´QÉ°Th ¢ùeôdGh πª°T ´QÉ°Th OÉ–’G öùLh ÉfÉJhQ

 ≈∏Y ≈∏Y áæjõdG Ö«côJ ”h ⁄É°S øH óªfi ï«°ûdG

 ´QÉ°Th áeÉæŸG ´QÉ°T ‘ øjöùé∏d IQÉfE’G IóªYCG

 ™bGƒe ¤EG áaÉ°VEG »ª°SÉ≤dG óªfi øH ô≤°U ï«°ûdG

 Iôjõ÷G QGhOh ô≤°U ≈Ø°ûà°ùe QGhO âæª°†J IójóL

 ¢SCGQ  áªµfi QGhOh  ÊóŸG  ´ÉaódG  QGhOh  AGôª◊G

.áª«ÿG ¢SCGQ ∞ëàeh áª«ÿG

:ΩGh-»HO

 πÑ≤à°ùŸG  ∞ëàe{  ‘  AÉ©HQC’G  óZ  Ωƒj  ΩÉ≤j  

 á«fÉãdG IQhódG õFGƒéH kGõFÉa 14 ËôµJ πØM »HóH{

 Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH ¿GóªM ï«°ûdG IõFÉ÷ IöûY

 ájó©ŸG ¢VGôeC’G øe òîàJ »àdG á«Ñ£dG Ωƒ∏©∏d

 ¿GóªM øH ó°TGQ ï«°ûdG Qƒ°†ëH É¡d kÉ°ù«FQ kGQƒfi

 ¢ùjƒ©dG øªMôdG óÑY ‹É©eh Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH

 AÉæeCG ¢ù∏› ¢ù«FQ ™ªàéŸG ájÉbhh áë°üdG ôjRh

.Ú«æ©ŸGh ÚdhDƒ°ùŸG QÉÑc øe OóYh IõFÉ÷G

 …ò«ØæàdG ôjóŸG äÉbƒ°S øH ˆGóÑY IOÉ©°S QÉ°TCGh

 Ωƒ∏©∏d Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH ¿GóªM ï«°ûdG IõFÉ÷

 ΩÉ¡dG  çó◊G Gò¡H ºààîJ IõFÉ÷G ¿CG  ¤EG  á«Ñ£dG

 Aƒ°†dG §«∏°ùàd 2022-2021 IöûY á«fÉãdG É¡JQhO

 ‘ GƒªgÉ°S ø‡ ÚãMÉÑdGh AÉª∏©dG Oƒ¡L ≈∏Y

 á«Ñ£dG äÉeóÿG iƒà°ùe ‘ á«Yƒf √ôØW ≥«≤–

.kÉ«∏fih kÉ«ª«∏bEGh kÉ«ŸÉY á«ë°üdGh

 »ª°TÉ¡dG  óªMCG  QƒàcódG  IOÉ©°S  OÉ°TCG  ¬ÑfÉL øe

 äÉ«°üî°ûc øjõFÉØdÉH IõFÉ÷G AÉæeCG ¢ù∏› ƒ°†Y

 πª©dGh  »ë°üdG  ´É£≤dG  GhôKCG  ø‡  äÉ°ù°SDƒeh

 ¿CG  ¤EG  Éàa’..  É k«dhOh  É k«ª«∏bEGh  É k«∏fi  ÊÉ°ùfE’G

 Ióe Éªg Ú∏eÉc ÚeÉY Oƒ¡÷ É kéjƒàJ ó©j πØ◊G

.IõFÉ÷G äGQhO øe IQhO πc

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 ºFÉZ ¤EG ΩÉY ¬LƒH É«FõL ÉªFÉZ AÉKÓãdG Ωƒ«dG

 á°UÉN á«eÉcôdG Öë°ùdG ¢†©H ¿ƒµJ ™e kÉfÉ«MCG

 á«Hô¨dG  ≥WÉæŸG  ¢†©H  ≈∏Yh  k’Éª°T  kÉböT

 ‘ ´ÉØJQG ™e ,QÉ£eCG •ƒ≤°S É¡ÑMÉ°üj á«∏MÉ°ùdGh

 ìÉÑ°Uh kÓ«d ÉÑWQh ,k’Éª°T á°UÉN IQGô◊G äÉLQO

 ìÉjôdGh ,á«∏NGódG ≥WÉæŸG ¢†©H ≈∏Y AÉ©HQC’G óZ

.kÉfÉ«MCG §°ûæJ ,áYöùdG ádóà©e ¤EG áØ«ØN

 á«dÉª°T ¤EG kÉ«éjQóJ ∫ƒëàJ á«böT á«HƒæL ìÉjôdG

 40 ¤EG π°üJ 25 ¤EG 15 / á«HôZ á«dÉª°Th á«böT

.¢S/ºc

 Üô£°†eh ,êƒŸG §°Sƒàe ¤EG ∞«ØN »Hô©dG è«∏ÿG

 11:39 áYÉ°ùdG óæY ∫hC’G óŸG çóë«°S Éª«a ÉfÉ«MCG

 óæY ∫hC’G Qõ÷Gh 00:23 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG óŸGh

.05:41 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG18:21 áYÉ°ùdG

¿ÉWô°ù∏d ¢ùeÉîdG ∑ôà°ûªdG »é«∏îdG ôªJDƒªdG íààØj ábQÉ°ûdG ºcÉM

¿Éæ°SC’G ÖWh Ö£∏d ™°SÉàdG »fÉªdC’G »JGQÉeE’G ôªJDƒªdG íààØj »ª°SÉ≤dG óªMCG øH ¿É£∏°S

 ..øWƒdG ¥hóæ°U ≈≤à∏e ¬MÉààaG ∫ÓN Oƒ¡édG ó«MƒJ á«ªgCG iƒà°ùªdG ™«aQ »µjôeCG óah ™e åëÑJ äGQÉeE’G áeƒµM

»ªbôdG OÉ°üàb’G õjõ©àd á«ªdÉ©dG ádhódG »a ô°ûædGh ¿ƒæØdGh ´GóHE’Gh ôµØdG RƒeQ »≤à∏j ∑QÉÑe øH ¿É«¡f

Qƒ°†◊ÉH kÉÑMôe ábQÉ°ûdG ºcÉM

ô“DƒŸG √Qƒ°†M ∫ÓN »ª°SÉ≤dG óªMCG øH ¿É£∏°S



:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 QGOöS áeÉîa ..zˆG ¬¶ØM{ ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f

 ¿Éà°ùfÉªcôJ ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ ±hóªfi …OôH

.ádhódG ¤EG á«ª°SQ IQÉjR CGóH …òdG á≤jó°üdG

 øWƒdG öüb ¬dƒ°Uh iód `  ̀OÓÑdG ∞«°†d äôLh

 å«M  á«ª°SQ  ∫ÉÑ≤à°SG  º°SGôe  ``  »ÑXƒHCG  ‘

 ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U Öë£°UG

 ±õYh ±öûdG á°üæe ¤EG ∞«°†dG ¢ù«FôdG ¿É«¡f

 â≤∏WCG  Éª«a  ..  ¿Éà°ùfÉªcÎd  »æWƒdG  ΩÓ°ùdG

 ¢SôM  øe  á∏K  âØ£°UGh  á≤∏W  21  á«©aóŸG

.±hóªfi …OÒH QGOöS ¢ù«Fô∏d á«– ±öûdG

 ñƒ«°ûdG ƒª°S øe OóY ¬àeÉîa ∫ÉÑ≤à°SG ‘ ¿Éch

 ¬JQÉjõH GƒÑMQ øjòdG ÚdhDƒ°ùŸG QÉÑch AGQRƒdGh

.ádhódG ¤EG

 ï«°ûdG  ƒª°S  ≥jôØdG  ..  ∫ÉÑ≤à°S’G  ‘ ¿Éc ó≤a

 ¢ù∏› ¢ù«FQ  ÖFÉf  ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  ∞«°S

 øH Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°S h á«∏NGódG ôjRh AGQRƒdG

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

 óªfi øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°Sh á°SÉFôdG ¿GƒjO

 óªM øH óªfi ï«°ûdG ‹É©eh ¿É«¡f ∫BG ójGR øH

 á°UÉÿG ¿hDƒ°ûdG QÉ°ûà°ùe ¿É«¡f ∫BG ¿ƒæëW øH

 …OÉg  øH  óªfi  ‹É©eh  á°SÉFôdG  ¿GƒjO  ‘

 ‹É©e h á«dÉŸG ¿hDƒ°û∏d ádhódG ôjRh »æ«°ù◊G

 ¿hDƒ°ûd ádhO IôjRh »ª°TÉ¡dG º«gGôHEG âæH ËQ

 êôa óªfi øH π«¡°S ‹É©e h ‹hódG ¿hÉ©àdG

 á«àëàdG á«æÑdGh ábÉ£dG ôjRh »YhQõŸG ¢SQÉa

 ádhO IôjRh …ÒeC’G ∞°Sƒj âæH IQÉ°S ‹É©e h

 ‹É©e h áeó≤àŸG É«LƒdƒæµàdGh ΩÉ©dG º«∏©à∏d

 IôjRh …Ò¡ŸG ÜQÉM ó«©°S óªfi âæH Ëôe

 ÊÉK QƒàcódG ‹É©e h áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG

 á«LQÉÿG IQÉéà∏d ádhO ôjRh …OƒjõdG óªMCG øH

 ádhO ôjRh ≠jÉ°üdG óªfi »∏Y øH óªMCG ‹É©e h

 QÉ°ûà°ùŸG ¢TÉbôb óªfi øH QƒfCG QƒàcódG ‹É©eh

 ádhódG  ¢ù«FQ  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  »°SÉeƒ∏HódG

 ¢ù«FQ  »àjƒµdG  óªM  óªfi  QƒàcódG  IOÉ©°Sh

 IOÉ©°Sh äGQÉeE’G ádhO áeƒµ◊ ÊGÈ«°ùdG øeC’G

 ájQƒ¡ªL iód ádhódG ÒØ°S »∏eÉ¡dG …É◊G óªMCG

¿Éà°ùfÉªcôJ

 ÒØ°S  »≤jô©dG  ó«©°S  óªfi QƒàcódG  IOÉ©°Sh

 ádhódG ÒØ°S ¿Éà°ùNGRÉc ájQƒ¡ªL iód ádhódG

 …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG »fiôdG π«ªL óªfi IOÉ©°Sh

 {  Qó°üe  {  πÑ≤à°ùŸG  ábÉ£d  »ÑXƒHCG  ácöûd

 ¥hóæ°U ΩÉY ôjóe …ójƒ°ùdG ∞«°S óªfi IOÉ©°Sh

ÚdhDƒ°ùŸG øe OóYh á«ªæà∏d »ÑXƒHCG

 ‹É©e .. øe Óc º°†j óah ¬àeÉîa ≥aGôj Éª«a

 ôjRh AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf ±hOôe ó«°TGQ

 ¢ù«FQ ÖFÉf ±ƒjGóJCG ÒWÉH ‹É©eh á«LQÉÿG

 ±ƒfÉªMQóÑY º«MÉ°T ‹É©eh AGQRƒdG  ¢ù∏›

 äGQƒe ÉLƒM ‹É©eh AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf

 AGQRƒdG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ±hOGQƒe  …ó∏Z

 ¢ù«FQ  ÖFÉf  ±ƒcÉ°TQƒH  äGôe  …QÉ°T  ‹É©eh

 ±hQGOöS …ó∏Z óªfi ‹É©eh AGQRƒdG ¢ù∏›

 ±ƒ«àdG QƒfÓdG ‹É©eh á«dÉŸGh OÉ°üàb’G ôjRh

 ¿ÉN âeÉe IOÉ©°Sh áÄ«ÑdG ájÉªMh áYGQõdG ôjRh

 iód ä’É°üJ’Gh π≤ædG ádÉch ΩÉY ôjóe ±ƒ«cÉ°T

 ±ƒ«dƒb …GOƒM OÉ°ü≤e IOÉ©°Sh AGQRƒdG ¢ù∏›

 âeÉe QGOöS IOÉ©°Sh ∑QÉª÷G áë∏°üe ¢ù«FQ

 GOóYh ádhódG iód ¿Éà°ùfÉªcôJ ÒØ°S ±ƒjÉLQÉb

.¿Éà°ùfÉªcôJ ‘ ÚdhDƒ°ùŸG QÉÑc øe

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ö†M

 ¬¶ØM{ ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ójGR

 ¬eÉbCG  …òdG  -  ∫ÉÑ≤à°S’G  πØM  zˆG

 - äGQÉeE’G öüb ¥óæa ‘ ÚæK’G Ωƒj

 ±ÉaR áÑ°SÉæÃ …ôgÉ¶dG QhöS ¿É£∏°S

 øH ∞«°S ï«°ûdG áÁôc ¤EG óªMCG ¬«NCG

.óeÉM ∫BG »£H øH óªfi

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ..  πØ◊G  ö†M  Éªc

 ƒ°†Y »ª°SÉ≤dG ô≤°U øH Oƒ©°S ï«°ûdG

 áª«ÿG  ¢SCGQ  ºcÉM  ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG

 øH  Oƒ©°S  øH  óªfi  ï«°ûdG  ƒª°Sh

 áª«ÿG ¢SCGQ ó¡Y ‹h »ª°SÉ≤dG ô≤°U

 ójGR  øH  ∞«°S  ï«°ûdG  ƒª°S  ≥jôØdGh

 AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf ¿É«¡f ∫BG

 Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°Sh á«∏NGódG ôjRh

 ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf ¿É«¡f ∫BG ójGR øH

 ƒª°Sh  á°SÉFôdG  ¿GƒjO  ôjRh  AGQRƒdG

 áØ«∏N  øH  ¿É£∏°S  QƒàcódG  ï«°ûdG

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  QÉ°ûà°ùe  ¿É«¡f  ∫BG

 ¿GóªM  ï«°ûdG  ƒª°Sh  ádhódG  ¢ù«FQ

 ‹É©eh ¿É«¡f ∫BG  ójGR øH óªfi øH

 ôjRh ¿É«¡f ∫BG ∑QÉÑe øH ¿É«¡f ï«°ûdG

. ¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG

 ádhódG  ¢ù«FQ  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  CÉægh

 IÉ«M Éª¡d kÉ«æªàe ,Éª¡jhPh Ú°ùjô©dG

.áÄfÉgh Ió«©°S ájöSCG

 Ú°ùjô©dG  hhP  ÜôYCG  º¡ÑfÉL  øe

 áÑ°SÉæŸG  √ò¡H  º¡JOÉ©°S  ≠dÉH  øY

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  ºgôjó≤Jh  ºgôµ°Th

 ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  óªfi  ï«°ûdG

 »àdG º¡JÉÑ°SÉæeh º¡MGôaCG ¬àcQÉ°ûŸ

 ≠dÉH  øY  ÚHô©e  ,IOÉ©°S  É¡JOGR

 §HGÎdGh  π°UGƒàdG  è¡æH  ºgRGõàYG

 ™e ádhódG IOÉ«b ™ªéj …òdG π«°UC’G

.øWƒdG AÉæHCG

 √ö†M …òdG - ∫ÉÑ≤à°S’G πØM π∏îJh

 - Ú°ùjô©dG ÜQÉbCGh øjƒYóŸG øe ™ªL

 á«JGQÉeE’G á«Ñ©°ûdG ¿ƒæØdG øe ¢VhôY

.èjRÉgC’Gh á«KGÎdG äÉMƒ∏dGh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U πÑ≤à°SG 

 ádhódG ¢ù«FQ ÖFÉf Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH

 »HO  ºcÉM  AGQRƒdG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ

 öüb  ‘ (ÚæKE’G)  Ωƒj  ,“ˆG √ÉYQ”
 QGOöS  áeÉîa  »ÑXƒHCÉH  äGQÉeE’G

 ájQƒ¡ªL  ¢ù«FQ  ±hóªfi  …OôH

 ,≥aGôŸG óaƒdGh ,á≤jó°üdG ¿Éà°ùfÉªcôJ

 óªfi øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S Qƒ°†ëH

.»HO ó¡Y ‹h Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH

 á«FÉæãdG äÉbÓ©dG åëH AÉ≤∏dG ∫ÓN ”

 ádhO  ÚH  ¿hÉ©àdG  õjõ©J  πÑ°Sh

 ‘ ¿Éà°ùfÉªcôJ ájQƒ¡ªLh äGQÉeE’G

 ó«©°U ≈∏Y Éª«°S’ ,ä’ÉéŸG ∞∏àfl

 ÚH  »MÉ«°ùdGh  …QÉéàdG  ∫OÉÑàdG

 ¿hÉ©àdÉH AÉ≤JQ’G äÉÑ∏£àeh ,øjó∏ÑdG

 ΩÉeCG  ∫ÉéŸG  áÄ«¡Jh  …QÉªãà°S’G

 »µd  ÚÑfÉ÷G  iód  ¢UÉÿG  ´É£≤dG

 §HGhôdG  ∂∏J õjõ©J ‘ kÉµjöT ¿ƒµj

 ÉÃ ,á∏Ñ≤ŸG á∏MôŸG ∫ÓN Égôjƒ£Jh

 Ú≤jó°üdG  ÚÑ©°ûdG  ídÉ°üe  Ωóîj

.ó«©ÑdGh Öjô≤dG ÚjóŸG ≈∏Y

 äGQƒ£àdG  ºgCG  ¢VGô©à°SG  iôL  Éªc

 ,á«dhódGh  á«ª«∏bE’G  ÚàMÉ°ùdG  ≈∏Y

 å«M ,∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G πfi ÉjÉ°†≤dGh

 Oƒ¡÷G õjõ©J á«ªgCG ≈∏Y ó«cCÉàdG ”

 äÉeƒ≤e  QGôbEG  ¤EG  á«eGôdG  á«dhódG

 ΩÓ°ùdG ÜÉÑ°SCG öûfh ,QGô≤à°S’Gh øeC’G

 ¿hÉ©àdG  ¢ù°SCG  ï«°SôJh  ¢ûjÉ©àdGh

 Üƒ©°T ¬¡LGƒJ Ée ≈∏Y Ö∏¨à∏d ‹hódG

 πLCG øe ácÎ°ûe äÉjó– øe ⁄É©dG

.™«ªé∏d π°†aCG πÑ≤à°ùe

 ˆGóÑY øH óªfi ‹É©e AÉ≤∏dG ö†M

 AGQRƒdG ¢ù∏› ¿hDƒ°T ôjRh …hÉbô≤dG

 »ª°TÉ¡dG  º«gGôHEG  âæH  ËQ  ‹É©eh

 ‹hódG  ¿hÉ©àdG  ¿hDƒ°ûd  ádhO  IôjRh

 ¢SQÉa êôa óªfi øH π«¡°S ‹É©eh

 á«æÑdGh  ábÉ£dG  ôjRh  »YhQõŸG

 ó«©°S  áØ«∏N  ‹É©eh  ,á«àëàdG

 ¢ù«FQ  ÖFÉf  º°SGôe  ¢ù«FQ  ,¿Éª«∏°S

 IOÉ©°Sh ,AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ádhódG

 ádhO  ÒØ°S  ,»∏eÉ¡dG  …É◊G  óªMCG

.¿Éà°ùfÉªcôJ ájQƒ¡ªL iód äGQÉeE’G
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 óªfi øH ódÉN ï«°ûdG ƒª°S πÑ≤à°SG 

 ¢ù∏éŸG  ƒ°†Y  ,¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH

 ¢ù«FQ  »ÑXƒHCG  IQÉeE’  …ò«ØæàdG

 ÚL ó«°ùdG ,…ò«ØæàdG »ÑXƒHCG Öàµe

 …ƒ«°SB’G  ∂æÑdG  ¢ù«FQ  ,¿ƒ°ûJ  ‹

.á«àëàdG á«æÑdG ‘ QÉªãà°SÓd

 ºYO  ≈∏Y  AÉ≤∏dG  ∫ÓN √ƒª°S  ócCGh

 ∂æÑdG Oƒ¡÷ π°UGƒàŸG äGQÉeE’G ádhO

 ≥«≤– ¤EG á«eGôdG ™jQÉ°ûŸG ºYO ‘

 á«YÉªàL’Gh  ájOÉ°üàb’G  á«ªæàdG

 §£N √ƒª°S ¢ûbÉf Éªc ,áeGóà°ùŸG

 ∫hCG  ìÉààaÉH  ∂æÑdG  IQGOEG  ¢ù∏›

 Ú°üdG êQÉN ∂æÑ∏d »∏«¨°ûJ Öàµe

.»ŸÉ©dG ‹ÉŸG »ÑXƒHCG ¥ƒ°S ‘

 ‹  ÚL  ó«°ùdG  ≈æKCG  ,¬ÑfÉL  øe

 äGQÉeE’G  ádhO  Oƒ¡L  ≈∏Y  ¿ƒ°ûJ

 á∏°UGƒàŸG  É¡JGQOÉÑeh  áã«ã◊G

 á«ªæàdG  ≥«≤–  ‘  âªgÉ°S  »àdG

 áeGóà°ùŸG á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G

 ¢Vô©à°SG  Éªc  ,á«eÉædG  ∫hódG  ‘

 á«é«JGÎ°S’G ¬££Nh ∂æÑdG á£°ûfCG

 ™jQÉ°ûe  ‘  QÉªãà°S’Gh  ™°Sƒà∏d

.á«eÉædG ∫hódG ‘ á«àëàdG á«æÑdG

 ¿É£∏°S QƒàcódG ‹É©e AÉ≤∏dG ö†M

 áYÉæ°üdG  ôjRh  ,ôHÉ÷G  óªMCG  øH

 ßaÉfih  áeó≤àŸG  É«LƒdƒæµàdGh

 QÉªãà°SÓd …ƒ«°SB’G ∂æÑdG iód ádhódG

 º°SÉL ‹É©eh ,á«àëàdG á«æÑdG ‘

 ¢ù«FQ  »HÉYõdG  ¬HÉàYƒH  óªfi

 ∞«°S óªfi IOÉ©°Sh ,á«dÉŸG IôFGO

 »ÑXƒHCG ¥hóæ°U ΩÉY ôjóe ,…ójƒ°ùdG

.á«ªæà∏d

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ∫BG ¿ƒæëW øH áØ«∏N ï«°ûdG πÑ≤à°SG 

 öSCG ¿hDƒ°T Öàµe …ò«ØæJ ôjóe ¿É«¡f

 áeGôµdG áMGh ‘ ÚæKE’G Ωƒj AGó¡°ûdG

 ƒaÉc  »ÑjRƒL  …ôëH  ∫hCG  ≥jôØdG

 ´ÉaódG  ¿ÉcQCG  áÄ«g  ¢ù«FQ  ÊƒLGQO

 á«ª°SQ  IQÉjõH  Ωƒ≤j  …òdG  ‹É£jE’G

.ádhó∏d

 áeGôµdG  áMGh  ¤EG  ¬dƒ°Uh  iódh

 øH  áØ«∏N  ï«°ûdG  ™e  ¢Vô©à°SG

 ±öûdG ¢SôM º°SGôe ¿É«¡f ∫BG ¿ƒæëW

 …òdG ó«¡°ûdG Ö°üf ΩÉeCG Ó«∏cEG ™°Vh ºK

 É¡æe πc óæà°ùj ÉMƒd 31 øe ¿ƒµàj

 ∞JÉµàdGh  IóMƒ∏d  õeôc  ôNB’G  ≈∏Y

 äGQÉeE’G  ádhO  IOÉ«b  ÚH  øeÉ°†àdGh

.∫É£HC’G ÉgOƒæLh É¡Ñ©°Th

 áëæLCG  ∞∏àfl  ‘  ∞«°†dG  ∫ƒŒh

 øe  π°üØe  ìöûd  ™ªà°SGh  áMGƒdG

 øY ¿É«¡f ∫BG ¿ƒæëW øH áØ«∏N ï«°ûdG

 É¡∏«°UÉØJ ó°ùŒ »àdG É¡≤aGôeh áMGƒdG

 π°SGƒÑdG äGQÉeE’G ádhO AÉæHCG  ä’ƒ£H

 øe  ÒãµdG  øY  È©Jh  º¡JÉ«ë°†Jh

.á∏«∏÷G á«æWƒdG ä’’ódGh º«≤dG

 áÄ«g  ¢ù«FQ  ΩÉb  ádƒ÷G  ΩÉàN  ‘h

 áª∏c π«é°ùàH ‹É£jE’G ´ÉaódG ¿ÉcQCG

 √ôjó≤J øY É¡«a ÈY QGhõdG πé°S ‘

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO AGó¡°ûd

 Éª∏©e ó©J áeGôµdG áMGh ¿CG ¤EG QÉ°ûj

 »ÑXƒHCG áª°UÉ©dG ‘ ÉjQÉ°†Mh É«æWh

 ä’ƒ£Ñd  kGó«∏îJ  √ó««°ûJ  ”  å«M

 π«Ñ°S ‘ º¡JÉ«ë°†Jh äGQÉeE’G AGó¡°T

 ¬JÉÑ°ùàµe ájÉªMh øWƒdG øY ´ÉaódG

.¬JGõéæeh

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 15202 Oó`©dG  ̀2022  Èªaƒf 22 AÉKÓãdG
øWƒdGQÉÑNCG 3

 ¢ù«FQ ¿ÉÄæ¡j ¬ÑFÉfh ádhódG ¢ù«FQ 

 á«fÉK áj’ƒH √RƒØH ¿Éà°ùNGRÉc

 áeƒµM ôFGhO á∏£Y ôÑª°ùjO 3 ≈àMh 1 øe

»æWƒdG Ωƒ«dGh ó«¡°ûdG Ωƒj áÑ°SÉæªH »HO

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ∫BG  ójGR  øH  óªfi  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©H

 ¤EG áÄæ¡J á«bôH zˆG ¬¶ØM{ ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f

 ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ ∞«jÉcƒJ äQÉeƒL º°SÉb áeÉîa

 á«fÉK áj’ƒd ¬HÉîàfG IOÉYEG áÑ°SÉæÃ ,¿Éà°ùNGRÉc

.¿Éà°ùNGRÉc ájQƒ¡ª÷ kÉ°ù«FQ

 ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H Éªc

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

 ¤EG á∏KÉ‡ áÄæ¡J á«bôH zˆG √ÉYQ{ »HO ºcÉM

.∞«jÉcƒJ äQÉeƒL º°SÉb ¢ù«FôdG áeÉîa

:ΩGh-»HO

 ¿CG  ,»HO  áeƒµ◊ ájöûÑdG  OQGƒŸG  IôFGO  âæ∏YCG  

 ádhód 51 ``dG »æWƒdG Ωƒ«dGh ó«¡°ûdG Ωƒj á∏£Y

 áeƒµM ‘ äÉ°ù°SDƒŸGh ôFGhódGh äÉÄ«¡∏d äGQÉeE’G

 ô¡°T øe ∫hC’G ≥aGƒŸG ¢ù«ªÿG Ωƒj CGóÑà°S ,»HO

 ådÉãdG ≥aGƒŸG âÑ°ùdG Ωƒj ≈àM ôªà°ùJh , Èª°ùjO

 ΩGhódG ∞fCÉà°ùj ¿CG ≈∏Y ,2022 Èª°ùjO ô¡°T øe

.2022 Èª°ùjO 5 ≥aGƒŸG ÚæKE’G Ωƒj »ª°SôdG

 OQGƒŸG  IôFGO  ¬JQó°UCG  …òdG  º«ª©àdG  ≈æãà°SGh

 ôFGhódGh  äÉÄ«¡dG  ,»HO  áeƒµ◊  ájöûÑdG

 ΩÉ¶æH ¿ƒ∏ª©j ¿ƒØXƒe É¡jód »àdG äÉ°ù°SDƒŸGh

 Qƒ¡ª÷G áeóîH º¡ØFÉXh §ÑJôJ ø‡ hCG ,äÉHhÉæŸG

 πc  Qô≤ oJ  å«M ,áeÉ©dG  äÉeóÿG  ≥aGôe  IQGOEG  hCG

 ÉÃ ÚØXƒŸG øe äÉÄØdG √ò¡d πª©dG ó«YGƒe á¡L

 ø°ùM ¿Éª°Vh ,á«∏«¨°ûàdG º¡JÉÑ∏£àe ™e Ö°SÉæàj

 OGôWGh ΩÉ¶àfÉH áeÉ©dG äÉeóÿG ≥aGôÃ πª©dG Ò°S

.á∏£©dG ΩÉjCG ∫ÓN

¿Éà°ùfÉªcôJ ¢ù«FQ πÑ≤à°ùj ádhódG ¢ù«FQ

…ôgÉ¶dG ¿É£∏°S óªMCG ±ÉaR πØM ô°†ëj ójGR øH óªëe

 øjó∏ÑdG ø«H »MÉ«°ùdGh …QÉéàdG ∫OÉÑàdG õjõ©J ¿ÉãëÑj ¿Éà°ùfÉªcôJ ¢ù«FQh ó°TGQ øH óªëe

 ∂æÑdG ¢ù«FQ ™e kAÉ≤d ó≤©j ójGR øH óªëe øH ódÉN

á«àëàdG á«æÑdG »a QÉªãà°SÓd …ƒ«°SB’G

 ¿ÉcQCG áÄ«g ¢ù«FQ πÑ≤à°ùj ¿ƒæëW øH áØ«∏N

áeGôµdG áMGƒH »dÉ£jE’G ´ÉaódG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U iôLCG 

 ÚæK’G Ωƒj  zˆG ¬¶ØM{ ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬«NCG ™e kÉ«ØJÉg k’É°üJG

 á≤«≤°ûdG ô£b ádhO ÒeCG ÊÉK ∫BG óªM øH º«“

 ìÉààaÉH ≥«≤°ûdG …ô£≤dG Ö©°ûdGh ¬dÓN √CÉæg ..

.2022 Ωó≤dG Iôµd ⁄É©dG ¢SCÉc ádƒ£H

 ìÉéædGh  ≥«aƒàdÉH  ¬JÉ«æ“  øY  √ƒª°S  ÜôYCGh

 ó©J »àdG á«ŸÉ©dG ádƒ£ÑdG √òg áaÉ°†à°SG ‘

 ô£b  ádhód  kGÒÑc  GRÉ‚EG  á≤£æŸG  ‘  É¡àeÉbEG

 ô£≤d äGQÉeE’G ádhO ºYO kGócDƒe »Hô©dG ⁄É©dGh

 ¢SCÉc  ádƒ£H  áaÉ°†à°SG  ‘  ÉgOƒ¡L  IófÉ°ùeh

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ÈY  ¬ÑfÉL  øe  .⁄É©dG

 ÖMÉ°üd √ôjó≤Jh √ôµ°T øY ÊÉK ∫BG óªM øH º«“

 ≈∏Y  ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  óªfi  ï«°ûdG  ƒª°ùdG

 á«aÉ©dGh áë°üdG Qƒaƒe √ƒª°ùd kÉ«æªàe ¬àÄæ¡J

.AÉNôdGh Ωó≤àdG øe kGójõe äGQÉeE’G ádhódh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈≤àdG 

 ¢ù∏› ¢ù«FQ ádhódG ¢ù«FQ ÖFÉf Ωƒàµe ∫BG

 AÉ°†YCG  ,“ˆG  √ÉYQ”  »HO  ºcÉM  AGQRƒdG

 ìÉààaG ¢ûeÉg ≈∏Y ,πØ£∏d »JGQÉeE’G ¿ÉŸÈdG

 π°üØdG øe ™HGôdG …OÉ©dG OÉ≤©f’G Qhód √ƒª°S

 »æWƒdG  ¢ù∏éª∏d  öûY  ™HÉ°ùdG  »©jöûàdG

.»ÑXƒHCÉH ¢ù∏éŸG ô≤e ‘ …OÉ–’G

 åjó◊G  ±GôWCG  ÜPÉŒ ≈∏Y  √ƒª°S  ¢UôMh

 áãdÉãdG  á°ù∏÷G  ‘  ÚcQÉ°ûŸG  ∫ÉØWC’G  ™e

 á°ü°üîŸGh  ,πØ£∏d  »JGQÉeE’G  ¿ÉŸÈ∏d

 ,∫ÉØWCÓd á«°ùØædG áë°üdG ´ƒ°Vƒe á°ûbÉæŸ

 √òg øe IOÉØà°S’G ≈∏Y ºgÉjEG √ƒª°S kÉ©é°ûe

 AÉqæÑdG  QGƒ◊G  äGQÉ¡e  ÜÉ°ùàcG  ‘  áHôéàdG

 ΩGÎMG øe ¢SÉ°SCG ≈∏Y ¢TÉ≤ædG á«Ø«c ºt∏©Jh

 ΩGóîà°SÉH  ´ÉæbE’G  ádhÉfih  ôNB’G  …CGôdG

 º¡æµ“ »àdG ájƒ≤dG º¡à«°üî°T AÉæHh áé o◊G

 º¡àë∏°üe ≥«≤– É¡aóg äÉ°TÉ≤f ¢VƒN øe

 ,º¡©ªà›h º¡°ùØfC’ Ú©aÉf OGôaCÉc GhCÉ°ûæ«d

 π«°üëàdÉH  ΩÉªàgÓd  ºgÉjEG  √ƒª°S  kÉ«YGO

 á«°üî°T AÉæH ‘ ¢SÉ°SC’G πãÁ …òdG »ª∏©dG

.√õ«“h ¬MÉ‚ äÉeƒ≤e ºgCGh ¿É°ùfE’G

 ™e  ájQÉcòàdG  Qƒ°üdG  √ƒª°ùd  â£≤àdG  óbh

 πØ£∏d  »JGQÉeE’G  ¿ÉŸÈdG  AÉ°†YCG  øe ¬FÉæHCG

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U AÉ≤∏H IôeÉZ IOÉ©°S GhóHCG øjòdG

 ºgRGõàYGh ,Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG

.á«dÉZ íFÉ°üf øe º¡d ¬eób ÉÃ

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ¿É«¡f ∫BG ¿ƒæëW øH áØ«∏N ï«°ûdG πÑ≤à°SG 

 Ωƒj AGó¡°ûdG  öSCG  ¿hDƒ°T  Öàµe …ò«ØæJ ôjóe

 ∞∏µŸG á«∏NGódG ôjRh áeGôµdG áMGh ‘ ÚæK’G

 ájQƒ¡ª÷  ôªY  óeÉM  ¿ÉæY  /∫hCG  ≥jôØdG

.ádhó∏d á«ª°SQ IQÉjõH Ωƒ≤j …òdG ¿GOƒ°ùdG

 ™e ¢Vô©à°SG áeGôµdG áMGh ¤EG ¬dƒ°Uh iódh

 º°SGôe  ¿É«¡f  ∫BG  ¿ƒæëW  øH  áØ«∏N  ï«°ûdG

 Ö°üf  ΩÉeCG  Ó«∏cEG  ™°Vh  ºK  ±öûdG  ¢SôM

 πc óæà°ùj ÉMƒd 31 øe ¿ƒµàj …òdG  ó«¡°ûdG

 ∞JÉµàdGh  IóMƒ∏d  õeôc  ôNB’G  ≈∏Y  É¡æe

 É¡Ñ©°Th äGQÉeE’G  ádhO IOÉ«b ÚH øeÉ°†àdGh

.∫É£HC’G ÉgOƒæLh

 áMGƒdG  áëæLCG  ∞∏àfl  ‘  ∞«°†dG  ∫ƒŒh

 øH áØ«∏N ï«°ûdG øe π°üØe ìöûd É©ªà°ùe

 »àdG  É¡≤aGôeh  áMGƒdG  øY ¿É«¡f  ∫BG  ¿ƒæëW

 äGQÉeE’G ádhO AÉæHCG ä’ƒ£H É¡∏«°UÉØJ ó°ùŒ

 øe  ÒãµdG  øY  È©Jh  º¡JÉ«ë°†Jh  π°SGƒÑdG

.á∏«∏÷G á«æWƒdG ä’’ódGh º«≤dG

 ìÉààaG áÑ°SÉæªH ô£b ô«eCG kÉ«ØJÉg Åæ¡j ádhódG ¢ù«FQ

ºdÉ©dG ¢SCÉc ádƒ£H

 πØ£∏d »JGQÉeE’G ¿ÉªdôÑdG AÉ°†YCG »≤à∏j ó°TGQ øH óªëe

 ∞∏µªdG »fGOƒ°ùdG á«∏NGódG ôjRh πÑ≤à°ùj ¿ƒæëW øH áØ«∏N

áeGôµdG áMGƒH

 πØ£∏d »JGQÉeE’G ¿ÉŸÈdG AÉ°†YCG ¬FÉ≤d ∫ÓN ájQÉcòJ IQƒ°U ‘ ó°TGQ øH óªfi

áeGôµdG áMGƒH ∞∏µŸG ÊGOƒ°ùdG á«∏NGódG ôjRh ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN ¿ƒæëW øH áØ«∏N

ójGR øH Qƒ°üæeh ójGR øH ∞«°S Qƒ°†ëH ¿Éà°ùfÉªcôJ ¢ù«FQ ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN ádhódG ¢ù«FQ

…ôgÉ¶dG ¿É£∏°S óªMCG ±ÉaR πØM √Qƒ°†M ∫ÓN ójGR øH óªfi

¿Éà°ùfÉªcôJ ¢ù«FQ ™e ¬JÉãMÉÑe ∫ÓN ó°TGQ øH óªfi

¿ƒ°ûJ ‹ ÚL ¬FÉ≤d ∫ÓN ójGR øH óªfi øH ódÉNáeGôµdG áMGƒH ÊƒLGQO ƒaÉc »ÑjRƒL ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN ¿ƒæëW øH áØ«∏N
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 LIMA AVIATIONS 
Vita Trakka systems
 Houbara Inclinata
 LHARRIS ANDURIL
NAFCO Leonardo Bell
   NECADM

Fooj Fire Fighting
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ال�شارقة - الوحدة:

الحجــارة  وادي  مدينــة  تحتفــي 
املكسيكية، لؤلؤة الغرب ومدينة الورد، 
باملرشوع الثقايف لصاحب السمو الشيخ 
الدكتور ســلطان بن محمد القاسمي، 
الشــارقة،  عضو املجلس األعىل حاكم 
رشف  ضيــف  اإلمارة  تتــوج  حيــث 
املكســيك  "معرض  من  الـ36  الدورة 
الدويل للكتاب"، الحدث الثقايف األبرز يف 
املكسيك وأكرب معرض للكتاب يف أمريكا 
الالتينية، وذلك خالل الفرتة املمتدة من 

26 نوفمرب حتى 4 ديسمرب 2022.
مشــاركتها  خالل  اإلمــارة  وتعرض 
اللغة  إىل  مرتجماً  إمراتيــاً  إصداراً   57
اإلســبانية، وتقدم برنامجاً حافالً من 
واألدبية  الثقافية  واألنشطة  الفعاليات 
واإلعالمية، والفنية والرتاثية، يشــمل 
27 جلســة، تقدمهــا 20 مؤسســة 
ومبدعاً  كاتبــاً  و24  ثقافيــة  وهيئة 
الضوء عىل  إماراتياً وعربياً، لتســليط 
الرامية لالرتقــاء بمعارف  جهودهــا 
كافــة أفــراد املجتمــع، والتأكيد عىل 
دور الكتــاب يف مدهــم بمصادر العلم 
واملعرفة، حيث ترشف "هيئة الشارقة 
للكتاب" التي يشارك تحت مظلتها كل 
الشارقة للنرش"، و"منحة  من "مدينة 
الرتجمة"، و"وكالة الشــارقة الدولية 
العربي  و"امللتقى  األدبيــة"،  للحقوق 
لنارشي كتــب األطفال"، عىل برنامج 

اإلمارة يف املعرض.
رئيس  القاسمي،  فاهم  الشــيخ  وقال 
بالشــارقة،  الحكومية  العالقات  دائرة 
رئيس وفد اإلمارة املشارك يف املعرض: 
العالم  العالقات بني بلــدان ومدن  "إن 
أو  السنني وال تتشكل بحدث  تبنى عرب 
املكسيك  احتفاء  تعاون، وما  أو  فعالية 
بالشــارقة اليــوم إال تتويجاً لعالقات 
العربية  اإلمــارات  دولة  تجمع  متينة 
املتحــدة وإمارة الشــارقة مــع املدن 
املكسيكية منذ سنوات طويلة، وما هو 
الثقافية  إال تأكيد عىل فــرادة التجربة 
الشــيخ  الســمو  صاحب  قدمها  التي 
الدكتور ســلطان بن محمد القاسمي، 
الشــارقة،  عضو املجلس األعىل حاكم 
إىل  العالم، فالشارقة ظلت منذ أكثر من 
خمســني عاماً تؤمن بأن ما يرتسخ يف 
الفن واإلبداع  وجدان املجتمعات عــرب 
ينعكس بصــورة حّية عىل  والكتــب، 
املؤسسة الرسمية للبلدان واملدن، ويمتد 

القطاع  أثره طويالً، ويتجاوز حضوره 
الثقــايف ليصل إىل مختلــف القطاعات 
التجاريــة و االســتثمارية، والعلمية، 

والتكنولوجية وغريها".
يف  أســايس  محور  "األصالة  وأضاف: 
رؤية البلدان واملدن لبعضها، وتقديرها 
ملــا تقــوم بــه كل مدينــة أو دولة، 
لهــذا تنطلق الشــارقة يف حوارها مع 
وتاريخ  أصالة  مــن  العاملية،  الثقافات 
من  أضافته  ومــا  العربية  الحضــارة 
فبقدر  اإلنســانية،  للثقافة  منجــزات 
ما تحرص عــىل تقديم جوهر الثقافة 
بقدر  قيم،  اإلماراتية وما تحملــه من 
للثقافة  الكليــة  الصــورة  تعكس  ما 
العربية بأبعادها كافة، فهذا واجب كل 
مرشوع عميق يعرف منطلقاته ويملك 
أدوات تحقيق تطلعاته، ويسعى لقيادة 
مرشوع شــامل ينهــض باملجتمعات 
األمة  راهن ومستقبل  يف  فرقاً  ويحدث 

التي ينتمي إليها".
بن  أحمد  قــال ســعادة  مــن جانبه، 
الشارقة  العامري، رئيس هيئة  ركاض 
للكتاب: "نحصد يف هذا االحتفاء العاملي 
باملرشوع الثقايف إلمارة الشارقة، ثمار 
رؤية حكيمة وضعها صاحب الســمو 
محمد  بن  ســلطان  الدكتور  الشــيخ 
حاكم  األعىل  املجلس  عضو  القاسمي، 
األوارص  أقوى  أن  فيها  أكد  الشــارقة، 
التي تجمع حضارات العالم هي أوارص 
لهذا نجســد يف  الثقافة بكل تجلياتها، 

الشارقة ضيف رشف معرض   فعاليات 
املكســيك الدوىل للكتاب حجم املشرتك 
العربية  الثقافة  يجمــع  الذي  الجمايل 
الهوية  ونربز  الالتينيــة،  نظريتها  مع 
اإلبداعيــة املتفــردة لدولــة اإلمارات 
والفنانني  األدبــاء  من  رموزهــا  عرب 
واملبدعني".  واضاف: "ملرشوع الشارقة 
الحضاري أبعاد إقليمية ودولية وعاملية، 
إىل  نتطلع  فما  املحــي،  بعده  إىل جانب 
تحقيقه عىل مســتوى بناء مجتمعات 
الكتاب  مركزيــة  وتكريس  املعرفــة، 
يف نهضــة املجتمعات، نعمل ليشــكل 
النظرية  واملدن  البلــدان  أمام  نموذجاً 
يف كل بلدان العالــم، إذ يحمل مرشوع 
أصيالً  إنسانياً  بعد  الحضاري  الشارقة 
تتجسد مالمحه بالوصول إىل عالم أكثر 

استقراراً وتنمية".
الثقافية  العالقــة  أن  العامــري  وأكد 
التي تجمع إمارة الشــارقة مع القارة 
الالتينية بشــكل عام واملكسيك بشكل 
خاص  ممتدة عــىل مدار أكثر من 14 
عام، حيث كان أول حضور للشــارقة 
يف  للكتاب  الدوىل  املكســيك  معرض  يف 
2009 ممثلــة بذلك الثقافتني العربية 
الشــارقة  هيئة  وواصلت  واإلماراتية. 
للكتاب هذه الجهود من خالل اللقاءات 
السنوية التي تعقدها مع مجتمع النرش 
أدبيــني ونارشين  كتــاب ووكالء  من 
وإدارات املعــارض الدوليــة إليصــال 

رسالة الشارقة التنموية.

وتقدم اإلمــارة برنامجاً ثقافياً حافالً 
يجسد الرسالة الثقافية لدولة اإلمارات، 
ويسهم بتعريف الشعب املكسيكي عىل 
العربية، حيث يشــمل عدداً  الثقافــة 
والجلسات  الكتب،  إطالق  حفالت  من 
الشعبية،  الرتاثية  والعروض  القرائية، 
أمسية  منها  الشــعرية،  واألمســيات 
باإلضافة  و"رؤى"،  العالم"،  "صوت 
إىل حفل تحتفي فيه "هيئة الشــارقة 
الذين  املكسيكيني  بالرسامني  للكتاب" 
شــاركوا يف "معرض الشارقة لرسوم 
كتب األطفــال" من عام 2017 حتى 
عام 2021. وتقــام فعاليات برنامج 
اإلمــارة يف جناح ضخــم خصصت له 
إدارة املعرض مساحة كبرية عىل مدخل 
الجلسات  من  عدداً  ويتضمن  املعرض، 
الحواريــة،  والنــدوات  النقاشــية، 
واإلعالميــة  الثقافيــة  وامللتقيــات 
بعنوان  نــدوة  والســينمائية، منهــا 
اللغة  عىل  وأثرها  العربيــة  "املفردات 
تحمل  نقاشية  وجلســة  اإلسبانية"، 
عنــوان "توجهات تســويق الكتب"، 
يناقش دور اإلعالم  وملتقى إعالمــي 
اإلمارات  دولة  بــني  الروابط  تعزيز  يف 
واملكسيك، وآخر ثقايف حول أدب السفر 
يف البلدين، وملتقى ســينمائي يتطرق 
الحايل  الســينمائي  الوضع  مواكبة  إىل 
فيهما، إىل جانب لقــاء إبداعي يتناول 
الكتــب املصورة يف دولة  أهم ما يميز 

اإلمارات واملكسيك.

يومية .. �شيا�شية .. م�شتقلة
الثالثاء ٢٢ نوفمرب ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥٢٠٢

اأخبار الوطن 5

اأبوظبي-الوحدة:

شاركت دولة اإلمارات العربية املتحدة ممثلة يف وزارة 
الرتبية والتعليم يف املؤتمر العاملي الذي نظمته منظمة 
"اليونســكو"،  والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة  األمم 
16 نوفمــرب حول )رعاية  إىل   14 الفرتة مــن  خالل 
العاصمة  املبكرة(، والذي عقــد يف  الطفولــة  وتعليم 
عن  ممثل   2500 بحضور  طشــقند  األوزباكستانية 
املؤسســات الدولية الحكومية وغــري الحكومية من 
150 دولة حول العالم، حيث تضمن 4 محاور رئيسية 
العاملة  والقوى  والرفاهية،  والجودة  الشمولية  وهي 
يف رعاية الطفولة املبكرة ومقدمي الرعاية، والسياسة 

والحوكمة والتمويل وابتكارات الربنامج.
)إعالن طشــقند(،  للمؤتمر  الختامي  البيــان  يف  جاء 
التأكيد عىل حــق كل طفل يف رعاية مبكرة وتعليم ما 
االلتزام  املدرســة بجودة عالية، وتجديد وتقوية  قبل 
والعمل الســيايس وحشــد املزيد مــن الدعم لتطوير 
سياســات وبرامج رعاية الطفولــة املبكرة والتعليم 
القائــم عىل الحقوق والشــاملة، وزيادة االســتثمار 
املنصف والفعال يف رعايــة الطفولة املبكرة والتعليم، 
وااللتزام بضمان التحاق األطفال لعام واحد عىل األقل 
بمرحلة التعليم قبل االبتدائي تماشياً مع الهدف الرابع 
من أهداف التنمية املستدامة. وقال أحمد الزعابي مدير 
إدارة الرقابة عىل مؤسســات الطفولة املبكرة بوزارة 
القيادة  بتوجيهات  اإلمارات  إن دولة  والتعليم،  الرتبية 
والعمل  واألهداف،  األولويات  دعم  إىل  سباقة  الرشيدة 
التضامني والرشاكات الفاعلة مع منظمة "اليونسكو" 
أن  التعليم، الســيما  اســتدامة  أجل  العالم من  ودول 
اســرتاتيجية  تمثل  الدولة  يف  املبكرة  الطفولة  مرحلة 
لتوفري رعاية وتعليــم بجودة عالية من عمر  وطنية 
والعايل،  العام  التعليم  بكل مراحل  الطفل مروراً  والدة 
لتقوية ركائز رأس املال البرشي للخمسني عاماً املقبلة.

الــوزارة يف مثل هذه  الزعابي أهمية مشــاركة  وأكد 
املنتديات الدولية، إلبراز جهود الدولة بصورة متكاملة 
الوزارة خارجياً  وتعزيز حضــور  التعليمي،  املجال  يف 
يف مجاالت الرتبية والثقافة والعلوم، وتشــارك الرؤى 
وتبادل الخربات وأفضل املمارسات يف مجاالت التعليم، 
العاملية  جهودها  ترســخ  اليونسكو"   " أن  خصوصا 
لتطويــر العمليــة التعليمية، وتأكيــد أهمية التعليم 
لألطفال يف مرحلة ما قبل املدرسة والتي تشهد تشكل 

اللبنات األوىل للبنية املعرفية. 

بلدية اأبوظبي تنظم ور�شة توعوية 
في حديقة العائلة بعنوان: »حدائقنا بين 

الما�شي والحا�شر«

اأبوظبي-الوحدة:

أبوظبي، من خالل  بلدية مدينة  نظمت 
املدينة، ورشــة توعوية  مركــز بلدية 
)حدائقنا  بعنــوان  العائلة  حديقــة  يف 
مبادرة  ضمن  والحــارض(  املايض  بني 
املدارس  طالب  اســتهدفت  عاصمتي، 
وأفــراد املجتمع، وذلــك بالتعاون مع 
دائرة التعليم واملعرفة، والقيادة العامة 
لرشطة أبوظبي، وهيئة أبوظبي للدفاع 
ومركز  أبوظبي،  البيئة-  وهيئة  املدني، 

أبوظبي إلدارة النفايات )تدوير(.
الفئات  تعريــف  إىل  الورشــة  وهدفت 
املايض ومراحل  يف  بالحدائق  املستهدفة 
عليه  ما هي  إىل  تطويرها حتى وصلت 
تم  عرصية  ومرافق  خدمات  من  اليوم 
العاملية،  املعايري  ألعــىل  وفقاً  تنفيذها 
من أجل إســعاد واستمتاع كافة أفراد 

بيئة  بأوقــات متميــزة ضمن  األرسة 
صحية نظيفــة وآمنة، وكذلك التوعية 
والتثقيف بأهمية املحافظة عىل املرافق 
العامة والحدائــق واملنتزهات واملظهر 

الحضاري الذي تتمتع به.
الفقرات،  من  العديد  الورشة  وتضمنت 
خاللها  تم  املرسح  عىل  فقرة  بينها  من 
الحدائق يف  عرض فيديو تعريفــي عن 
التطوير  ومراحــل  والحارض  املــايض 
بالشكل  أصبحت  حتى  شــهدتها  التي 
اليوم، وما  به  تتمتــع  الذي  الحضاري 
تضم مــن مرافق وخدمــات عرصية، 
املدارس بأهمية  وكذلك توعية طــالب 
الحفاظ عىل نظافة الحدائق واملنتزهات 
من املشــوهات، واســتخدام مرافقها 
بالشــكل األمثل لتظل بكامل كفاءتها، 
ولتبقى مكاناً مثالياً لكافة أفراد األرسة 

لالستمتاع بأفضل األوقات.

»التربية« ت�ستعر�ض في موؤتمر اليون�سكو 
بط�سقند �سيا�ستها المطورة لحماية الطفل 

في الموؤ�س�سات التعليمية 

العني-وام:

ممثالً  اإلمارات  تــراث  نادي  أختتم   
والبحوث،  للدراســات  زايد  بمركــز 
مشاركته يف الدورة الثالثة عرشة من 
مهرجان العــني للكتاب، التي أقيمت 
طحنون  الشيخ  ســمو  رعاية  تحت 
يف  الحاكم  ممّثل  نهيان،  آل  محمد  بن 
منطقة العني، ونظمها مركز أبوظبي 
الثقافة  لدائرة  التابــع  العربية  للغة 
هزاع  استاد  يف  أبوظبي   - والسياحة 

بن زايد بمدينة العني.
متميزاً  النــادي حضوراً  حقق جناح 
جذبتهم  الذيــن  املهرجــان  لــزوار 
محتويــات الجناح ومــا احتواه من 
إصدارات يف حقــول الرتاث والتاريخ 
النبطي،  الشــعر  ودواوين  والثقافة 

تراث  مجلــة  أعــداد  إىل  باإلضافــة 
الشهرية التي يصدرها النادي.

املصاحب  الثقــايف  الربنامج  وضمن 
محارضة  النــادي  نظم  للمهرجــان 
العمراني  التخطيط  »تطــور  بعنوان 
ملدينــة العني - من واقــع التجربة« 
الســلماني،  طالل  املهندس  قدمهــا 
بــن خليفة يف  بيت محمد  وذلــك يف 
النادي أمسية  العني. كما نظم  مدينة 
شــعرية يف قرص املويجعــي بعنوان 
قراءات شــعرية مختــارة يف ديوان 
»السحاب العذب« الذي أطلقة النادي 
أخرياً ويتضمن قصائد يف رثاء الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله.. 
مريم  الشــاعرة  وإعــداد  جمع  من 
الشــاعر  وإرشاف  وفكرة  النقبــي، 

سعيد بن غماض الراشدي.

اإ�شدارات نادي تراث الإمارات تجذب زوار مهرجان العين للكتاب

اأبوظبي-الوحدة: 

نظمــت دائرة تنميــة املجتمــع يف أبوظبي، 
األمومة  ومجلس  اليونيســيف  مع  بالتعاون 
والطفولة، وهيئــة أبوظبي للطفولة املبكرة 
وبرملــان الطفل اإلماراتــي، وبداية لإلعالم،  
جلســة حوارية بعنوان: »أهمية قضاء وقت 
نوعي مــع األبناء«، والتي تأتــي تزامناً مع 
اليوم العاملي للطفل الذي يصادف 20 نوفمرب 
» مستقبل  ويأتي تحت شــعار  عام،  من كل 

أفضل لكل طفل«.
 حرض الجلســة معايل الدكتور مغري خميس 
الخييي، رئيس دائرة تنمية املجتمع، وسعادة 
لإليواء  أبوظبي  مركز  عام  مدير  شهيل  سارا 
برشى  وسعادة  اإلنســانية-إيواء،  والرعاية 
املــال مدير عام هيئة الرعاية األرسية ، وعدد 
من املســؤولني، إىل جانب مجموعة من ذوي 
والشــباب  الطفولة  مجاالت  يف  االختصاص 

وأعضاء من برملان الطفل اإلماراتي. 
وقالت ســعادة الدكتورة ليىل الهياس، املدير 
التنمية املجتمعية يف دائرة  التنفيذي لقطــاع 
تنميــة املجتمــع، إن دولــة اإلمــارات تويل 
اهتمامــاً كبرياً بتوفري بيئــة مالئمة لرعاية 
األطفال  باعتبــار  وحمايته،  الطفــل  ونمو 
املجتمعات.  الزدهار  األساسية  الركائز  إحدى 
ومن هــذا املنطلق تعمل دائرة تنمية املجتمع 
عىل تصميم الربامج والعمل عىل السياســات 
الدور  الطفل واألرسة، مؤكدة  التي تركز عىل 
ويف  الرتبية  يف  اآلبــاء  يلعبه  الذي  األســايس 
القيم فيهم  املســتقبل وغرس  تنشــئة جيل 

منذ مراحــل الطفولة املبكرة وذلك لتأهيلهم 
وتمكينهم من مواجهة مختلف املتغريات.  

وأضافت ســعادتها: من املهــم أن يخصص 
بعيًدا  أبنائهم  نوعي يقضونه مع  اآلباء وقت 
عن املشتتات وامللهيات  ويستمعوا فيه لألبناء 
الدراســات أن  أثبتت  ويتحاوروا معهم حيث 
قضاء وقت نوعي مع األبناء يعزز من أدائهم 
األكاديمي ومن صحتهم النفســية كما يزيد 
بالنفس، مشرية  للذات وثقتهم  تقديرهم  من 
إىل أن أغىل هديــة يقدمها اآلباء ألبنائهم هو 
تخصيص وقت لهم ألنه كفيل بتعزيز األمان 

العاطفي وصقل شخصية الطفل. 

والجديــر ذكره أن  الدائــرة  كجهة منظمة 
للقطــاع االجتماعــي يف أبوظبــي، تحرص 
بشكل مســتمر - ومنذ إنشائها - عىل إعداد 
اســتبانات جودة الحياة التي تقيس مختلف 
العوامــل والتحديات التــي تؤثر عىل األرسة 
والطفل، وهو  ما يســعى  فريق العمل عىل 
وضع الحلول املناسبة يف مواجهة املشاكل أو 
أمام سعادة وأمان  املعوقات التي تقف حائالً 
ونشــأة األطفال بشكل سليم ضمن أرسهم، 
إىل جانب العمل عىل تطوير السياســات التي 
املجتمع حول رعاية  ُتســهم يف تعزيز  وعي 

وحماية الطفل . 

دائرة تنمية المجتمع باأبوظبي تنظم جل�شة حول اأهمية 
الوقت النوعي للأبناء والآباء  

المك�شيك تحتفي بم�شروع �شلطان الثقافي العالمي 
تتويج ال�سارقة �سيف �سرف معر�سها للكتاب
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اأبوظبي-وام:
الشيخ  الســمو  صاحب  رعاية  تحت 
محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
الجمعة  يوم  تنطلق   .. الله"  "حفظه 
الكربى  زايد  جائزة  منافسات  املقبل 
لســباقات الهجن 2022، وتتواصل 
عىل  املقبل  ديســمرب  من  األول  حتى 
العاصمة  يف  الوثبــة  ميــدان  أرضية 

أبوظبي.
وتحظى جائزة زايد الكربى بمشاركة 
كبرية من كبار مالك الهجن يف الدولة 
ودول مجلــس التعاون لدول الخليج 
املنظمة  اللجنــة  وحددت  العربيــة، 
214 شوطا، بواقع 60 شوطا لسن 
الحقايق، و40 شــوطا لسن اللقايا، 

و30  اإليذاع،  لســن  شــوطا  و34 
الثنايا، و40 شوطا  لســن  شــوطا 
لسن الحول والزمول، يتنافسون عىل 
36 رمزا تختتم بجائزة شوط الحول 
وجائزة  الذهبي  السيف  عىل  الرئييس 

الخمسة ماليني درهم.
10 أشواط  كما ستشــهد السباقات 
 15 من  العمرية  للفئة  حددت  تراثية 
إىل 20 شــوطا، وخصصــت اللجنة 
املنظمــة لهــا جوائز نقديــة قيمة 
للفائز  درهــم  ألف   100 إىل  تصــل 
باملركــز األول، وجوائز نقدية قيمة 
املركز  صاحب  وحتى  املراكــز  لبقية 

العاشــر.
عالية  قيمة  ذات  املنافســات  وتعترب 
إنها  املشــاركني حيــث  كافة  عنــد 

الجائــزة الوحيدة التى تحمل اســم 
سلطان  بن  زايد  الشــيخ  له  املغفور 
آل نهيان “طيــب الله ثراه” صاحب 
الفضــل األول يف إطــالق ســباقات 
عقود  خمســة  من  أكثر  قبل  الهجن 
ظــل  يف  اآلن  حتــى  واســتمرارها 
الدعم الكبــري الذي تلقاه من القيادة 
منافســات  تحظى  كما  الرشــيدة، 
جائــزة زايد الكربى بمتابعة ســمو 
الشــيخ منصور بن زايــد آل نهيان 
نائــب رئيس مجلس الــوزراء وزير 
الهتمام  اســتمرارا  الرئاسة،  ديوان 
ســموه بهذه الرياضة ما ســاهم يف 
إحداث نقلــة نوعية وتطورات تمت 

إضافتها خالل األعوام السابقة.
وينظم اتحاد سباقات الهجن برئاسة 

حمدان  بن  ســلطان  الشــيخ  معايل 
السمو  صاحب  مستشــار  نهيان  آل 
ابتداء  املنافسات، وذلك  الدولة  رئيس 
مــن عملية التســجيل التي انطلقت 
الجاري،  الشــهر  الثامن عرش من  يف 
الثالث والعرشين من  وتتواصل حتى 

نوفمرب الجاري أيضا.
عام  يف  الكربى  زايد  جائزة  وانطلقت 
1994، حيث أقيمت السباقات للمرة 
األوىل بحضور املغفور له الشيخ زايد 
بن ســلطان آل نهيــان “ طيب الله 
وأشــواطها  الجائزة  وتزداد  ثراه”، 
ورشاسة  وصالبة  قوة  ومنافساتها 
املشاركني  أعداد  وتتضاعف  عام،  كل 
فيها، ويفخر الكثري من أبناء القبائل 

بانهم فازوا بأحد الرموز فيها .

 

اأبوظبي-وام:
 أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن اعتماد القانون 
االتحادي يف شــأن تنظيــم ربط وحدات إنتــاج الطاقة 
املتجددة املوزعة بالشــبكة الكهربائية الهادف إىل تمكني 
األشخاص من إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادرالطاقة 
تنويع  بتعزيز  الدولــة  مســتهدفات  وتحقيق  املتجددة، 
مصادر الطاقة املتجددة داخل الدولة واالســتغالل األمثل 
االنبعاثات والحياد  الطبيعية، بما يضمن خفض  للموارد 
املناخي. وأكد معايل سهيل بن محمد فرج فارس املزروعي 
وزير الطاقة والبنيــة التحتية، أن القانون الجديد يهدف 
إىل املســاهمة يف حماية البيئة عن طريق تقليص بصمة 
االنبعاثــات الكربونية، والتقليل من الطلب عىل الكهرباء 
يف أوقات الذروة من شــبكات التوزيع، وإىل وضع أسس 
املناخي  للحياد  اإلمــارات  واضحة تتماىش مــع مبادرة 
2050 واالســراتيجية الوطنية للطاقة 2050، الرامية 
إىل رفع مساهمة الطاقة النظيفة يف إجمايل مزيج الطاقة 

املنتجة يف الدولة إىل %50 بحلول عام 2050.
وأوضــح معاليه، أن القانون يســعى إىل توحيد الجهود 
واالســتفادة من مجاالت التكامل بــني مختلف الجهات 
القطاع الخاص،  الحكومية االتحادية واملحلية، إىل جانب 
بما يســاهم يف تعزيز دور اإلمــارات الريادي يف مواكبة 
التحول يف قطــاع الطاقة وجهودها نحو تحقيق مبادرة 
 ،2050 عام  بحلــول  االســراتيجية  املناخي"  "الحياد 
ويتــواءم مع أهداف "اتفاق باريس للمناخ"، الذي تعترب 

دولة اإلمارات من أوائل الدول التي صادقت عليه.
ولفت ، إىل أن نرش واستخدام حلول الطاقة النظيفة تمثل 
إحدى الركائز الرئيســة يف نموذج اإلمارات يف العمل من 
أجــل املناخ وخفض انبعاثات الغــازات الدفيئة، وتنويع 
مصادر الطاقة، ملواكبة الطلب املتزايد عليها، نتيجة زيادة 
عدد السكان، والتطور الصناعي والتجاري، وأن اإلمارات 
ماضية يف ترسيخ قدراتها ودورها الرائد يف قطاع الطاقة.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة 
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محمد بن را�شد
وتفضل صاحب الســمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بافتتاح 
سموه : " إخواني  قال  الجلسة، حيث 
الوطني  أعضاء المجلــس  وأخواتــي 
الله وتوفيقه  بركة  االتحادي .. علــى 
الميمون .. ونرجو  .. نفتتح مجلسكم 
من الله عّز وجّل أن يكون هذا االفتتاح 

افتتاح خير وبركة للعباد والبالد".
عقب ذلك، ُتلَي مرسوم صاحب السمو 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ 
المجلس  الله”، لدعوة  الدولة “حفظه 
لالنعقاد، فــي دوره العادي الرابع من 

فصله التشريعي السابع عشر.
الجلســة، ألقــى معالي صقر  وخالل 
غباش رئيس المجلس الوطني االتحادي 
بالغ  عن  خاللها  المجلس، أعرب  كلمة 
الترحيب بصاحب السمو الشيخ محمد 
أولياء  مكتوم، وســمو  آل  راشــد  بن 
العهــود ومعالي الــوزراء والضيوف، 
للقيادة  واالمتنان  الشكر  بالغ  موجهاً 
الرشــيدة لدعمها المســتمر للمجلس 
أداء  من  ُيمكنه  االتحادي، بما  الوطني 
ذاِت  على  وجه، سيًرا  أكمل  على  عمله 
أرساُه المغفوُر له، الشيُخ  النهِج الذي 
آل نهيــان وإخواُنه  زايد بن ســلطان 
المؤسسون، طيَّب الله ثراهم، من قيٍم 
ُمضّي القيادة  ومبادئ، وتأكيداً علــى 
تدعيِم مؤسساِت االتحاد،  الرشيدة في 

وتقويِتها.
الوطني  المجلس  رئيــس  معالي  وأكد 
التنميــة  أولويــة  علــى  االتحــادي 
على  الحفــاظ  كذلــك  االقتصاديــة، 

مقومات السيادة واألمن كمبدأ أساسي 
ال ُيمكُن التنــازُل عنه أو التهاوُن فيه، 
مشــيراً إلــى أنَّ المواطــَن اإلماراتي 
االهتماِم والرعايِة  محوَر كل  ســيظل 

بفضل توجيهات القيادِة الرشيدة.
كمــا أكد معالي صقــر غباش حرص 
المجلس على أْن يكوَن دوًما أكثر قرباً 
الوطِن  وارتباًطا وتجاوًبــا مع قضايا 
والمواطِن، بتنسيٍق كامٍل مع الحكومِة 
التشريعيِة والرقابيِة على  ألداِء مهاِمه 
نحو َتحظــى فيه بوافِر اهتماماِته كل 
القضايــا المعنية بالقطاعات الحيوية 
واإلســكاِن،  التعليم  مقدمتهــا  وفي 
والبنيِة  والتوطيِن،  الصحيِة،  والرعايِة 
التحتيــِة، وكل مــا يرتبــُط بتنميــَة 

المجتمِع ورعايِة كلِّ فئاِته.
الجلســة، والتقطت  ُرفعت  ذلــك  بعد 
الصــور التذكاريــة لصاحب الســمو 
الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع 
وأعضاء  ورئيس  العهود،  أولياء  سمو 
حيث  االتحــادي،  الوطني  المجلــس 
الجديدة  الدورة  بانعقاد  سموه  هنأهم 
والتوفيق  النجاح  متمنياً لهم  للمجلس 
خدمة  في  وأدوارهــم  رســالتهم  في 

مجتمعهم.
 .. االفتتاحية  الجلســة  مراسم  حضر 
سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد 
آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ 
سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي 
الشــارقة،  ولــي عهد ونائــب حاكم 
النعيمي  بن حميد  الشيخ عمار  وسمو 
ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد 
بن حمد بن محمد الشــرقي ولي عهد 
الفجيــرة وســمو الشــيخ محمد بن 

عهد  ولي  القاســمي  صقر  بن  سعود 
الشيخ  سمو  عن  الخيمة، ونيابة  رأس 
راشد بن ســعود بن راشد المعال ولي 
عهد أم القيوين، الشيخ أحمد بن سعود 
بن راشــد المعال نائب رئيس المجلس 
القيوين، وســمو  أم  إلمارة  التنفيذي 
العضو  نهيان  آل  زايد  بن  حامد  الشيخ 
لالســتثمار،  أبوظبي  لجهاز  المنتدب 
زايد  بن  بن محمد  ذياب  الشيخ  وسمو 
التنفيذي  المجلــس  عضو  نهيــان  آل 
نهيان  الشيخ  ومعالي  أبوظبي  إلمارة 
التســامح  آل نهيان وزير  بن مبــارك 
ومعالي  الشيوخ  من  والتعايش، وعدد 
الدولة. في  المسؤولين  الوزراء وكبار 

�شلطان القا�شمي 
لســداد مديونيــة 134 حالة من فئة 
مالية،  قضايا  ذمــة  على  المحكومين 

وفئة المتوفين المعسرين.
وأوضــح رئيس لجنــة معالجة ديون 
إجمالي  الشــارقة، أن  إمارة  مواطني 
المبالغ التي تمت معالجتها منذ الدفعة 
والعشرين،  الثالثة  الدفعة  حتى  األولى 
و153  و254 ألفا  بلغ 978 مليونــا 
المســتفيدين  درهمــا، وبلغ مجموع 

1961 مستفيداً.

�شرطة اأبوظبي
لمستحقيها،  المساعدات  توصل  والتي 
ويرســخ  الوقائية،  الجهود  يعزز  بما 
يجسد  نحو  على  واالســتقرار،  األمن 

الشراكة المجتمعية.

التصدي  في  جهودها  استمرار  وأكدت 
التســول، التي تســيء للوجه  آلفــة 
الحضــاري للمجتمــع، باعتبارها من 
صور النصب واالحتيال المبّطن باتباع 

أساليب احتيالية مضللة.
إلى  الجمهور  ابوظبي  ودعت شــرطة 
اإلبالغ عن حاالت التســول عبر مركز 

القيادة والتحكم 999 .

االجتماعات ال�شنوية 
وتجتمع املؤسســات الحكومية وفرق 
العمل الوطنية يف االجتماعات السنوية 
لحكومــة دولــة اإلمارات، ملناقشــة 
الوطنية  املشــاريع  وتقييــم  األفكار 
والتنموية، وإطالق املبادرات املستقبلية 
ترسيخ  إىل  إضافة  القطاعات،  كافة  يف 
العمل الحكومي املشــرك بني مختلف 
الحكومات  يف  واملؤسســات  الجهــات 
خالل  من  اإلتحادية  والحكومة  املحلية 
االجتماعات الســنوية، والتي تجســد 
منصة وطنيــة يلتقي خاللها أكثر من 
500 مسؤول حكومي لتوحيد الجهود 
وتعزيز العمــل التكاميل يف الدولة، بما 
املتحدة  العربية  اإلمارات  مسرية  يدعم 
يتكّيف  للحكومات  بناء نموذج مرن  يف 

مع املتغريات واملستجدات العاملية.
مــن  الجديــدة  الــدورة  وســتطرح 
االجتماعــات موضوعــات متنوعــة 
وإطــالق مشــاريع تنمويــة جديدة، 
ومتابعــة امللفات الحيوية والقطاعات 
االســراتيجية التــي تعكس توجهات 
دولة اإلمارات االقتصادية واالجتماعية 

خالل األعوام املقبلة.
راسخة  مكانة  اإلمارات  دولة  وحققت 

بــني الدول األكثر تقدمــاً يف مؤرشات 
نتيجــة  الحكومــي،  األداء  قيــاس 
يف  التي حققتها  والنجاحات  اإلنجازات 
املحورية  واملجاالت  القطاعات  مختلف 

عىل مدار السنوات.
مــن  الجديــدة  الــدورة  وتحمــل 
االجتماعــات التي تقــام يف 22 و23 
الحكومة  توجهــات  الحــايل،  نوفمرب 
املقبلــة، حيث  الخمســني  للســنوات 
ومستقبل  توجهات  األجندة  ستناقش 
التغيريات يف  التعليم واســتعراض أهم 
إىل ملف  الترشيعيــة، إضافة  املنظومة 
التوطني واالقتصاد واستعداد اإلمارات 

COP28 وغريها. الستضافة 
وتشهد االجتماعات السنوية يف دورتها 
من  عدد  يف  هامة  مناقشــات  الجديدة 
والتــي  االســراتيجية  املوضوعــات 
دولة  قيادة  لدى  قصوى  أولوية  تشكل 
التوطني  ملف  مقدمها  ويف  اإلمــارات، 
وأبرز  اســراتيجية  أولوية  باعتبــاره 
السياســات واآلليــات الجديدة، وأهم 
التحديثات الترشيعية يف دولة اإلمارات، 
االقتصاديــة  الرشاكــة  واتفاقيــات 
اإلمارات  دولة  ومستهدفات  الشاملة، 
استعدادات  إىل جانب  الرقمي،  العالم  يف 
املناخ  مؤتمــر  الســتضافة  الدولــة 
الدولة  توجهات  وأهــم   ،”COP28“

املستقبلية يف قطاع التعليم.
لحكومة  الســنوية  االجتماعات  وُتعد 
األكرب  الوطني  اللقــاء  اإلمارات  دولة 
من نوعه واملنصــة الوطنية الجامعة، 
لتوحيــد العمل الحكومــي كمنظومة 
االتحادي  املســتوى  عــىل  متكاملــة 
من  عــدداً  تتضمن  حيــث  واملحــيل، 
والنقاشــات  املتخصصة،  العمل  ورش 

ريادة  تعزيز  إىل  تهدف  التي  والجلسات 
الدولة ضمن كافة املؤرشات الوطنية.

مجموعة األف
أن  املــرشوع  راعت يف  أنهــا  وأكــدت 
وتجربة  حياة  بأسلوب  السكان  يتمتع 
الهندسة  بني  ما  تجمع  عرصية شاملة 
املفتوحة جيدة  املعمارية واملســاحات 
التهويــة واملمرات الخــراء من بني 
املثالية  الفاخرة  العــروض  من  العديد 

للعائالت.
وثمنــت املجموعة الحــزم التحفيزية 
السخية التي أطلقتها حكومة الشارقة 
وقالــت » إن التوجيهــات الحكيمــة 
لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان 
املجلس  عضــو  القاســمي  محمد  بن 
األعىل حاكم الشــارقة ساعدت بشكل 
االقتصادية  التنميــة  تحفيز  يف  كبــري 
لإلمــارة من خالل تبســيط إجراءات 
العمل وهذا ما ساعد أصحاب املشاريع 
عىل العمل بسالسة نحو البناء وتسليم 

مختلف املشاريع يف الوقت املناسب«.

30 رحلة لـ »فالي

الجوية  للخطوط  شــكره  عن  وأعرب 
لجعل  معنا  رشاكتهــا  عــىل  القطرية 
وكذلك  واقعة  حقيقــة  الرحالت  هذه 
الحركة  انسيابية  دبي لضمان  ملطارات 
بشكل سلس يف مطار آل مكتوم لتلبية 
احتياجــات هــذه الرحــالت، موجها 
والذي  دبي  لفريق فالي  أيضا  شــكره 
يعمــل بجد وعىل مدار الســاعة لدعم 
هــذه الرحالت وضمان بداية سلســة 

ملشجعي كرة القدم يف رحلتهم.

مناف�س��ات قوية في »مزاين��ة رزين« 
وتتويج الفائزين

اأبوظبي-وام:
 شــهد اليوم الثاني من مزاينة 
من  الثانيــة  املحطــة  رزيــن 
مهرجــان الظفــرة منافســة 
قوية بني مــالك اإلبل من دولة 
التعاون  مجلس  ودول  اإلمارات 
املراكز  إىل  للوصــول  الخليجي 
األوىل يف أشــواط مفاريد التالد 
والرشكاء للمحليات واملجاهيم.

أشواط  يف  الفائزين  تتويج  وتم 
ســيف  عيىس  بحضور  املزاينة 
نائــب رئيس لجنة  املزروعــي 
والربامــج  املهرجانــات  إدارة 
بأبوظبي،  والراثيــة  الثقافية 
مدير  املزروعي  خلفــان  وعبيد 
واملشــاريع  التخطيــط  إدارة 
باللجنــة، وعــدد مــن كبــار 
املزاينات  ومحبــي  اإلبل  مالك 

واملسابقات الراثية.
شــوط  يف  النتائج  وأســفرت 
 )1( القبائل  البناء  تالد  مفاريد 
»هيام«  فــوز  عن  محليــات   -
محمد  ســالم  محمد  ملالكهــا 
كما  األول،  باملركــز  املنصوري 
الثاني  باملركز  »أفعــال«  فازت 
ســهيل  حمد  نــارص  ملالكهــا 
حلت  حني  يف  الخيــيل،  عويضه 
ثالثة »الظبي« ملالكها عيل غانم 
سعيد سليم املنصوري، وجاءت 

محمد  ســالم  ملالكها  »وفــا« 
سالم محمد املنصوري يف املركز 
الرابع، فيما نالت »الياه« ملالكها 
ســالم محمد عبد الله بوعوانه 

املنصوري املركز الخامس.
شــوط  يف  النتائج  وأظهــرت 
القبائل  البنــاء  تــالد  مفاريد 
»سميحه«  فوز  محليات   -  )2(
عبدالله  صالــح  محمد  ملالكها 
وحلت  األول،  باملركز  الراشدي 
يف املركز الثاني »دهشه« ملالكها 
محمــد عبدالله محمد بوعوانة 
املركز  بينما حلت يف  املنصوري، 
معايل  ملالكها  »طــرب«  الثالث 
الكعبي،  ونيس  بن  ســالم  عيل 
محمد  ملالكها  »الهايمة«  وحلت 
سالم محمد املنصوري يف املركز 
»مغثه«  حلــت  حني  يف  الرابع، 

محمد  بخيــت  محمد  ملالكهــا 
بخيــت املنصــوري يف املركــز 

الخامس.
ألبناء  رشايا  مفاريد  شوط  ويف 
 - للــرشكاء  مفتوح  القبائــل 
الرشقية«  »رمز  فازت  محليات 
ملالكها عيل محمد ســليم راشد 
وحلت  األول،  باملركــز  املزامي 
ملالكها   « الثاني »غضا  املركز  يف 
 ، وقاش  ســالم  يســلم  سعيد 
واملركــز الثالث »غنج » ملالكها 
محســن محمد ســالم خوار ، 
وحلت » نــد » ملالكها يف املركز 
لحمان  سالم  عبدالحكيم  الرابع 
حلت  حني  يف  العامري،  خميس 
املركــز  يف  ملالكهــا  »الغزيــل« 
مهدي  مســعود  عيل  الخامس 

هطيل االحبابي.

اعتماد قانون اتحادي لتنظيم ربط 
وحدات اإنتاج الطاقة المتجددة 

مناف�سات جائزة زايد الكبرى ل�سباقات الهجن تنطلق بال�شبكة الكهربائية
الجمعة

دبي-وام:
التابعة  الراثيــة  القريــة   انطلقــت 
إلحياء  محمــد  بــن  حمدان  ملركــز 
بدبي  العاملية  القرية  يف  املقامة  الراث 
العام  هذا  نسخة  يف  متجدد  بمضمون 
تصميمها  يف  اإلبداعية  اللمسات  حيث 
املتناغم واملســتوحى تماًما  املعماري 

البيئة اإلماراتية األصيلة . من 
القرية مراعاة  القائمون عىل  وحرص 
بحيث  تنفيذها  أثنــاء  التفاصيل  أدق 
تحتضن البيئة الساحلية والصحراوية 
األصيلة  املحتويات  وتشمل  والجبلية 
مثل  بيوت  من  البيئات  لهذه  واألولية 
»الكرين وبيت الشــعر وبيت الصفة« 
مــع وجود مميــز للحرفيــني الذين 
يمارســون جميــع الحــرف واملهن 

الراثية يف دولة اإلمارات.
مئات  يوميــا  القريــة  وتســتقطب 
مختلف  مــن  واملقيمــني  الزائريــن 
يعيد  حًيا  مثااًل  لتجســد  الجنســيات 
االجتماعي  النســيج  واقــع  صياغة 
لعــادات وتقاليد ضاربة يف  اإلماراتي 
جذور التاريخ تقوم بإحياء العديد من 

املهن والحرف اإلماراتية األصيلة.
أبرز  الراثيــة إحدى  القرية  وتعتــرب 
ووجهة  والســياحية  الراثية  املعالم 
رئيســة وهــي تحمــل يف طياتهــا 
منصة  يجعلها  ثقافًيا  تراثًيا  مرشوًعا 

لتعزيز الهوية الوطنية وثقافة الراث 
وإبراز الوجه الراثي لدولة اإلمارات.

البلويش رئيس قســم  وقالــت عنود 
املهرجانــات يف املركز إن كل من تطأ 
قدمــاه هذا الــرصح الراثي األصيل 
والتفاصيل  األركان  متأماًل  ســيقف 
اآلباء  مجتمع  لحياة  مرآة  تشكل  التي 
»الكرين  عىل  التعّرف  وأولها  واألجداد 
أو الخيمــة املجردة« وهو املنزل الذي 
يقطنه أهل الساحل يف الشتاء ومن ثم 
الوقوف  الصورة شكاًل آخر عند  تأخذ 
البدوي  أمام » بيت الشــعر » مسكن 

املصنوع من صوف الخراف.
وأضافــت أن اللوحة تكتمل يف » بيت 

الصفة » والذي ســمي بهذا االســم 
بصف  املتمثلة  بنائه  لطريقة  نســبة 
الحجر للتغلب عىل حّر الصيف، مزيج 
ذلك  الجبال، كل  والبحر ورحلــة  الرب 
التي  اللوحات  أجمل  من  واحدة  صنع 
للتعرف عىل  الفرصــة  للــزوار  تتيح 
القرية  خالل  مــن  اإلمارات  حضارة 
الراثية ملركز حمدان بن محمد إلحياء 
ترتبط  كثرية  مفــردات  حيث  الراث 
»بهانس«  خالل  من  والهوية  بالراث 
أم مبــارك وهــي تبيــع املنتجــات 
اإلماراتية كالقهوة فضال عن » الربزة 
» املكان األويل لبيع الحلويات لألطفال 

وغريها الكثري.

قري��ة مرك��ز حم��دان التراثي��ة .. الأ�سال��ة 
الإماراتية في القرية العالمية

تحت رعاية رئي�س الدولة
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دبيـ  )الوحدة(:

اجتماع  الإ�سالمي،  دبي  بنك  ا�ست�ساف 

التجاري  التحالف  لنادي  العمومية  اجلمعية 

2022، الذي انعقد يف فندق »�سوفيتل دبي ذا 

اأوبلي�سك« يومي 14 و15 من نوفمرب اجلاري.

وانعقدت اجلمعية العمومية مب�ساركة اأكرث من 

13 بنكًا دوليًا، بح�سور فعلي ملمثلني رفيعي 

اآخرون  ان�سم  كما  بنوك،  �سبعة  امل�ستوى من 

ال�سبل  ملناق�سة  للجمعية  افرتا�سي  ب�سكل 

التي ميكن من خاللها تعزيز التعاون املتبادل 

بني اأع�ساء التحالف.

ب�سفته  الإ�سالمي  دبي  بنك  دور  ويتما�سى 

التحالف  لنادي  العمومية  للجمعية  م�سيفًا 

له،  املنت�سبني  الأع�ساء  من  وواحداً  التجاري 

التجارة  وحتفيز  بتعزيز  البنك  التزام  مع 

امل�رصفية  العمليات  ق�سم  خالل  من  الدولية 

التابع لقطاع اخلدمات امل�رصفية لل�رصكات.

وقال الدكتور عدنان �سلوان، الرئي�س التنفيذي 

الإ�سالمي: »تعد التجارة  ملجموعة بنك دبي 

الجتماعية  التنمية  يف  مهمًا  جزءاً  الدولية 

يف  ع�سواً  وب�سفتنا  بلد.  لأي  والقت�سادية 

امل�رصيف  وال�رصيك  التجاري  التحالف  نادي 

احل�رصي يف اجلمعية العمومية لهذا العام يف 

على  بقدرتنا  فخورون  فاإننا  الإمارات،  دولة 

والتعاون  احلوار  تعزيز  حيوي يف  دور  لعب 

التاأثري  ذات  التنموية  املبادرات  �سياق  يف 

احلقيقي على الأعمال والقت�سادات يف جميع 

اأنحاء العامل.

كما اأن عملنا مع نادي التحالف التجاري يعزز 

التي  التجارة  دعم  اإىل  الرامية  البنك  برامج 

نقوم من خاللها مب�ساعدة ال�رصكات ال�سغرية 

التو�سع  على  النامية  وال�رصكات  واملتو�سطة 

جديدة  اأ�سواق  اإىل  والو�سول  اخلارج،  يف 

وتوفري حلول متنوعة للتمويل التجاري«.

امل�رصفية  اخلدمات  رئي�س  علي،  نفيد  وقال 

»يعك�س  الإ�سالمي:  دبي  بنك  يف  لل�رصكات 

للتحالف  العمومية  اجلمعية  اجتماع  عقد 

العرتاف  الإمارات  دولة  يف  الأوىل  للمرة 

العاملي الذي تتمتع به الدولة اليوم كواحدة 

وي�سهم  العامل.  املنفتحة يف  القت�سادات  من 

يف  الرئي�سية  املبادرات  هذه  مثل  تنظيم 

النهو�س بالأعمال التجارية، وتعزيز عالقات 

التعاون بني امل�ساركني يف التجارة الدولية«.

الدوحة ـ  )وكاالت(:

اتفاقية مدتها 27  للطاقة   وقعت قطر 

ال�سينية  �سينوبك  �رصكة  لإمداد  عامًا 

بالغاز الطبيعي امل�سال هي الأطول من 

نوعها يف تاريخ �سفقات الغاز الطبيعي 

امل�سال حتى الآن اإذ تدفع تقلبات ال�سوق 

طويلة  �سفقات  وراء  لل�سعي  امل�سرتين 

الأجل.

الغاز  على  للح�سول  التناف�س  وا�ستد 

لأوكرانيا  الرو�سي  الغزو  عقب  امل�سال 

يف فرباير �سباط مع احتياج اأوروبا على 

وجه اخل�سو�س لكميات �سخمة ت�ساعد 

يف تعوي�س الغاز القادم من خط اأنابيب 

باملئة من  نحو 40  ي�سكل  كان  رو�سي 

واردات القارة.

وقال �سعد الكعبي الرئي�س التنفيذي لقطر 

للطاقة يف مقابلة مع رويرتز بالدوحة 

التفاقية  توقيع  من  ق�سري  وقت  قبل 

“اليوم يعد عالمة فارقة يف اأول اتفاقية 
ال�سمال  حقل  مل�رصوع  و�رصاء  بيع 

ال�رصقي، تبلغ اأربعة ماليني طن ملدة 27 

عاما ل�رصكة �سينوبك ال�سينية”.

ال�سفقات  اأن  اإىل  ت�سري  “اإنها  واأ�ساف 

من  لكل  ومهمة  موجودة  الأجل  طويلة 

البائع وامل�سرتي”.

وحقل ال�سمال جزء من اأكرب حقل للغاز 

يف العامل ت�سرتك فيه قطر مع اإيران التي 

ت�سمي ح�ستها حقل جنوب بار�س.

ووقعت �رصكة قطر للطاقة يف وقت �سابق 

من هذا العام خم�س �سفقات حلقل ال�سمال 

ال�رصقي الذي ميثل املرحلة الأوىل والأكرب 

من خطة تو�سعة حقل ال�سمال املكونة 

من مرحلتني وت�سمل �ستة قطارات )مرافق 

ت�سييل وتنقية( للغاز الطبيعي امل�سال 

من �ساأنها زيادة قدرة الت�سييل يف قطر 

من 77 مليون طن اإىل 126 مليون طن 

�سنويا بحلول عام 2027.

كما وقعت لحقا عقودا مع ثالثة �رصكاء 

املرحلة  وهو  اجلنوبي  ال�سمال  حلقل 

الثانية من التو�سعة.

و�سفقة اليوم الثنني التي اأكدتها �سينوبك 

هي اأول اتفاق اإمداد يتم الإعالن عنه من 

حقل ال�سمال ال�رصقي.

وقال الكعبي “هذا )التفاق( ينقل عالقتنا 

اإىل اآفاق جديدة مع وجود اتفاقية بيع 

و�رصاء ت�ستمر حتى اخلم�سينيات من هذا 

القرن”.

واأ�ساف اأنه يجري التفاو�س مع م�سرتين 

اآخرين يف ال�سني واأوروبا ممن يريدون 

تاأمني احل�سول على اإمدادات.

امل�سدرة  الدول  اأكرب  من  قطر  ونعترب 

للغاز الطبيعي امل�سال يف العامل بالفعل 

ال�سمال  حقل  تو�سعة  م�رصوع  و�سيعزز 

اإمدادات  �سمان  يف  وي�ساعد  مكانتها 

طويلة الأجل من الغاز اإىل اأوروبا التي 

ت�سعى لإيجاد بدائل للغاز الرو�سي.

وقال الكعبي “اأعتقد اأن التقلبات الأخرية 

جعلت امل�سرتين يدركون اأهمية احل�سول 

على اإمدادات طويلة الأمد تت�سم بالثبات 

وال�سعر املعقول على املدى البعيد”.

واأ�ساف اأن ت�سعري ال�سفقة �سيكون مماثال 

لتفاقات �سابقة مرتبطة بالنفط اخلام.

وقال “طريقنا يف ت�سعري �سفقاتنا مع 

بهذه  فعلناها  باخلام.  مرتبطة  اآ�سيا 

الآلية  هي  وهذه  املا�سي  يف  الطريقة 

التي �سن�ستخدمها م�ستقبال”.

والتفاق بنظام ت�سليم ال�سفينة ما يعني 

اأن قطر للطاقة �ستقوم ب�سحن وت�سليم 

الغاز امل�سال.

جارية  املفاو�سات  اأن  الكعبي  واأ�ساف 

مع عدة جهات للح�سول على ح�سة يف 

م�رصوع التو�سعة بالدولة اخلليجية.

وقالت �سينوبك يف بيان اإن عقد الإمداد 

متكاملة يف  �رصاكة  رئي�سي يف  عن�رص 

اأنها  اإىل  م�سرية  ال�رصقي،  ال�سمال  حقل 

قد ت�سارك يف مفاو�سات احل�سول على 

ح�سة.

احتفظت  للطاقة  قطر  اإن  الكعبي  وقال 

بن�سبة 75 يف املئة يف م�رصوع التو�سعة 

اإجمال وميكن اأن تتخلى عما ي�سل اإىل 

خم�سة يف املئة من هذه احل�سة لبع�س 

امل�سرتين.

وقالت م�سادر لرويرتز يف يونيو حزيران 

الكربى  الوطنية  النفط  �رصكات  اإن 

من  متقدمة  مرحلة  بلغت  ال�سني  يف 

املحادثات مع قطر لال�ستثمار يف حقل 

ال�سمال ال�رصقي.

دبيـ  )وام(:

املتعددة-  لل�سلع  دبي  مركز  اأعلن   

م�ستوى  على  الرائدة  احلرة  املنطقة 

دبي  حلكومة  التابعة  وال�سلطة  العامل 

املخت�سة بتجارة ال�سلع وامل�ساريع- عن 

اإبرام �رصاكة مع »كومتك جولد« لرقمنة 

عملية تداول الذهب من خالل اإ�سدار رموز 

م�سفرة لتداولت املعدن الثمني مدعومة 

ب�سبائك ذهب مادية م�سجلة يف من�سة 

»تريد فلو« التابعة للمركز.

وتعد من�سة »تريد فلو« التابعة ملركز 

اإلكرتونية  دبي لل�سلع املتعددة من�سة 

لت�سجيل ملكية ال�سلع املخزنة يف مرافق 

فعلية بدولة الإمارات العربية املتحدة.

جولد«  »كومتك  رموز  اإن�ساء  و�سيتم 

ت�سني  البلوك  �سبكة  على   )CGO(

 )XinFin Protocol )XDC
املادية  الذهب  �سبائك  اإيداع  على  بناًء 

من  املعتمدة  اخلزائن  يف  املوجودة 

..و�سيتم  املتعددة  لل�سلع  دبي  مركز 

من  ب�سمان  ذهبية  �سبيكة  كل  دعم 

ال�سهولة  بني  يجمع  مما  فلو«  »تريد 

املتزايدة لتداول الأ�سول املرمزة والأمان 

الإ�سايف وال�سفافية وتخ�سي�س الأ�سول 

احلقيقية التي توفرها �سمانات املن�سة 

ر جرامًا واحداً من  ..وميثل كل رمز م�سفَّ

امل�ستثمرون  �سيتمكن  وبالتايل  الذهب 

من  بدءاً  الذهب  تداول  من  واملتداولون 

جرام واحد فقط مما ي�سفي طابعًا من 

احلرية على هذه الفئة من الأ�سول عرب 

اأكرث �سهولة ويف متناول  جعل تداولها 

اجلميع.

اأحكام  مع  متوافقة  الرموز  اأن  يذكر 

بالكامل  ومدعومة  الإ�سالمية  ال�رصيعة 

بالذهب املادي يف �سكل �سبائك ذهبية 

تبلغ  نقاوة  بدرجة  كيلوغرام   1 بوزن 

معروفة  جتارية  عالمات  ومن   999.9

املمار�سات  اأف�سل  مع  ومتا�سيًا  عامليًا. 

املعادن  قطاع  يف  لل�سفافية  الدولية 

الثمينة �ست�سم كل �سبيكة اأرقام تعريف 

من  مبا�رصة  �سادرة  فريدة  و�سهادات 

�رصكات التكرير.

اأحمد بن �سلّيم الرئي�س التنفيذي  وقال 

الأول واملدير التنفيذي ملركز دبي لل�سلع 

املتعددة: »اأبرزت الأحداث التي �سهدتها 

من  مزيد  اإىل  احلاجة  موؤخراً  الأ�سواق 

املدعومة  امل�سفرة  والرموز  ال�سفافية 

اأ�سا�سية حقيقية. ولتلبية هذه  باأ�سول 

�رصاكتنا  جاءت  عملي  ب�سكل  احلاجة 

مع »كومتك جولد« والرامية اإىل متكني 

املدعومة  املرّمزة  الذهب  �سبائك  تداول 

التابعة  فلو«  »تريد  من�سة  ب�سمانات 

ملركز دبي لل�سلع املتعددة. ونحن على 

قناعة را�سخة باأن حلول البلوك ت�سني 

�ستدفع عجلة النمو على املدى الطويل 

خمتلف  عرب  العاملية  التجارة  يف 

ال�سناعات وفئات الأ�سول وهذه ال�رصاكة 

هي برهان اآخر على هذه القناعة«.

وقال نافني دي �سوزا الرئي�س التنفيذي 

»متثل  جولد«:  »كومتك  ل�رصكة 

�رصاكتنا مع مركز دبي لل�سلع املتعددة 

خطوة مهمة بالن�سبة لنا يف ظل النمو 

جنحنا  حيث  ن�سهده  الذي  املت�سارع 

كيلوغرامًا   122 برتميز  اليوم  حتى 

من�سة  �سمانات  وت�سيف  الذهب.  من 

الأمان  من  عالية  درجة  فلو«  »تريد 

الذهب  رموز  اإىل  وال�سفافية  واملراقبة 

وهو اأمر �رصوري لك�سب ثقة امل�ستثمرين 

وطماأنتهم. كما اأن رموز »كومتك جولد« 

متوافقة مع اأحكام ال�رصيعة الإ�سالمية مما 

يجعلها منتجًا مثاليًا وتناف�سيًا ي�ستند 

للم�ستثمرين  ت�سني  البلوك  تقنية  اإىل 

الإقليميني والدوليني«.

اإىل  مهمة  اإ�سافة  ال�رصاكة  هذه  ومتثل 

املتوافقة  فلو«  »تريد  منتجات  قائمة 

مع اأحكام ال�رصيعة الإ�سالمية نظراً لأن 

الرموز مدعومة باأ�سول مادية. وُيذكر اأن 

املن�سة �سجلت اأكرث من 67،000 معاملة 

متويل اإ�سالمي يف الن�سف الأول من عام 

2022 بقيمة اإجمالية بلغت 746 مليار 

درهم اإماراتي وهو اأعلى حجم تداول على 

الإطالق ت�سجله املن�سة لفرتة �ستة اأ�سهر 

منذ تد�سينها.

دبيـ  )وام(:

الأرا�سي  دائرة  يف  العقارية  الت�رصفات  بلغت 

والأمالك بدبي يوم الثنني اأكرث من 1.5 مليار 

درهم حيث �سهدت الدائرة ت�سجيل 486 مبايعة 

بقيمة 1.3 مليار درهم منها 75 مبايعة لالأرا�سي 

مبايعة  و411  درهم  مليون   311.63 بقيمة 

لل�سقق والفلل بقيمة 992.6 مليون درهم.

وجاءت اأهم مبايعات الأرا�سي بقيمة 24 مليون 

درهم يف منطقة حدائق ال�سيخ حممد بن را�سد 

تليها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم يف منطقة 

مبايعة  تليها  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  حدائق 

بقيمة 15 مليون درهم يف منطقة ند ال�سبا الوىل.

وت�سدرت منطقة احلبية اخلام�سة املناطق من 

مبايعة   43 �سجلت  اإذ  املبايعات  عدد  حيث 

بقيمة 134 مليون درهم وتلتها منطقة اليفرة 

2 بت�سجيلها 7 مبايعات بقيمة 7 ماليني درهم 

وثالثة يف ند ال�سبا الأوىل بت�سجيلها 5 مبايعات 

باأهم  يتعلق  وفيما  درهم.  مليون   43 بقيمة 

بقيمة  مبايعة  والفلل جاءت  ال�سقق  مبايعات 

كاأهم  جمريا  نخلة  مبنطقة  درهم  مليون   37

املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 33 مليون درهم 

يف منطقة نخلة جمريا واأخريا مبايعة بقيمة 32 

مليون درهم يف منطقة نخلة جمريا.

اأنقرةـ  )وكاالت(:

نفى وزير اخلزانة واملالية الرتكي نور الدين نباتي، 

�سحة مزاعم فتح حتقيق بحق تركيا بتهم غ�سيل 

اأموال واإدراجها على القائمة ال�سوداء ملجموعة 

العمل املايل.  جاء ذلك عرب ح�سابه على تويرت، 

الثنني، ب�ساأن اإجراءات تركيا بخ�سو�س مكافحة 

غ�سيل الأموال. واأكد نباتي ا�ستمرار وزارة اخلزانة 

غا�سلي  مكافحة  يف  حاليا  الرتكية  واملالية 

الأموال وممويل الإرهاب وكافة تنظيمات اجلرمية 

البيان  اأن  و�سدد  �سابًقا.  كانت  كما  حزم  بكل 

الإعالمي للمجموعة ال�سادر يف اأكتوبر/ ت�رصين 

الأول املا�سي اأقر ب�سكل وا�سح اأن تركيا اتخذت 

خطوات اإيجابية واإ�سافية بخ�سو�س املو�سوع. 

واأ�ساف: “جاء يف البيان اأن تركيا قدمت م�ستوى 

عاٍل من اللتزام ال�سيا�سي لتطوير منهجها �سد 

غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب، واتخذت خطوات 

تعترب  تركيا  اأن  نباتي  واأكد  ال�سدد”.  بهذا 

معايري  جميع  مع  وا�سع  نطاق  على  متوافقة 

اخلا�سة.  الأهمية  ذات  املايل  العمل  جمموعة 

وقال: “املزاعم غري الواقعية باأن حتقيًقا مالًيا 

ا  دولًيا �سيفتح �سد بلدنا ل اأ�سا�س لها وت�رص اأي�سً

ب�سمعة تركيا، وغري وارد على الإطالق م�ساألة فتح 

حتقيق مايل �سد بلدنا اأو و�سعها على القائمة 

ال�سوداء ملجموعة العمل املايل”. واأردف: “يجب 

اأن يعترب التقرير الذي اأعده ممثل حزب �سيا�سي 

للتنظيمات  الإعالمية  الن�رصة  تقريًبا  وي�سبه 

الإرهابية، اأنه تعبري عن النزعاج من كفاح بالدنا 

�سد الإرهاب يف كافة املجالت والنجاحات التي 

حققتها يف هذا الكفاح”.

القاهرةـ  )الوحدة(:

انتهى بنك القاهرة من تاأ�سي�س �رصكة »كايرو 

لل�رصافة« راأ�س مال مرخ�س 250 مليون جنيه 

وم�سدر ومدفوع 100 مليون جنيه بعد موافقة 

ملنظومة  ا�ستكماًل  امل�رصى،  املركزى  البنك 

اخلدمات املالية التى يقدمها البنك وكذا توفري 

قنوات لبيع و�رصاء العمالت الأجنبية.

وي�سم جمل�س ادارة » كايرو لل�رصافة« كاًل من 

حممد على رئي�ًسا ملجل�س الإدارة غري تنفيذى، 

-الرئي�س  املنتدب  الع�سو  رجائى  وحممد 

التنفيذى لل�رصكة، وع�سوية كل من عمرو ماجد 

كاأع�ساء  مرجتى  وعبداحلميد  ح�سنى  وحممد 

غري تنفيذيني.

قال طارق فايد رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س 

كايرو  تا�سي�س  اإن  القاهرة  لبنك  التنفيذى 

لل�رصافة ياأتى فى اإطار دور بنك القاهرة لتقدمي 

التى  جمموعة من اخلدمات املالية املتنوعة 

تعمل على تو�سيع قاعدة عمالء البنك وزيادة 

خطط  مع  يتما�سى  مبا  الأجنبى  النقد  موارد 

الدولة والبنك املركزى حتقيًقا لأهداف ال�سمول 

املاىل فى اإطار روؤية م�رص 2030، كما تعك�س 

لالقت�ساد  الداعم  ودوره  القاهرة  بنك  ريادة 

امل�رصى.

وقال بهاء ال�سافعى نائب رئي�س جمل�س الإدارة 

التنفيذى لبنك القاهرة: »كايرو لل�رصافة هى 

اإ�سافة جديدة لبنك القاهرة ن�ستهدف خاللها 

وحتقيق  للبنك  ال�ستثمارية  املحفظة  تنويع 

من  اأنه  اإىل  م�سرًيا  ا�ستثمارى،  عائد  اأعلى 

خالل ذراعنا ال�ستثمارى اجلديد �سنعمل على 

جذب املزيد من العمالت الجنبية، ف�ساًل عن 

خطط  مع  يتوافق  مبا  جدد  عمالء  ا�ستقطاب 

الدولة نحو حتقيق ال�سمول املاىل.

فيما تابع عبد احلميد مرجتى القائم باأعمال 

رئي�س قطاع ال�ستثمار ببنك القاهرة اأن تاأ�سي�س 

ال�رصكة ياأتى فى اإطار تنويع حمفظة ال�ستثمار 

اخلا�سة به وا�ستكمال حزمة اخلدمات اخلا�سة 

التمويلى،  التاأجري  �رصكة  تاأ�سي�س  بعد  به 

على  وال�ستحواذ  الرقمية  املدفوعات  و�رصكة 

اأن  م�سيًفا  الأموال،  لتحويل  �رصكة  من  ح�سة 

ح�سة بنك القاهرة فى ال�رصكة متثل 99،99.

الإدارة  جمل�س  رئي�س  على،  حممد  واأ�سار 

طموحة  تتبنى خطة  ال�رصكة  اأن  تنفيذى  غري 

حمافظات  معظم  لتغطى  ال�رصيع  لالنت�سار 

اجلمهورية، حيث تعتزم اإطالق نحو 20 فرًعا 

الفروع  بعدد  والو�سول   ،2023 عام  بنهاية 

اأن  م�سيًفا   ،2025 عام  حتى  فرًعا   50 اإىل 

على  ترتكز  لل�رصافة«  »كايرو  ا�سرتاتيجية 

التواجد فى مواقع منتقاة بعناية �سديدة على 

م�ستوى حمافظات اجلمهورية.

وقال حممد رجائى الع�سو املنتدب والرئي�س 

اأنه مت جتهيز  التنفيذى لــ » كايرو لل�رصافة 

الفروع وتزويدها باأف�سل الربامج التكنولوجية 

واأعلى م�ستوى فنى وهند�سى مع متيز املظهر 

العاملة  ال�رصكات  كافة  عن  ليتفرد  اخلارجى 

بال�سوق لتقدمي خدمة �رصافة مميزة للعمالء، 

وال�ستعداد للتطورات والتو�سعات امل�ستقبلية 

على  اأو  اخلدمية  الناحية  من  �سواء  لل�رصكة 

م�ستوى التحول الرقمى.

اأن ال�رصكة ت�ستهدف اإطالق 5  واأ�ساف رجائى 

اإنه من  العام اجلارى، حيث  فروع قبل نهاية 

املخطط افتتاح فرعني بالرحاب ودمنهور عقب 

انطالق  من�سة  ليكونا  املركزى  البنك  موافقة 

ال�رصكة بعد النتهاء من جتهيزهما ومن املقرر 

بدء العمل بهما نهاية ال�سهر احلاىل، كما يجرى 

د�سوق،  مناطق  فى  اأخرى  فروع  ثالثة  جتهيز 

نهاية  قبل  بها  العمل  لبدء  الغردقة  �سوهاج، 

العام اجلارى.
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م�سفاة الزور الكويتية تر�سي اأول عطاء لبيع 

زيت الوقود منخف�ض الكبريت 

االأ�سهم االأوروبية تتراجع ب�سبب القلق من 

قيود كوفيد-19 بال�سين

الدوالر يرتفع بعد عمليات �سراء جراء القلق 

من ارتفاع اإ�سابات كورونا بال�سين

الكويتـ  )وكاالت(:

 قالت عدة م�سادر بقطاع النفط يوم الثنني اإن 

م�سفاة الزور الكويتية اأر�ست اأول عطاء لبيع زيت 

الوقود منخف�س الكربيت على �رصكة نفط كربى.

وبيعت ال�سحنة بعالوة نحو 17 دولرا للطن فوق 

اأ�سعار �سنغافورة على اأ�سا�س الت�سليم على ظهر 

ال�سفينة )فوب(.

وكانت امل�سفاة قد طرحت 100 األف طن من املنتج 

لل�سحن بني يومي 28 و29 نوفمرب ت�رصين الثاين 

يف عطاء اأغلق يوم 18 نوفمرب ت�رصين الثاين.

ومل يت�سح ميناء الت�سليم حتى الآن، على الرغم من 

قول م�سادر بالقطاع اإن ال�سحنة اإما �ستتوجه اإىل 

اآ�سيا اأو �ساحل اخلليج بالوليات املتحدة.

وال�رصكة الكويتية لل�سناعات البرتولية املتكاملة 

)كيبك( هي �رصكة تابعة ملوؤ�س�سة البرتول الكويتية. 

ومل ترد اأي منها حتى الآن على طلبات للتعقيب.

لندنـ  )وكاالت(:

التعامل  بداية  يف  الأوروبية  الأ�سهم  تراجعت   

يوم الثنني اإذ قادت القطاعات احل�سا�سة للعوامل 

وال�رصكات  التعدين  �رصكات  مثل  القت�سادية 

ال�سناعية اخل�سائر و�سط خماوف من تاأثري ارتفاع 

الإ�سابات بكوفيد-19 يف ال�سني.

يف   0.2 الأوروبي   600 �ستوك�س  املوؤ�رص  وهبط 

املئة بحلول ال�ساعة 0811 بتوقيت جرينت�س بعد 

اأن �سجل خام�س ارتفاع اأ�سبوعي له على التوايل 

يوم اجلمعة.

وانخف�ست الأ�سهم الآ�سيوية 1.3 يف املئة جراء 

�سعور امل�ستثمرين بقلق من التداعيات القت�سادية 

للقيود اجلديدة لكوفيد-19 يف ال�سني بعد اأن حثت 

املنطقة الأكرث اكتظاظا بال�سكان يف بكني ال�سكان 

الإ�سابات  ارتفاع  مع  منازلهم  يلزموا  اأن  على 

التعدين  �رصكات  اأ�سهم  وانخف�ست  بكوفيد-19. 

وال�سفر والرتفيه وال�سلع ال�سناعية واخلدمات ما 

اإىل  اأدى  بني 0.5 يف املئة و1.4 يف املئة مما 

خ�سائر بني القطاعات الأوروبية.

�سنغافورة ـ  )وكاالت(:

العمالت  مقابل  بقوة  الأمريكي  الدولر  ارتفع   

الرئي�سية يوم الثنني يف الوقت الذي انخف�س فيه 

اليوان ال�سيني مع تدهور املعنويات جراء ارتفاع 

الإ�سابات بفريو�س كورونا وت�سديد القيود يف بع�س 

املدن يف ثاين اأكرب اقت�ساد يف العامل.

و�سجلت العا�سمة ال�سينية بكني حالتي وفاة يف 

الذي حثت  الوقت  الثاين يف  ت�رصين  نوفمرب   20

فيه املنطقة الأكرث اكتظاظا بال�سكان يف املدينة 

النا�س على التزام منازلهم اأم�س الثنني مع ارتفاع 

املتزايدة  الإ�سابات  بكوفيد-19.واألقت  الإ�سابات 

اآمال  على  ال�سك  من  بظالل  اجلديدة  والوفيات 

القت�ساد.  تخنق  التي  ال�سارمة  القيود  تخفيف 

الداخلية  التعامالت  يف  ال�سيني  اليوان  و�سجل 

7.1451 للدولر وهبط اإىل 7.1708 وهو اأ�سعف 

م�ستوى له منذ 11 نوفمرب ت�رصين الثاين.

العملة  اأداء  يقي�س  الذي  الدولر،  موؤ�رص  وارتفع 

اأمام �ست عمالت رئي�سية، 0.412 يف  الأمريكية 

اأعلى  الثنني، م�سجال  اأم�س  اإىل 107.330  املئة 

م�ستوى له منذ 11 نوفمرب ت�رصين الثاين.

»دبي االإ�سالمي« ي�ست�سيف عمومية نادي التحالف التجاري للمرة االأولى في االإمارات

قطر وال�سين توقعان اتفاقاً مدته 27 عاماً مع احتدام المناف�سة 

على الغاز الم�سال

�سراكة بين »دبي لل�سلع المتعددة« و«كومتك جولد« لرقمنة 

تداول الذهب

تركيا تنفي اإدراجها على القائمة ال�سوداء لـ»مجموعة 1.5 مليار درهم ت�سرفات عقارات دبي

العمل المالي«

بنك القاهرة يوؤ�س�ض �سركة كايرو لل�سرافة براأ�ض مال مرخ�ض 250 مليون جنيه



اأبوظبي-وام:

 �لتق����ى �صمو �ل�صيخ من�صور بن ز�يد �آل نهيان 

نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير ديو�ن �لرئا�صة 

فخامة �رسد�ر بردي حممدوف رئي�س جمهورية 

تركمان�صتان �ل�صديقة، ي����وم �الثنني، يف مقر 

�إقامته بق�رس �الإم����ار�ت يف �أبوظبي، بح�صور 

�صمو �ل�صيخ ذياب بن حممد بن ز�يد �آل نهيان 

ع�صو �ملجل�س �لتنفيذي الإمارة �أبوظبي.

ورح����ب �صمو �ل�صيخ من�صور بن ز�يد �آل نهيان 

برئي�س جمهورية تركمان�صتان و�لوفد �ملر�فق 

ل����ه، موؤك����د�ً �صعي �لقي����ادة �لر�صي����دة لدولة 

�الإمار�ت لتعزيز �لتعاون بني �لبلدين، ومتمنيًا 

لرتكمان�صتان قيادًة و�صعبًا �ملزيد من �لتطور 

و�الزدهار. وبحث �صموه وفخامة �ل�صيف خالل 

�للق����اء، �صُبل تطوير �لعالق����ات �ملتمّيزة بني 

دول����ة �الإمار�ت وجمهوري����ة تركمان�صتان، ملا 

فيه م�صلحة �ل�صعب����نينْ �ل�صديقني، باالإ�صافة 

�إىل عدٍد من �ملو��صيع و�لق�صايا ذ�ت �الهتمام 

�مل�صرتك.

اأبوظبي-وام:

 �أدى ثمانية ق�ص���اة و�أع�صاء نيابة عامة جدد، 

�ليمني �لقانونية، �أمام �صمو �ل�صيخ من�صور بن 

ز�يد �آل نهيان، نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء، وزير 

ديو�ن �لرئا�صة، رئي�س د�ئرة �لق�صاء يف �أبوظبي، 

�إيذ�نًا ببدء مهام عمله���م كاأع�صاء يف �ل�صلطة 

�لق�صائية يف �إمارة �أبوظبي، وذلك خالل مر��صم 

�أقيمت، �ليوم، يف ق�رس �لوطن.

وع���ّ� �صمو �ل�صيخ من�صور ب���ن ز�يد �آل نهيان، 

عن فخ���ره و�عتز�زه بان�صمام دفعة جديدة من 

�لكو�در �ملو�طنة �إىل �أع�صاء �ل�صلطة �لق�صائية، 

ليوؤّدو� مهامهم وم�صوؤولياتهم بكفاءة وفعالية 

يف حتقي���ق �لعد�ل���ة وحفظ �حلق���وق، يف ظل 

منظومة ق�صائية ر�ئدة ومتطورة تدعم توجهات 

حكومة �أبوظبي، وت�صهم ب�صكل فاعل يف تعزيز 

مكانتها �لتناف�صية على �مل�صتوى �لعاملي.

و�أكد �صموه، دعم �لقيادة �حلكيمة لدولة �الإمار�ت 

برئا�صة �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ز�يد �آل 

نهيان رئي�س �لدول���ة “حفظه �هلل”، للمبادر�ت 

�لتطويرية �لهادف���ة �إىل توفري خدمات ت�صاهي 

�أف�صل �خلدمات �لعاملي���ة �ملقدمة يف �لقطاع 

�لعديل و�لق�صائي، �عتماد� على �لكو�در �لوطنية 

�ملوؤهلة و�ملدرب���ة، مع �ال�صتفادة من �لتقنيات 

�حلديثة و�لو�صائل �لذكية و�ملبتكرة.

ووّج���ه �صم���وه، �أع�ص���اء �ل�صلط���ة �لق�صائية 

�جل���دد، �إىل �لعمل بجد وتفان م���ن �أجل رفعة 

�لوطن و��صتد�مة �لري���ادة و�لتميز يف خمتلف 

�لقطاع���ات، مع �لتم�صك مبب���د�أ �صيادة �لقانون 

و�لعد�لة �لناجزة، م�صتفيدين من �لبنية �لرقمية 

يف د�ئ���رة �لق�صاء، ودوره���ا يف ت�صهيل �إجناز 

�الأعمال، مبا ينعك�س بدوره على كفاءة �لنظام 

�لق�صائي يف �إم���ارة �أبوظبي. ح�رس مر��صم �أد�ء 

�ليم���ني �لقانونية، �صع���ادة �مل�صت�صار يو�صف 

�صعيد �لع�ي، وكيل د�ئرة �لق�صاء يف �أبوظبي، 

و�صعادة �مل�صت�صار علي حممد �لبلو�صي، �لنائب 

�لعام الإمارة �أبوظبي، و�مل�صت�صار علي �ل�صاعر 

�لظاهري، مدير �إد�رة �لتفتي�س �لق�صائي.

اأبوظبي-الوحدة:

عقد �ملجل�س �لوطني �الحتادي جل�صته 

�الأوىل م���ن دور �نعقاده �لعادي �لر�بع 

للف�صل �لت�رسيعي �ل�صابع ع�رس، �أم�س 

�ملو�ف���ق 21 نوفم� 2022م، يف قاعة 

ز�يد مبق���ر �ملجل�س باأبوظبي، برئا�صة 

معايل �صقر غبا����س رئي�س �ملجل�س، 

ج���رى خالله���ا �نتخ���اب �ملر�قبني، 

وت�صكيل �للجان �لد�ئمة.

وقال معايل �صقر غبا�س يف كلمة له: 

يطي���ُب يل، يف ُم�صتهِل ه���ذه �جلل�صِة 

�الأوىل، �لتاأكيَد على �أنَّ م�صريَة جمل�صِنا 

ما�صيٌة يف طريقِها �لذي �لتزمت به منذ 

بد�يِة هذ� �لف�صِل �ل�صابَع ع�رَس، وهو �أننْ 

يكوَن م�صعاه���ا وهدُفها دومًا نحو كل 

ما يخدُم �لوطَن و�ملو�طَن، بتوفيقٍ من 

�هلِل �صبحانه وتعاىل، ثم باإخال�ٍس منكم 

يف �لعم���ل لتحقيِق هذ� �لهدف، ونحن 

جميعًا على وعٍد وعلى عهٍد باأن تظَل 

خطو�ُتنا لالأماِم على َهدي �لطموحاِت 

�ملتو��صلِة و�الآم���اِل �ملتجددِة لقيادِة 

دولتن���ا �لر�صي���دِة �لتي ت���وىل �أمَرها 

�صاحُب �ل�صم���و �ل�صيخ حممد بن ز�يد 

�آل نهيان، رئي�ُس �لدولة، حفَظُه �هلُل، مع 

�أخيه �صاحِب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن 

ر��صد �آل مكتوم، نائ���ِب رئي�ِس �لدولة، 

رئي�ِس جمل����سِ �ل���وزر�ء، حاكِم دبي، 

رعاُه �هلُل، ومع �أ�صحاِب �ل�صمو �أع�صاء 

ِ�ملجل����سِ �الأعل���ى ،ُح���كاِم �الإمار�ت، 

حفظهم �هلُل جميعًا.

و�أ�ص���اف معاليه : �إنني، �ليوَم، �إذنْ �أُثني 

�لثن���اَء �لو�ج���َب على �ص���دِق �لعمِل، 

و�إخال�ِس �الأد�ِء، �ل���ذي عاي�صته منكم 

ومعكم م���ن خالِل قياِمك���م مبهاِمكم 

�ل�ملانيِة عل���ى �أف�صِل ما يكوُن حتت 

، ويف جلاِنه، ويف  قبِة ه���ذ� �ملجل����سِ

�جتماعاِته، ويف تو��صِله د�خَل وخارَج 

�لدول���ِة، فاإن ه���ذ� �ل�ص���دَق وجدته، 

�أي�صًا، حا�رًس� و�صاهًد� يف �أد�ِء �الأمانِة 

�لعامِة �أثن���اَء قيامِها بدوِرها �ملعاوِن 

للمجل�س ط���و�َل �أدو�ِر �نعقاِده �لثالثِة 

�ملا�صيِة، و�إنني على ثقٍة ويقنٍي باأننا 

جميعًا م�صتم���رون، مب�صيئِة �هلل، على 

ذ�ِت �لطري���ِق  وبذ�ِت �لنه���ِج يف هذ� 

ٍة ال تعرُف �لوهَن،  ِر �الأخ���رِي، وبِهمَّ �لدونْ

وباإ�رس�ٍر ال يع���رُف �لرتدَد،  خُمل�صني 

لقيادِة دولتنا �لر�صيدِة �لتي وفرَّت لنا 

كلَّ �ُصب���ِل �لنجاِح، وخمل�صنَي ل�صعِبنا 

�ل���ويف �ل���ذي ط���وَّق �أعناَقن���ا بثقِته 

�لكبريِة، لنم�ص���َي، بعوِن �هلِل وتوفيِقه، 

يف �خلم�صينيِة �لثانيِة لدولِتنا ونحن 

�أقوى َعزم���ًا، و�أعمُق ب�ص���ريًة يف �أد�ِء 

مهاِمنا �لت�رسيعيِة و�لرقابيِة، وبتعاوٍن 

غرَي حمدوٍد مع حكومِتنا �مل�صهوُد لها 

بالتميِز يف قيادِتها ويف عطائها ويف 

�أد�ئها.

وقال مع���ايل �صقر غبا�س: وخرُي مثاٍل 

عل���ى ذلك �لتعاوِن �لكبرِي هو ما جنُده 

م���ن وز�رِة �لدول���ِة ل�ص���وؤون ِ�ملجل�س 

�لوطني �الحتادي وعلى ر�أ�ِصها معايل 

�الأخ عب���د �لرحمن بن حممد �لعوي�س، 

ومع���ه قي���ادٌة تنفيذي���ة حري�صٌة كل 

�حلر�س عل���ى ��صتمر�ِر ه���ذ� �لتعاون 

وزيادت���ِه ُعمقًا و�ت�صاعًا، وكذلك ن�صهُد 

جميعًا باأنَّ منظومَة �لعمِل يف �ملجل�ِس 

و�مل�صاركِة  �مُلتجدِد  بالتو��صِل  تكتمُل 

�الإعالميِة وممثليها،  مع �ملوؤ�ص�ص���اِت 

فلهم منا كلُّ �لتقدي���ِر لدوِرهم  �الأمنِي 

و�الحرت�يف يف �صماِن عالنيِة �جلل�صاِت 

ويف نق���ِل �ل�ص���ورِة �حلقيقي���ة الأد�ِء 

�ملجل�ِس. وجلانِه. 

و�ختتم كلمته قائال ندعو �هلَل جميعًا �أننْ 

ًيدمَي علينا حكمَة �لعقِل ونوَر �لب�صريِة 

ليك���وَن �لتوفي���ُق رفيقًا لن���ا يف كلِّ 

خطوٍة نخطوها �إخال�صًا ووفاًء لوطِننا 

ول�صعبنا، وثقًة وتاأييًد� لقيادِة دولتنا 

�لر�صيدِة، و�هلُل من ور�ِء �لق�صِد، وهو نعَم 

�ملوىل ونعَم �لن�صري ، و�ل�صالُم عليكم 

ورحمُة �هلل وبركاته.

ح�رس �جلل�ص���ة معايل عبد�لرحمن بن 

حممد �لعوي�س وزي���ر �ل�صحة ووقاية 

�ملجتمع وزير �لدولة ل�صوؤون �ملجل�س 

�لوطني �الحتادي.

وبد�أت �أعم���ال �جلل�صة بتالوة �صعادة 

�لدكت���ور عمر عبد�لرحم���ن �لنعيمي 

�الأم���ني �لعام للمجل����س بنود  جدول 

�الأعمال.

و�نتخ���ب �ملجل�س مر�قبني �ثنني هما: 

�صعادة حممد عي�صى �لك�صف، و�صعادة 

�صمية �ل�صويدي، ع�صو� �ملجل�س �لوطني 

�الحتادي، وفقا لن�س �ملادة »40« من 

�لد�صتور �لتي تن�س على ما يلي:«يكون 

للمجل�س هيئة مكتب ت�صكل من رئي�س 

ونائب �أول ونائ���ب ثان، ومن مر�قبني 

�ثنني يختارهم �ملجل�س جميعًا من بني 

�أع�صائه.وتنته���ي مدة كل من �لرئي�س 

ونائبي�ه بانته�اء مدة �ملجل�س �أو بحله 

وفق�ًا الأحكام �لفقرة �لثانية من �ملادة 

)88(.وتنتهي م���دة �ملر�قبني باختيار 

مر�قبني جديدي���ن يف م�صتهل �لدورة 

�ل�صنوي���ة �لعادية �لتالي���ة ، و�إذ� خال 

�أحد �ملنا�صب يف هيئة �ملكتب �ختار 

�ملجل�س من ي�صغله للمدة �لباقية .«.

و�صكل �ملجل�س جلان���ه �لد�ئمة وهي: 

جلنة �ل�صوؤون �لد�صتورية و�لت�رسيعية 

و�لطع���ون، وجلن���ة �ص���وؤون �لدف���اع 

و�لد�خلية و�خلارجية، وجلنة �ل�صوؤون 

و�ل�صناعية،  و�القت�صادي���ة  �ملالي���ة 

وجلنة �صوؤون �لتقنية و�لطاقة و�لرثوة 

�ملعدني���ة، وجلن���ة �ص���وؤون �لتعليم 

و�لثقافة و�ل�صباب و�لريا�صة و�الإعالم، 

وجلنة �ل�ص���وؤون �ل�صحي���ة و�لبيئية، 

و�لعمل  �الجتماعية  �ل�ص���وؤون  وجلنة 

و�ل�ص���كان و�مل���و�رد �لب�رسية، وجلنة 

و�ملر�فق  و�الأوقاف  �الإ�صالمية  �ل�صوؤون 

�لعامة، وجلنة �ل�صكاوى.

و�طل���ع �ملجل����س عل���ى 11 مر�صوما 

�حتادي���ا بالت�صديق عل���ى �تفاقيات 

ومعاه���د�ت دولي���ة �لت���ي �أبرمته���ا 

�حلكوم���ة، كم���ا �طل���ع عل���ى ثمان 

ر�صائ���ل �ص���ادرة للحكوم���ة تت�صمن 

طلب �ملجل����س �ملو�فقة على مناق�صة 

ثمانية مو�صوعات عامة هي : �صيا�صة 

�حلكومة ب�ص���اأن �ل�صالم���ة �لغذ�ئية، 

و��صرت�تيجية �حلكومة يف �صاأن �لبحث 

و�لتطوي���ر، و�صيا�ص���ة �حلكومة ب�صاأن 

معايري وبر�مج منح �ل���زو�ج وبر�مج 

تاأهيل �ملقبلني على �لزو�ج، و�صيا�صة 

�لطفول���ة و�لتعليم  �حلكومة ب�ص���اأن 

�ملبكر، و�صيا�صة �حلكومة ب�صاأن تعزيز 

م�صاركة �ملو�طنني يف �لقطاع �ل�صحي، 

و�صيا�صة �حلكومة ب�صاأن تنظيم �لتعليم 

�لعايل �خلا�س، و�صيا�صة �حلكومة يف 

�صاأن �لذكاء �ال�صطناعي، و��صرت�تيجية 

�حلكوم���ة يف �ص���اأن تطوي���ر �لبنية 

�لت�رسيعي���ة و�لتنظيمية لدعم �لقطاع 

�ل�صناعي.

كم���ا �طلع �ملجل�س عل���ى 12 ر�صالة 

و�ردة م���ن �حلكومة منه���ا 6 ر�صائل 

تت�صمن مو�فقة جمل����س �لوزر�ء على 

مناق�صة مو�صوعات عامه هي: �صيا�صة 

�حلكوم���ة ب�صاأن �ل���ذكاء �ال�صطناعي، 

�ل�صالمة  ب�ص���اأن  و�صيا�ص���ة �حلكومة 

�لغذ�ئية، وتعزي���ز م�صاركة �ملو�طنني 

يف �لقطاع �ل�صحي، و�صيا�صة �حلكومة 

ب�صاأن تنظيم �لتعليم �لعايل �خلا�س، 

و��صرت�تيجية �حلكومة يف �صاأن �لبحث 

و�لتطوي���ر، و�صيا�ص���ة �حلكومة ب�صاأن 

معايري وبر�مج منح �ل���زو�ج وبر�مج 

تاأهيل �ملقبلني على �لزو�ج . 

و�صت���ة ر�صائل تت�صمن مو�فقة جمل�س 

�لوزر�ء على تو�صيات �ملجل�س ب�صاأن 

�صتة مو�صوع���ات عامة كان �ملجل�س 

�لوطن���ي �الحتادي ق���د ناق�صها وهي: 

�صيا�ص���ة وز�رة �القت�صاد يف �صاأن دعم 

قطاع �ل�صياحة، و�صيا�صة وز�رة تنمية 

�ملجتم���ع يف �صان تطوي���ر �ل�صمان 

�الجتماعي، و�صيا�صة وز�رة �لعدل يف 

�صاأن �لتوجيه �الأ�رسي، و�صيا�صة وز�رة 

�لطاقة و�لبنية �لتحتية، و�صيا�صة وز�رة 

برنامج  و�صيا�صة  و�ل�صب���اب،  �لثقافة 

�ل�صيخ ز�يد لالإ�صكان.

و�طلع �ملجل�س على خم�صة م�رسوعات 

قو�نني و�ردة من �حلكومة �أحيلت بقر�ر 

من معايل رئي�س �ملجل�س �إىل �للجان 

�ملعنية منها �ثنان متت �حالتهما �إىل 

جلنة �صوؤون �لتعليم و�لثقافة و�ل�صباب 

و�لريا�صة و�الإعالم هما: م�رسوع قانون 

�حتادي ب�صاأن تنظي���م �لهيئة �لعامة 

للريا�ص���ة، وم�رسوع قان���ون �حتادي 

ب�صاأن �لريا�صة.

وثالثة م�رسوع���ات قو�نني �أحيلت �إىل 

جلنة �ل�صوؤون �ل�صحية و�لبيئية وهي 

: م�رسوع قانون �حتادي بتعديل بع�س 

�أحكام �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�صنة 

2015 يف �ص���اأن �ملن�ص���اآت �ل�صحية 

�خلا�صة، وم�رسوع قانون �حتادي ب�صاأن 

تعديل بع�س �أحكام �لقانون �الحتادي 

رقم )10( ل�صنة 2002 يف �صاأن مز�ولة 

مهنة �لطب �لبيطري، وم�رسوع قانون 

�حتادي ب�ص���اأن مز�ول���ة بع�س �ملهن 

�ل�صحية. 

وعقدت �جلمعي���ة �لعمومية لل�صعبة 

�ل�ملاني���ة �جتماعه���ا �الأول من دور 

�النعق���اد �لع���ادي �لر�ب���ع للف�ص���ل 

�لت�رسيعي �ل�صاب���ع ع�رس، حيث جرى 

ت�صكيل جمموعات �الحتاد�ت �ل�ملانية 

و�أع�صاء جلان �ل�صد�قة �ل�ملانية.

�ل�ملانية  �الحت���اد�ت  وجمموع���ات 

�لت���ي مت ت�صكيله���ا ه���ي : جمموعة 

�الحتاد �ل�ملاين �ل���دويل، وجمموعة 

�الحتاد �ل�مل���اين �لعربي، وجمموعة 

�ل�مل���ان �لعرب���ي، وجمموعة �حتاد 

جمال����س �لدول �الأع�ص���اء يف منظمة 

�لتعاون �الإ�صالمي، وجمموعة �جلمعية 

وجمموع���ة  �الآ�صيوي���ة،  �ل�ملاني���ة 

�جلمعي���ة �ل�ملانية للبح���ر �الأبي�س 

�ملتو�صط، وجمموعة برملان دول �أمريكا 

�لالتينية و�لكاريبي، وجمموعة �ل�صعبة 

يف �الجتماع �لدوري لروؤ�صاء جمال�س 

�ل�صورى و�لنو�ب و�لوطني و�الأمة بدول 

جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية.

كما �ص���كل �ملجل����س �أع�ص���اء جلان 

�ل�صد�ق���ة مع برملان���ات دول �خلليج 

�لعربي���ة، وبرملانات �ل���دول �لعربية، 

وبرملانات �لدول �الآ�صيوية، وبرملانات 

�لدول  �الأوروبية، وبرملان���ات  �ل���دول 

�الأفريقي���ة، وبرملان���ات دول �أمري���كا 

�لالتينية و�أمريكا �ل�صمالية.

دبي-الوحدة:

وقعت هيئة �لهالل �الأحمر �الإمار�تي، 

�تفاقية  بدب����ي،  ت����د�وي  وم�صت�صفى 

تعاون م�صرتك، يت����م مبوجبها عالج 

�حلاالت �الإن�صانية من �ملر�صى �لغري 

قادرين يف �مل�صت�صفى، وتوفري �لرعاية 

�لطبية �لالزمة لهم، �نطالقًا من كون 

�الإمار�ت �أر�س �خلري و�لعطاء.

وق����ع �التفاقية كل م����ن �صعادة ر��صد 

مبارك �ملن�صوري، نائب �الأمني �لعام 

لقط����اع �ل�صوؤون �ملحلي����ة يف هيئة 

�لهالل �الأحم����ر �الإمار�ت����ي، و�صعادة 

مرو�ن حاج����ي نا�رس، رئي�س جمل�س 

�لتنفيذي ملجموعة  �الإد�رة و�ملدي����ر 

�لتد�وي للرعاية �ل�صحية.

و�أكد �صعادة ر��صد مبارك �ملن�صوري �أن 

�لهيئة حتر�س على عقد �ل�رس�كات مع 

�ملن�صاآت �ل�صحية مبا يخدم �الأهد�ف 

�الإن�صانية، وي�صهم يف توفري �لرعاية 

�ل�صحية للمر�صى غري �لقادرين.

و�أ�صاف: يعد �ملجال �ل�صحي �أولوية 

يف حتركات �لهيئة حمليا وخارجيا، 

لرعاي����ة غري �لقادري����ن من �ملر�صى، 

خ�صو�صا �حلاالت �حلرجة.

و�أ�ص����ار �ملن�ص����وري �إىل �أن �التفاقية 

تعك�س رغبة �لطرفني لتخفيف معاناة 

�ملر�ص����ى م����ن �أ�صح����اب �حلاجات، 

وم�صاندته����م على جت����اوز ظروفهم 

�ل�صحية، وجت�ص����د رغبتها يف تعزيز 

�ل�صالت و�لتعاون لتحقيق �ملزيد من 

�ملكت�صبات �ل�صحي����ة لل�رس�ئح �لتي 

تخت�صها هيئة �لهالل �الأحمر برعايتها 

و�لعناية بها .

وق����ال �صعادة م����رو�ن حاجي نا�رس 

رئي�س جمل�س �الإد�رة و�ملدير �لتنفيذي 

ملجموعة �لتد�وي للرعاية �ل�صحية �إن 

�مل�صت�صفى �صيقدم مبوجب �التفاقية 

كافة �خلدمات �لعالجية من عمليات 

و�ال�صت�صار�ت  و�الأدوي����ة،  جر�حي����ة، 

�لطبية يف كافة �لتخ�ص�صات، للمر�صى 

�ملحولون لها من قبل �لهالل �الأحمر.

و�أكد �أن هذه �ملب����ادرة تاأتي يف �إطار 

حر�س �لطرفني عل����ى تقدمي خدمات 

روؤية  �إن�صاني����ة جمتمعية، ترتج����م 

�لقي����ادة �لر�صيدة �لر�مي����ة �إىل �إعالء 

مب����ادئ وقي����م �خل����ري و�لعطاء يف 

�ملجتم����ع، كونه نهج����ًا �أ�صا�صيًا يف 

روؤيتها، كما يعك�س �الأ�ص�س �لتي قام 

عليها جمتمع �الإمار�ت.
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�لثالثاء 22 نوفم�  2022 � �لع�دد 15202 
متابعات و�إعالنات

من�سور بن زايد يلتقي رئي�س تركمان�ستان

اأمام من�سور بن زايد.. 8 ق�ساة واأع�ساء نيابة عامة في 

اأبوظبي يوؤدون اليمين القانونية

اتفاقية بين »الهالل الأحمر« وم�ست�سفى تداوي بدبي لدعم المر�سى غير القادرين

 الوطني التحادي يعقد جل�شته الأولى من دور انعقاده الرابع وينتخب المراقبين وي�شكل لجانه الدائمة 

 �سقر غبا�س: م�سيرة المجل�س ما�سية في طريقها وم�سعاها وهدفها نحو كل 

ما يخدم الوطن والمواطن

من�صور بن ز�يد خالل لقائه رئي�س تركمان�صتان

�أمام من�صور بن ز�يد �لق�صاة و�أع�صاء �لنيابة �لعامة باأبوظبي خالل �أد�ء �ليمني �لقانونية

�لثالثاء 22 نوفم�  2022 � �لع�دد 15202�لثالثاء 22 نوفم�  2022 � �لع�دد 15202�لثالثاء 22 نوفم�  2022 � �لع�دد 15202�لثالثاء 22 نوفم�  2022 � �لع�دد 15202

مركز �أبوظبي للأعمال- �أبوظبيمركز �أبوظبي للأعمال- �أبوظبيمركز �أبوظبي للأعمال- �أبوظبيمركز �أبوظبي للأعمال- �أبوظبي

اإعالن ت�سفية �سركةاإعالن ت�سفية �سركةاإعالن ت�سفية �سركةاإعــــالن

  تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة: كراج سلندر الصالح السيارات 
رخصة رقم : CN- 3963968 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة عوض احمد محمد بالكيله العامري ) %51( 
تعديل مدير/ إضافة محمد احمد رشاد منارصه 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة محمد احمد رشاد منارصه )%49( 
تعديل وكيل خدمات/ حذف يوسف حسن عبد الرحمن الجفري الهاشمي

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف دميه محمد بشار املفتي
 تعديل رأس املال/ من Null إىل 50000 

تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة 
تعديل إسم تجاري من / CYlINDER AuTO REPAIR GARAGE - كراج 
 CYlINDER AuTO REPAIR GARAGE إىل  السيارات  الصالح  سلندر 

l.l.C. - كراج سلندر الصالح السيارات ذ.م.م 
التنمية  دائ��رة  مراجعة  اإلع��الن  هذا  عىل  اع��راض  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. 

  نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 
االسم التجاري:  رشكة الحىص الذهبي للمقاوالت العامة ذ.م.م  

 عنوان الرشكة: املنطقة الصناعية، الصفرة، 11 الحادي عرش، مبنى السيد 
بطي سامل سعيد مسلم واخرين

   CN-1131986 :رقم القيد يف السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة
سامل(    احمد  )سليامن  والتدقيق  للمراجعة  الدرة  السادة/   تعيني   -  2
قرار  عىل  بناًء  وذلك   2022-8-11 بتاريخ   للرشكة  قانوين  كمصفي 
محرض الجمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:  

      2250026665
 تاريخ التعديل: 2022-11-21  

فعىل كل من له حق او اعراض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 
خالل مدة 30 يوماً من تاريخ نرش هذا االعالن.

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:   رشكة ايفران للمقاوالت والصيانة العامة ذ.م.م 

 عنوان الرشكة: العني الشارع العام ، بناية/ احمد بن محمود البلويش

  CN-1158738 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/  املنارة للتدقيق واملراجعة،  كمصفي قانوين للرشكة 

بتاريخ 11-10-2022  وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :  2250026979      

 تاريخ التعديل:   2022-11-21

فعىل كل من له حق او اعراض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 

خالل مدة 30 يوماً من تاريخ نرش هذا االعالن.

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:   برايت سبارك للصيانة العامة وخدمات التنظيف ذ.م.م 

القبييس  فريح  هالل  سعيد  املالك/  وحدة   -  8 الرشكة:مكتب  عنوان   

واخرون M مصفح م 13 - ق 59 ط 

   CN-1705404 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

قانونيون،  كمصفي  الهاميل ورشكاه- محاسبون  السادة/     تعيني   -  2

قانوين للرشكة بتاريخ 11-5-2022  وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:  2205047813 

تاريخ التعديل:   2022-11-21

فعىل كل من له حق او اعراض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 

خالل مدة 30 يوماً من تاريخ نرش هذا االعالن.

 اسم الرشكة : ادراك ادفنسد لتجارة املستلزمات الطبية ذ.م.م 
العنوان : مكتب رقم 208 ملك جعفر عبدالله جعفر الزرعوين، بر ديب، السوق الكبري 

الشكل القانوين :  رشكة ذات مسؤولية محدودة الشخص الواحد ذ.م.م
رقم القيد بالسجل التجاري1625027 رقم الرخصة   994021       

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

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار :18-11-2022 تاريخ تصديق القرار : 2022-11-18 

وعىل من لديه أي اعراض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
هات�������ف   ، االوىل  النهدة  خليفة،  ال  سليامن  بن  عيىس  بن  عبدالله  الشيخ  ملك   807
5876900 04 فاكس: 5876901 04 ، مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم الرشكة :  روميليا للتجارة العامة ش.ذ.م.م 
العنوان :  مكتب رقم 407 ملك مجموعة اودكس لالستثامر ، بر ديب، الخليج التجاري

الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري1349152 رقم الرخصة   808516         

مبوجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 
لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي : ايب محاسب قانوين، للقيام بتصفية 

الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار :8-11-2022  تاريخ تصديق القرار 2022-11-17

وعىل من لديه أي اعراض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف  مكتب 
GF-03 ملك برشى عبيد محمد املنصوري ، نايف  هاتف 4252890 04  971 فاكس:  ، 
مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا 

اإلعالن. 

 اسم املصفي: رضوان عالم محاسبون قانونيون  

 العنوان:  مكتب 807 ملك الشيخ عبدالله بن عيىس بن سليامن ال خليفة، النهدة االوىل

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

لديها لتصفية رشكة/ادراك ادفنسد لتجارة املستلزمات الطبية ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور 

أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :18-11-2022 تاريخ تصديق القرار : 2022-11-18 

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

املستندات  كافة  معه  مصطحباً     ،  04  5876901 فاكس:   04  5876900 هاتف   ، أعاله  

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

 اسم املصفي: ايب محاسب قانوين

  العنوان:  مكتب GF-03 ملك برشى عبيد محمد املنصوري ، نايف 

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

لديها لتصفية رشكة/  روميليا للتجارة العامة ش.ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :8-11-2022  تاريخ تصديق القرار 2022-11-17

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

أعاله   هاتف 4252890 04  971 فاكس: مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية 

وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 
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�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

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

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

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

اإعالن فقدان جواز �سفر 

الدين  برهان  امل��دع��و/  فقد   
بنغالدش   ، مصطفى  محمد 
رقم  س��ف��ره  ج���واز  الجنسية 
ممن  الرجاء   )0728386EB(
سفارة  إىل  تسليمه  عليه  يعرث 
مركز  أق��رب  إىل  أو  بنغالدش  

رشطة مشكوراً.    

اإعالن فقدان جواز �سفر 

شاهزاد  اكمل  املدعو/  فقد   

عارف حسني ،الجنسية باكستان 

 )5140143GZ( جواز سفره رقم

تسليمه  عليه  يعرث  ممن  الرجاء 

إىل سفارة  باكستان  أو إىل أقرب 

مركز رشطة مشكوراً.    
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 تعلن  دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  زهرة الهييل 
لألزياء والخياطة 

رخصة رقم : CN - 1152913 قد تقدموا إلينا بطلب:
سعيد  راشد  هويده  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

عبدالله املري 100% 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف نرصه عيل ابراهيم 

مراجعة   اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق  من  كل  فعىل 
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.

 تعلن  دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  مدرسة االمة 
لتعليم قيادة السيارات 

رخصة رقم :  CN - 1000969 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة عبدالله عبدالقادر احمد 

الجعفري الهاشمي  100% 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف حسن عبدالله راشد عبيد 

الشاميس  
مراجعة   اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق  من  كل  فعىل 
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.

 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة : سربنج ستار للتجارة العامة 
رخصة رقم : CN- 4274318 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة عبدالله نجم العبود الربيع )%100( تعديل 
مدير/ إضافة عبدالله نجم العبود الربيع 

تنازل وبيع/ حذف يعقوب محمد احمد جاسم حامد تعديل  الرشكاء  تعديل 
رأس املال/ من Null إىل 150000 

تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
 -  SPRING STAR GENERAl TRADING من/   تجاري  إسم  تعديل 
 SBRNG STAR GENERAl TRADING سربنج ستار للتجارة العامة إىل
- رشكة  عامة  تجارة  - سربنج ستار   - SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C

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. 

 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة : فريش فلورز ذ.م.م 
رخصة رقم : CN- 2580739 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ زياد امري احمد صالح من رشيك إىل مالك 
تعديل نسب الرشكاء/ زياد امري احمد صالح من %49 إىل 100%

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف راشد سعيد هاشل محمد املنصوري 
1x1 1 إىلx1 تعديل لوحه اإلعالن/ إجاميل من مساحة

تعديل شكل قانوين/ من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
 HEAlTHY فريش فلورز ذ.م.م إىل - FRESH FlOWERS llC  / تعديل إسم تجاري من
رشكة   - بريد  هيلثي  مخبز   -  BREAD BAKERY - SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C

الشخص الواحد ذ.م.م  
هزيم  سعيد  عيل  الله  عبد  السيد   323771 قصيدة  املدينة حي  وسط  العني  من  عنوان/  تعديل 

وآخرين إىل العني هييل ندود جهام 202203056364 202203056364 حمود ثعلوب سامل حمد 
تعديل نشاط/ إضافة تحضري الحلويات )5621007( 

تعديل نشاط/ إضافة تحضري الخبز ومنتجاته )1071001.2( 
تعديل نشاط/ حذف خدمات توصيل الطلبات )8299010( 

تعدل نشاط/ حذف بيع الزهور والنباتات الطبيعية - بالتجزئة )4773302( 
تعديل نشاط/ حذف بيع الهدايا - بالتجزئة )4773402( 

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. 

: عبدالرحمن كرمستجى لصيانة االعامل  السادة  بأن/  اإلقتصادية  التنمية   تعلن دائرة 
االلكرتوميكانيكية 

رخصة رقم : CN- 1146360 قد تقدموا إلينا بطلب : 
تعديل   )49( عبدالسبحان  محمد  عابدين  جوينال  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

مدير/ إضافة جوينال عابدين محمد عبدالسبحان 
الرحمن محمد عبدالرحمن محمد كرمستجى  تنازل وبيع/ إضافة عبد  تعديل الرشكاء 

 )51%(
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عبد الرحمن محمد عبد الرحمن محمد كرمستجى

 تعديل رأس املال/ من Null إىل 150000 
تعديل شكل قانون/ من مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة 

 ABDul RAHMAN KARMASTAJI ElECTRO من  تجاري  إسم  تعديل 
االعامل  لصيانة  كرمستجي  الرحمن  عبد   -  MECHANICAl MAINTENANCE
 ABDul RAHMAN KARMASTAJI ElECTRO إىل  االلكرتوميكانيكية 

 MECHANICAl MAINTENANCE
l.l.C - عبدالرحمن كرمستجي لصيانة االعامل االلكرتوميكانيكة 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 االقتصادية بأن الســـادة/ ملحمة فاين 
كات  

رخصة رقم :CN - 4276989 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة سهيل ناجي مبارك حمد 

الجنيبي 100%    
تنازل وبيع/ حذف سلطان بالل مبارك سامل  الرشكاء  تعديل 

الرميثي 
 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.

الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
الوصل النضمة االمن والسالمة  

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1752816  : رقم  رخصة 
بطلب:

 الغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
مراجعة  دائرة التنمية االقتصادية خالل اسبوع من 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

كافترييا  السادة:  بأن/  اإلقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
النافيم 

رخصة رقم : CN- 2964968 قد تقدموا إلينا بطلب : 
 CAFETERIA Al NAFIM تجاري من إسم  تعديل 
 Al NAFIM RESTAuRANT كافترييا النافيم إىل -

AND SWEETS - مطعم و حلويات النافيم 
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
تاريخ  من  واحد   يوم  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة 
أي  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  نرش هذا 
حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املطلوبة. 

جرناس  السادة:  بأن/  اإلقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
للرحالت 

رخصة رقم : CN- 4668017 قد تقدموا إلينا بطلب : 
 JERNAS FOR CAMPING  / تعديل إسم تجاري من
 JAlSAT FOR CAMPING إىل  للرحالت  جرناس   -

ACCESSORIES - جلسات  للوازم الرحالت 
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
تاريخ  من  واحد  يوم  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة 
أي  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  نرش هذا 
حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املطلوبة. 

  تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة: كارما للصيانة العامة وإدارة العقارات 

رخصة رقم : CN- 4152321 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ عبدالسالم اسامعيل محمد طاهر البلويش من مالك إىل رشيك 

تعديل نسب الرشكاء/ عبد السالم اسامعيل محمد طاهر البلويش من %100 إىل 40%

 تعديل مدير/ إضافة شمس الدين ابراهيم باراكال باراكال 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة شمس الدين ابراهيم باراكال باراكال )30%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة شاجاي عابده بيوي )30%( 

تعديل رأس املال/ من Null إىل 150000 

تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة 

 KARMA GENERAl MAINTENANCE AND REAl ESTATE / تعديل إسم تجاري من

 KARMA GENERAl إىل  العقارات  وإدارة  العامة  للصيانة  كارما   -  MANAGEMANT

للصيانة  كارما   -  MAINTENANCE AND REAl ESTATE MANAGEMANT l.l.C

العامة وإدارة العقارات ذ.م.م تعديل عنوان/ من Al AIN Al AIN Al AIN إىل العني املنطقة 

الصناعية بطحاء الحائر 202202737723202202737723 فاطمه سعد عبده احمد 

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. 

الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن  
الجزيرة للتوريدات املكتبية وادوات الطباعة

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  1061738   : 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.

الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن  
جرافيك ملواد الطباعة ولوازم التجليد  

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1084649  : 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 اجواء لخدمات التنظيف 

رخصة رقم : CN- 4141440 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل مدير/ إضافة زهري احمد شري افضل 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة زهري احمد شري افضل )100%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد سامل حمد سعيد املعمري

 تعديل رأس املال/ من Null إىل 50000 

تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

تعديل إسم تجاري من AJWA ClEANING SERVICES - اجواء لخدمات التنظيف 

 AJWA ClEANING SERVICES - SOlE إىل

الواحد  الشخص  رشكة   - التنظيف  لخدمات  اجواء   -  PROPRIETORSHIP l.l.C

ذ.م.م  

تعديل نشاط/ إضافة خدمات التنظيف الخارجي ( واجهات ( املباين )8129001( 

تعديل نشاط/ إضافة صيانة املباين )4329901( 

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. 

الحدادة والنجارة  األبداع ألعامل  : نجوم  السادة  بأن/  اإلقتصادية  التنمية   تعلن دائرة 

املسلحة 

رخصة رقم : CN- 3751124 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ عمر فتحي احمد ابراهيم من مالك إىل مدير 

تعديل نسب الرشكاء/ عمر فتحي احمد ابراهيم من %100 إىل 0% 

تعديل وكيل خدمات/ حذف زيد مبارك سامل عيل املنهايل 

تعديل رأس املال/ من Null إىل 150000 

تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

 NuJuM AlABDAE REINFORCED CARPENTRY / تعديل إسم تجاري من 

 NJOuM Al IBDA نجوم األبداع ألعامل الحدادة والنجارة املسلحة إىل - WORKS

 REINFORCED CARPENTRY WORKS - SOlE PROPRIETORSHIP

l.l.C - نجوم االبداع العامل الحدادة والنجارة املسلحة - 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. 

املستعملة  الغيار  لقطع  مارين  سايند  السادة:  بأن/  اإلقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
للسيارات ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 2894894 قد تقدموا إلينا بطلب : 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ محمد كفيل الدين ليت يار محمد من رشيك إىل مدير 

تعديل نسب الرشكاء/ محمد كفيل الدين ليت يار محمد من %49 إىل 0% 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ محمد كفيل الدين ليت يار محمد من رشيك إىل مالك 

تعديل نسب الرشكاء/ محمد كفيل الدين ليت يار محمد من %49 إىل %100 تعديل 
الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد حمد سامل املهري 

تعديل رأس املال/ من Null إىل 150000 
تعديل شكل قانوين/ من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
 SANDS MARINE uSED AuTO SPARE PARTS من  تجاري  إسم  تعديل 
 SANDS MARINE سايند مارين لقطع الغيار املستعملة للسيارات ذ.م.م إىل - llC
مارين  سايند   -  uSED AuTO PARTS - SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C

لقطع غيار السيارات املستعملة رشكة الشخص 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. 

الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن  
اروماتك لتجارة الزيوت العطرية

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3691629  : 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.

الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن  
دراغون تري ستور لألعشاب الطبيعية

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   4288261  : 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: سعيد سامل فرج ملواد البناء ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 1097413 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ محمد بالل ليت بديع العلم من رشيك إىل مالك 

تعديل نسب الرشكاء/ محمد بالل ليت بديع العلم من %49 إىل 100% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ محمد بالل ليت بديع العلم من رشيك إىل مدير

تعديل نسب الرشكاء/ محمد بالل ليت بديع العلم من %49 إىل 0% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف سعيد سامل فرج سامل بن مايض

 تعديل رأس املال/ من Null إىل 10000 

تعديل شكل قانوين/ من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

 SAEED SAlEM FARAJ BuIlDING MATERIAlS تعديل إسم تجاري/ من

 SAEED سعيد سامل فرج ملواد البناء ذ.م.م إىل - llC

 SAlEM FARAJ BuIlDING MATERIAlS - SOlE PROPRIETORSHIP

l.l.C - سعيد سامل فرج ملواد البناء - رشكة الشخص  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 اإلقتصادية بأن/ السادة : فندز ماريك للوساطة املالية - رشكة الشخص 

الواحد ذ.م.م  

رخصة رقم : CN- 4429360 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة متويل احمد ابراهيم رزق )75%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة عبد الرحمن سامل خلفان سامل الهاشمي )%25( تعديل 

مدير/ إضافة محمد متويل احمد ابراهيم 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف متويل احمد ابراهيم رزق 

تعديل رأس املال/ من 50000 إىل 200000 

تعديل شكل قانوين/ من رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة 

 FuNDS MARQuEE FINANCIAl BROKERS -  / من  تجاري  إسم  تعديل 

SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C  فندز ماريك للوساطة املالية - رشكة الشخص 

 FuNDS MARQuEE FINANCIAl CONSulTING l.l.C الواحد ذ.م.م  إىل

- فندز ماريك لالستشارت املالية 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 اإلقتصادية بأن/ السادة : كالرز للتجارة العامة ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 3971840 قد تقدموا إلينا بطلب : 

إعالن 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة فاطمه جسنيه مانشريي عثامن مانشريي )100%( 

تعديل مدير/ إضافة فاطمة جسنية مانشريي عثامن مانشريي

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف صغري ارشف ارشف

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد حسني مال حسن سهوان 

تعديل رأس املال/ من Null إىل 1000 

تعديل شكل قانوين/ من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

كالرز   -   COlOuRS GENERAl TRADING llC  /من تجاري  إسم  تعديل   

 BRAND HuB ORGANIZATION AND EVENT إىل  ذ.م.م  العامة  للتجارة 

لتنظيم  براند هب   -  MANAGEMENT - SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C

وإدارة الفعاليات - رشكة الشخص 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. 



نيويورك -وكاالت 

ر�أت جمل���ة »فوري���ن بولي�س���ي« 

�لياب���ان  �ن�سم���ام  �أن  �لأمريكي���ة 

»�أوكو����س«،  لتحال���ف  �ملحتم���ل 

�ل���ذي تاأ�س�س ع���ام 2021 بني كل 

م���ن �أ�سرت�ليا وبريطاني���ا و�أمريكا، 

ق���د ُيحدث حتولاً غ���ر م�سبوق يف 

نظ���ام �لتع���اون �لأمن���ي بني دول 

�لأنظم���ة �لدميقر�طي���ة �لليرب�لي���ة 

مبنطق���ة �ملحيطني �لهندي و�لهادئ 

)�لإندوبا�سيفيك(.

ورغم �أن طوكيو �رسعان ما نفت، يف 

وقت �سابق من ه���ذ� �لعام، �أي نية 

لديها لالن�سمام لتفاق »�أوكو�س«، 

وكذلك نفت، جني �ساكي، �ملتحدثة 

با�سم �لبيت �لأبي����س حينها فكرة 

�ن�سمام �ليابان لتحالف »�أوكو�س«.

لكن بالرغم من ذل���ك تبدو �ليابان 

وكاأنه���ا يف حتال���ف م���ع ثالث���ي 

ث���ورة  م���ن  كج���زء  »�أوكو����س«، 

��سرت�تيجية مل تغر �لو�سع �لأمني 

للياب���ان فح�سب، ب���ل حولتها �إىل 

جهة فاعلة متز�يدة �لأهمية مبنطقة 

�ملحيطني �لهندي و�لهادئ.

�إب���ان حك���م رئي����س وزر�ء �ليابان 

�ل�ساب���ق �سينزو �آبي، �ل���ذي �غتيل 

يف يولي���و �ملا�سي، �ألغ���ت �ليابان 

معظم �لقيود �ملفرو�سة على تطوير 

�لأ�سلحة �مل�سرتك، وز�دت من �إنفاقها 

�لع�سك���ري ب�س���كل مط���رد، وتبنت 

نهج دفاعي���ا �أك���ر فاعلية ت�سمن 

�ليابانية  �مل�سلحة  للقو�ت  �ل�سماح 

بامل�سارك���ة يف بر�م���ج دفاع ذ�تي 

م�سرتك���ة م���ع نظر�تها م���ن قو�ت 

�لدول �حلليفة.

ومنذ توليه �ل�سلطة يف �أكتوبر 2021، 

مل يقم رئي�س �لوزر�ء �حلايل، فوميو 

�سيا�سات  عل���ى  بالبناء  كي�سي���د�، 

�آبي �خلارجية و�لأمنية فح�سب، بل 

قام �أي�س���ا بتو�سيع وتعزيز عالقات 

�ليابان مع �لدول �لليرب�لية �لر�ئدة 

يف �آ�سي���ا وخارجها. و�ن�سم كي�سيد� 

على �لف���ور �إىل و��سنطن و�لعو��سم 

�لأوروبية يف فر����س عقوبات على 

رو�سيا بعد غزوه���ا لأوكر�نيا. كما 

عم���ق �نخ���ر�ط �لياب���ان مع حلف 

�سمال �لأطلنطي )ناتو(، لي�سبح يف 

يوني���و �ملن����رسم �أول زعيم ياباين 

يح�رس قمة حللف �لناتو.

وعل���ى �ل�سعي���د �لدخل���ي، و��سل 

�لدفاع  ميز�ني���ة  زي���ادة  كي�سي���د� 

�ليابانية، م���ع �إمكانية م�ساعفتها 

�إىل ما يقرب م���ن 100 مليار دولر، 

كما تعتزم �ليابان ن�رس ��سرت�تيجية 

جديدة لالأمن �لقومي قريبا.

وي���رى مر�قبون يف �آ�سي���ا �أن ثورة 

�ليابان �ل�سرت�تيجية لي�ست مرتبطة 

�ل�سيا�سية فقط، بل  بال�سخ�سي���ات 

بالتهدي���د�ت �ل�سيني���ة و�لكوري���ة 

�ل�سمالية �ملتنامية حيث �ستو��سل 

طوكي���و تطوي���ر قدر�ته���ا وتو�سيع 

�رس�كاتها ما د�مت �لبيئة �لأمنية يف 

�آ�سيا غر م�ستقرة.

فاإن  بولي�سي«،  »فوري���ن  وبح�سب 

�لنحي���از �لد�ئ���م �إىل دول �تفاقية 

»�أوكو�س« �لثالثة يعد �أحد �لعنا�رس 

�لأ�سا�سية لنهج رئي�س وزر�ء �ليابان 

كي�سيد�. فف���ي �أو�خر �سه���ر �أكتوبر 

�ملا�سي، وقعت �أ�سرت�ليا و�ليابان يف 

�أو�خر �أكتوبر �ملا�سي �إعالنا م�سرتكا 

للتعاون �لأمني. وعلى �لرغم من �أنه 

لي����س �تفاقية دفاع م�سرتك ر�سمية، 

�إل �أنه يعزز »�ل�رس�كة �ل�سرت�تيجية 

�خلا�س���ة« بني �لبلدي���ن كما يوؤكد 

�للتز�م بالأعر�ف �لدولية و�لنفتاح 

�لإقليمي.

وين����س �لإعالن �مل�سرتك على تعهد 

�لبلدي���ن بتعميق تعاونهما �لعملي 

وتعزي���ز �إمكانية �لت�سغيل �لبيني« 

بني قو�تهما �مل�سلحة، بالإ�سافة �إىل 

�ل�ستخبار�تية،  �ملعلوم���ات  تبادل 

و�لتعاون يف جمال �لأمن �ل�سيرب�ين 

وتاأم���ني �سال�س���ل �لتوري���د يف كال 

�لبلدين.

وم���ن �ملنتظ���ر �أن توق���ع �ليابان 

وبريطاني���ا يف دي�سم���رب �ملقب���ل 

»�تفاقي���ة و�سول متب���ادل«، على 

غ���ر�ر �لتفاقية �لت���ي وقعتها مع 

��سرت�لي���ا موؤخ���ر�، به���دف تي�سر 

دخول �لقو�ت �ليابانية و�لربيطانية 

�إىل �أر��س���ي كال �لبلدي���ن وتعزي���ز 

و�للوجي�ستي  �لتدريب���ي  �لتع���اون 

�مل�س���رتك. وياأتي ه���ذ� �لتفاق بعد 

�إعالن �ليابان وبريطانيا، يف يوليو 

�ملا�س���ي، تعاونهما مع �إيطاليا يف 

تطوير �إحدى �ملقاتالت �حلربية.

و�أ�س���ارت �ملجل���ة �لأمريكية �إىل �أن 

�لبحرية �مللكي���ة �لربيطانية �أجرت 

م���ع قوة �لدف���اع �لذ�ت���ي �لبحرية 

�لياباني���ة تدريب���ات م�سرتك���ة يف 

�ملا�سي،  �ل�سهر  �لإجنلي���زي  �لقنال 

بعد ع���ام و�ح���د فقط م���ن زيارة 

حاملة �لطائر�ت »�إت�س �إم �إ�س كوين 

�إليز�بيث« �جلديدة �إىل �ليابان برفقة 

جمموعتها �ل�سارب���ة )قطع بحرية 

ذ�ت مميز�ت وق���در�ت قتالية عالية 

توفر �حلماية حلاملة �لطائر�ت(.

و�ختتمت �ملجل���ة بت�سليط �ل�سوء 

عل���ى �لتو�فق غر �لر�سمي بني دول 

�لتحالف �لرباعي �ملحتمل، �لذي من 

�ملتوقع �أن يحمل ��سم »جوكو�س« 

�إىل �تفاق  �لياب���ان  حال �ن�سم���ام 

»�أوكو�س«، حيث ب���رز هذ� �لتو�فق 

يف �لإجر�ء�ت �لت���ي تتخذها �لدول 

�لأرب���ع يف �لفرتة �لأخ���رة بهدف 

حتجيم �لنف���وذ �ل�سيني باملنطقة، 

�مل�سرتكة بني  �لبحرية  كالتدريبات 

�لدول �لأرب���ع باملحيط �لهندي يف 

�أكتوبر 2021.

ُيذكر �أن �ليابان �أعلنت يف �أغ�سط�س 

�ملا�سي عن م�رسوع بحثي لتطوير 

�أنظمة �سو�ريخ تفوق �رسعة �ل�سوت، 

وذل���ك بعد فرتة ق�س���رة من �إعالن 

دول حتالف »�أوكو�س« �لرتكيز على 

تطوير نف�س �لأنظمة.

لزي���ادة  �لياب���ان  ت�سع���ى  كم���ا 

��ستثمار�ته���ا يف جم���ال �حلو�سبة 

�لكمية يف �إطار مبادرة تتد�خل مع 

�أطر�ف �لتحالف بالعمل على  تعهد 

تطوير تقنيات �ل���ذكاء �ل�سطناعي 

و�لكمي مع �إمكانية �ل�ستفادة منها 

يف �لأغر��س �لع�سكرية.

و�أ�س���ارت �إىل �أنه بغ����س �لنظر عن 

�لعملي���ة و�سكلها �لنهائ���ي � �سو�ء 

كان���ت حتالف���ا �أو �تفاق���ا �أو �سيئا 

غ���ر ر�سم���ي � ف���اإن جاوكو�س هو 

تطور طبيعي للمخاوف و�ملبادر�ت 

�لأمني���ة �ملتقاربة ب���ني �أربع دول 

ليرب�لية ر�ئدة لديها �لإر�دة و�لقدرة 

عل���ى �لتفك���ر �ل�سرت�تيجي حول 

�ملحيطني �لهندي و�لهادئ.

�صرم �ل�صيخ )م�صر(نوفمرب )د ب �أ( -

 �أكد �لباح���ث �ل�سهر يف جمال �ملناخ 

�أكر  �أهمية �لإن�سات  يوهان روك�سرتوم 

�إىل �لعلم يف كف���اح �ملجتمع �لعاملي 

�سد �أزمة �ملناخ.

و����رسح مدير معهد بوت�س���د�م لأبحاث 

تاأثر �ملناخ خارج برلني لوكالة �لأنباء 

�لأملانية )د.ب.�أ( بعد �نتهاء موؤمتر )كوب 

27( �لكبر، �ل���ذي ��ستمر �أ�سبوعني يف 

منتجع ����رسم �ل�سيخ مب����رس: »�سوت 

�لعلم �سعيف للغاية خالل �ملفاو�سات 

يف �جتماعات موؤمتر �لأطر�ف«.

وتابع: »على �سبيل �ملثال، فاإن �جلد�ول 

�لزمني���ة �لتي نتح���دث فيه���ا ب�ساأن 

�لتاأث���ر�ت �ملناخي���ة وعندما ت�سيبنا 

حقا لي�ست و��سحة بالفعل للعديد من 

�لدبلوما�سيني، وهو �أمر مفهوم بالطبع 

ولكنه موؤ�سف �أي�سا«.

وقال روك�سرتوم �إن �لعو��سف وموجات 

�حلر و�لفي�سانات و�جلفاف حتدث ب�سكل 

متكرر وبكثافة �أك���رب مما كان متوقعا. 

و�أ�ساف �أن نقاط �لتحول �خلطرة �لتي 

لها عو�قب ل رجعة فيها هي �أقرب مما 

كان يعتقد يف �ل�سابق.

وتابع روك�س���رتوم �أن �سانع���ي �لقر�ر 

رمب���ا يحتاج���ون �إىل مزيد م���ن �لعلم 

على طاول���ة �ملفاو�سات، ولي�س �لقليل 

منه. وقال: »�أعتقد �أننا رمبا نحتاج �إىل 

�إ�سالح عملي���ة موؤمتر �لأطر�ف بالكامل 

لتحقيق نتائج مفاو�سات ذ�ت معنى«.

تتمثل روؤية روك�س���رتوم يف �رسورة �أن 

يتلقى �ملفاو�س���ون �حلكوميون �إفاد�ت 

يومية ب�ساأن �لو�س���ع �حلايل للبحوث 

حول خماط���ر �ملناخ ونق���اط �لتحول 

وغره���ا من �ملج���الت �ملهمة، خالفا 

للما�سي، ويج���ب �أن يد�فعو� عن تد�بر 

دولهم و�أهد�فها يف ظل هذه �خللفية.

عالوة على ذلك، يج���ب �أن يكون هناك 

تفاهم �أكرب بني �ملفاو�سني و�لعلماء يف 

جمموعات �لعمل.

ويقيم �لباحث �ل�سويدي قمة �ملناخ يف 

م�رس باأنها غر مر�سية، وقال �إن هدف 

�حلد من �لحتبا�س �حلر�ري بحد �أق�سى 

5ر1 درج���ة مئوية ل يز�ل موجود� على 

�لورق، لكنه �أ�سار �أي�سا �إىل �رسورة تقليل 

�نبعاث���ات غاز�ت �لحتبا����س �حلر�ري 

بن�سبة 45% بحلول عام 2030، مع عدم 

وجود خطة ملمو�سة لتحقيق ذلك.

ول تتجاوز �لقر�ر�ت، �لتي مل تذكر حتى 

�لتخل����س �لتدريجي م���ن جميع �أنو�ع 

�لوق���ود �لأحفوري، نتائج موؤمتر �ملناخ 

�لأخر يف جال�سكو، �لذي يعد بعيد� عن 

�أن يكون كافيا.

وقال �لباحث �إنه بالنظر �إىل ما هو على 

�ملحك فاإن نتائج �لقمة بب�ساطة لي�ست 

جيدة مبا يكفي.

و�أ�ساف �أنه يجب على �أملانيا و�لحتاد 

�لأوروب���ي �لعم���ل �لآن م���ع �لوليات 

�ملتح���دة و�ل�سني لإحر�ز تقدم. وقال �إن 

�لن�سال م���ن �أجل �لتو�سل �إىل �تفاقيات 

مع �أكرب عدد ممكن م���ن �لدول، كما هو 

�حل���ال يف موؤمتر�ت �ملن���اخ، �أمر جيد، 

لكن حتالف �أكرب �لدول �لتي تنبعث من 

غاز�ت �لحتبا�س �حلر�ري قد يكون �أكر 

كفاءة.

ميونخ  )د ب �أ( –

 يرف���ع �أحد �أك���رب و�أه���م متاحف �لفن 

�ملعا�رس يف �لعامل، �لدر�جات �لهو�ئية 

�إىل م�ستوى فني باإقامة معر�س ل�سبعني 

من �أ�سهر ت�سميمات �لدر�جات �لهو�ئية 

من �لقرنني �ملا�سيني.  

فقد �فتتح متحف بيناكوتيك دير موديرنه 

)متحف معر����س �لفن �حلديث( معر�سا 

لأكر من �سبعني در�جة هو�ئية خمتلفة 

متاما، من �لهيكل �ملح���دد �ملعتاد �إىل 

�لت�سميمات �لأنيقة و�ملبتكرة و�لغريبة 

مثل �ملودي���ل �مل�سمم على �سكل هالل 

طايف.   وحتت نف�س �ل�سقف �لذي ي�سم 

�أعم���ال لد�يل وكاندين�سك���ي وبيكا�سو، 

 The Bicycle« ي���روي معر����س

 - Cult Object - Design
Object« يف متح���ف معر�س �لفن 
�حلديث-متحف �لت�سميم ق�سة، ت�سميم 

�لدر�جات �لهو�ئية منذ عام 1817 وحتى 

�لدر�جة �لهو�ئي���ة �لكهربائية �لتي مل 

تعر�س للبيع بعد. و�ملثر لالهتمام يف 

هذ� �ملعر�س �لذي ي�ستمر لنحو عامني 

تقريبا من ت�رسين �لثاين/نوفمرب �جلاري 

ف�ساعد�، �أن �لقائمني عليه لي�سو� مهتمني 

�لثق���ايف للدر�جات  مطلق���ا بالتاريخ 

�لهو�ئي���ة. ولك���ن يرى �ل���زو�ر كيف �أن 

ت�سميم �لدر�جات �لهو�ئية مت�سل ب�سدة 

بتاريخ �لبتكار�ت �لتقنية مثل �ملحركات 

و�لتعليق و�ملكابح. وي�سبح من �لو��سح 

كيف �أن ت�سمي���م �لدر�جة �لهو�ئية تاأثر 

باإمكانيات �لت�سنيع و�ملو�د �جلديدين. 

وي�سم �ملعر����س ت�سميمات من �لفولذ 

و�لألومني���وم و�خل�س���ب و�ملغني�سيوم 

و�لكربون و�لتيتانيوم وحتى �لبال�ستيك 

�ملعالج يف طابعات ثالثية �لأبعاد

متحف في ميونخ ينظم معر�صاً عن تاريخ �لدر�جات �لهو�ئية باحث في �لمناخ يدعو �إلى �الإن�صات �أكثر للعلم خالل قمة �لمناخ

في 70 ت�صميماً
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�أخبار وتقارير

نائب ديمقر�طي ي�صف قر�ر ما�صك باإعادة 

ح�صاب تر�مب على تويتر باأنه خطاأ فادح

خروج مركز هامبورج �الإ�صالمي �لمرتبط 

باإير�ن من مجموعة مظلة محلية

�أي�صلند� تفتتح عر�صاً جديد�ً لروؤية �ل�صخور 

�لمن�صهرة عن قرب في ريكيافيك

و��صنطن )د ب �أ(- 

�أع���رب �لدميقر�طيون عن �أ�سفه���م لإعادة ح�ساب 

�لرئي�س �ل�سابق دونالد تر�مب على تويرت ، وو�سف 

ع�سو جمل�س �لنو�ب باحلزب �لدميقر�طي �آدم �سيف 

هذه �خلطوة باأنها »خطاأ فادح«.

و�أ�س���ار �لنائب عن ولية كاليفورنيا �إىل �أن تر�مب 

��ستخدم توي���رت لت�سجيع موؤيدي���ه على �قتحام 

مبن���ى �لكابيتول �لأمريك���ي يف 6 كانون �لثاين/

يناير 2021، وفقا ل�سحيفة »نيويورك ديلي نيوز« 

�لأمريكية.

وق���ال �سيف يوم �لأحد على قن���اة »�إن بي �سي« 

»كما �أظهرنا يف جل�سات ��ستماع 6 كانون �لثاين/

يناير، �إن �لرئي�س ��ستخدم تلك �ملن�سة للتحري�س 

على هذ� �لهجوم على مبنى �لكابيتول. وت�رسيحاته 

حول نائب �لرئي�س- نائبه هو- عر�ست حياة مايك 

بن�س للخطر«. 

و�أعلن �إيل���ون ما�سك يوم �ل�سبت �أن عودة �لرئي�س 

�ل�سابق �إىل �ملن�سة مرحب به، وذلك بعد �أن حظر 

تويرت تر�مب يف �أعق���اب ح�سار 6 كانون �لثاين/

يناير .

و�حتفل �جلمهوريون بقر�ر ما�سك ، على �لرغم من 

�أن تر�مب مل ي�ستاأنف �لتغريد حتى بعد ظهر يوم 

�لأحد.

هامبورج )د ب �أ( -

 خرج �ملركز �لإ�سالمي يف هامبورج )IZH(، �لذي 

يعترب ممثال للحكومة �لإير�نية يف �أوروبا ويخ�سع 

ملر�قبة �أجهزة �ملخاب���ر�ت �لأملانية، من جمل�س 

�جلاليات �لإ�سالمية يف هامبورج، �ملعروف �أي�سا 

با�سم جمل�س �ل�سورى.

و�أعلن ذلك رئي�س جمل�س �ل�سورى، فاحت يلدز، م�ساء 

�أم�س �لأحد عقب �جتماع للمجل�س.

وقال يل���دز: »مل جنعل �لأمر �سه���ال على �أنف�سنا 

و�أجرينا �لعديد من �ملناق�سات، مما �أدى �إىل نتيجة 

�أن �ملركز �لإ�سالمي يف هامبورج مل يعد ع�سو� يف 

جمل�س �ل�سورى«.

ووفقا جله���از �ل�ستخبار�ت �لد�خلي���ة يف ولية 

هامب���ورج، وهو �ملكتب �لإقليم���ي لهيئة حماية 

�لد�ستور، فاإن �ملركز يخ�س���ع ملر�قبة �ملخابر�ت 

منذ �سنو�ت. وكانت �ل�ستخبار�ت �لأملانية �سنفت 

�ملركز، �لذي يدير م�سجد �لأزرق يف هامبورج، على 

�أنه متطرف ب�سبب خ�سوعه ل�سيطرة �إير�ن.

وكانت ع�سوية �ملرك���ز يف جمل�س �ل�سورى حمل 

نز�ع �ساخن لأن مدين���ة هامبورج �أبرمت �تفاقية 

ولية مع �ملجل�س، و�لتي �أ�سبحت �لآن قيد �لتقييم 

بعد 10 �سنو�ت. وز�د �ل�سغط يف ظل �لقمع �لدموي 

لالحتجاج���ات �ملناه�سة للنظ���ام يف �إير�ن يف 

�لأ�سابيع �لأخرة.

ويف نهاية �لأ�سبوع، قرر حزب �خل�رس �ل�رسيك يف 

�لئتالف �حلاكم يف هامبورج خالل موؤمتر حزبي 

�أنه ل ينبغي للمركز �أن ي�سطلع بدور يف �لتفاقية 

مع �لولية.

برلني )د ب �أ( – 

ميكن ملن يق�سون �لعطالت يف �أي�سلند� �لتعرق �أمام 

�سخور من�سهرة حي���ة حقيقية يف ريكيافيك، يف 

�إطار ما يقول �ملنظمون �إنه �لعر�س �حلي �لوحيد 

للحمم �لربكانية يف �لعامل.

مت �فتتاح موق���ع جديد لعر�س �حلمم �لأي�سلندية 

يف حي جر�ندي باملين���اء بالعا�سمة ، حيث مت 

حم���اكاة ثور�ن بركاين ت�س���ل فيه درجة ت�سخني 

�حلمم �لربكانية �إىل �أكر من 1000 درجة مئوية..

ولإ�سفاء مزي���د من �ل�سحر عل���ى �لعر�س، ميكن 

م�ساهدة �أي�سا ما يحدث عند �ن�سكاب �حلمم على 

�لثلج. وبالطبع يتم �إعطاء �لزو�ر نظار�ت للوقاية 

عند م�ساهدة هذ� �مل�سهد عن قرب.

ويعد �لعر�س مق�سد� ُمر�سيا لكثر من �سياح �أي�سلند� 

�لذين ي�ساهدون �لرب�كني و�لفوهات �لهائلة �ل�سهرة 

عامليا �لتي ت�سكلت جر�ء �لثور�نات �لربكانية ولكن 

مل يختربو� قط م�سهد �ل�سخور �ملن�سهرة.

وه���ذ� هو ثاين موقع من نوع���ه بعد عر�س حمم 

مماثل يف بلدة فيك �لنائية ب�سورة �كربيف جنوب 

�أي�سلن���د�، وهي منطقة معروفة باجلبال �لربكانية 

�خلاملة و�أماكن �ل�سر �إىل جانب �ملعامل �لطبيعية.

فورين بولي�صي: تحالف »�أوكو�س« قد ُيحدث تحواًل غير م�صبوق في نظام �لتعاون �الأمني 

بمنطقة »�الإندوبا�صيفيك«

م�صقط  ) د ب �أ ( -

 نف���ذت جمموع���ة من �سف���ن �أ�سط���ول �لبحرية 

لطانية �لُعمانية يف منطقة �لباطنة �لبحرية  �ل�سُّ

ومنطقة �لو�سطى �لبحري���ة، ومب�ساركة �أطقم من 

�سف���ن �لقو�ت �لبحرية يف �لهند، وباإ�سناٍد من عدٍد 

لطاين �لُعماين فعاليات  من طائر�ت �سالح �جلو �ل�سُّ

�لتمرين �لبحري �مل�سرتك )ن�سيم �لبحر 2022(.

ووف���ق وكالة �لأنباء �لعماني���ة  �لإثنني ، ت�ستمر 

فعالي���ات �لتمرين  حتى �ل�24 من �ل�سهر �جلاري، 

وي�ستمل على �لعديد م���ن �لتطبيقات �لع�سكرية 

ا للخطة  �لبحرية بني �ل�سفن و�لأطقم �مل�ساركة وفقاً

�ملر�سومة لفعاليات �لتمرين.

وياأتي تنفيذ هذ� �لتمرين يف �إطار �خلطط �لتدريبية 

لطانية  �ل�سنوي���ة �لتي تنتهجه���ا �لبحري���ة �ل�سُّ

�لُعماني���ة، وخطط �لتماري���ن �لبحرية �مل�سرتكة 

مع �لقو�ت �ل�سديق���ة، ويف كل ما من �ساأنه �إد�مة 

لطانية  م�ستويات �جلاهزية لأ�سطول �لبحرية �ل�سُّ

�لُعمانية ومنت�سبيه���ا يف خمتلف �لتخ�س�سات 

�لبحرية، ومبا يتما�سى و�ملهمات �لوطنية �ملنوطة 

بها.

و��صنطن  )د ب �أ( – 

�لكهربائي���ة  �ل�سي���ار�ت  �رسك���ة  ��ستدع���ت 

�لأمريكية/ت�س���ال/ �أكر م���ن 321 �ألف �سيارة 

يف �لولي���ات �ملتحدة لإ�سالح م�ساكل تتعلق 

بت�سغيل �لإ�ساءة �خللفية لبع�س �سيار�تها.

ويف �إخط���ار لالإد�رة �لوطني���ة لل�سالمة على 

�لط���رق �ل�رسيع���ة، قال���ت ت�س���ال �إن عملية 

�ل�ستدع���اء ت�سمل بع�س �ل�سي���ار�ت من طر�ز 

3 لعام 2023، وط���ر�ز و�ي للفرتة بني عامي 

.2023-2020

و�أ�س���ارت �ل�رسك���ة �إىل �أنه يف �أمثل���ة نادرة، 

ق���د ت�س���ئ �مل�سابيح على جان���ب و�حد من 

�ل�سي���ار�ت �ملعنية �أو جانبيها ب�سكل متقطع، 

جر�ء خلل بر�جمي قد يت�سبب يف ر�سد �أخطاء 

غر �سليمة خالل ت�سغيل �ل�سيارة.

وقد ينتج عن �لإ�س���اءة �ملتقطعة للم�سابيح 

�خللفية، تقليل �لروؤية يف �لظروف �لليلية، ما 

يت�سبب يف تز�يد خطر حدوث ��سطد�م.

و�مل�سابي���ح  �ملكاب���ح  م�سابي���ح  وتعم���ل 

�لحتياطية وم�سابيح �لإ�سار�ت �جلانبية كما 

مت ت�سميمها، ول تتاأثر بهذ� �خللل.

و�س���درت عملية �ل�ستدعاء بعد تلقي �سكاوى 

م���ن م�ستهلك���ني يف �أ�س���و�ق خارجية ب�سكل 

�أ�سا�سي.

ويف 14 ت�رسي���ن �لثاين/ نوفمرب، حددت ت�سال 

بدقة ثالثة طلب���ات �إ�سالح ب�سبب هذ� �خللل. 

غ���ر �أنه مل ترد تقارير ع���ن وقوع �أي حو�دث 

��سط���د�م �أو �إ�ساب���ات �أو في���ات تتعلق بهذ� 

�لو�سع حتى �لآن.

وقالت ت�سال �إنها �ست�سدر حتديثا بر�جميا يتم 

حتميله ل�سلكيا لت�سحيح هذ� �خللل.

�صفن ُعمانية وهندية تنفذ �لتمرين �لبحري �لم�صترك )ن�صيم �لبحر 2022(

ت�صال ت�صتدعى �أكثر من300 �ألف �صيارة الإ�صالح خلل باالإنارة �لخلفية
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اأبوظبي-الوحدة:
الرابعة  النسخة  منافســات  ختام   يف 
عرشة لبطولة أبوظبي العاملية ملحرتيف 

الجوجيتسو والتي نّظمها اتحاد
 اإلمارات للجوجيتسو مساء )السبت(, 
البحــري مدير عام رابطة  هنأ طارق 
أبوظبي ملحرتيف الجوجيتسو، الفائزين 
بالجائــزة، مشــراً إىل أن وصولهــم 
التي  املكافأة  هــو  التتويج  منصة  إىل 
يســتحقونها نظــر جهودهم طوال 

املوسم. 
وكان الحفل قد بدأ بتتويج أفضل العب 
إماراتي رجال لفئة الحزام البنفسجي 
وفــازت  الحوســني،  وهوســلطان 
أفضل  بجائزة  الكلباني  الالعبة شــما 

العبة إماراتية للحزام البنفسجي.
ألفضل  البني  الحزام  مسابقة  وضمن 
الالعب  فاز  الرجال  من  إماراتي  العب 

خالد الشــحي يف حني فــازت الالعبة 
وديمة اليافعي كأفضل العبة إماراتية 

البني/ األسود. للحزام 
إماراتي  أفضل العــب  وفــاز بجائزة 
الالعب  لألســاتذة،  األســود  للحزام 
سعود الحمادي، وذهبت جائزة أفضل 
العــب إماراتي لفئة الحزام األســود 

لالعب زايد الكثري.
ونــال جائــزة أفضــل نــاد إماراتي 
كومانــدو  أكاديميــة  للجوجيتســو 
جروب، وفاز االتحاد الكازاخســتاني 
آســيوي  اتحــاد  أفضــل  بجائــزة 
منافســـة  وبعــد  للجوجيتســو، 
رشســـــة مع نظراتها يف كل أنحاء 
أكاديميــة كوماندو  العالــم، فــازت 
أكاديمية  أفضــل  بجائــزة  جــروب 

جوجيتسو دولية.
الريايض  الوحدة  تواجد  من  والصورة 

مع الفائزين بالجوائز.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة17
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الريا�سة

 

ردود اأفعال عالمية ت�س��يد بنجاح جائزة 
االتحاد للطيران للفورموال- 1 

اأبوظبي ��  وام:
 عاشت العاصمة أبوظبي ليلة استثنائية 
االتحاد  جائــزة  منافســات  ختام  مع 
للطران الكــربى للفورموال - 1 والتي 
أقيمــت عىل حلبة مرىس ياس وســط 
حضــور جماهري الفــت من مختلف 
دول العالم ملتابعة أبطال السباق العاملي.

إيجابية  الحارضة  األفعال  ردود  وكانت 
كالعادة،  مبهــر  تنظيم  وســط  للغاية 
سواء داخل حلبة السباق أو خارجها يف 
جميع  من  غفر  جماهري  حضور  ظل 
ملتابعة  خصيصــا  جاؤوا  الجنســيات 

الحدث العاملي عىل أرض اإلمارات.
وبجانــب النجاح التنظيمي كانت ردود 
الحدث  هذا  نجاح  حول  العاملية  األفعال 
أبوظبي  به  تتمتع  مــا  ظل  حارضة، يف 
من إمكانيات هائلة ساهمت وال تزال يف 
توفر أجــواء إيجابية لجميع الحضور، 
كان  الذي  السباق  يف  للمشاركني  وكذلك 
األيام  مــدار  عىل  العالم  أنظــار  محط 

األربعة املاضية.
ماكــس  الهولنــدي  الســائق  وغــرد 
عىل  الشخيص  حســابه  عىل  فرستابن 
عن  معربا  انتهاء الســباق  عقب  تويرت 
زمالئه  إىل  الشــكر  وموجها  ســعادته 
إلنهاء  رائعة  طريقة  كانت  قائال: "لقد 
املوســم املميز بالنســبة لنا"، شــكرا 

للجميــع عىل مــا قاموا بــه من عمل 
شاق".

لفريق  الرسمي  الحساب  أيضا  واحتفل 
ريد بول بنجمه ماكس فرستابن، حيث 
غرد قائال: “كانت نهاية ســعيد ملوسم 

2022 بسباق أبوظبي”.
وكانــت الصحافة العامليــة حارضة يف 
املشهد بعدما رصدت السباق أوال بأول، 
تليجراف  دي  تحدثت صحيفــة  حيــث 
الهولندية عن البطل ماكس فرســتابن 
مؤكــدة انــه انهى موســم البطوالت 
بأفضل تتويــج يف أبوظبي بعدما حقق 

اللقب تواليا يف عىل نفس الحلبة.
الضوء  الجارديان  صحيفة  سلطت  كما 
أقيم يف  الــذي  العاملــي  الحــدث  عــىل 
اإلمارات ناقلة ترصيحات البطل العاملي 
فرســتابن عقب التتويــج، والذي أكد 
أنه حقق نجاحــا ال يوصف، متمنيا أن 

يتكرر العام املقبل يف أبو ظبي أيضا.
رحيل  الضوء عىل  الصحيفة  وســلطت 
سيباســتيان فيتل وما قام به قبل خط 
استعراضية  حركات  من  السباق  نهاية 

معلنا رسميا اعتزاله.
لســباقات  الرســمي  الحســاب  وأكد 
أبوظبــي  الفــوز يف  الفورمــوال 1 أن 
للســائق فرســتابن كان مميزا للغاية 
وختاما رائعا ملوسم طويل بعد أن حقق 

الفوز الخامس عرش له هذا املوسم.

اأبي�ض الغولف يد�سن م�سواه 
في اآ�سيوية ماليزيا

دبي- الوحدة:
دشن املنتخب الوطني ملا فوق ال )55( عام "الكبار" 
للغولف، أمس األول، مشواره يف بطولة آسيا واملحيط 
الهادئ لالعبني الهواة، املقامة حتى 24 الشهر الجاري 
يف نــادي "كوتا برمادي والنــادي الريفي" يف مدينة 
سيالنغور يف ماليزيا. ويرأس بعثة املنتخب اللواء "م" 
الهاشــمي نائب رئيس اتحاد  الطيار عبدالله الســيد 
املالك، ومحمد  الالعبني، سعيد  البعثة  الغولف، وتضم 

دوريش، ومحمد املرشخ، وعمر ثابت.
الهاشمي نائب رئيس  اللواء "م" الطيار عبدالله  وأكد 
اتحاد الغولف رئيس بعثة املنتخب إىل ماليزيا، أن اتحاد 
اللعبة وبتوجيهات من معايل الشيخ فاهم بن سلطان 
القاســمي رئيس االتحاد، يحرص عىل التواجد الدائم 

للمنتخبات الوطنية يف هذه البطوالت الكربى.
وقال الهاشمي يف ترصيحات صحافية: "تمثل البطولة 
الطويلة  اللعبة  اتحاد  محطة هامة ضمن اسرتاتيجية 
االرتقاء بمســتوى العبي  إىل مواصلة  األمد، الهادفة 
الدولة، عرب املشاركة الدائمة يف كربى األحداث القارية 

والدولية".
آسيا  بطولة  يف  اإلماراتية  املشــاركة  وأوضح: "تأتي 
واملحيط الهادئ للكبار، بعد أيام قليلة من مشــاركة 
املنتخب يف )كأس نومورا( يف ماليزيا وتعد ثاني أعرق 
الهواة، بعد  لالعبني  عاملياً املخصصة  البطوالت  وأكرب 
أن كان منتخــب الدولــة يف الفلبني هــو األصغر من 
حيث املعدالت العمرية، مع العبي ال يتجاوز أعمارهم 
16ربيعــاً، وذلــك بهدف مواصلــة العمل عىل خطة 
االتحاد التي استهلت منذ مطلع العام الجاري، الهادفة 
إىل توفــر كافة متطلبات النجاح نحو مواصلة العبي 

والعبات الغولف اإلماراتي لتطوير ذاتهم".
وأشار الهاشــمي إىل أهمية ضمان استمرارية تجهيز 
البــدالء يف مختلف املراحل الســنية، وقــال: "واصل 
اتحاد اللعبة ضمن اسرتاتيجيته، الدفع بالعبي الصف 
إيزنهاور(  األول للمشاركة أغسطس املايض يف )كأس 
البطولة األضخــم عاملياً لالعبني الهواة، قبل مواصلة 
االســرتاتيجية ذاتها الهادفة لصقل املوهبة واكتساب 
خربات االحتكاك القوي وتطوير األداء باملشــاركة يف 
اليوم وعرب  )كأس نومورا( بالعنارص الشــابة لنعود 
الالعبني للمشــاركة يف اســتحقاق  الرعيل األول من 

بطولة آسيا واملحيط الهادئ.

 دبي -الوحدة:
االثنني   مســاء أمــس  اختتمت 
من  العارشة  النسخة  منافسات 
الشــيخة هنــد لأللعاب  "دورة 
للســيدات"، الدورة  الرياضيــة 
التي ينظمها  األكرب من نوعهــا 
مجلس دبي الريايض تحت رعاية 
الشــيخ  الســمو  صاحب  حرم 
نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 
مجلس  رئيــس  الدولة  رئيــس 
الله"  دبي "رعاه  الوزراء حاكم 
سمو الشــيخة هند بنت مكتوم 
مكتوم، وتضمنت  آل  جمعة  بن 

10 ألعاب رياضية.

وسيتم تتويج الفائزات يف جميع 
يقام  كبر  حفل  خالل  البطوالت 
يف الساعة 6 مساء الخميس 24 
نوفمرب يف مكتبة محمد بن راشد 

عىل خور دبي بمنطقة الجداف.
كرة  بطولة  منافسات  وشهدت 
اإلدارة  العبــات  فوز  الطاولــة 
العامة لإلقامة وشؤون األجانب 
باملركزيــن األول والثاني، حيث 
فازت الالعبة وعد محمد باملركز 
املركز  أمينة عادل يف  تلتها  األول 
ســامي  هبة  الثانــي، وحلــت 
درويــش من النيابــة العامة يف 

الثالث. املركز 
ويف بطولــة االســكواش فازت 

الالعبة فرحة فريد من مؤسسة 
دبي القابضــة العقارية باملركز 
األول، تلتهــا ســامية تهلك من 
رشكة دو لالتصــاالت املتكاملة 
يف املركــز الثانــي، وحلت مريم 
كهرباء ومياه  هيئة  من  خوري 

الثالث. دبي )ديوا( يف املركز 
ويف بطولــة األلعاب االلكرتونية 
فازت الالعبتــان حنان النحاس 
الطــرق  مــن هيئــة  وشــيما 
األول،  باملركــز  واملواصــالت 
تلتهما عائشــة وندى من دائرة 
وحلت  والســياحة،  االقتصــاد 
الالعبتــان عهود ونفيســة من 

الثالث. بلدية دبي يف املركز 

"دورة ال�سيخة هند 

الريا�سية  للألع��اب 
تختتم  لل�س��يدات" 

مناف�ساتها بنجاح
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الدار البي�ساء  �� وام :
املهــرة “ فلــر دو   حصــدت 
الخيل  سوليل » إلدارة سباقات 
منصور  الشيخ  لســمو  العائدة 
نائب رئيس  آل نهيان  زايــد  بن 
الوزراء وزيــر ديوان  مجلــس 
الرئاســة لقب املحطــة الثالثة 
الســمو  صاحب  لكأس  عرشة 
العربية  للخيول  الدولــة  رئيس 
مضمار  يف  أقيمت  التي  األصيلة 
أنفــا الرمــي بالــدار البيضاء 
أمس ، ضمن سلســلة سباقات 
والعرشين  التاســعة  النســخة 
حققت  التــي  الغالية  للــكأس 
محطاتها  ثالث  يف  مبهرا  نجاحا 
جوالتها  ختــام  العربيــة، بعد 

األوروبية واألمريكية.
الســباقات  سلســلة  وتحظى 
الشيخ  سمو  ومتابعة  باهتمام 
نائب  نهيان  آل  زايد  بن  منصور 
رئيــس مجلس الــوزراء وزير 
ديوان الرئاســة، إلعالء شــأن 
وتعزيز  األصيل  العربــي  الخيل 
حضوره يف الســباقات العاملية، 

املالك واملربني ، استمرارا  ودعم 
لنهج املغفور له الشيخ زايد بن 
الله  نهيان “طيب  آل  ســلطان 

ثراه”.
وتمكنــت املهــرة » فلــر دو 
نســل  من  املنحدرة  ســوليل« 
بنــت عامر(،  )منجــز X ذيبة 
برنارد  اليزابيث  املدربة  بإرشاف 
قيادة  تحــت  فرانســو  جــان 
الفارس إيكيم جيان برنارد، من 
اقتناص لقب املحطة املغربية يف 
ظل مشاركة 16 خيالً من سن 
ملســافة  فوق  فما  4 ســنوات 
قوية  منافسة  بعد  1750 مرتا 
حتى األمتار األخرة، التي أكدت 
سوليل »  دو  وعزم »فلر  قوة 

للظفر بلقب الكأس الغالية.
ســوليل«  دو  فلر   « ونجحت 
السباق بزمن  يف قطع مســافة 
وحلــت  1:10:48دقيقــة، 
أرساء   « الثانيــة  باملرتبــة 
واملــدرب  ربيــع« للمالــك  أم 
الفارس  وقيادة  ســمايل  زكريا 
عبدالرحيــم فضــول، وجاء يف 
املركز الثالــث أجدال دي جرين 

باجو  جمــال  واملدرب  للمالــك 
تحت قيادة جرالد موىس.

األبطال  وتوج  الســباق  حرض 
أحمد  ســعيد  العرصي  سعادة 
لدى  الدولة  الظاهــري ســفر 
اململكة املغربية، وسعادة فيصل 
سلسلة  عام  مرشف  الرحماني 
ســباقات كأس رئيــس الدولة 

للخيول العربية.
العرصي  سعادة  قال  جانبه  من 
الظاهري » سعداء  أحمد  سعيد 
بمواصلة سلسلة سباقات كأس 
الدولة  رئيس  الســمو  صاحب 
وتنظيمها  العربيــة  للخيــول 
يف اململكــة املغربية الشــقيقة، 
الرشــيدة  القيادة  لدعم  امتدادا 
كافة  يف  العربي  الخيل  ملســرة 
مضامر العالم، يف إطار الحفاظ 
عــىل إرث اإلمــارات األصيــل 
العربية،  الخيول  وإعالء شــأن 
ونثمــن النجاحات الكبرة التي 
الغالية  الكأس  ســباق  حققها 
الواسعة  واملشــاركة  املغرب  يف 
واملربني  املالك  وتفاعل  للخيول 
ما هو إال دليالً مهما عىل مكانة 

التاريخية«. الحدث ومسرته 
وتوجه فيصل الرحماني املرشف 
العام عىل سلسلة سباقات كأس 
العربية  للخيول  الدولــة  رئيس 
والتربيكات  بالتهنئــة  األصيلة 
لسمو الشــيخ منصور بن زايد 
مجلس  رئيس  نائــب  نهيان  آل 
الرئاســة  ديوان  وزير  الوزراء 
بمناســبة فوز املهرة »فلر دو 
محطة  ســباق  بلقب  سوليل« 
املغرب، بما يعكس تفوق خيول 
يــاس للســباقات يف مختلــف 

مضامر العالم.
وقــال » نهنــئ ســموه أيضا 
سجلها  التي  املبهرة  بالنجاحات 
توجيهات  أن  خاصــة  الحدث، 
دائما  التميز  إىل  ســموه تقودنا 
نفخر  املحطات، ونحن  كافة  يف 
التي  الكربى  اإلنجــازات  بهذه 
للكأس  املرموقة  املكانة  تجسد 
باعتبارها  وأهميتهــا  الغاليــة 
الكالسيكية  السباقات  أهم  من 
بالشــكر  نتوجه  العالم، كما  يف 
امللكيــة  للجمعيــة  والتقديــر 

للفرس يف املغرب«.

المهرة »فلير دو �س��وليل« تتوج بلقب كاأ���ض رئي���ض 
الدولة للخيول العربية في المغرب

البح��ري يهنئ الفائزين بجائزة اأبوظبي العالمية لمحترفي 
الجوجيت�سو

اأبوظبي-الوحدة:
 

للجودو  األول  منتخبنــا  عقــد  اكتمل 
الثانية واألخرة من  قبل ختام املرحلة 
النطالقة  اســتعدادا  اليابان  يف  االعداد 
للجودو  ســالم  غراند  طوكيو  بطولة 
لعام 2022، التي تقام هناك يف يومي 
3 و4 ديسمرب املقبل، بتسمية العنرص 
مشــواره  بداية  يف  ملنتخبنا  النســائي 
التنافيس ضمن برنامج التأهل ألوملبياد 
املنتخب  ضــم  2024، وقد  باريــس 
الالعبتني باتســو )25 سنة(،  املختار 
وزميلتهــا ميثاء النيادي )22ســنة( 
للجودو، والتي  الجزيــرة  نادي  العبه 
تــدرس يف احدى الجامعــات اليابانية 
البلدين،  بني  الصداقة  عالقات  إطار  يف 
والتي ســبق أن مثلت جودو االمارات 
يف العديــد مــن البطــوالت اإلقليمية 

والدولية.
منتخبنا  آخــر – يواصــل  جانب  من 

خالل  بانتظام  تدريباته  للجودو  األول 
يف  حاليا  املقــام  التدريبي  معســكره 
الجديد، بعد  للتحدي  استعدادا  طوكيو 
يف  املشــاركة  املنتخبات  عــدد  بلغ  ان 
بطولة طوكيو حتى االن 67 دولة من 
بينهم 6 دول عربية تتمثل يف منتخبات 
الســعودية،  البحريــن،  االمــارات، 
الكويت، قطر، ومرص، والتي تســعى 
لزيــادة حصتهــا من نقــاط التأهل، 
تطلعــا للمشــاركة يف أوملبياد باريس 

القادم.
وضمت قائمــة بعثة منتخبنا للجودو 
الدويل  التي قدمــت لالتحاد  النهائيــة 
للجودو للمشــاركة يف بطولة طوكيو 
غراند ســالم للجودو برئاســة السيد 
لالتحاد  العام  األمــني  التميمي  نارص 
للجودو  الدويل  االتحــاد  صندوق  أمني 
6 افــراد  التأهيــل والتدريب الخاص 
ما بعد اإلصابــة بناء عىل قرار طبيب 

املنتخب.

اختيار القائمة النهائية لمنتخبنا للجودو قبل انطلقة طوكيو 
غراند �سلم
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قوية  بداية  في  إيران  على   2  -  6 إنجلترا  فازت 
في  القدم  لكرة  العالم  كأس  نهائيات  في  لمشوارها 

الثانية اليوم االثنين. قطر بالمجموعة 
بفضل  الكبير  االنتصار  اإلنجليزي  المنتخب  وحققت 
ساكا، بواقع  بوكايو  وثنائية  بلينجهام  جود  أهداف 
والبديلين  سترلينج  ورحيم  شوط،  كل  في  هدف 
مهدي  وأحرز  جريليش.  وجاك  راشفورد  ماركوس 

الثاني. طارمي هدفي إيران خالل الشوط 
واقتربت إنجلترا من التقدم بهدف مبكر بعدما ارتدت 
أن  العارضة، قبل  ضربة رأس من هاري مجواير من 
يستغل بلينجهام )19 عاما( تمريرة عرضية من لوك 
الدقيقة  في  متقنة  رأس  بضربة  الشباك  ويهز  شو 

.35
وبعد ثماني دقائق، ارتقى مجواير عاليا لركلة ركنية 
ومرر إلى ساكا ليضيف الهدف الثاني بتسديدة قوية.

األيمن  الجانب  من  عرضية  تمريرة  سترلينج  وقابل 
الثالث من مدى  الهدف  القائد هاري كين ليسجل  من 

قريب قبل االستراحة مباشرة.
وأصبحت النتيجة -4صفر بواسطة ساكا في الدقيقة 

.62
وقلص طارمي مهاجم إيران الفارق لبالده بعد ثالث 
الخامس  الهدف  سجل  راشفورد  البديل  لكن  دقائق، 
جريليش  اختتم  مباشرة، ثم  مشاركته  بعد  إلنجلترا 

أهداف بالده في الدقيقة 90.
سجل  الضائع،  بدل  الوقت  من   13 الدقيقة  وفي 
بعد  جزاء  ركلة  من  إليران  الثاني  الهدف  طارمي 

العودة إلى حكم الفيديو المساعد.
المتحدة  الواليات  أيضا  الثانية  المجموعة  وتضم 

وويلز.
الواليات  مع  إنجلترا  تلعب  المقبلة  الجولة  وفي 

المتحدة وتتنافس إيران مع ويلز يوم الجمعة.

يخوض النجم األرجنتيني ليونيل ميسي، 
الخطوة األولى من رقصته األخيرة في 
صفوف منتخب "ألبيسيليستي"، عندما 
ملعب  على  السعودي  نظيره  يواجه 
منافسات  الثالثاء ضمن  اليوم  لوسيل 
قطر  مونديال  من  الثالثة  المجموعة 
2022، التي تشهد مواجهة بين بولندا 

والمكسيك على استاد 974.
وكان ميسي الحائز على الكرة الذهبية 
من  السادس  في  صّرح  مرات  سبع 
بأن  الماضي  األول/أكتوبر  تشرين 
نسخة 2022 ستكون األخيرة له، وال 
شك بأنه يريدها تتويجا لمسيرة مظفرة 
فاز خاللها بجميع األلقاب الممكنة في 
باريس  ثم  اإلسباني  برشلونة  صفوف 
مع  تّوج  كما  الفرنسي،  جرمان  سان 
بالده بكوبا أمريكا عام 2021 ليقودها 

إلى أّول لقب قاري منذ 1993.
في  عاماً(   35( ميسي  ويشارك 
أبرز  وكانت  له  الخامس  المونديال 
نسخة  في  وصيفا  حلوله  له  نتيجة 

البرازيل عام 2014
صفوف  في  يتألق  الذي  ميسي  وقال 
في  الموسم  هذا  جرمان  سان  باريس 
األمريكي  االتحاد  موقع  مع  حديث 
الجنوبي للعبة: "نحن متحّمسون جداً. 
ومتلهفة  جداً  جيدة  مجموعة  لدينا 
خطوة  بالسير  نفكر  لكننا  للغاية. 
كأس  مجموعات  بأن  نعلم  خطوة. 

العالم ليست سهلة".
وتخوض األرجنتين غمار هذه البطولة 
دون  من 36 مباراة  بسلسلة  متسلحة 
الثالث  السنوات  مدى  على  خسارة 
الفوز على  لها  ُقّدر  األخيرة. وفي حال 
السعودية فإنها ستعادل الرقم القياسي 

الموجود في حوزة المنتخب اإليطالي.
ويملك المدرب ليونيل سكالوني تشكيلة 
متجانسة وصلبة وتعتمد باإلضافة إلى 
ميسي على المخضرم أنخيل دي ماريا 
جناح يوفنتوس اإليطالي، ومهاجم إنتر 
اإليطالي الوتارو مارتينيز، باإلضافة إلى 
الهجوم كريستيان روميرو  ثنائي قلب 
وليساندرو  اإلنجليزي  توتنهام  من 

مارتينيز من مانشستر يونايتد أيضاً.
وكانت آخر تجربة للمنتخب األرجنتيني، 
اكتفى  الذي  و1986   1978 بطل 
 2018 روسيا  في  النهائي  ثمن  بدور 
فوزه   ،3-4 فرنسا  أمام  خسر  عندما 
الساحق قبل أيام على مضيفه اإلماراتي 
المقابل، يتعين  نظيفة. في  بخماسية 
المنتخب السعودي خوض مباراة  على 
العمر إذا ما أراد تحقيق نتيجة إيجابية 

أمام العمالق األمريكي الجنوبي.
وينعم المنتخب السعودي الذي يضم 12 
العباً من الهالل بطل آسيا، باالستقرار 
الفرنسي  المدرب  تولي  منذ  الفني 
تدريبه في تموز/يوليو  هيرفي رينارد 
عام 2019، حيث نجح في قيادته إلى 

تاريخه  في  السادسة  للمرة  النهائيات 
اليابان  ضمت  مجموعة  تصدره  بعد 
السعودي  المنتخب  ويحلم  وأستراليا. 
ثمن  الدور  إلى  التأهل  حلم  بتكرار 
النهائي كما فعل في باكورة مشاركاته 
وتحديدا في مونديال الواليات المتحدة 
عام 1994 عندما سجل له نجمه سعيد 
العويران هدف الفوز التاريخي والرائع 
يخسر  أن  قبل  بلجيكا،  مرمى  في 

األخضر ضد السويد 1-3.
ويملك رينارد خبرة كبيرة في البطوالت 
زامبيا  قاد  أن  بعد  والعالمية،  القارية 
إلى أول لقب في كأس أمم إفريقيا عام 
2012، ثم نجح في تحقيق اإلنجاز ذاته 
العاج بعدها بثالث سنوات،  مع ساحل 
ليصبح أول مدرب ينال هذا الشرف مع 
منتخبين مختلفين في البطولة القارية، 
روسيا  مونديال  في  المغرب  قاد  كما 
على  يعّول  الذي  رينارد  2018. ورأى 
الدوسري  وسالم  الفرج  سلمان  أمثال 
أنه "لتقديم  برس  لفرانس  حديث  في 
كبرى، عليك  بطولة  في  رائعة  عروض 
المستوى  على  جداً  قوياً  تكون  أن 

الجماعي".
"سيكون  قال  ميسي،  مقابلة  وعن 
تصبح  أن  تقّرر  عندما  رائعاً،  األمر 
مواجهة  في  ترغب  فأنت  مدرباً، 
كانت  إذا  وعما  الخصوم".  أفضل 
في  الضغوط  تحت  ستلعب  السعودية 

حيث  من  فيه  تشارك  مونديال  أقرب 
ولي  سمو  استقبلَنا  المسافة "ال. لقد 
العهد )األمير محمد بن سلمان(. بارك 
العالم مؤكداً بأنه  إلى كأس  التأهل  لنا 
الالعبين  على  مفروضة  ضغوطات  ال 
وبأنه علينا فقط إظهار صورة جميلة 
عن كرة القدم السعودية. أراها خطوة 
وواقعي.  مثالي  تواصل  هو  ذكية. 
سنتساهل  بأننا  يعني  ال  هذا  لكن 
اعتبر  المقابل،  في  مهمتنا".  أداء  في 
هتان  السعودي  المنتخب  وسط  العب 
نتيجة  تحقيق  مفتاح  بأن  باهبري 
مستهل  في  األرجنتين  ضد  إيجابية 
مشوار األخضر هو تكاتف المجموعة 

وبذل أقصى الجهود.
الهدف  عن  يبحث  ليفاندوف�سكي 

الأول
وعلى استاد 974، الوحيد الذي سُيفّكك 
المونديال  مالعب  بين  من  بالكامل 
وهدافها  بولندا  تتواجه  الثمانية، 
مع  ليفاندوفسكي  روبرت  المخضرم 

المكسيك.
في  أبرزها  التاسعة،  مشاركته  في 
1974 و1982، يعّول بيالو تشيرفوني 
الجديد  المهاجم  على  وأحمر(  )أبيض 
لبرشلونة اإلسباني وأحد صانعي أمجاد 
بايرن ميونيخ األلماني في العقد األخير.

ال�سعودية تخو�ض مباراة العمر اأمام الأرجنتين.. 
ومي�سي يبداأ رق�سته الأخيرة

المناسبات  هّداف  رائع،  ممّرر 
الكبيرة، وأفضل مساعد لليونيل 
ميسي في المنتخب األرجنتيني 
أنخل  سيحاول  القدم،  لكرة 
يرافق  أن  قطر  في  ماريا  دي 
مشوار  في   10 الرقم  صاحب 
الثالث  العالمي  باللقب  الفوز 

لأللبيسيليستي.
مع  مقابلة  في  ماريا  دي  قال 
الرياضية  "ليكيب"  صحيفة 
 :2020 عام  في  الفرنسية 
ل تقديم  "لطالما قلت ذلك: أُفضِّ
تمريرة حاسمة بدالً من تسجيل 

هدف. هذا ما يسعدني".
األعسر  الجناح  ذلك، فإن  ومع 
تاريخ منتخب  ترك بصمته في 
أهدافه  من  بهدفين  بالده 

الدولية الـ27.
صاحب  كان   ،2008 عام  في 
المباراة  في  الوحيد  الهدف 
ضد  بكين  ألولمبياد  النهائية 
عاًما   15 وبعد  نيجيريا، 
عام 2021، سجل  تقريًبا، في 
ساقطة  بتسديدة  أخرى  مرة 
البرازيل  ضد  اليسرى  بقدمه 
لكوبا  النهائية  المباراة  في 
اللقب األول في  أمريكا ومنحه 

المسابقة منذ عام 1993.
أو  الحاسمة  التمريرات  سواء 
للمنتخب  بالنسبة  األهداف، 
ماريا  دي  سيقّدم  األرجنتيني، 

)34 عاًما( كل شيء.
قال "بالنسبة لي، ذلك فريد من 
نوعه، إنها القمة. ما أفعله في 
أكون  أن  أجل  يكون من  النادي 
بين الالعبين األساسيين الـ11 
في المنتخب"، مضيفاً "عندما 

الملعب،  أرضية  إلى  أدخل 
بهذا  بالقشعريرة. اللعب  أشعر 
القميص هو اللعب من أجل 47 

مليون أرجنتيني".
مع  الكروية  مسيرته  في 
في  ماريا  دي  جال  األندية، 
العجوز  القارة  أنحاء  جميع 
بقدمه اليسرى الساحرة، أذنيه 
الشهير  واحتفاله  البارزتين، 
خالل  يديه  بأصابع  قلب  برسم 

تسجيله لألهداف.
الكبيرة  األندية  ألوان  عن  دافع 
 2007 عام  في  وصل  فقط. 
البرتغالي، ثم انتقل  إلى بنفيكا 
اإلسباني  مدريد  ريال  إلى 
اإلنجليزي  يونايتد  ومانشستر 
وباريس سان جرمان الفرنسي 
وحاليا مع يوفنتوس اإليطالي.

القدم  كرة  تعلم  أوروبا،  قبل 
روساريو،  في  بالده،  في 

مدينة مسقط رأسه والتي هي 
طفولته،  ميسي.  مدينة  أيًضا 
أثرت  بيردريال،  شارع  في 
رسمها  أنه  لدرجة  كثيًرا  عليه 
"الوالدة  ساعده  على  بالوشم 
ما  أفضل  ستظل  بيردريال  في 

حدث لي في حياتي".
الشعبي  الحي  هذا  شوارع  في 
المالك  ساعد  روساريو،  في 
بلياقة  يتمتع  الذي  الصغير 
في  عمل  ميغل  والده  بدنية، 
يجد  أن  قبل  الفحم  توصيل 
برفقة  قدم  كرة  حول  نفسه 
كذلك  زالوا  ما  الذين  أصدقائه 

حتى اليوم.
رفاقه،  عن  كثيراً  متميزاً  كان 
روساريو  نادي  فرصده 
في  ناديين  أقوى  سنترال، أحد 
بويز،  أولد  نيويلز  مع  المدينة 
يومياً  ترافقه  والدته  وكانت 

إلى الحصص التدريبية.
تصريح  في  الالعب  قال 
"تخّيل  تريبيون":  لـ"باليرز 
هوائية  دراجة  تقود  امرأة  أن: 
روساريو،  أنحاء  جميع  في 
وفتاة  الخلف  في  طفل  مع 
صغيرة في المقدمة، باإلضافة 
حذاء  بها  رياضية  حقيبة  إلى 

رياضي وأكل".
في  تقودنا  "كانت  وأضاف 
المطر،  تحت  منحدر،  مرتفع، 
يهم،  ال  الليل.  وفي  البرد  في 
شوارع  تجوب  أمي  كانت 

المدينة".
الفريق  حتى  موهبته  نقلته 
ثم  سنترال،  لروساريو  األول 
إلى أوروبا والمنتخب حيث لعب 
124 مباراة وسجل 27 هدًفا. 
ماريا  دي  تعرض  ذلك،  ومع 
النتقادات،  األحيان  بعض  في 
العالم  كأس  خالل  حدث  كما 
عنه  دافع  عندما   ،2010
مدربه وقتها األسطورة دييجو 
"أنتم  قائال  مارادونا،  أرماندو 
فنياته  هو..  ما  تعرفون  ال 

ومهاراته ال يصدقان".
ومهاراته  فنياته  له  سمحت 
الشهيرين  الهدفين  بتسجيل 
والبرازيل،  نيجيريا  مرمى  في 
لمنح  كافيين  يكونا  لم  لكنهما 
التي  لألرجنتين  عالمي  لقب 
النهائية  المباراة  ببلوغ  اكتفت 

فقط في عام 2014.
وميسي  ماريا  دي  مع  ولكن 
يمكن  مستواهما،  قمة  في 
لأللبيسيليستي تعليق آمال على 

تحقيق ذلك في قطر.

دي ماريا يحلم باإنجاز مونديالي مع مي�سي

القدم،  لكرة  اإلسباني  المنتخب  يضطر  ربما 
العالم  كأس  بطولة  في  األولى  مباراته  لخوض 
2022، أمام كوستاريكا  غد األربعاء، من دون 

مدافع ريال مدريد داني كارفاخال.
التدريبات  كارفاخال )30 عاما( عن  غاب  فقد 
أن  الممكن  برد، ومن  نزلة  االثنين، بسبب  يوم 

يلعب بدال منه سيزار أزبيليكويتا.
في المقابل، عاد المهاجم ألفارو موراتا للتدريبات، 
حيث كان مريضا مثل كارفاخال، باإلضافة إلى 

أنه كان يعاني من مشاكل في المعدة.
العالم 2010،  المنتخب اإلسباني، بطل  ويلتقي 
منافسات  من  الثانية  الجولة  في  ألمانيا  مع 
يختتم  ثم  المقبل،  األحد  الخامسة،  المجموعة 
مبارياته في دور المجموعات بمواجهة المنتخب 

الياباني.

ال�سكوك تحا�سر كارفاخال قبل انطالقة اإ�سبانيا 
في المونديال

مدرب بولندا: اأحترم المك�سيك.. ول اأحد 
يمكنه الإجابة عن هذا ال�سوؤال

ماشنيويز  سيسالو  أكد 
المدير الفني لمنتخب بولندا، 
التشكيل  على  استقر  أنه 
مباراة  به  سيخوض  الذي 
سيعلنه  ولكنه  المكسيك، 
العبيه  ليجعل  المران  عقب 

في أتم الجاهزية للمواجهة.
بولندا  منتخب  ويلتقي 
اليوم  المكسيك  منافسه 
األولى  بالجولة  الثالثاء، 
للمجموعة الثالثة في بطولة 
التي تستضيفها  العالم  كأس 

قطر.
المؤتمر  في  وقال ماشنيويز 
"المجموعة  الصحفي: 
في  خاصة  صعبة  ستكون 
والمكسيك  األرجنتين  وجود 
نسعى  ولكن  والسعودية، 
أداء  أفضل  إلى  للوصول 
العديد  وجود  ظل  في  ممكن 
السن  صغار  الالعبين  من 

بجانب عناصر الخبرة".
بولندا:  مدرب  وأشار 
ستحسم  البدنية  "الجاهزية 
المناسب  التشكيل  اختيار 
أتوقع  المكسيك، وال  لمباراة 
أي  تشكيالت  في  مفاجآت 
كل  يعلم  فالجميع  منتخب، 
ظل  في  منافسيه  عن  شيء 
وتوافر  التكنولوجي  التقدم 

المعلومات".
المكسيكي  "المنتخب  وأكد: 
والتقدير  االحترام  كل  له 
يملك  مارتينو  تاتا  ومدربه 
تدريب  له  وسبق  الخبرات 
يضم  أنه  كما  برشلونة، 
لوزانو  مثل  مميزين  العبين 
الحارس  بجانب  ومورينو 
تواجد  الذي  أوتشوا  جيريمو 

من قبل في كأس العالم".
المكسيك  تفوق  وعن 
السابقة  مشاركاتها  في 
بالمونديال بالمقارنة ببولندا، 
قال: "التاريخ ليس كل شيء 
الفيصل،  هي  الملعب  وأرض 
المنافس  احترام  ويجب 
فأي  الملعب  داخل  والتركيز 

لن  اللقاء  قبل  نظرية  أمور 
تؤثر على واقع المباراة".

مواجهة  أن  إلى  وأشار 
األرجنتين ال تشغل باله حاليا، 
مضفيا: "األهم أن نلعب ضد 
ونحقق  بقوة  أوال  المكسيك 
في  أحد  إيجابية.. وال  نتيجة 
على  اإلجابة  يستطيع  العالم 
أمام  الدفاع  كيفية  سؤال 

ليونيل ميسي".
فخره  بولندا  مدرب  وأبدى 
بقيادة منتخب بالده، مشيرا: 
جيدة  نتائج  لتحقيق  "أسعى 
على  والفوز  المونديال،  في 
المكسيك عام 1978 بنتيجة 
لن  ولكن  ذاكرتي،  في   3-1

يؤثر على واقع اللقاء".

اإجنلرتا ت�سحق اإيران ب�سدا�سية 
يف بداية قوية مل�سوارها بكاأ�ض 

العامل

عن  يتحدث  الدنمارك  حار�ض مرمى منتخب 
مواجهة تون�ض

شمايكل  كاسبر  تحدث 
منتخب  مرمى  حارس 
مواجهة  عن  الدنمارك، 
اليوم  لها  المقرر  تونس، 
مباريات  ضمن  الثالثاء، 
كأس  لبطولة  األولى  الجولة 

العالم قطر 2022.
خالل  شمايكل  وقال 
"هناك  صحفية:  تصريحات 
محال  اإلثارة  من  الكثير 
ولكن  الكبرى،  البطوالت 
على  الفريق  أداء  هو  األهم 

أرض الميدان".
حضور  على  وتعليقاً 
بكثافة  التونسية  الجماهير 
شمايكل  علّق  المباراة،  في 
الدنمارك  "منتخب  قائالً: 
لديه خبرة كبيرة في التعامل 

مع الضغط الجماهيري".
شهد  األمر  "هذا  وتابع: 
كأس  بطولة  في  بوضوح 

العالم السابقة بروسيا حيث 
البوريفية  الجماهير  كانت 
مباراة  في  األغلب  هي 
الدنمارك،  أمام  منتخبها 

أداء  يتأثر  لم  ذلك  ورغم 
المباراة  وانتهت  الفريق 

بفوز الدنمارك 0/1".



القدم  لكــرة  الدويل  االتحاد  أعلــن 
بيــع 2.95 مليون  “فيفــا”، عن 
العالم 2022 حتى  لــكأس  تذكرة 
قطر  لتتجاوز  األحد،  االفتتاح  يوم 
مونديال  يف  املباعــة  التذاكر  حصة 
روســيا 2018 عندما بيع ما يزيد 

قليالً عن 2.4 مليون تذكرة.
رئيــس “فيفــا” جاني  وكشــف 
يف  ســاعدت  البطولة  أن  إنفانتينو 
زيادة اإليرادات إىل مستوى قيايس، 

بعدما أكد يف وقت سابق إن إيرادات 
االتحاد الدويل ألربع ســنوات تقدر 
بحلول  دوالر  بنحــو 7.5 مليــار 
باسم  متحدث  العام. ورصح  نهاية 
برس”،  لوكالــة “فرانس  “فيفا” 
أن قطر، والســعودية، واإلمارات، 
والواليــات املتحــدة، واملكســيك، 
وبريطانيا، واألرجنتني، وفرنســا، 
األســواق  كانت  والهند، والربازيل 
األوىل يف بيع تذاكر مونديال 2022.

العالم زيادة  بداية كأس  وشــهدت 
يف االهتمــام باملباريات الـ 64 عىل 
مدار 29 يومــاً، وتراكمت طوابري 
بيعها  مركز  خــارج  التذاكر  رشاء 
عن  املشــجعون  الدوحة، وأبلغ  يف 
للوصول  طويلــة  انتظــار  فرتات 
الرســمية عرب  التذاكر  إىل منصــة 

اإلنرتنت.
وتعترب مسابقة كأس العالم مصدر 
الدخــل الرئيــي للهيئــة العاملية 

مليار  من  بأكثــر  تزيد  واإليرادات 
أربع  دوالر عمــا كان متوقعاً قبل 

سنوات.
ورصح إنفانتينــو يف مؤتمــر ضم 
تحــت  منضويــة  211 جمعيــة 
لــواء “فيفا” بــأن نفقات األخري 
ســترتاوح بني 6.34 و6.5 مليار 
تطوير  عىل  باإلنفاق  ووعد  دوالر، 
كــرة القدم مــن 1.75 إىل 2.25 

مليار دوالر.

اأبوظبي ــ وام :

 أعلنت دائرة الثقافة والســياحة – أبوظبي عن افتتاح 
منطقة املشــجعني يف جزيرة ياس - لتجربة مشــاهدة 
كأس العالم 2022 وذلك داخل "ياس لينكس" الوجهة 
املفضلة لعشــاق كرة القدم من املجتمع املحيل، والزوار 
لالستمتاع بجميع مباريات املونديال مع برنامج متنوع 
من التجارب الرتفيهية والعروض الفنية واملوســيقية، 

خالل الفرتة من 20 نوفمرب حتى 18 ديسمرب.
وتبلــغ مســاحة الوجهة 10,000 مــرت مربع، حيث 
يومياً، وتنقسم  أن تستقطب2,000 مشجع  لها  يمكن 
املشاهدة، ومنطقة  إىل 4 مناطق رئيســية هي منطقة 
الفعاليات، ومنطقة املأكوالت واملرشوبات، وصالة كبار 

الشخصيات.
وأكــدت دائرة الثقافة والســياحة – أبوظبي أنه يمكن 
للجمهــور متابعة املباريات وتشــجيع فرقهم مبارشة 
الخارجية، فضالً  الشاشــات  أكرب  واحدة من  من خالل 
بالبهجة  املفعمة  العائلية  باألنشــطة  االســتمتاع  عن 
والتجــارب التي تحتفي بكرة القدم، بما يف ذلك التعليق 
والتحديات  للمباريات، واملســابقات  الفنــي  والتحليل 
باملنطقة  الرتفيــه. وتحيط  فنون  اإللكرتونية، وأفضل 
مطاعــم املأكوالت واملرشوبات، فيمــا تكتمل التجربة 
إىل  الفنية واملوســيقية إضافة  العروض  بسلســلة من 

الفقرات الحية عىل املرسح، والفرق الفنية املتنوعة.
أجواء  يف  الراحة  وسائل  الشخصيات  كبار  صالة  وتوفر 
ثانية حيث  إىل جانب شاشــة عــرض  أكثر خصوصية 
من  املعتمدة  الرسمية  رشاء املنتجات  الزوار  يســتطيع 
العالم وكــرات قدم تحمل  FIFA، مثــل نســخ كأس 

الشعارات الوطنية ملنتخبات من جميع أنحاء العالم.
وتمنح منطقة املشجعني زوارها فرصاً عديدة للتواصل 
املشــاركة يف  وبنــاء عالقــات اجتماعية عــن طريق 
اإللكرتونية،  الرياضات  وبطوالت  والتحديات  املنافسات 
ألعــاب FootPool وFAst Feet و ومنهــا 

أيضاً  املنطقــة  tArgeted KIcK، وتســتضيف 
."FIFA 23" بطوالت يومية للعبة
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�لثقافة و�ل�سياحة - �أبوظبي تفتتح 
منطقة م�سجعي كاأ�س �لعالم في 

»يا�س لينك�س« ب الشيخ تميم بن حمد آل  رحَّ
ثاني، أمري دولة قطر، بالعالم 
العالم  كأس  افتتــاح  حفل  يف 

.2022
جــاء ذلك يف كلمــة ألقاها يف 
العاصمة  شمايل  البيت  استاد 
افتتاح  االحد  معلناً،  الدوحة، 

املونديال.
انطلق  افتتاحي  حفــل  وبعد 
بآيــات قرآنية عــن التقارب 
الشــعوب وشهد حضور  بني 
املمثــل األمريكــي الشــهري 
واســتذكار  فريمان  مورغان 
السابقة،  املونديالية  النســخ 
بن حمد  تميــم  الشــيخ  قال 
آل ثانــي إنه »بــدءاً من هذا 
يوماً،   28 وطــوال  املســاء 
العالم  ومعنا  نتابع،  ســوف 
الله، املهرجان  بأرسه، بــإذن 
الكروي الكبري، يف هذا الفضاء 
اإلنســاني  للتواصل  املفتوح 

والحضاري«.
بالد  قطر، من  وأضاف: »من 
العــرب، نرحــب بالجميع يف 
بطولة كأس العالم 2022«.

وتابــع: »لقد عملنــا ومعنا 
من  تكــون  كــي  كثــريون 
أنجح البطــوالت، بذلنا جهداً 
إلنسانية  الخري  يف  واستثمرنا 
إىل  جمعــاء، وأخــرياً وصلنا 

يوم االفتتاح الذي انتظرتموه 
بفارغ الصرب«.

يجتمــع  »ســوف  وأردف: 
أجناسهم  مختلف  عىل  الناس 
وعقائدهــم  وجنســياتهم 
وتوجهاتهــم هنا يف قطر ويف 
جميع القارات للمشــاركة يف 

اللحظة ذاتها«.
وقــال: »ما أجمــل أن يضع 

النــاس مــا يفرقهــم جانباً 
وما  بتنوعهم  يحتفــوا  لكي 

يجمعهم يف الوقت ذاته«.
وشــارك يف الحفــل عدد من 
والحكومات،  الدول  رؤســاء 
عبد  املرصي  الرئيــس  بينهم 
العهد  الســيي، وويل  الفتاح 
بن  محمد  األمري  الســعودي 

سلمان.

لألمم  العام  األمني  حرض  كما 
غوترييش،  أنطونيو  املتحــدة 
األوملبيــة  اللجنــة  ورئيــس 

الدولية األملاني توماس باخ.
 30 االفتتاح  حفل  واستغرق 
دقيقة، وشمل برنامجاً مكوناً 
أحياها  فقــرات،  ســبع  من 
فنانون عامليون، ومزجت بني 
والثقافة  القطريــة  التقاليد 

االحتفال  تــم  بينما  العاملية، 
املشــاركة  الـ32  باملنتخبات 
السابقة  املستضيفة  وبالدول 
وبمتطوعي  العالــم  لــكأس 

البطولة.
األرض  أصحــاب  ويخــوص 
اإلكوادور  مع  املواجهات  أوىل 
املجموعة  منافســات  ضمن 

األوىل.

اأمير قطر يرحب بالعالم في حفل افتتاح كاأ�س العالم

قطر تتجاوز رو�سيا في بيع تذاكر مونديال 
2018

ساعات  قبل  فرنســا  اســتفاقت 
مونديال  انطــالق  عىل  معــدودة 
إصابة  صدمة  قطر 2022 عــىل 
أفضل العب يف العالم كريم بنزيما 
سيعيد  النهائيات، ما  عن  وغيابه 
إحيــاء الثنائية بني كيليان مبابي 

وأوليفييه جريو.
يف  العب  أفضل  إصابــة  وفرضت 
الرشاكة  العــام عودة  لهذا  العالم 
التي قادت فرنسا قبل 4 أعوام إىل 
لقبها الثاني، بمؤازرة من أنطوان 

جريزمان.
ديدييه  املــدرب  قــرر  إن  وحتى 
برباعــي مع  الهجــوم  ديشــان 
الثالثي،  إىل  إضافة عثمان ديمبييل 
بحكم  املوجــودة  القــوى  فــإن 
إحيــاء ذكرى  تعيــد  الــرضورة 

موسكو الجميلة.
سيئاً حتى  ليس  الفرني  الوضع 
لو خرسوا هدافاً من طراز بنزيما 
فاته  ما  تعويض  مــن  حرم  الذي 
عام 2018 وغيابه عن "الديوك" 
بسبب قضية ابتزاز زميله السابق 
يف املنتخب ماتيــو فالبوينا، إذ أن 

يف  يتألق  غالباً ما  مبابي  الشــاب 
النجم  يكون  حني  الكربى  املواعيد 
معنوي  وضع  يف  الرئيي، وجريو 
اســتعاد  بعدما  أكثر مــن ممتاز 

شبابه عن 36 عاماً مع ميالن.
ويف مؤتمر صحفــي، قال جريو: 
يشء  كل  الفريــق؟  يف  "دوري 
واضــح مع املدرب، ال يوجد يشء 
املدرب،  يحتاجني  ألضيفه. عندما 
أجيد  ما  للفريق  أقدم  أن  سأحاول 
دائماً. عندما  الحال  به كما  القيام 
أتــي إىل املنتخــب الفرني، أقوم 

بالعمل املطلوب مني".
الذي  الالعب  مرة أخــرى، يرتقي 
بالعمر  للتقــدم  ال يعــرف معنى 
"طائر  مثل  الحدث  مســتوى  إىل 
الفينيق"، وهو اللقب الذي يطلقه 

عليه بعض من أصدقائه.
طيلة  االستعانة  عدم  ديشان  قرر 
عام بمهاجم آرســنال وتشــلي 
ســابقاً يف ظل وجــود بنزيما يف 
التشــكيلة، خشــية منه بأنه قد 
ال يكــون قادراً عــىل االندماج يف 

املجموعة بسبب وضعه املعنوي.

غيــاب بنزيمــا يعيد اإحيــاء ثنائيــة طائر 
الفينيق والبطريق

الدوحة ـ وام : 

فــاز املنتخب اإلكــوادوري لكرة القدم 
عىل نظــريه القطــري 0-2  يف املباراة 
االفتتاحية لبطولة كأس العالم 2022، 

التي انطلقت فعالياتها بقطر.
وأقيمــت املباراة عىل اســتاد “البيت”، 
الــذي تبلغ ســعته 60 ألف مشــجع، 
هذه  افتتاح  حفل  انتهاء فعاليــات  بعد 

النســخة من املونديال، أول نسخة عىل 
وبمنطقة  عربي  بلــد  يف  تقام  اإلطالق 
إينر  املخرضم  األوسط. وسجل  الرشق 
يف  املباراة  فالنســيا - 33 عاما - هديف 
الدقيقتــني 16 من ركلــة جزاء و31 
املجموعة  اإلكوادوري  املنتخب  ليتصدر 
األوىل بالــدور األول للبطولــة انتظارا 
غدا  املجموعة  يف  الثانية  املباراة  لنتيجة 

بني منتخبي هولندا والسنغال.

فوز المنتخب الإكوادوري على 
نظيره القطري 2 - 0 في المباراة 

الفتتاحية لمونديال 2022

البرازيل تحافظ على �سرية اأوراقها في اأول ح�سة تدريبية
أجرى منتخب الربازيل املرشح للفوز بكأس 
له،  تدريبية  حصة  أول  القــدم  لكرة  العالم 
األحــد، لكنــه أحبط مئــات الصحفيني يف 
استاد العربي كانوا عىل أمل رؤية التشكيلة 
االفتتاحية  مباراته  قبل  املحتملة  األساسية 
الســابعة ضــد رصبيا يوم  املجموعــة  يف 

الخميس.
مرات  خمس  العالم  أبطال  تشكيلة  وتمتلئ 
باملواهب، لكن املدرب تيتي حافظ عىل رسية 
اســتفهام  عالمة  أكرب  كانت  أوراقه، بينما 

تحيط بفينيسيوس جونيور.
وما زال يتعني عىل جناح ريال مدريد البالغ 
مــن العمر 22 عامــاً، أن يضمن مكانه يف 
عما  تيتي  يكشف  األساسية، ولم  التشكيلة 

إذا كان سيرشك فريد مع زميله يف مانشسرت 
الوســط  خط  لتعزيز  كاســيمريو  يونايتد 
إىل  األمام  يف  لفينيســيوس  العنان  يطلق  أو 

جانب نيمار وريتشارليسون ورافينيا.
اليقني  الالعبني ال يعرفون عىل وجه  وحتى 

البداية أمام رصبيا. من سيلعب منذ 
وقــال املدافع أليكس ســاندرو للصحفيني 
األحد: »ليس لدينا أي فكرة عن التشــكيلة 
الذي  ما  ملعرفة  بالفضول  األساسية. نشعر 
لدخول  محتدمة  واملنافسة  املدرب  سيقرره 

التشكيلة«.
النظر  ذلــك، وبغــض  وأضــاف: »ومــع 
البدايــة، فنحن جميعاً  منذ  عمن ســيلعب 
وما  الخطة  هــي  ما  مســتعدون، ونعرف 

يتعني علينا القيام به«.
وتابع: »األيام القليلة املاضية يف املعســكر 
التدريبــي يف تورينو، كانت رائعة، والفريق 

واثق جداً يف ما يمكن تحقيقه«.
لإلصابة، لكن  الالعبني  من  العديد  وتعرض 
كل العبــي املنتخــب الربازييل مــا زالوا يف 
أفضل مستوياتهم، وهو أمر احتفوا به بعد 
جدول مزدحم باملباريات مع األندية خاصة 

بالنسبة ألولئك الذين يلعبون يف أوروبا.
باألسف  ســاندرو: »أشــعر  أليكس  وقال 
البطولة، وفيما  لهؤالء الذين سيغيبون عن 
اإلصابات(  الربازيــل )من  بمخاوف  يتعلق 
فمــن الواضح أنه من الجيــد أن يكون كل 

الالعبني الئقني ويبلون بالء حسناً«.



فيلم “الســد” للمخرج  يرصد 
االنتفاضة  رّشي  عيل  اللبناني 
التــي أســقطت نظــام عمر 
البشري يف السودان عام 2019 
خالل  من  مختلف  منظور  من 
قصة شــاب يعمــل يف مصنع 
النيل  طمي  عىل  يعتمد  للطوب 
عند ســد مــروي بعيــدا عن 

الثائر. العاصمة وحراكها 
الفيلم عند حدود  وال يتوقــف 
السياســة بل يمتــد إىل تحليل 
الغضب  حالة  لتصاعد  شاعري 
داخل النفس البرشية من خالل 
الــذي يصنعه  البنــاء الغريب 
مســاحة  يصنع  والذي  ماهر 
واســعة للخيال تحتمل الكثري 

من التأويالت.
الفيلم مدتــه 80 دقيقة ومن 
ومدثر  الخــري  ماهر  بطولــة 
دينج  أجوير  وسانتينو  موىس 
وأبو القاسم رس الختم وينافس 
للدورة  الدولية  املسابقة  ضمن 
الرابعة واألربعني من مهرجان 

القاهرة السينمائي الدويل.

    

عر�ض: حممد خوجلي الكرراوي:
 “املســار واملصري” احدث االصدارات عن 
الشــاعر املعروف محمــد الفيتوري الذي 
الحديث  الشــعر  رواد  رائــداً مــن  يعترب 
والحركة األدبية املعارصة يف العالم العربي 
الناير . واألفريقي من تأليف الكاتب طالل 

من  عديدة  جوانب  النايــر  الكاتب  وتناول 
شــخصية الفيتوري ويضيف، انها تجربة 
واالفراح” وليســت سرية  مابني “االتراح 

ذاتية.
هكذا استهل املؤلف مقدمة الكتاب:

يولدون  ومكانــه: الناس  الفيتوري  زمان 
الكتاب،  أغراباً أثناء تحضري مســودة هذا 
أثناء  واجهته  ما  اقتباســاً لوصف  أجد  لم 
والدپلومايس  الشاعر  عن  والتقيص  البحث 
محمــد الفيتــوري، أفضــل مــن مقولة 
التي   Montesquieu مونتســكيو 
أوردها يف كتابه الشــهري )روح القوانني(: 
املوضــوع متشــعب جــداً، ويف هذا  »إن 
الخضــم الهائل من األفــكار التي يزدحم 
االهتمام  إىل  ميال  أكثــر  ذهني، أجدني  بها 
برتتيب األشياء أكثر من االهتمام باألشياء 
ذات  للتحول  مضطر  فإنني  نفســها؛ ولذا 
اليمــني وذات اليســار، حتــى أتمكن من 
الفيتوري  الحقيقة«.  واكتشــاف  التقيص 
رشعت  عندما  شخصا؛ لذا  وليس  موضوع 
يف محاولــة التأريــخ لحياة هــذا الرجل، 
واجهتنــي معضلة مركبــة: هل أكتب عن 
الفيتوري كتجربة عمر، أم كتجربة حياة؟ 
تجربــة العمر قياســها ســهل، ورصدها 
متاح وسانح للجميع، ولكن تجربة الحياة 
ال  درب  وتتغــول، وكل  تتشــعب  دروبها 
واإلشــكال.  اإلبهام  من  مزيد  إىل  إال  يقود 
إنســان– بكل ما  أي  الحياة –حياة  تجربة 
لألحداث  نتاج  واشتداد، هي  تأزم  فيها من 
عمقها  الفرد، بكل  بها  مر  التي  والحوادث 
الداخيل  الــراع  إنما  وتأثرياتهــا. هــي 
فإن  والرؤيا؛ لذا  الرؤية  لإلنســان: رصاع 
دراســة تاريخ األدباء والشعراء والفنانني 
فيه من الصعوبة والتعقيد، ما ال أجد أفضل 
من وصــف الفيتوري له حــني قال: الفن 

“أقباس ســماوية” والنــاس ألعوبة فنان 
فخل للفنانني دنياهم .. فإنها معرض ألوان 
أجل! إنها حقا أقباس سماوية، والسماء ال 
حدود لها، وإحدى خالصات تأمل الســماء 
إليها؛ فالشعر  التســليم بعدم الوصول  هو 
عنا.  بالبعد  لنا، واســتعصمت  سماء بدت 
إن منطق املبدعــني ونطاق تفكريهم حقل 
إىل  التعقيــد، ويحتاج  يف  موغــل  دراســة 
مختلفة. طريقة  بصــورة  تاريخهم  قراءة 
ال تعترب تاريخ هؤالء األشــخاص نصوصا 
رياح  بها  األهواء، وتعصف  تتجاذبها  ميتة 
العمر  أن تجربة  املتقلبة. ويف حني  األمزجة 
فكرة.  الحيــاة  تجربة  أرقــام، فإن  محظ 
يحتاج الشــعراء والفنانون إىل منهج ينظر 
حي، ال  كائن  أنها  عــىل  حياتهم  تجربة  إىل 
واملتأني.  الدقيق  بالترشيح  إال  فهمه  يمكن 
لم يرد الفيتوري االنتماء إىل مكان واحد، أو 
هوية واحدة، فتقلباته السياسية والفكرية 
خلقــت ارتبــاكاً يف كيفية كتابــة وقراءة 
ســوء التفسري  يف  السقوط  شــعره، دون 
أو تســطيح ما هو عميــق يف تجربته. أما 
مجاالً  فكانت  للرجل،  السياســية  املواقف 

ينتهــي؛ فمحبوه  ال  الــذي  للجــدال  آخر 
والتقديس،  التكريم  يســتحق  بطال  يرونه 
اإلنسان، ومقارعة  لحرية  املساندة  ملواقفه 
فريونه  كارهــوه،  أمــا  والقمع.  الظلــم 
للطغاة. قال  للســالطني، ومتملقا  شاعراً 
الفيتوري: »يســألونني دائما ملاذا ال تكتب 
ســريتك الذاتيــة، وأقول لهم: أشــعر أوال 
الشــعرية  أتعلم، وتجربتي  زلــت  ما  أنني 
يكتبون  بعــد، ومن  تكتمل  لم  والحياتيــة 
سريتهم الذاتية، وكأنما سيغادرون الحياة. 
بها  أعجبت  التي  القليلة  الذاتية  السري  ومن 
پابلو نــريودا؛ فهكذا تكون كتابة  ما كتبه 
الســرية الذاتية، بهذا الشكل الشعري أو ال 
تكــون. وهناك أيضاً عبــد الرحمن بدوي، 
واقعــه، وأنا  ضمــن  ســريته  كتب  الذي 
االثنني: الشــعري  بني  مزجا  أكتب  أن  أريد 
والواقعي، بعيداً عن أي زيف؛ بل من خالل 
الرؤساء،  عىل  تعرفت  حقيقية، فأنا  وقائع 
والسياســيني، والقامات اإلبداعية الكبرية، 
جــداً، وتحتاج  ثرية  تجربتي  جعــل  وهذا 
كتابتهــا إىل جهد ووقت. وأعتقد لو أتيحت 
يل الفرصة أن أجلس وأكتب، سأكتب الكثري 
دون  الفيتوري ورحل  أيضا.« عاش  واملهم 
ليس  الكتاب  فهــذا  مذكراته؛ لذا  يكتب  أن 
سرية ذاتية للفيتوري، فالرجل نفسه -بكل 
ما له من ملكات أدبية وشــعرية- استهاب 
كتابــة قصة حياتــه، وأنــا ال أدعي أنني 
أكتب ســرية ذاتية. هذا الكتــاب -بما فيه 
من نصــوص ورســومات- محاولة لفهم 
تأويله.  أو حتى  لتفسريه  الفيتوري، وليس 
هــذا الرجل هو انعكاس متجســد لعره 
تلخيص  عن  عبارة  بااللتباس. قصته  املعبأ 

لعره . 
عــر الفيتوري هو عر الثورات، وقمع 
االنتفاضات. عــر املنادين بالحرية ممن 
تفننــوا يف ممارســة القمــع. إنــه عر 
تناقضات  عر  و”الدياليكتيك”،  التصوف 
اإلنســان مع قناعاته، وتناقض الشعارات 
تصادم  زمــان  املمارســات. وهــو  مــع 
وتآلف “اإلنتلجنســيا”  وتناقض  وتصالح 
و”الپوليتيــكا”. زمان الفيتوري هو زمان 

الضحك الدموي، والحزن البهيج. 

نرشت صحيفة “دييل ميل” الربيطانية قصة التمساح 
البورونــدي “غوســتاف” الذي أكل أكثــر من 300 

شخص.
وقالــت الصحيفــة إن الغموض يحيط بالتمســاح 
العمالق، ويقال إنه تمكن من الهرب من “االعتقال” 
لسنوات عىل الرغم من الجهود التي بذلها الصيادون 

ملنعه من القتل مرة أخرى. 
وذكرت أن التمســاح الذي يبلــغ ارتفاعه 20 قدما 

ويزن قرابة طن واملعروف باســم “غوستاف”، أرهب 
السكان املحليني يف البلدات القريبة من بحرية تنجانيقا 

من  جزءا  وأصبح  لسنوات  إفريقيا  ورشق  وبوروندي 
الفولكلور املحيل.

الخرباء إن غوســتاف قد يكــون عمره 100  وقال 
عاماً، عىل الرغم من أن آخرين يجادلون يف أنه من 
املرجح أن يكون عمره حوايل 60 عاماً بسبب بقاء 

قوس أسنانه سليماً.
الذين  وتعود ســجالت هجماته عىل األشــخاص 
لبحرية  الرشقية  الشمالية  الشواطئ  عىل  يعيشون 
إىل عام 1987، وفقاً ملا ذكرته “ناشيونال  تنجانيقا 

جيوغرافيك”.

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

أعاد نشطاء مراهقون معنيون باملناخ يف أكرب مدن نيجرييا تدوير 
القمامة إىل مالبس من أجل “تراشــون شــو” أو عرض أزياء من 

النفايات.
قال تشــينيدو موغبو مؤســس مبادرة األصابع الخرضاء للحياة 
املعرض يهدف  الربية وهي جماعة محافظة تعمل مع نشطاء إن 

البيئي. التلوث  لزيادة الوعي بمشكلة 
الغــوس واحدة من أكثر املدن األفريقية ازدحاماً الســكان حيث 
يزيد عدد سكانها عن 15 مليون نسمة، وتنتج ما ال يقل عن 12 

النفايات يومياً، حسبما تقول السلطات. ألف طن مرتي من 
يف ظل الرتاخي يف تطبيق قوانني البيئة، يقدر البنك الدويل أن التلوث 

يقتل ما ال يقل عن 30 ألف شخص يف هذه املدينة كل عام.
جــاء معرض هذا العام يف الوقت الذي اختتم فيه قادة العالم للتو 
أسبوعني من محادثات تقودها األمم املتحدة بشأن املناخ يف مر.

تتيح رشكة “أبل”، إمكانية فتح قفل جهاز “اآليفون” باستخدام صوتك 
فقط، وذلك يف ios 14.6 واإلصدارات األحدث.

ولعدة ســنوات حتى اآلن، تضمن نظام تشغيل ios لألجهزة املحمولة 
مــن أبل، ميزة التحكم الصوتي، التي تمكن املســتخدمني من التحكم يف 

مجموعة متنوعة من وظائف النظام، باستخدام صوتهم فقط.
وحتى وقت قريب، كان أحد قيود التحكم الصوتي هو أنه لن يعمل إذا تم 
قفل اآليفون الخاص بك. ومع ذلك، يف ios 14.6 واإلصدارات األحدث، 
أصبح من املمكن استخدام صوتك إلدخال رمز املرور وإلغاء قفل الهاتف.

كيفية فتح جهاز آيفون باستخدام التحكم الصوتي؟
توجه إىل اإلعدادات “settings” يف الهاتف.

.)Accessibility( ”اخرت “إمكانية الوصول
انقر عىل “PhysicAl And Motor”، وفّعل “التحكم الصوتي” 

.)Voice control(

 هاتف: 065541133

فاكس: 065541166

تصـدر عـن دار صـحف الوحـدة
دولة اإلمـارات العربيـة املتحدة

املقر الرئي�سي  

مندوب الإعالنات

البريد الإلكتروني

الموقع الإلكتروني

مكتب دبي وال�سارقة 

 هاتف :024488400     
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قابوس  لطان  السُّ جامعتي  بني  مشــرتك  بحثي  فريق  نجح 
وشــرياز اإليرانية يف تسجيل نوع جديد من أسماك األرايض 
ُعمان عرب مرشوع ممــول من عمادة  الرطبة يف ســلطنة 
البحــث العلمــي يف الجامعة، كمــا أوردت وكالــة األنباء 

العمانية يوم اإلثنني.
يتي  الطينية بخور  الضحلة  املياه  يف  الســمكة  واكتشــفت 
بوالية مســقط بــني عينــات جمعت من الخور نفســه، 
وتــم التأكد منها عن طريق دراســة الصفات والخصائص 

الخارجية، والحمض النووي للسمكة.
الســمكة، التي سميت بـ»أكسو  ونرشت ورقة علمية عن 
تأثري عال  ذات معامل  أكتيس عمانسيس«، يف مجلة علمية 
الوراثية. وتعد  الخارجية وصفاتها  السمكة  ورشح صفات 
هذه الورقة هي الـ14 تحت مظلة التعاون البحثي املشرتك 
بني الجامعتني عن أسماك سلطنة ُعمان يف البيئات الرطبة.

الُعمانية  األسماك  كتاب عن  أول  تدشني  إىل  الفريق  ويسعى 
الُعمانية. البيئة  يف املياه العذبة العمانية بتمويل من هيئة 
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تقدم بلدة بريزيتيش، يف مقاطعة 
ليتــيش بإقليم بوليــا اإليطايل، 
الواقع يف جنوب رشقي إيطاليا، 
يف  يرغب  األموال ألي شــخص 
االنتقــال إليها وملــن يرغب يف 
ومناخ  دافئ  بطقس  االستمتاع 
لشبكة “يس  متوسطي. ووفقا 
إن إن” اإلخباريــة األمريكيــة 
تعمل بريزيتيش عىل إقناع الزوار 
بالتنوع  الرتحيــب  بمحاولــة 
وقال  تماما.  الجديدة  والوجوه 
ألفريدو  املحــيل  املجلس  عضو 
باليس: “هناك العديد من املنازل 
الذي  التاريخي  املركز  الخالية يف 
تم بناؤه قبل عام 1991 والتي 
الحياة  قيــد  عىل  رؤيتها  نــود 
جدد”،  ســكان  مع  أخرى  مرة 
بحسب ما نقلت صحيفة الصن 

الربيطانية.
يف  املنزل  تكلفة  متوسط  ويبلغ 

دوالر،   25000 حوايل  املنطقة 
من  املبلغ  هذا  لك  وسيشــرتي 
500 قدم  بمساحة  منزال  املال 

مربعة يف البلدة.
وتقــع البلدة الجميلــة النائية 
بالقــرب مــن ســالينتو، التي 
تقع مبــارشة يف الجزء الخلفي 
)منطقة  إيطاليا  من  األســفل 

املياه  مــن  بالقرب  الكعــب(، 
والشــواطئ  الجميلة  الصافية 

الرائعة لسانتا ماريا دي لوكا.
“ســنقدم  باليــس:  وتابــع 
مــا يصــل إىل 30 ألــف دوالر 
االنتقال  يف  الراغبني  لألشخاص 
إىل هنا ورشاء أحد هذه املساكن 

املهجورة”.

كيف تفتح »آيفون« بصوتك فقط..؟ في نيجيريا.. أزياء من القمامة حماية للمناخ

»السد«.. فيلم يرصد التغيرات السياسية 
في السودان برؤية شاعرية

تحّمل  األملانــي: »إن عدم  الصحة  قال مركــز 
)الهيستامني( هو عدم قدرة الجسم عىل تفكيك 
هرمون )الهيستامني( املوجود يف بعض األغذية، 
والباذنجان  واملكرسات  والنقانــق  مثل: الجبن 

والكاتشب ومخلل امللفوف وصلصة الصويا«.
تفكيك  الجســم عىل  قدرة  أن »عدم  وأوضــح 
اإلنزيــم  نقــص  إىل  ترجــع  )الهيســتامني( 
)أوكسيديز ديامني(، أو وجود خلل وظيفي به، 
بسبب بعض األمراض، مثل: الداء البطني وداء 
والتهابات  التقرحي  القولــون  والتهاب  كرون 
الجهاز الهضمي ومتالزمة القولون العصبي«.

وقد تتســبب بعض األدويــة يف زيادة هرمون 
»الهيستامني« يف الجسم، وهي األدوية املثبطة 
تساعد  التي  ديامني«، أو  لإلنزيم »أوكســيديز 
عىل إفراز »الهيستامني«، مثل: بعض املضادات 

الحيوية ومضادات االكتئاب واملسكنات.
ويؤدي ارتفاع نسبة هرمون »الهيستامني« يف 
مثل:  بالجلد  تتعلق  أعراض  ظهور  إىل  الجســم 
االحمرار والحكــة والطفح الجلدي، أو الجهاز 
الهضمــي مثل: آالم البطن واالنتفاخ واالمتالء 
مثل:  التنفيس  الجهاز  والغثيان، أو  واإلســهال 

سيالن األنف والسعال وضيق التنفس.

أعراض عدم تحّمل »الهيستامين«.. ووصفات 
لتجّنب المتاعب

غموض يحيط بمصير تمساح عمالق أكل أكثر من 300 شخص

بريطانية  امــرأة   اكتشــفت 
قبــل 135  كتبــت  رســالة 
ســباك  أثناء قيام  عاماً وذلك 
استدعته للقيام بإصالحات يف 

أرضية املنزل.
وحســب صحيفــة مــريور 
الربيطانيــة أصيبــت إيليــدا 
إدنــربة  ستيمبســون، مــن 
أخربها  عندمــا  بالصدمــة، 
اكتشفه  بما  أالن  بيرت  السباك 
منزلها، وسلمها  أرضية  تحت 
عىل  تحتوي  قديمــة  زجاجة 

ورقة ملفوفة.
وعــىل الرغم مــن أنها كانت 
عىل  الزجاجة  لفتح  متشوقة 
االنتظار  إيليدا  الفور، قــررت 
حتى يعــود زوجها وطفالها 
البالغــان من العمــر 10 و8 
إىل املنــزل ليشــاركاها قراءة 

الرســالة التي تعــود للعر 
عودة  وبمجرد  الفيكتــوري. 
املنزل،  إىل  وزوجهــا  أطفالها 
أفــراد األرسة إخراج  حــاول 
الرســالة من الزجاجة، ولكن 
اضطرهم  ممــا  جدوى  دون 

لكرسها.
الرسالة، اكتشف  إخراج  وعند 
تركها  من  هوية  األرسة  أفراد 
التوقيع عليها  تم  هناك، حيث 
العمال قاما  اثنني من  من قبل 
األصلية  األرضيــة  برتكيــب 

للمنزل يف عام 1887.
واحتوت الرسالة عىل مالحظة 
فيها نوع مــن العتاب )وضع 
جريف  وجون  ريتيش  جيمس 
لم  لكنهما  األرضيــة،  هــذه 
يتنــاوال أي رشاب ـــ أكتوبر 

.)1887

بريطانية تعثر على رسالة عتب عمرها 135 عامًا 
تحت أرضية بيتها

بلدة إيطالية تقدم 30 ألف دوالر لمن يريد 
االنتقال إليها
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