
اأبوظبي-وام:

للتنمية  أبوظبــي  صنــدوق  وقــع 
قطاع  ضمــن  اســتثمار  اتفاقيــة 
والضيافــة مع شــركة  الســياحة 
بقيمة  إنترناشونال "مينت"  ماينور 
385 مليون درهم /104.8 مليون 
دوالر أمريكــي/. ومــن خالل هذه 
مع  الصندوق  يتعــاون  االتفاقيــة، 

شركة "مينت" بحصص في خمسة 
تتضمن  تايالند،  في  سياحية  مواقع 
أنانتارا ريفرســايد بانكوك،  منتجع 
وفنــدق أفاني ريفرســايد بانكوك، 
للتســوق  بالزا  ريفرســايد  ومركز 
في بانكــوك، ومنتجع أنانتارا اليان 
فوكيت ومنتجع فور ســيزونز كوه 

ساموي.

الخرطوم - وكاالت:

في  المتحــدة  األمم  بعثــة  قالــت   
الســودان إن مشــاورات بدأت يوم 
االثنين بهدف بدء مفاوضات مباشرة 
بعد  البالد  السياسية في  األزمة  لحل 

انقالب أكتوبر تشرين األول.
وأدت ســيطرة الجيش على السلطة 
تفضي  انتقالية  عمليــة  تعطيل  إلى 
إلى االنتخابــات، والتي كان الجيش 
قد وافق خاللها على تقاسم السلطة 
اإلطاحة  بعد  المدنية  الجماعات  مع 
بالرئيس عمر البشــير في انتفاضة 

.2019 عام 

كما أوقف االنقالب انفتاحا اقتصاديا 
بدأ خالله السودان الخروج من عزلة 
وعقوبات على مدى عقود. وأسفرت 
على  األمن  قوات  شنتها  قمع  حملة 
المتكررة منذ  الحاشدة  االحتجاجات 
 60 االنقالب عن مقتل ما يزيد على 

مدنيا وإصابة عدد أكبر بكثير.
الخاص  المتحدة  األمــم  وقال ممثل 
صحفي  مؤتمر  فــي  بيرتس  فولكر 
بالخرطوم يوم االثنين إن المحادثات 
الحق  وقت  في  بــدأت  التي  األولية، 
يوم االثنين، سوف تتطلب مشاورات 

فردية واسعة النطاق

اأبوظبي-وام:

 حــذرت نيابــة الطــوارئ واألزمــات 
االتحادية  العامــة  بالنيابة  والكــوارث 
من نشــر أو إذاعة أخبــار أو معلومات 
أو  أو إشــاعات مضللة عــن اإلجراءات 
الجهات  تتخذها  التي  االحترازية  التدابير 
عدم  علــى  التحريــض  أو  المختصــة، 

اتباعها، أو السخرية منها.
وقالــت - في بيان لها يوم االثنين - : » 
منصات  على  رصده  تم  ما  ضوء  في  إنه 
التواصــل االجتماعي من نشــر وتداول 
تظهر  صوتية  وتســجيالت  مرئية  مواد 
فيها بيانات بعــض المصابين بفيروس 
مصحوبة  الحصن،  تطبيق  على  كورونا 

تدعو  وتعليقــات،  غنائيــة  بمقاطــع 
االحترازية  باإلجــراءات  االلتــزام  لعدم 
للسخرية،  مادة  منها  وتتخذ  والوقائية، 
الدولة  تبذلها  التي  الجهود  من  ينال  مما 
وأجهزتهــا المعنية في مكافحة جائحة 
كوفيد - 19 ، لذلك تدعو أفراد المجتمع 
من  فيها  لما  السلوكيات  هذه  تجنب  إلى 
أن  شــأنها  من  إذ  عليها،  معاقب  جرائم 
تؤثر ســلباً على جهود األجهزة المعنية 
بالدولــة للتصدي لجائحة كوفيد - 19، 
والتأثير سلبا على المجتمع بما تبثه بين 
الحقيقة من شــعور  الناس على خالف 
باإلحباط وعدم جدوى إجراءات وجهود 
مكافحــة هذه الجائحــة، وحملها على 

محمل الهزل والسخرية«.

بيروت-)د ب اأ(:

على  عون  ميشال  العماد  اللبناني  الرئيس  أكد 
أهمية اللقاء الحواري الذي دعا إليه ســابقاً، 
الحوار  يتخطــى  أن  ضــرورة  على  مشــدداً 

الخالفات السياسية البسيطة.
جــاءت تصريحات الرئيس عــون جاء خالل 
شيخ  بعبدا  قصر  في  اإلثنين  يوم  اســتقباله 
الشــيخ  الدروز  الموحدين  لطائفــة  العقــل 
الدكتور ســامي ابي المنى على رأس وفد من 
الرئيس عون »إلى أن الخالف  الطائفة. ولفت 
السياسي ال يجب أن يوصلنا إلى خالف وطني 
حول مبادئ جوهرية وأساســية مثل الهوية 
والوجود، ما قد يهدد وحدة لبنان وســيادته 

واستقالله«.
وعبــر الرئيس عون عن أملــه في دعم هذه 
اللقاءات »ألن الحــوار يعنينا جميعاً، وهدفه 
ليــس تحقيق مصلحة حزبية أو شــخصية. 
فالوطــن للجميــع، واإلنماء كمــا االزدهار 
للجميع أيضاً، وعلينا التعاون للمحافظة على 
االطمئنان  ظــل  في  المشــتركة  الحياة  هذه 

واألمان«.
 27 اللبناني كان قد دعا في  الرئيس  أن  يذكر 
كانون أول/ديسمبر الماضي في كلمة متلفزة 
وجهها إلى اللبنانيين، إلى حوار وطني عاجل 
للتفاهــم على الالمركزيــة اإلدارية والمالية 
لحماية  الدفاعية  واالســتراتيجية  الموّسعة، 

لبنان، وخطة التعافي المالي واالقتصادي.

تون�س-)د ب اأ(:

 منح بنك التصدير واالستيراد السعودي تونس 
وارداتها  لتمويل  دوالر  مليون   200 يقارب  ما 
من المشــتقات النفطية السعودية، بحسب ما 
التونسية  أفادت به وزارة االقتصاد والتخطيط 
يوم اإلثنين.  ووقعت الشركة التونسية لصناعة 
الســعودي  البنك  مع  التمويل  اتفاقية  التكرير 
التنفيذي  الرئيس  وأعلن  واالستيراد.   للتصدير 
لبنك التصدير واالســتيراد السعودي سعد عبد 
لمرافقة  مؤسسته  استعداد  عن  الخلب،  العزيز 
الشــركات التونسية الناشــطة في القطاعين 
العــام والخاص من خالل تقديم خدمات مالية 
أكبر  دور  لعــب  على  قدراتها  تعــزز  متكاملة 
االقتصاد  وزير  وقال  التونســي.  االقتصاد  في 
االتفاقية تجسد  إن هذه  التونسي سمير سعيد 
التعاون واألخــوة بين تونس  متانة عالقــات 
والمملكة العربية السعودية والرغبة المشتركة 

في سبيل دفع الشراكة في مختلف المجاالت.
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الريا�س-)د ب اأ(:

أعلن التحالف العربي في اليمن الذي تقوده الســعودية 
عن تنفيذ 49 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي في 
محافظتي مأرب وشبوة، الواقعتين شرقي اليمن، خالل 
270 عنصرا  الماضية، أسفرت عن مقتل  24 ساعة  ال 
حوثيا. وقال التحالف في بيان يوم اإلثنين: »إنه نفذ 11 
عملية استهداف ضد الميليشيا في مأرب خالل الساعات 
اســتهداف ضد  تنفيذ 38 عملية  تم  الماضية، كما   24

الميليشيا في شبوة«.
وأكد التحالف أن« االستهدافات دمرت 36 آلية عسكرية، 

270 عنصًرا إرهابًيا«. وخسائر بشرية تجاوزت 
المعترف  اليمنية  للحكومة  تابعة  لجنة حقوقية  وكانت 
بها دولياً أعلنت أمس األحد، مقتل وإصابة 1171 مدنيا 
جراء »هجمات مباشــرة وعشــوائية« اتهمت ميليشيا 

الحوثي بتنفيذها خالل العام الماضي.

اأبوظبي-وام:

 تواصلت فعاليات تمرين »درع اإلمارات المشترك 
البحري  الغربي من المســرح  - 50« في االتجاه 
لدولــة اإلمارات والتي تســتمر حتــى 14 يناير 
الجاري ضمن سلســلة تمارين عملياتية مجدولة 
القوات  2022 بهــدف رفــع جاهزيــة  للعــام 
تمرين  شهد  الرئيسية.  وحداتها  بجميع  المسلحة 
تنفيذ  االثنين  يوم  المشــترك- 50  اإلمارات  درع 
لوحدات  جوا  المنقولة  للقوات  واســعة  عمليات 
من القوات البرية وحرس الرئاســة علي موجات 

متتالية ومتزامنة علي عدة أهداف منتخبة .
وقامت هــذه الوحدات بتنفيذ عمليات الدفاع عن 
المنقولة  القوات  عمليات  مع  بالتزامن  و  أهدافها 
جوا تم تنفيذ عمليات حماية لهذه القوات من قبل 
مقاتالت القوات الجوية و الطيران المشترك.. كما 
تم تنفيذ عمليات إســناد لوجستي بحري وجوي 

لدعم عمليات القوات المنقولة.

التحالف العربي: مقتــل 270 حوثياً 
في �ضبوة وماأرب باليمن 

تون�ــس توقع اتفاق تمويل �ضــعودي 
بقيمة 200 مليون دوالر

تمرين »درع االإمارات الم�ضترك - 50« 
يوا�ضل فعالياته

رئي�س الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون الرئي�س 
االإ�ضرائيلي في وفاة والدته

أبوظبي-وام:
 بعث صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة »حفظه الله« برقية تعزية إلى فخامة الرئيس يتسحاق 

هرتسوغ رئيس دولة إسرائيل وذلك في وفاة والدته.
كما بعث صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائــب رئيس الدولة رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي »رعاه 
الله« وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد 
أبوظبــي نائب القائد األعلى للقوات المســلحة برقيتي تعزية 

مماثلتين إلى فخامة الرئيس يتسحاق هرتسوغ.

كاز�خ�ستان تحدد معالم �لمرحلة بعد �إحكام 
�ل�سيطرة �أمنيًا
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التغير %ال�ضــابقالحالي التغير%  ال�ضــابقالحالي
1.01  8,353.99 8,394.823,229.57 0.31 3,195.69

محمد بن زايد ي�ؤكد دعم الإمارات كل ما يحقق ا�ستقرار كازاخ�ستانمحمد بن زايد ي�ؤكد دعم الإمارات كل ما يحقق ا�ستقرار كازاخ�ستان
محمدمحمد بن را�س��د ي�سدر قان�نًا لدمج اأ�سحاب الهمم  بن را�س��د ي�سدر قان�نًا لدمج اأ�سحاب الهمم 

في �سّتفي �سّتى مناحي الحياة باإمارة دبيى مناحي الحياة باإمارة دبي

�لرئي�س �للبناني: �لخالف 
�ل�سيا�سي يجب �أال يقود 

�إلى خالف وطني  

»تتمة ص 88««

دبي-وام:

 أصدر صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيــس مجلس الــوزراء »رعــاه الله« 
القانون  بصفتــه حاكماً إلمارة دبــي، 
بشأن حقوق   2022 لســنة  رقم /3/ 
األشخاص ذوي اإلعاقة في إمارة دبي.

كما أصدر ســمو الشــيخ حمــدان بن 
محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي 
المجلس  قرار  التنفيذي  المجلس  رئيس 
الالئحة  2022 بإصدار  رقم /1/ لسنة 

التنفيذّية للقانون.
وجــاء القانون لتحقيــق المواءمة مع 
خاصة  العالمية،  الممارســات  أفضــل 
االتفاقية  عليهــا  نصت  التي  الحقــوق 
الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
وتعزيز  لهــم  الكريم  العيش  لتحقيــق 
تطلعات إمارة دبي في االرتقاء بالخطط 

التنموية

بدء �لحو�ر لحل �أزمة ما بعد �النقالب 
في �ل�سود�ن 

�لنيابة تحذر من �لتحري�س على عدم �النقياد لالإجر�ء�ت 
و�لتد�بير �لوقائية �أو �ل�سخرية منها

»تتمة ص 88««»تتمة ص 88««

»تتمة ص 88««

»تتمة ص 88««

»�أبوظبي للتنمية« يوقع �تفاقية ��ستثمار 
في قطاع �ل�سياحة و�ل�سيافة بتايالند  

فالي دبــي تغير م�ضــار رحالتها اإلى 
كازاخ�ضتان

دبي-وام:
 FZ تم تغيير مســار رحــالت فالي دبي  أعلنت فالي دبي 
2/1721 و FZ737 / 8 بين دبي وألماتي لتعمل اآلن بين 
دبي ونور ســلطان حتى 14 يناير الجاري بسبب االوضاع 

الراهنة في ألماتي في كازاخستان.
وســيتم تشــغيل هذه الرحــالت باإلضافة إلــى الرحالت 
المجدولة بين دبي ونور سلطان .وقالت الناقلة إنها تواصل 

مراقبة الوضع ومراجعة جدول الرحالت لديها.

اأبوظبي-وام:

بن  الشيخ محمد  الســمو   أجرى صاحب 
أبوظبي نائب  آل نهيان ولي عهــد  زايــد 
امس  المســلحة  للقوات  األعلــى  القائد 
اتصاالً هاتفياً مع فخامة الرئيس قاســم 
جومــارت توكاييــف رئيــس جمهورية 
أكــد خالله دعم  الصديقة،  كازاخســتان 
اســتقرار  يحقق  ما  كل  اإلمــارات  دولة 
كازاخســتان ويحفظ أمنها ومؤسساتها 

وسالمها االجتماعي.
بن  الشيخ محمد  الســمو  واطلع صاحب 
زايد آل نهيــان خالل االتصال من فخامة 
على  توكاييف،  جومارت  قاســم  الرئيس 
آخر مســتجدات األوضاع فــي بالده في 
التي  ضوء األحداث األخيــرة واإلجراءات 
المؤسسات  وحماية  األمن  لبسط  اتخذت 

في البالد، »»طالع ص 2««

بغداد-)د ب اأ(:

 أعلن البرلمان العراقي يوم االثنين 
الترشــيح لمنصب  عن فتــح باب 
األربع  للسنوات  الجمهورية  رئيس 

المقبلة.
بيــان  فــي   ، البرلمــان  وقــال 
صحفــي يوم االثنيــن، إنه " فتح 
رئيس  لمنصــب  الترشــيح  بــاب 
الراغبيــن  فعلــى  الجمهوريــة 
فيهم  تتوافــر  ممــن  بالترشــيح 
الشروط تقديم طلباتهم التحريرية 
مشــفوعة بالوثائق الرسمية التي 
فيهم مع  الشروط  تلك  توافر  تثبت 
سيرهم الذاتية إلى رئاسة البرلمان  

وتسليمها إلى الدائرة القانونية في  
قصــر المؤتمرات خــالل األوقات 
صباحاً  التاســعة  الســاعة  مــن 
الثالثة بعد الظهر  ولغاية الســاعة 
والخميس  واألربعاء  الثالثــاء  أيام 

المقبلة".
يكــون  أن  البرلمــان  واشــترط 
رئيــس  لمنصــب  المرشــح  
الجمهوريــة  من أبويــن عراقيين 
عاما  األربعين  وأتم  األهلية  وكامل 
من العمر ، وصاحب سمعة حسنة 
وخبرة سياســية ومن المشــهود 
له بالنزاهة واالســتقامة والعدالة 

واالخالص للوطن.

�لعر�ق: فتح باب �لتر�سح لمن�سب �لرئي�س 
�ليوم و�النتخابات 8 فبر�ير

»تتمة ص 88«« »تتمة ص 88««

نور�ضلطان- الوحدة:

لجهات  تعليمات  توكاييــف  أصدر 
القانــون بتشــكيل فريق  إنفــاذ 
واســع  تحقيق  إلجــراء  تحقيق 
المسؤولين  جميع  وتقديم  النطاق 
نتائج  وســتقدم  العدالــة.  إلــى 
التحقيق لدى اكتماله إلى المجتمع 

الدولي.
تضمن كازاخســتان أمن وحماية 
في  األجنبية  الدبلوماسية  البعثات 
وممتلكات  موظفي  وكذلك  البالد، 
األجانب.  والمستثمرين  الشركات 
ســيتم إعــادة اســتقرار الوضع 
تغييرات  هنــاك  تكون  ولن  قريبا 
ومناخ  االقتصادية  السياســة  في 

الدولة، وســتظل  االســتثمار في 
التزاماتنا كاملة. جميع 

للوصول  المؤقت  التقييد  تنفيذ  تم 
بســبب  البالد  في  اإلنترنت  إلــى 
بعمليــة مكافحــة اإلرهاب لمنع 
االتصــال بين أعضــاء الجماعات 

اإلرهابية.

اأجرى ات�ضاالً هاتفياً بالرئي�س قا�ضم جومارت توكاييف 

»االإرهابيون �ضعوا لالإطاحة بالنظام الد�ضتوري بالقوة«



:ΩGh-»HO

 Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U Qó°UCG 

 zˆG √ÉYQ{ AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ádhódG ¢ù«FQ ÖFÉf

 áæ°ùd /3/ ºbQ ¿ƒfÉ≤dG ,»HO IQÉeE’ kÉªcÉM ¬àØ°üH

 IQÉeEG ‘ ábÉYE’G …hP ¢UÉî°TC’G ¥ƒ≤M ¿CÉ°ûH 2022

.»HO

 ó°TGQ øH óªfi øH ¿GóªM ï«°ûdG  ƒª°S Qó°UCG  Éªc

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

 áëFÓdG QGó°UEÉH 2022 áæ°ùd /1/ ºbQ ¢ù∏éŸG QGôb

.¿ƒfÉ≤∏d áqjò«ØæàdG

 äÉ°SQÉªŸG π°†aCG ™e áeAGƒŸG ≥«≤ëàd ¿ƒfÉ≤dG AÉLh

 á«bÉØJ’G É¡«∏Y â°üf »àdG ¥ƒ≤◊G á°UÉN ,á«ŸÉ©dG

 ≥«≤ëàd  ábÉYE’G  …hP  ¢UÉî°TC’G  ¥ƒ≤◊  á«dhódG

 ‘ »HO IQÉeEG äÉ©∏£J õjõ©Jh º¡d ËôµdG ¢û«©dG

 ≥Ñ°ùdG  ≥«≤– ¿Éª°Vh  ájƒªæàdG  §£ÿÉH  AÉ≤JQ’G

 èeódG  äÉ«∏ª©d  áªXÉædG  äÉ©jöûàdG  ôjƒ£J  ‘

 ájò«ØæJ áëF’ ôjƒ£J ¤EG áaÉ°VE’ÉH Gòg .»YÉªàL’G

 º¡bƒ≤M ≈∏Y ºª¡dG ÜÉë°UCG ∫ƒ°üM øª°†J á∏eÉ°T

.øjôNB’G ™e IGhÉ°ùŸG Ωób ≈∏Y

 ≈à°T ‘ áÄØdG √òg èeO ¤EG áëFÓdGh ¿ƒfÉ≤dG ±ó¡jh

 ¢û«©dG ‘ á«fÉµeE’Gh ≥◊G º¡ pëæeh ,IÉ«◊G »MÉæe

 á°†gÉæeh ,øjôNB’G ™e IGhÉ°ùŸG Ωób ≈∏Y π≤à°ùŸG

 ∂dP ‘ ÉÃ ,ábÉYE’G ¢SÉ°SCG ≈∏Y õ««ªàdG Qƒ°U ™«ªL

 ¥ƒ≤M  Úª°†Jh  ,∫Ó¨à°S’G  hCG  ∫ÉªgE’G  hCG  IAÉ°SE’G

 äÉ«é«JGÎ°S’Gh äÉ°SÉ«°ùdG ‘ ºª¡dG ÜÉë°UCG ¿hDƒ°Th

 ,á«eƒµ◊G ™jQÉ°ûŸGh èeGÈdGh §£ÿGh äÉ©jöûàdGh

 §£ÿGh  äÉ°SÉ«°ùdG  º°SQ  ‘  º¡cGöTEG  ¤EG  áaÉ°VEG

 ™æ o°U  ‘ ∂dòch  ,á«eƒµ◊G  èeGÈdGh  äÉ©jöûàdGh

 IO rƒL ≈∏Y ôKDƒJ ób »àdG hCG  º¡H á°UÉÿG äGQGô≤dG

.º¡JÉ«M

 É¡«dƒJ »àdG IÒÑµdG ájÉæ©dG QÉWEG ‘ ¿ƒfÉ≤dG »JCÉjh

 OÉéjEG ≈∏Y πeÉµdG ¢Uô◊Gh ºª¡dG ÜÉë°UC’ »HO IQÉeEG

 º¡bƒ≤M  º¡d  ¿ƒ°üj  …òdG  πeÉ°ûdG  ÊƒfÉ≤dG  QÉWE’G

 ‘ á∏eÉc IQƒ°üH êÉeóf’G ¢Uôa ™«ªéH º¡©àÁh

 ¿ƒ∏µ°ûj Ú∏YÉa ¢UÉî°TCÉc ºgQGhOCG ájOCÉJh ™ªàéŸG

 πµH  ≈¶–  ™ªàéŸG  íFGöT  øe  áª¡e  áëjöT

 IÉ«◊G äÉ«Yƒf π°†aCG ÒaƒJ É¡aóg ájÉæYh ΩÉªàgG

 øe IOÉØà°S’Gh ºgQGhOCÉH ´Ó£°V’G øe º¡æµ“ »àdG

 ¬àëF’h ójó÷G ¿ƒfÉ≤dG  ¬ªLÎj Ée ƒgh º¡bƒ≤M

.ájò«ØæàdG

ábÉYE’G …hP ¢UÉî°TC’G ¥ƒ≤M -

 äÉeóÿG  2022  áæ°ùd  /3/  ºbQ  ¿ƒfÉ≤dG  OóMh

 ÉgÒaƒJ á«æ©ŸG äÉ¡÷G ≈∏Y Öéj »àdG ¥ƒ≤◊Gh

 ™«ªL  ‘ èeGqódG  º«∏©àdG  :É¡æeh  ºª¡dG  ÜÉë°UC’

 èeGódG ∞«XƒàdGh ,π«gCÉàdG IOÉYEGh π«gCÉàdGh ,¬∏MGôe

 á«ë°üdG ájÉYôdGh ,äÉYÉ£≤dG ™«ªL ‘ πª©dG ¢Uôah

 á«fÉµeEG  ∂dòch ,á«YÉªàL’Gh  ,á«LÓ©dG  äÉeóÿGh

 QhO É¡«a ÉÃ ,äÉeóÿGh øcÉeC’G ∞∏àfl ¤EG ∫ƒ°UƒdG

 á«fÉµeEGh  ,á«FÉ°†≤dGh  á«WöûdG  äÉeóÿGh  IOÉÑ©dG

 ±ÓàNG  ≈∏Y  äÉeƒ∏©ŸGh  äÉfÉ«ÑdG  ¤EG  ∫ƒNódG

 ∞∏àfl ‘ É¡àMÉJEGh ,É¡dÉ°üjEG äÉ q°üæeh ÉgQOÉ°üe

 ¥ƒ≤◊ÉH  á«YƒàdGh  ∞jô©àdGh  ,I uöù« oŸG  ∫Éµ°TC’G

.ájQÉ°ùdG äÉ©jöûàdG ÖLƒÃ º¡d IQqô≤ oŸG

 ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ,¿ƒfÉ≤dG q¢üæd kÉ≤ah ,¥ƒ≤◊G πª°ûJ Éªc

 ,øjôNB’G ™e IGhÉ°ùŸG Ωób ≈∏Y á«aöüŸG äÉeóÿG

 á«aöüŸG äGAGôLE’G á©HÉàeh IöTÉÑe øe º¡æ«µ“h

 ÜÉ©dC’G  ‘ ácQÉ°ûŸGh  ,öùjh  ádƒ¡°Sh  ájôM πµH

.áØ∏àîŸG á«¡«aÎdG äÉ«dÉ©ØdGh á«°VÉjôdG

 á«eƒµ◊G äÉ¡÷G äÉ«MÓ°Uh ΩÉ¡e ¿ƒfÉ≤dG OqóMh

 ¿ƒfÉ≤dG  Gòg  ΩÉµMCG  øe  …CG  ò«ØæàH  ¢üàîJ  »àdG

.¬ÑLƒÃ IQOÉ°üdG äGQGô≤dGh

É«∏ oY áæéd -

 ájÉª◊ É«∏©dG áæé∏dG{ ôªà°ùJ ¿CG ≈∏Y ¿ƒfÉ≤dG q¢üfh

 Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°S á°SÉFôH zº nª p¡dG ÜÉë°UCG ¥ƒ≤M

 É¡àjƒ°†Y ‘ º°†J ,Ωƒàµe ∫BG  ó°TGQ  øH óªfi øH

 ‹ƒàH ,ºª¡dG ÜÉë°UCGh á«æ©ŸG äÉ¡÷G øY Ú∏uã o‡

 ‘ ºª¡dG ÜÉë°UCG ¿hDƒ°T ≈∏Y ΩÉ©dG ±GöTE’G ΩÉ¡e

 äGQOÉÑŸGh  §£ÿGh  äÉ°SÉ«°ùdG  QGôbEGh  ,»HO  IQÉeEG

.º¡bƒ≤M ájÉª pëH á∏«ØµdG

 á°UÉÿG  äÉ©jöûàdG  ìGÎbÉH  áæé∏dG  ¢üàîJ  Éªc

 ,™ªàéŸG ‘ º¡›Oh ºª¡dG ÜÉë°UCG ¥ƒ≤M ájÉªëH

 »àdG äÉ°SQÉªŸG π°†aCG ‘ ô¶ædGh ôjƒ£àdGh åëÑdGh

 §HGƒ°†dGh óYGƒ≤dG OÉªàYGh ,º¡bƒ≤M õjõ©J ‘ º¡°ùJ

 áeRÓdG á«°SÉ°SC’G äÉLÉ«àM’ÉH á≤∏©àŸG äÉjƒdhC’Gh

.™ªàéŸG ‘ º¡ p›Oh º¡∏«gCÉJh º¡àjÉYôd

IQƒ¶ëªdG ∫É©aC’G -

 ΩóY  Öéj  »àdG  IQƒ¶ëŸG  ∫É©aC’G  ¿ƒfÉ≤dG  OóMh

 …CG á°SQÉ‡ :É¡æeh ºª¡dG ÜÉë°UCG √ÉŒ É¡H ΩÉ«≤dG

 ‘ ÉÃ ,ábÉYE’G ¢SÉ°SCG ≈∏Y õ««ªàdG ∫Éµ°TCG øe πµ°T

 ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G øe ºª¡dG ÜÉë°UCG  óMCG  ¿ÉeôM ∂dP

 Ëó≤J øY ´Éæàe’G hCG ádƒ≤©ŸG ájÒ°ù«àdG äÉÑ«JÎdG

 …CG  ΩGóîà°SGh  ,¬d  IQqô≤ oŸG  äÉeóÿG  øe  áeóN  …CG

 π©a …CÉH ΩÉ«≤dG hCG ®ÉØdCG hCG ±É°UhCG hCG äÉë∏£°üe

 ¬FGQORG hCG ¬JGQób øe hCG ¬fCÉ°T øe π«∏≤àdG ¬æe ó°ü≤ oj

 IAÉ°SE’G hCG ¬dÓ¨à°SG ∂dòch ,∫Éµ°TC’G øe πµ°T …CÉH

 Ëó≤J  ‘  ∫ÉªgE’Gh  ,Qƒ°üdG  øe  IQƒ°U  …CÉH  ¬«dEG

 ÖfÉL øe ¬d áeRÓdG ájÉª◊G hCG á«°SÉ°SC’G ájÉYôdG

.¬àjÉYQ ≈∏Y ºFÉ≤dG

 ÜÉë°UCG øe ¢†î°T …CG ¢†jô©J ¿ƒfÉ≤dG ô¶M Éªc

 á«fÉ°ùfE’G ÒZ hCG á«°SÉ≤dG áHƒ≤©dG hCG á∏eÉ©ª∏d ºª¡dG

 ¬«∏Y á«ª∏©dG hCG á«Ñ£dG ÜQÉéàdG AGôLEGh ,áæ«¡ŸG hCG

 ≈∏Y ºFÉ≤dG á≤aGƒe hCG ,¬àjôM πeÉµH ¬à≤aGƒe ¿hO

 Ióªà©ŸG áª¶fC’Gh äÉ°SÉ«°ùdÉH ΩGõàd’G ΩóYh ,¬ pàjÉYQ

 ,É¡æY  IQOÉ°üdG  äÉª«∏©àdGh  ,á«æ©ŸG  äÉ¡÷G  øe

 IAÉ°SE’G ä’ÉM øe ádÉM …CG øY ÆÓHE’G øY ´Éæàe’Gh

.ºª¡dG ÜÉë°UC’ ∫Ó¨à°S’G hCG ∫ÉªgE’G hCG

äÉZÓÑdGh ihÉµ°ûdG IQGOEG -

 ÜÉë°UCG øe ¢üî°ûdG ≈∏Y Öéj ¬fEÉa ,¿ƒfÉ≤∏d kÉ≤ahh

 …CG ≈∏Y ó¡°ûj øe hCG ,¬àjÉYQ ≈∏Y ºFÉ≤dG hCG ,ºª¡dG

 hCG õ««“ hCG IAÉ°SEG …C’ ¢üî°ûdG Gòg É¡«a ¢Vqô©àj á© pbGh

 ÖLƒÃ IQô≤ŸG ¥ƒ≤◊G øe ¿ÉeôM hCG xó©J hCG ∫Ó¨à°SG

 äÉ©jöûàdG øe …CG hCG ájò«ØæàdG ¬àëF’h ¿ƒfÉ≤dG Gòg

 ‘ πc ,áq«æ©ŸG äÉ¡÷G ÆÓHEG ,¿CÉ°ûdG Gòg ‘ ájQÉ q°ùdG

 hCG iƒµ°T ™aQ hCG ÆÓHE’G ∫ÉM ‘h .¬°UÉ°üàNG ∫É›

 …P ¢üî°ûdG ájÉYQ ≈∏Y ºFÉ≤dG ÒZ øe ºt∏¶J Ëó≤J

 á°üàîŸG á«æ©ŸG äÉ¡÷G ≈∏Y ô¶ë oj ¬fEÉa ,ábÉYE’G

 IQOÉ°üdG äGQGô≤dGh ¿ƒfÉ≤dG Gòg ΩÉµMCG øe …CG ò«ØæàH

 ΩÉb  …òdG  ¢üî°ûdG  ájƒg  øY  ìÉ°üaE’G  ,¬ÑLƒÃ

 ∫ƒ°ü◊G ó©H ’EG º∏¶àdG hCG iƒµ°ûdG Ëó≤J hCG ÆÓHE’ÉH

.∂dP ≈∏Y á≤Ñ°ùŸG á«£ÿG ¬à≤aGƒe ≈∏Y

 ™ªàéoŸG á« pªæJ áÄ«g{ Å p°ûæ oJ ¿CG ≈∏Y ¿ƒfÉ≤dG q¢üfh 

 ºª¡dG  ÜÉë°UCG  Úµªàd  kÉ°UÉN  kÉeÉ¶f  z»HO  ‘

 äÉcÉ¡àf’G øY ÆÓHE’G øe º¡àjÉYQ ≈∏Y ÚªFÉ≤dGh

 ∫É› ‘ πc ,á«æ©ŸG äÉ¡÷G Ωƒ≤Jh ,º¡≤ëH áÑµJô oŸG

 äÉZÓÑdG »≤∏àd á«ª°SôdG äGƒæ≤dG OÉéjEÉH ,¬°UÉ°üàNG

 É¡JÉ°UÉ°üàNÉH  á≤u∏©à oŸG  äÉª∏¶àdGh  ihÉµ°ûdGh

 ,áqjò«ØæàdG ¬àëF’h ¿ƒfÉ≤dG Gòg ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG

 √òg OƒLƒH ™ªàéŸG OGôaCG ∞jô©àd á∏ pYÉa á«dBG ™°Vhh

 ihÉµ°ûdGh äÉZÓÑdG ∂∏J ¿ƒª°†e á÷É©eh äGƒæ≤dG

.äÉª∏¶àdGh

á«Øjô©àdG ábÉ£ÑdG -

 ™ªàéoŸG  á« pªæJ  áÄ«g{  ôªà°ùJ  ¿ƒfÉ≤∏d  kÉ≤ahh

 äÉbÉ£ÑdG  »gh  ,óæ°S  äÉbÉ£H  QGó°UEÉH  z»HO  ‘

 ¢UÉî°TC’G  äÉfÉ«H  IóYÉb  ‘ Ú∏ qé°ù oŸÉH  á q°UÉÿG

 º¡ pH ∞jô©à∏d Ωóîà°ùJ ,»HO IQÉeEG ‘ ºª¡dG ÜÉë°UCG

 äÓ«¡°ùàdGh äÉeóÿG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ‘ º¡ pJóYÉ°ù oeh

 ¬àëF’h ¿ƒfÉ≤dG  Gòg ÖLƒÃ º¡d IQô≤ŸG ÉjGõŸGh

.ájQÉ°ùdG äÉ©jöûàdGh ájò«ØæàdG

áqjQGOE’G äGAGõédGh äÉØdÉî oªdG -

 ¿ƒfÉ≤dG Gòg ΩÉµMC’ áØdÉfl …CG ÖµJôj øe πc ÖbÉ© ojh

 ‘ IOóëoŸG äÉeGô¨dÉH ¬ÑLƒÃ IQOÉ q°üdG äGQGô≤dGh

 ∫ÉM ‘ áeGô¨dG áª«b ∞YÉ°†Jh ,áqjò«ØæàdG ¬àëF’

 øe IóMGh áæ°S ∫ÓN É¡JGP áØdÉîŸG ÜÉµJQG IOhÉ©e

 ‘ ójõj ’ ÉÃh ,É¡d á≤HÉ°ùdG áØdÉîŸG ÜÉµJQG ïjQÉJ

.ºgQO ∞dCG 100 ≈∏Y ≈°übC’G ÉguóM

 áq«æ©ŸG á¡é∏d Rƒéj ,áeGô¨dG áHƒ≤Y ¤EG áaÉ°VE’ÉHh

 Ö pµJô oe ≥ëH á«dÉàdG ÒHGóàdG øe ÌcCG hCG óMGh PÉîJG

 IóŸ  ¬WÉ°ûf  ádhGõe  øY  ∞ pdÉîoŸG  ∞bh  :áØdÉîŸG

 πÑb øe ¢ü«NÎdG AÉ¨dEGh ,ô¡°TCG áà°S ≈∏Y ójõJ ’

 ájQGOE’G äGAGõ÷G πîJ ’h ,¢ü«NÎdÉH áq«æ©ŸG á¡÷G

 iôNCG áHƒ≤Y …CG ¢VôØH ¿ƒfÉ≤dG Gòg ÖLƒÃ IQô≤ŸG

 øe πc ≥ëH ájQÉ q°ùdG äÉ©jöûàdG ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæe

. ºª¡dG ÜÉë°UCG ¢ùÁ Qƒ¶fi π©a …CG ÖµJôj

äGAÉ¨dE’Gh ∫ƒ∏ëdG -

 2014 áæ°ùd /2/ ºbQ ¿ƒfÉ≤dG πfi ¿ƒfÉ≤dG Gòg qπëj

 IQÉeEG ‘ ábÉYE’G …hP ¢UÉî°TC’G ¥ƒ≤M ájÉªM ¿CÉ°ûH

 ióŸG ¤EG ôNBG ™jöûJ …CG ‘ ¢üf …CG ≈¨∏ ojh ,»HO

 áæ°ùd /3/ ºbQ ¿ƒfÉ≤dG ΩÉµMCGh ¬«a ¢VQÉ©àj …òdG

 øe ¬H πª© ojh ,áq«ª°SôdG Iójô÷G ‘ öûæ ojh 2022

.√öûf ïjQÉJ

 2022 áæ°ùd /3/ ºbQ ¿ƒfÉ≤∏d áqjò«ØæàdG áëFÓdG -

 á«æ©ŸG äÉ¡÷G QGhOCG ¿ƒfÉ≤∏d ájò«ØæàdG áëFÓdG Rqõ©J

 ,IÉ«◊G »MÉæe ™«ªL ‘ »©ªàéŸG èeódG ¿Éª°†d

 ≥«°ùæàdGh  »cQÉ°ûàdG  πª©dG  IQhöV  ≈∏Y  ócDƒJh

 áªYGódG  äÉ¡÷Gh  á«æ©ŸG  äÉ¡÷G  ÚH  ¿hÉ©àdGh

 áëFÓdG äÉ«£©e ¿Î≤Jh ,¬°UÉ°üàNG Ö°ùM πc É¡d

 ájQGOE’G äÉæ«°ùëàdGh ,ájƒ«◊G èeGÈdG øe áYƒªéÃ

 ‘  AGOC’G  èFÉàf  Ú°ù–  ¿Éª°V  É¡fCÉ°T  øe  »àdG

.»©ªàéŸG èeódG äGöTDƒe

á«LÓ©dG äÉeóîdGh á«ë°üdG ájÉYôdG -

 áæ°ùd  /3/  ºbQ  ¿ƒfÉ≤∏d  ájò«ØæàdG  áëFÓd  kÉ≤ahh

 ‘  ábÉYE’G  …hP  ¢UÉî°TC’G  ¥ƒ≤M  ¿CÉ°ûH  2022

 á°ù°SDƒeh ,»HO ‘ áë°üdG áÄ«g ¤ƒàJ ,»HO IQÉeEG

 ,¬°UÉ°üàNG ∫É› ‘ πc ,á«ÁOÉcC’G á«ë°üdG »HO

 ¿Éª°V ≈∏Y πª©dG ,á«æ©ŸG äÉ¡÷G ™e ≥«°ùæàdÉHh

 äÉeóÿG  øe  ójó©dG  ≈∏Y  ºª¡dG  ÜÉë°UCG  ∫ƒ°üM

 ,ôªà°ùeh …QhO πµ°ûH á«dhC’G á«ë°üdG ájÉYôdG :É¡æeh

 á«ë°üdG äÉØYÉ°†ŸGh ábÉYE’G áLQO ™e Ö°SÉæàj ÉÃh

 ájÉYôdG  Ëó≤J  ∂dòch  ,äóLh  ¿EG  ,É¡d  áÑ pMÉ°ü oŸG

 Ö°ùëH  á°ü°üîà oŸG  á«LÓ©dGh  á«FÉbƒdG  á«ë°üdG

 áLQO º obÉØJ ™æe ∂dP ‘ ÉÃ ,É¡àLQOh ábÉYE’G ´ƒf

 AGOC’Gh ƒªædG ≈∏Y »Ñ∏°ùdG ÉgÒKCÉJ øe ó◊Gh ,ábÉYE’G

 óM ≈fOCG ¤EG ºª¡dG ÜÉë°UCG øe ¢üî°û∏d »Ø«XƒdG

.ø pµ‡

 á«æ«eCÉàdG á«£¨àdG »HO ‘ áë°üdG áÄ«g ¤ƒàJ Éªc

 ÜÉë°UC’  áªFÓŸG  á°ü u°üîà oŸGh  á«dqhC’G  á«ë°üdG

 á«ë°üdG äÉeóÿG »eó≤Ÿ ôªà°ùŸG ÖjQóàdGh ,ºª¡dG

 Ióªà©ŸG  ÒjÉ©ª∏d  kÉ≤ah  ,ºgöSCGh  º¡©e  πeÉ©à∏d

 äBÉ°ûæŸG áÄ«¡J ∂dòch ,á«ë°üdG ø¡ŸG á°SQÉ‡ ‘

 øµ o“  IQƒ°üH  á«ë°üdG  äÉeƒ∏©ŸGh  ≥aGôŸGh

 É¡«dEG ∫ƒ°UƒdGh ÉgOÉ«JQG øe ºª¡dG ÜÉë°UCG ¢UÉî°TC’G

 »HO Oƒc ‘ IOóëŸG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah ,öùjh ádƒ¡°ùH

 ∫Éµ°TC’Gh ≠«°üdG ΩGóîà°SG É¡«a ÉÃ ,á∏ qgDƒ oŸG áÄ«Ñ∏d

 äÓé°ùdÉH á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸG ÒaƒJ óæY I uöù« oŸG

 äÉØ°UƒdGh  ,ºª¡dG  ÜÉë°UCG  ¢UÉî°TCÓd  á«Ñ£dG

 ™°VƒdÉH á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸG øe ÉgÒZh ,á«LÓ©dG

.º¡d »ë°üdG

 π«gCÉàdG IOÉYEGh π«gCÉàdG -

 ¢UÉî°TC’G ¿CG ≈∏Y ¿ƒfÉ≤∏d ájò«ØæàdG áëFÓdG â q°üfh

 äÉeóN ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ‘ ≥◊G º¡d ºª¡dG ÜÉë°UCG

 ,π«gCÉàdG IOÉYEGh π«gCÉà∏d á∏eÉµàeh á∏eÉ°T èeGôHh

 ,º¡æe  πµd  ájOôØdG  äÉLÉ«àM’G  »YGô oj  ƒëf  ≈∏Y

 ,»HO ‘ ™ªàéŸG á«ªæJ áÄ«g øe πc ≈∏Y ¿ƒµjh

 ,ájöûÑdG  á«ªæàdGh  áaô©ŸG  áÄ«gh ,áë°üdG  áÄ«gh

 ∫É›  ‘  πc  á«æ©ŸG  äÉ¡÷G  ™e  ≥«°ùæàdÉH

 IOÉYEGh π«gCÉàdG äÉeóN º«¶æàH ΩÉ«≤dG ,¬°UÉ°üàNG

 ∫ƒ°üM  ¿Éª°V  ≈∏Y  πª©dGh  ,IQÉeE’G  ‘  π«gCÉàdG

 èeGÈdGh Iõ¡LC’Gh äÉeóÿG ≈∏Y ¢UÉî°TC’G A’Dƒg

 ,ºgöSC’h º¡d »YÉªàL’Gh »°ùØædG π«gCÉàdG :É¡æeh

 π«gCÉàH á°ü u°üîà oŸG õcGôŸG äÉeóN øe IOÉØà°S’Gh

 º¡æ«µ“h ,ºª¡dG ÜÉë°UCG ¢UÉî°TC’G π«gCÉJ IOÉYEGh

 äÉeóÿG ≈∏Y º¡dƒ°üM Ò°ù«Jh ,É¡«dEG ∫ƒ°UƒdG øe

.õcGôŸG ∂∏J É¡eó≤J »àdG á«∏«gCÉàdG

 áÄ«g á«dhDƒ°ùe ≈∏Y ájò«ØæàdG áëFÓdG â°üf Éªc

 ºª¡dG  ÜÉë°UCG  ∫ƒ°üM ¿Éª°V ‘ ™ªàéŸG á«ªæJ

 ™àªàdG øe º¡æµ“ »àdG á«YÉªàL’G äÉeóÿG ≈∏Y

.ºgöSC’h º¡d ≥F’ »°û«©e iƒà°ùÃ

 º«∏©àdG -

 ÜÉë°UCG ¢UÉî°TCÓd ≥ëj ,ájò«ØæàdG áëFÓd kÉ≤ahh

 kAGóàHG ,¬∏MGôe ™«ªL ‘ º«∏©àdG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ºª¡dG

 ,»°SQóŸG º«∏©àdÉH kGQhôe ,Iô uµÑ oŸG ádƒØ£dG á∏Môe øe

 áÄ«g  ≈∏Yh  ,» pæ n¡ pŸG  ÖjQóàdGh  ,ôªà°ùŸGh  ,‹É©dGh

 äÉ¡÷G  ™e  ≥«°ùæàdÉH  áqjöûÑdG  á« pªæàdGh  áaô©ŸG

 ΩóY øª°†J »àdG äÉq«dB’Gh äGAGôLE’G ™°Vh á«æ©ŸG

 ‘ º«∏©àdG  øe  ºª¡dG  ÜÉë°UCG  ¢UÉî°TC’G  ¿ÉeôM

 º«∏©àdG èeGÈH º¡bÉëàdG Rõ©J »àdGh ,¬∏ pMGôe ™«ªL

 ,á«dÉ©dG IO rƒ÷G äGP á∏jóÑdG º«∏©àdG äGQÉ°ùeh èeGódG

 ¢SÉ°SCG  ≈∏Yh  ,õ««“  ¿hO  äÉjƒà°ùŸG  ™«ªL  ‘

 ájÒ°ù«àdG äÉÑ«JÎdG ÒaƒJ ¿Éª°V ™e ¢UôØdG DƒaÉµJ

 ájƒHôJ hCG á«ª«∏©J á°ù q°SDƒ oe …C’ Rƒéj ’h .ádƒ≤©ŸG

 º«∏©àdG øe ¢üî°T …CG ¿ÉeôM á°UÉN hCG âfÉc áeÉY

 ä’óH hCG Ωƒ°SQ …CG ¢Vôa É¡d Rƒéj ’h ,¬ pàbÉYEG ÖÑ°ùH

 â–  êQóæJ  »àdG  äÉeóÿG  π pHÉ≤ oe  áq«aÉ°VEG  á«dÉe

 äÉ¡÷G óªà©J ¿CG ≈∏Y ,ádƒ≤©ŸG áqjÒ°ù«àdG äÉÑ«JÎdG

 ‘ áq«ë«°VƒàdG ádOC’Gh •höûdG º«∏©àdÉH áq«æ©ŸG

 ≈∏Y  qÚ©àj  ∂dP  ≥«≤– äÉjÉ¨dh  ,º«∏©àdG  ∫É›

 äÉ°SÉ«°ùdG  ™°Vh  áqjöûÑdG  á« pªæàdGh  áaô©ŸG  áÄ«g

 ÒaƒJ  øª°†J  »àdG  ÒjÉ©ŸGh  èeGÈdGh  §£ÿGh

 ™e ≥aGƒàj ÉÃh ,ºª¡dG ÜÉë°UCG ¢UÉî°TCÓd º«∏©àdG

 äÉ°SQÉª oŸG π°†aCGh IO rƒ÷Gh ΩGõàd’G äÉjƒà°ùe ≈∏YCG

 »àdG èeGÈdG ™°Vh ∂dòch ,¿CÉ°ûdG Gòg ‘ á≤Ñ£ŸG

 øe  á«ª«∏©àdG  QOGƒµdG  ∞«XƒJ  ™«é°ûJ  ¤EG  ±ó¡J

 á≤jô£H IAGô≤dGh áHÉàµdG ºt∏©J Ò°ù«Jh ,ºª¡dG ÜÉë°UCG

 ºYód áãjó◊G Iõ¡LC’Gh äÉ«æ≤àdG ΩGóîà°SGh zπjGôH{

 πFÉ°Shh ¥oô oW ôaƒJ ¿Éª°Vh ,ájöüÑdG ábÉYE’G …hP

 ºª¡dG ÜÉë°UCG áÑ∏£dG á«dÓ≤à°SG Rõ©J »àdG ∫É°üJ’G

.ÖjQóàdGh º«∏©àdG ‘

äÉq«dÉ©ØdG »a ácQÉ°û oªdG -

 ≈∏Y ácQÉ°ûŸG ‘ ≥◊G ºª¡dG ÜÉë°UCG ¢UÉî°TCÓdh

 á«aÉ≤ãdG  äÉ«dÉ©ØdG  ‘  ºgÒZ  ™e  IGhÉ°ùŸG  Ωób

 ≈∏Yh ,ÉgÒZh á«YÉªàL’Gh á«¡«aÎdGh á«°VÉjôdGh

 äÉ«dÉ©ØdG √òg º«¶æJ ≈∏Y ±GöTE’ÉH á«æ©ŸG äÉ¡÷G

 »àdG á∏ qgDƒ oŸG áÄ«ÑdG ÚeCÉJ ≈∏Y πª©dGh IQÉeE’G ‘

 Qó≤dÉH  áØ∏àîŸG  äÉq«dÉ©ØdG  ‘  º¡àcQÉ°ûe  øª°†J

 á°UôØdG áMÉJEGh ,ábÉYE’G áLQOh ´ƒf ¬H íª°ùj …òdG

 ≈∏Y áØ∏àîŸG äÉ«dÉ©ØdG ‘ ácQÉ°ûª∏d º¡d á«aÉµdG

.»ŸÉ©dGh »ª«∏bE’Gh »æWƒdG iƒà°ùŸG

 ájò«ØæàdG áëFÓdG äócCGh πª©dG ¢Uôah ∞«XƒàdG -

 ¢Uôa ÒaƒJ IQhöV 2022 áæ°ùd /3/ ºbQ ¿ƒfÉ≤∏d

 ‘  kAGƒ°S  ,ºª¡dG  ÜÉë°UCG  ÉgQÉàîj  èeGO  ∞«XƒJ

 ∫ÉªYC’G IöTÉÑe ≥jôW øY hCG ¢UÉÿG hCG ΩÉ©dG ´É£≤dG

 ¿ÉeôM á°UÉN hCG áeÉY á¡L …C’ Rƒéj ’h ,Iqô o◊G

 ÒaƒJ ΩóY hCG ,¬àbÉYEG ÖÑ°ùH πª©dG øe ¢üî°T …CG

 AGOCG øe ¬æµ o“ »àdG ádƒ≤©ŸG áqjÒ°ù«àdG äÉÑ«JÎdG

.øjôNB’G ™e ÅaÉµà oe πµ°ûH πª©dG

 áaô©ŸG áÄ«g ,¿ƒfÉ≤∏d ájò«ØæàdG áëFÓdG âeõdCG Éªc

 äÉ¡÷G  ™e  ≥«°ùæàdÉH  »HO  ‘ ájöûÑdG  á« pªæàdGh

 ∞«XƒàdG ≥«≤– :É¡æe ,äÉeGõàd’G øe Oó©H ,áq«æ©ŸG

 º¡≤M  õjõ©Jh  ºª¡dG  ÜÉë°UCG  ¢UÉî°TCÓd  èeGqódG

 êÉàfE’G ≈∏Y º¡ pJQó≤H ºgQƒ©°T á«ªæJh ,πª©dG ‘

 πª©dG ‘ º¡≤ëH »©ªàéŸG »YƒdG ™aQh ,AÉ£©dGh

 π«gCÉàdGh ¬«LƒàdG ¢Uôa ÒaƒJ ¿Éª°Vh ,¬«∏Y º¡ pJQóbh

 ôjƒ£àdGh ÖjQóàdGh »Ø«XƒdG OGóYE’Gh »æ¡ŸG ÖjQóàdGh

 kÉ≤ah  ºª¡dG  ÜÉë°UCG  ¢UÉî°TCÓd  ôªà°ùŸG  »Ø«XƒdG

 á«æ¡ŸG äGÈÿGh äGQÉ¡ŸG º¡ pHÉ°ùcEGh ,º¡ pJÉLÉ«àM’

.πª©dG ¥ƒ°S ‘ áHƒ∏£ŸGh áeRÓdG

 ∫ƒ°UƒdG áq«fÉµeEG -

 áæ°ùd /3/ ºbQ ¿ƒfÉ≤∏d ájò«ØæàdG áëFÓdG â q°üfh

 IQÉeEG ‘ ábÉYE’G …hP ¢UÉî°TC’G ¥ƒ≤M ¿CÉ°ûH 2022

 äÉÄ«ÑdG ¤EG ∫ƒ°UƒdG á«fÉµeEG ‘ º¡à«≤MCG ≈∏Y »HO

 É¡«a  ÉÃ ,≥aGôŸG  ™«ªL á∏eÉ°T  ,É¡YGƒfCG  ∞∏àîÃ

 á°UÉÿGh áeÉ©dG äÉeóÿGh äÉeƒ∏©ŸGh π≤qædG ≥aGôe

.É¡«dEG ∫ƒ°UƒdG ºgÒZ ™«£à°ùj »àdG

 ,äÉeGõàd’G øe Oó©H á«æ©ŸG äÉ¡÷G áëFÓdG âeõdCGh

 ‘ á∏gDƒŸG áÄ«ÑdÉH á≤∏©àŸG ÒjÉ©ŸG ≥«Ñ£J :É¡ªgCG

 ‘ á°üàîŸG á£∏°ùdG øe óªà©ŸG ,AÉæÑ∏d »HO Oƒc

 áÄ«¡àdG  çGóME’ óªà©ŸG ™LôŸG √QÉÑàYÉH ,IQÉeE’G

.ºª¡dG ÜÉë°UCG ¢UÉî°TCÓd áÑ°SÉæŸG á«fÉµŸG

 äÉ¡÷G ¤ƒàJ ,ÒjÉ©ŸG √òg ò«ØæJ ¿Éª°V äÉjÉ¨dh

 ,ΩÉ¡ŸG  øe  OóY  ò«ØæJ  »HO  IQÉeEG  ‘  á«æ©ŸG

 äÉÑ∏£àŸGh  ¢ù°SC’G  ™°Vh »HO ájó∏H  ¤ƒàJ  å«M

 ≥«Ñ£J  ¿Éª°†d  áeRÓdG  äGAGôLE’Gh  äÉWGÎ°T’Gh

 kÉ≤ah á«fGôª©dG äÉÄ«ÑdG ‘ πeÉ°ûdG º«ª°üàdG ÇOÉÑe

 á«fÉµeEG  ≥≤ëj πµ°ûH ,É¡H áWƒæŸG äÉ°UÉ°üàNÓd

 ádƒ¡°S πµH É¡eGóîà°SGh É¡«dEG ºª¡dG ÜÉë°UCG ∫ƒ°Uh

 áÄ«ÑdG ÒjÉ©Ÿ πeÉ q°ûdG ò«ØæàdG ≈∏Y ±GöTE’Gh ,öùjh

 ≥WÉæe  ™«ªL  ‘  AÉæÑ∏d  »HO  Oƒc  ‘  á∏gDƒŸG

 ¥ô o£dG áÄ«gh »HO ájó∏H øe πc ¤ƒàJ Éªc ,IQÉeE’G

 ¢ü«NGôJ  QGó°UEÉH  á q°üàîoŸG  äÉ¡÷Gh  ,äÓ°UGƒŸGh

 RÉ‚EGh  ò«ØæàH  äÉ°ù q°SDƒ oŸGh  äÉc qöûdG  ΩGõdEG  ,AÉæÑdG

 ≥aGôeh πFÉ°Shh ¥ô t£dGh äBÉ°ûæ oŸGh ÊÉÑŸGh ™jQÉ°ûŸG

 Oƒc ‘ á∏ qgDƒ oŸG áÄ«ÑdG ÒjÉ©Ÿ kÉ≤ah π≤ædG äÉeóNh

.AÉæÑ∏d »HO

äÓ°UGƒeh ¥ôW -

 /3/  ºbQ  ¿ƒfÉ≤∏d  ájò«ØæàdG  áëFÓdG  q¢üæd  kÉ≤ahh

 ‘  äÓ°UGƒŸGh  ¥ô t£dG  áÄ«g  ¤ƒàJ  ,2022  áæ°ùd

 á«ª«ª°üàdG á«°Sóæ¡dG á«°SÉ«≤dG ÒjÉ©ŸG ôjƒ£J »HO

 ôHÉ©ŸGh áØ°UQC’Gh ¥ô t£dG áÄ«¡àd áeRÓdG ájò«ØæàdGh

 ΩÉ©dG  π≤ædG  äÉÑcôeh  ≥aGôeh  äÉ£fih  ∞bGƒŸGh

 É¡d IófÉ°ùŸG áª p¶fC’Gh äÉeóÿG ™«ªLh ,É¡ pYGƒfCÉH

 ™°Vhh ,á«ŸÉ©dG äÉ°SQÉªŸG π°†aCG ≥ah IQÉeE’G ‘

 π≤ædG  πFÉ°Shh  ¥ô t£dG  áÄ«¡àd  áeRÓdG  äÉØ°UGƒŸG

 øª°†j ÉÃ äÉeóN øe ¬eó≤J Ée ™«ªLh äÓ°UGƒŸGh

 É¡«dEG  ºª¡dG  ÜÉë°UCG  ¢UÉî°TC’G  ∫ƒ°Uh  á«fÉµeEG

 ∞∏àfl ‘ º¡d á°ü q°ü ofl óYÉ≤e ÒaƒJh ,ádƒ¡°ùH

 π«¡°ùJh ,ÜÉctôdG QÉ¶àfG äÉ£fih ΩÉ©dG π≤ædG πFÉ°Sh

 º¡H á°UÉÿG äÉÑcôŸG IOÉ«b ¢ü nNoQ ≈∏Y º¡dƒ°üM

.¿CÉ°ûdG Gòg ‘ ájQÉ q°ùdG äÉ©jöûà∏d kÉ≤ah

á«ªbQ äÉeóN -

 º o¶ ofh áq«ªbôdG äÉeóî∏d ∫ƒ°UƒdG á«fÉµeEG ¿Éª°†dh

 ,iôNC’G äÉeóÿG øe ÉgÒZh ∫É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ŸG

 áMÉàŸG I uöù« oŸG ∫Éµ°TC’G  ∞∏àfl »qæÑJ ∫ÓN øe

 á«ªbôdG »HO áÄ«g q¤ƒàJ ,äÉbÉYE’G ´GƒfCG  ∞∏àîŸ

 äÉÑ∏£àÃ á°UÉÿG á«æØdG ÒjÉ©ŸGh äÉ°SÉ«°ùdG ™°Vh

 á«fhÎµdE’G  ™bGƒŸÉc  á«ªbôdG  äGƒæ≤dG  π«gCÉJ

 ióe ≈∏Y ±GöTE’G ∂dòch ,ÉgÒZh á«còdG äÉ≤«Ñ£àdGh

 ™e Ö°SÉæàj ÉÃ ,É¡H ¢UÉÿGh ΩÉ©dG ÚYÉ£≤dG ΩGõàdG

 É¡«dEG ∫ƒ°UƒdG π«¡°ùàd ,áMÉàŸG OQGƒŸGh äÉjƒdhC’G

 öûfh , ádƒ¡°ùH ºª¡dG ÜÉë°UCG π nÑ pb øe É¡eGóîà°SGh

 äÉ≤«Ñ£àdGh á«fhÎµdE’G ™bGƒŸG π«gCÉJ ∫ƒM »YƒdG

.É¡æe IOÉØà°S’Gh É¡eGóîà°SG º¡d í«àJ IQƒ°üH á«còdG

 OÉ«JQG  ‘  ≥◊G  ºª¡dG  ÜÉë°UC’  áëFÓdG  â∏ nØch

 º¡à°SQÉ‡ øe ó– ≥FGƒY …CG  ¿hO áeÉ©dG  øcÉeC’G

 ≈∏Y ±GöTE’ÉH á«æ©ŸG äÉ¡÷G âeõdCGh ,≥◊G Gò¡d

 ÅWGƒ°Th ≥FGóMh m¿ÉÑe øe É¡àÄ«¡àH á qeÉ©dG øcÉeC’G

 IQƒ°üH ÉgÒZh ∞MÉàeh Ö pYÓeh ìQÉ°ùeh äÉÑàµeh

 ,öùjh ádƒ¡°ùH É¡«dEG ∫ƒ°UƒdGh ÉgOÉ«JQG øe º¡æ uµ o“

.AÉæÑ∏d »HO Oƒc ‘ IOqóë oŸG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah

á«YÉªàL’G äÉeóîdG -

 áæ°ùd /3/ ºbQ ¿ƒfÉ≤∏d ájò«ØæàdG áëFÓdG âæª°Vh

 ∫ƒ°ü◊G ‘ ≥◊G ºª¡dG ÜÉë°UCG ¢UÉî°TCÓd 2022

 ™àªàdG  øe º¡æµÁ ÉÃ á«YÉªàL’G  äÉeóÿG ≈∏Y

 ,õ««“  ¿hO  ºgöSC’h  º¡d  ≥F’  »°û«©e  iƒà°ùÃ

 »HO ‘ ™ªàéŸG á«ªæJ áÄ«g ¤ƒàJ ∂dP ≥«≤ëàdh

 ÜÉë°UC’  á«dÉŸG  ™aÉæŸG  äÉeóN  Ëó≤Jh  IQGOEG

 ºYódG äÉeóN Ëó≤Jh ,á«æ«Y hCG âfÉc ájOÉe ,ºª¡dG

 á°ü°üîàe õcGôe AÉ°ûfEG  ™«é°ûJh ,º¡d »YÉªàL’G

 ,ábÉYE’G …hP ¢UÉî°TCÓd áq«YÉªàL’G äÉeóÿG Ëó≤àd

 ≥«Ñ£Jh ôjƒ£J ∫ÓN øe õcGôŸG √òg πªY º«¶æJh

.IO rƒ÷G ¿Éª°Vh áHÉbqôdG ôWCGh ¢ü«NÎdG äÉ°SÉ«°S

 äÉeóN Ëó≤J »HO ‘ ™ªàéŸG á«ªæJ áÄ«g ¤ƒàJ Éªc

 √òg ÖjQóJh  ,ºª¡dG  ÜÉë°UCG  öSC’  …öSC’G  OÉ°TQE’G

 πeÉ©àdGh ,º¡©e πeÉ©àdGh π°UGƒàdG ¥oô oW ≈∏Y öSC’G

 ΩÉ¶æ∏d kÉ≤ah ∫Ó¨à°S’Gh ∫ÉªgE’Gh IAÉ°SE’G ä’ÉM ™e

 ÜÉë°UCG ø uµ oÁ πµ°ûHh ,¿CÉ°ûdG Gòg ‘ É¡jód óªà©ŸG

 áÑµJô oŸG äÉcÉ¡àf’G øY ÆÓHE’G øe ºgÒZ hCG ºª¡dG

.öùjh ádƒ¡°ùH º¡≤ëH

á«aô°üªdGh áq«fÉµ°SE’G äÉeóîdG -

 á«fÉµ°SE’G äÉeóÿG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G Ö∏W Ωuó≤ oe í næ oÁ

 ‘ ¬jód hCG Ú«JGQÉeE’G øe ºª¡dG ÜÉë°UCG øe ¿Éc GPEG

 ‘ ájƒdhC’G ,ºª¡dG ÜÉë°UCG øe ¢UÉî°TC’G óMCG ¬JöSCG

 í næ pŸGh ¢Vhô≤dÉc áq«fÉµ°SE’G äÉeóÿG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G

 èeGÈdG øe áeqó≤ oŸG áq«æµ°ùdG äGQÉ°ûà°S’Gh ,áq«æµ°ùdG

 øH óªfi á°ù°SDƒe ΩGõdEG ™e ∂dòd áªYGqódG áq«eƒµ o◊G

 áÄ«¡àdG äÉØ°UGƒe ôaƒJ øe ≥≤ëàdG ¿Éµ°SEÓd ó°TGQ

 ,ºª¡dG ÜÉë°UC’ á«æÑŸG hCG á°ü°üîŸG øcÉ°ùŸG ‘

 ø pcÉ°ùª∏d áeRÓdG áÄ«¡àdG çGóMEG πØµJ §£N ™°Vhh

 ó©H É¡H GƒÑ«°UCG  øjòdG ºª¡dG ÜÉë°UC’ Ö∏£dG óæY

.áq«fÉµ°SE’G áeóÿG øe º¡ pJOÉØà°SG

 ±QÉ°üŸG ¿ƒfÉ≤∏d ájò«ØæàdG  áëFÓdG  âeõdCG  ,∂dòc

 ÜÉë°UCG  ÚµªàH  »HO  IQÉeEG  ‘  á∏ peÉ©dG  ∑ƒæÑdGh

 á«fƒfÉ≤dG á«∏gC’ÉH º¡æe Ú©uàªà oŸG kÉ°Uƒ°ü oN ,ºª¡dG

 º¡fhDƒ°T øe ÉgÒZ hCG º¡ pJÉHÉ°ùM IQGOEG øe ,á∏eÉµdG

 ßaÉëj πµ°ûHh á«dÓ≤à°S’G øe ΩÉJ Qób ≈∏Yh á«dÉŸG

 äÉeóÿG  ≈∏Y  º¡dƒ°üMh  ,á«dÉŸG  º¡bƒ≤M  ≈∏Y

 ¤ƒàJh  ,ÉgÒZh  á«aöüŸG  ¢Vhô≤dÉc  á«fÉªàF’G

 ó«≤J øe ≥≤ëàdG »HO ‘ áMÉ«°ùdGh OÉ°üàb’G IôFGO

.∂dòH IQÉeE’G ‘ á∏eÉ©dG ∑ƒæÑdGh ±QÉ°üŸG

óæ°S ábÉ£Hh äÉfÉ«H IóYÉb -

 ájò«ØæàdG áëFÓd kÉ≤ah ,AÉ°üMEÓd »HO õcôe ¤ƒàjh

 …hP  ¢UÉî°TCÓd  äÉfÉ«H  IóYÉb  AÉ°ûfEG  ,¿ƒfÉ≤∏d

 ‘ QGô≤dG  ´Éqæ o°üd  kÉ©Lôe  ¿ƒµàd  ,»HO  ‘ ábÉYE’G

 ,á«eƒµ◊G äÉ°SÉ«°ùdG º°SQh ,»é«JGÎ°S’G §«£îàdG

 ÜÉë°UCÉH á∏°üdG äGP á«é«JGÎ°S’G ™jQÉ°ûŸG ¬«LƒJh

 kÉfÉª°V ,ó qMƒ oŸG ∞«æ°üà∏d kÉ≤ah É¡ª«ª°üJ ºàj ,ºª¡dG

 äÉfÉ«H öüM ‘ á«æWƒdG äÉÑ∏£àŸG ™e áeAGƒª∏d

 á«ªæJ áÄ«g Qpó°ü oJ ¿CG ≈∏Y ,ábÉYE’G …hP ¢UÉî°TC’G

 ,zóæ°S  ábÉ£H{  ábÉYE’G  …P  ¢üî°û∏d  ™ªàéŸG

 √òg Ωnóîà°ù oJh ,ºª¡dG ÜÉë°UCG øe É¡∏eÉM ¿CG â pÑã oJ

 äÓ«¡°ùàdGh äÉeóÿG ≈∏Y ¬dƒ°ü o◊ á∏«°Sƒc ábÉ£ÑdG

 ájò«ØæàdG áëFÓdGh ¿ƒfÉ≤dG ÖLƒ oÃ IQqô≤ oŸG ÉjGõŸGh

.ájQÉ q°ùdG äÉ©jöûàdGh

áqjQGOE’G äGAGõédGh äÉØdÉî oªdG -

 …CG  É¡«∏Y  ¢üoæj  ó°TCG  áHƒ≤ oY  …CÉH  ∫ÓNE’G  ΩóY  ™e

 äÉØdÉîŸG øe kÉ qjCG ÖµJôj øe πc ÖbÉ© oj ,ôNBG ™jöûJ

 QGô≤dG  Gò¡H  ≥ë∏ oŸG  ∫hó÷G  ‘  É¡«∏Y  ¢Uƒ°üæŸG

 ‘ QGô≤dG Gòg öûæjh .É¡æe πc AGREG áæ«ÑŸG áeGô¨dÉH

.√öûf ïjQÉJ øe ¬H πª© ojh ,á«ª°SôdG Iójô÷G

 ∞°Uh  /  Éæª°†àe  äÉeGô¨dGh  äÉØdÉîoŸG  ∫hóL  -

. / ºgQódÉH áeGô¨dGh áØdÉîŸG

 ¢üî q°ûdG ó°V õ««ªàdG ∫Éµ°TCG øe πµ°T …CG á°SQÉ o‡ - 1

 ≈∏Y ∫ƒ°ü o◊G øe ¬fÉeôM ∂dP ‘ ÉÃ ,ábÉYE’G …P

 Ëó≤J øY ´Éæàe’G hCG ,ádƒ≤©ŸG áqjÒ°ù«àdG äÉÑ«JÎdG

 äÉ©jöûàdG ÖLƒ oÃ ¬d IQqô≤ oŸG äÉeóÿG øe áeóN …CG

. ºgQO 10,000 ájQÉ q°ùdG

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

  14941 Oó`©dG  ̀2022 ôjÉæj 11 AÉKÓãdG
øWƒdG QÉÑNCG2

»HO IQÉeEG »a ábÉYE’G …hP ¢UÉî°TC’G ¥ƒ≤M ¿CÉ°ûH kÉfƒfÉb Qó°üj ó°TGQ øH óªëe
ájò«ØæàdG ¬àëF’ Qó°UCG óªëe øH ¿GóªM

 ™æ o°U »a º¡cGô°TEGh á«eƒµëdG ™jQÉ°ûªdGh èeGôÑdGh äÉ©jô°ûàdGh äÉ«é«JGôà°S’Gh äÉ°SÉ«°ùdG »a º¡bƒ≤M ø«ª°†J

 º¡H á°UÉîdG äGQGô≤dG

 iƒà°ùªdG ≈∏Y á«YÉªàL’Gh á«¡«aôàdGh á«°VÉjôdGh á«aÉ≤ãdG äÉ«dÉ©ØdG »a ácQÉ°ûª∏d ºª¡dG ÜÉë°UC’ á°UôØdG áMÉJEG

»ªdÉ©dGh »ª«∏bE’Gh »æWƒdG

ºª¡dG ÜÉë°UC’ á«ªbôdG äGƒæ≤dG π«gCÉJ äÉÑ∏£àªH á°UÉîdG á«æØdG ¢ù°SC’G ™°†J zá«ªbôdG »HO áÄ«g{

 ∫ƒ°Uh ádƒ¡°S ≥≤ëj πµ°ûH á«fGôª©dG äÉÄ«ÑdG »a πeÉ°ûdG º«ª°üàdG äÉWGôà°TG ™°Vh É¡H •ƒæªdG á¡édG z»HO ájó∏H{

É¡«dEG ºª¡dG ÜÉë°UCG

á«fÉµ°SE’G äÉeóîdG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG »a ºª¡dG ÜÉë°UC’ ájƒdhC’G íæªJ z¿Éµ°SEÓd ó°TGQ øH óªëe á°ù°SDƒe{

á«dÉªdG º¡fhDƒ°T IQGOEG øe ºª¡dG ÜÉë°UCG ø«µªàH »HO »a á∏eÉ©dG ∑ƒæÑdGh ±QÉ°üªdG Ωõà∏J

 ô°ù«H É¡«dEG ºª¡dG ÜÉë°UCG ∫ƒ°Uh ¿Éª°†d ΩÉ©dG π≤ædG äÉÑcôeh äÉ£ëeh ∞bGƒªdGh ôHÉ©ªdGh áØ°UQC’Gh ¥ô£dG áÄ«¡J

 ºª¡dG ÜÉë°UC’ èeGódG ∞«XƒàdGh πª©dG ¢Uôa õjõ©J ≈dƒàJ zájô°ûÑdG á«ªæàdGh áaô©ªdG áÄ«g{

 ¬∏MGôe ™«ªL »a º«∏©àdG øe ºª¡dG ÜÉë°UCG ¿ÉeôM ΩóY ¿Éª°V øY ádhDƒ°ùe záqjô°ûÑdG á« pªæàdGh áaô©ªdG áÄ«g{

õ««ªJ hCG IAÉ°SEG …C’ ºª¡dG ÜÉë°UCG ¢Vô©J øY äÉZÓÑdGh ihÉµ°ûdG IQGOE’ á«dBG ™°†J z™ªàéªdG á«ªæJ áÄ«g{

á«LÓ©dGh á«FÉbƒdG á«dhC’G á«ë°üdG ájÉYôdG ≈∏Y º¡dƒ°üM ¿Éª°V ¿É«dƒàJ zá«ªjOÉcC’G á«ë°üdG »HO á°ù°SDƒe{ h záë°üdG áÄ«g{

 èeO ≈dEG ±ó¡j ¿ƒfÉ≤dG

 ≈qà°T »a ºª¡dG ÜÉë°UCG

 º¡ëæeh IÉ«ëdG »MÉæe

 »a á«fÉµeE’Gh ≥ëdG

π≤à°ù oªdG ¢û«©dG

 É«∏©dG áæé∏dG{ π«µ°ûJ

 ÜÉë°UCG ¥ƒ≤M ájÉªëd

 ΩÉ©dG ±Gô°TEÓd zºnª p¡dG

 ¿ƒ°Uh º¡fhDƒ°T ≈∏Y

º¡bƒ≤M



:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 ¿É£∏°S QƒàcódG  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U Qó°UCG  

 ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG  ƒ°†Y  »ª°SÉ≤dG  óªfi  øH

 áæ°ùd /1/ ºbQ …ÒeC’G Ωƒ°SôŸG ábQÉ°ûdG ºcÉM

 »KQEG  ¢ù∏›  º«¶æJh  AÉ°ûfEG  ¿CÉ°ûH  Ω2022

.IöUÉ©ŸG ±ôë∏d

 ΩÉµMCG  ÖLƒÃ CÉ°ûæ oj  ¿CG  ≈∏Y  Ωƒ°SôŸG  ¢üfh

 :  ≈ª°ù oj  ¢ù∏›  IQÉeE’G  ‘  Ωƒ°SôŸG  Gòg

 ™àªàj  ,zIöUÉ©ŸG  ±ôë∏d  »KQEG  ¢ù∏›{

 á∏eÉµdG  á«∏gC’Gh  ájQÉÑàY’G  á«°üî°ûdÉH

 ≥«≤ëàd  áeRÓdG  á«fƒfÉ≤dG  äÉaöüàdG  AGôLE’

 ¬d  ¿ƒµjh  ,¬JÉ°UÉ°üàNG  á°SQÉ‡h  ¬aGógCG

 óªà© ojh  ,»æØdGh  …QGOE’Gh  ‹ÉŸG  ∫Ó≤à°S’G

 Irthiz:ájõ«∏‚E’G á¨∏dÉH ¢ù∏éŸG ≈ª°ùe

 contemporary crafts
.zcouncil

 √õcôeh ¢ù∏éŸG ô≤e ¿ƒµj Ωƒ°SôŸG Ö°ùëHh

 øe  QGô≤H  Rƒéjh  ,ábQÉ°ûdG  áæjóe  ‘ ¢ù«FôdG

 »bÉH ‘ kÉÑJÉµeh kÉYhôa ¬d Å°ûæj ¿CG ¢ù«FôdG

.IQÉeE’G ≥WÉæeh ¿óe

 Ée ≥«≤– ¤EG Ωƒ°Sôª∏d kÉ≤ah ¢ù∏éŸG ±ó¡jh

 á«aô◊G ICGôŸG Úµ“h ™«é°ûJh ºYO .1 : »∏j

.kÉ«YÉªàLGh kÉjOÉ°üàbG

 ≈∏Y  ®ÉØë∏d  áeGóà°ùe  äGQOÉÑe  QÉµàHG  .2

.kÉ«ŸÉYh kÉ«∏fi É¡àfÉµe õjõ©Jh á«KGÎdG ±ô◊G

 ájQÉŒ  áeÓ©c  ¢ù∏éŸG  áfÉµe  õjõ©J  .3

 IöUÉ©ŸG  äÉéàæŸG  º«ª°üJ  ‘ IóFGQ  á«dhO

.á«KGÎdG ±ô◊G ΩGóîà°SÉH

 á∏eÉ°ûdG IOƒ÷G ÒjÉ©eh äÉØ°UGƒe ≥«Ñ£J .4

.‘ô◊G ´É£≤dG ∫É› ‘ Ióªà©ŸG

 É¡ãjó– á∏°UGƒeh IöUÉ©ŸG ±ô◊G ≥«KƒJ .5

 Égôjƒ£Jh  É¡æ«°ù–h  ‘ô◊G  çGÎdG  ºYód

.É¡«∏Y ®ÉØ◊Gh

 ‘É≤ãdG  á≤£æŸG  çGôJ  ≈∏Y  á¶aÉëŸG  .6

 ¤EG  É¡∏≤fh  á«KGÎdG  ájhó«dG  ±ô◊G  äGQÉ¡eh

.∫É«LC’G

 ‘  ¢ù∏éª∏d  ¿ƒµj  ¿CG  ≈∏Y  Ωƒ°SôŸG  ¢üfh

 äÉ°UÉ°üàN’G  á°SQÉ‡  ¬aGógCG  ≥«≤–  π«Ñ°S

 §£ÿG ™°Vhh áeÉ©dG á°SÉ«°ùdG º°SQ .1 :á«JB’G

 ¢ù«FôdG ≈∏Y É¡°VôYh ¢ù∏éª∏d á«é«JGÎ°S’G

.Éª¡fCÉ°ûH kÉÑ°SÉæe √Gôj Ée Qô≤«d

 πª©H á≤∏©àŸG áª¶fC’Gh äÉ©jöûàdG ìGÎbG .2

 √Gôj Ée Qô≤«d ¢ù«FôdG ≈∏Y É¡°VôYh ¢ù∏éŸG

.kÉÑ°SÉæe

 ±ô◊ÉH á≤∏©àŸG çÉëHC’Gh äÉ°SGQódG AGôLEG .3

 äÓµ°ûŸGh  ôgGƒ¶dG  π«∏–h  IöUÉ©ŸG

 ∫ƒ∏◊G  OÉéjEGh  É¡¡LGƒJ  »àdG  äÉjóëàdGh

.É¡d áÑ°SÉæŸG

 AÉ≤JQÓd AÉ‰ á°ù°SDƒe ™e ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG .4

 äGQOÉÑeh  èeGôHh  ™jQÉ°ûe  ò«Øæàd  ICGôŸÉH

.ácÎ°ûe

 äGP äÉ«dÉ©ØdGh ¢VQÉ©ŸG áaÉ°†à°SGh º«¶æJ .5

.ájó«∏≤àdG á«KGÎdG ±ô◊ÉH á∏°üdG

 π°UGƒàdG  Rõ©j  ΩGóà°ùe  ‘ôM ΩÉ¶f  AÉ°ûfEG  .6

 áØ∏àîŸG ∫É«LC’G ÚH ôµàÑŸGh ´óÑŸG ‘É≤ãdG

.Iô¡ŸG Ú«aô◊G øe

 ±ô◊ÉH á≤∏©àŸG ájQÉéàdG á£°ûfC’G á°SQÉ‡ .7

 á«ŸÉ©dG  ¥Gƒ°SC’G  ‘  ácQÉ°ûŸGh  IöUÉ©ŸG

.¢ù∏éŸÉH á°UÉÿG á«KGÎdG äÉéàæŸG RGôHE’

 ≈æ© oJ ¢ù∏éª∏d á©HÉJ õcGôe º«¶æJh AÉ°ûfEG .8

.IöUÉ©ŸG ±ô◊G êÉàfEGh Ú«aô◊G ÖjQóàH

 ºgÉØàdG äGôcòeh äÉ«bÉØJ’Gh Oƒ≤©dG ΩGôHEG .9

.¢ù«FôdG øe ÉgOÉªàYG ó©H äÉcGöûdGh

 ¢ù∏éŸG É¡H ∞∏µj iôNCG äÉ°UÉ°üàNG …CG .10

.¢ù«FôdG øe

 áî«°ûdG ƒª°S ¢ù∏éŸG ¢SCGôJ Ωƒ°SôŸG Ö°ùëHh

 ÖMÉ°U  áæjôb  ,»ª°SÉ≤dG  óªfi  âæH  ôgGƒL

 IQGOEG ¤ƒàj ¿CG ≈∏Y ,ábQÉ°ûdG IQÉeEG ºcÉM ƒª°ùdG

 ¢ù«FôdG  øe  QGô≤H  ¬æ««©J  ºàj  ôjóe  ¢ù∏éŸG

 ¬d  ¿ƒµjh  ,ÚØXƒŸG  øe  m±Éc  OóY  ¬fhÉ©j

 á°SÉ«°ùdG ìGÎbG .1 :á«JB’G äÉ«MÓ°üdG á°SQÉ‡

 ≈∏Y  ±GöTE’Gh  ¬›GôHh  ¢ù∏éª∏d  áeÉ©dG

.Égò«ØæJ

 ôjƒ£J πØµJ »àdG á«é«JGÎ°S’G §£ÿG ™°Vh .2

 ¢ù«FôdG  ≈∏Y  É¡°VôYh  ¢ù∏éŸG  ‘  πª©dG

.ÉgOÉªàY’

 ≥ah ¢ù∏éŸG ‘ πª©dG Ò°S ≈∏Y ±GöT’G .3

 äGQGô≤dG QGó°UEGh ájQÉ°ùdG áª¶fC’Gh äÉ©jöûàdG

.Égò«ØæJ á©HÉàeh º«eÉ©àdGh ájQGOE’G

 ICGôŸÉH AÉ≤JQÓd AÉ‰ á°ù°SDƒe ™e ≥«°ùæàdG .4

 á«dÉŸGh  ájQGOE’G  ¢ù∏éŸG  ¿hDƒ°T  áaÉc  ‘

 äGQGô≤dG  PÉîJG  óæYh  ,áeÉ©dG  äÉ°SÉ«°ùdGh

.¢ù∏éŸÉH á°UÉÿG á«é«JGÎ°S’G

 ¢ù∏éª∏d  ájQGOE’Gh  á«dÉŸG  íFGƒ∏dG  QGó°UEG  .5

 πª©dG  º¶f  ™°Vhh  É¡fCÉ°ûH  äÓjó©J  ájCGh

.¢ù«FôdG øe ÉgOÉªàYG ó©H ¬«a á«∏NGódG

 äGAÉ≤∏dGh  äGô“DƒŸG  ‘  ¢ù∏éŸG  π«ã“  .6

.á«dhódGh á«ª«∏bE’Gh á«∏ëŸG

 á«dÉŸG  á«aöüŸG  äÉHÉ°ù◊G  IQGOEGh  íàa  .7

.¢ù«FôdG á≤aGƒe ó©H ájQÉéàdGh

 πª©dG ¥ôah áàbDƒŸGh áªFGódG ¿Éé∏dG π«µ°ûJ .8

 ΩÉ¶fh É¡JÉ°UÉ°üàNG ójó–h ¢ù∏éª∏d á©HÉàdG

.É¡∏ªY

 »eÉàÿG ÜÉ°ù◊Gh ájƒæ°ùdG  áfRGƒŸG OGóYEG  .9

.ÉgOÉªàY’ ¢ù«FôdG ≈∏Y É¡°VôYh ¢ù∏éª∏d

 äÉ«bÉØJ’Gh Oƒ≤©dG ΩGôHEG ‘ ¢ù∏éŸG π«ã“ .10

 øe ÉgOÉªàYG ó©H äÉcGöûdGh ºgÉØàdG äGôcòeh

.¢ù«FôdG

 ¬°VôYh ¢ù∏éª∏d »ª«¶æàdG πµ«¡dG ìGÎbG .11

.√OÉªàY’ ¢ù«FôdG ≈∏Y

 äÉ¡÷Gh  AÉ°†≤dG  ΩÉeCG  ¢ù∏éŸG  π«ã“  .12

.øjôNB’G ™e ¬JÉbÓY ‘h á°UÉÿGh á«eƒµ◊G

 øe É¡H ∞∏µ oj iôNCG äÉ«MÓ°U hCG ΩÉ¡e …CG .13

.¢ù«FôdG

 OGƒŸGh OƒæÑdG øe ójó©dG Ωƒ°SôŸG øª°†J Éªc

 å«M  øe  …OÉædG  πªY  º¶æJ  »àdG  á«fƒfÉ≤dG

.á«dÉŸGh ájQGOE’G äGAGôLE’G

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ∫BG  ójGR  øH  Qƒ°üæe  ï«°ûdG  ƒª°S  äÉ¡«LƒàH  

 ¿hDƒ°T  ôjRh  AGQRƒdG  ¢ù∏› ¢ù«FQ  ÖFÉf  ¿É«¡f

 áØ«∏N  IõFÉL  AÉæeCG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  á°SÉFôdG

 …OÉª◊G º«gGôHEG øH Ú°ùM ‹É©e ø°TO ájƒHÎdG

 IõFÉL AÉæeCG ¢ù∏› ƒ°†Y º«∏©àdGh á«HÎdG ôjRh

 IõFÉL ∫É› { ÚæK’G Ωƒj { ájƒHÎdG áØ«∏N

 êQóæJ  »àdGh  zôµÑŸG  º«∏©à∏d  á«ŸÉ©dG  áØ«∏N

 áØ«∏N IõFÉ÷ áMhô£ŸG  ä’ÉéŸG  á∏¶e â–

.ájƒHÎdG

 »Øë°U  ô“Dƒe  äÉ«dÉ©a  ¢ûeÉg  ≈∏Y  ∂dP  AÉL

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO ìÉæL ‘ ó≤©æe

..»HO 2020 ƒÑ°ùcEG ¢Vô©Ã

 º«∏©à∏d  á«ŸÉ©dG  áØ«∏N  IõFÉL  ∫É›  ¥ÓWE’

 ¢ù∏› ƒ°†Y …ôgÉ¶dG ⁄É°S óªfi Qƒ°†ëH ,ôµÑŸG

 »Ø«Ø©dG  πeCGh  ,  ájƒHÎdG  áØ«∏N  IõFÉL  AÉæeCG

 áªWÉah  ,ájƒHÎdG  áØ«∏N  IõFÉ÷  ΩÉ©dG  ÚeC’G

 äGQÉeE’G á°ù°SDƒe ‘ ¥É£f ôjóe »µà°ùÑdG óªMCG

 ‘  á©°SƒàdG  ´höûe  ôjóe  ,»°SQóŸG  º«∏©à∏d

 á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO ‘ á«æ«°üdG á¨∏dG ¢ùjQóJ

 á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO ¿CG …OÉª◊G ócCGh. , IóëàŸG

 »∏© oj »ŸÉY êPƒ‰ Ú°TóJ ‘ ábÉÑ°S IóëàŸG

 ´GóHEÓd IRõ©ŸG áÄ«ÑdG ¬d ôaƒjh πØ£dG áfÉµe øe

 áÄ°ûæàdGh  º«∏©àdG  ä’É› ™«ªL ‘ QÉµàH’Gh

 πØµj ÉÃ á«°ùØædGh á«ë°üdG ájÉYôdGh á«YÉªàLE’G

 ¬∏MGôe òæe ¬JGQÉ¡e π≤°üjh πØ£dG á«°üî°T AÉæH

.¤hC’G ájôª©dG

 º«∏©à∏d á«ŸÉ©dG áØ«∏N IõFÉL ∫É› ¿EG  ∫Ébh

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¢UôM √ôgƒL ‘ ó q°ùé oj ôµÑŸG

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

 ‘ äGQÉµàH’Gh pçƒëÑdG ™«é°ûJ ≈∏Y ,ˆG ¬¶ØM

 á«dÉY IOƒéH º°ùqàj  »µd ôµÑŸG º«∏©àdG  ∫É›

 á∏Môe ‘ º«∏©àdÉa zäÉ°SQÉªŸG π°†aCG ≈qæÑàjh

 ,πÑ≤à°ùŸG ‘ l»cP QÉªãà°SG ƒg IôµÑŸG ádƒØ£dG

 ±QÉ©ŸG  ∂∏Á  ,A∞ oc  …OÉ«b  mπ«L  ≥∏N  ¬àjÉZ

 ºYOh ,¬àdhO äGRÉ‚EG õjõ©àd áeRÓdG äGQÉ¡ŸGh

 ájƒÄe{  ±GógCG  ≥«≤–h  ,ájƒªæàdG  É¡JÒ°ùe

.z2071 äGQÉeE’G

 IôµÑŸG  ádƒØ£dG  á∏Môe  ¿CG  ¤EG  ¬«dÉ©e  QÉ°TCGh

 IÉ«M π«µ°ûJ ‘ áqª¡ oŸG á«°ù«°SCÉàdG πMGôŸG øe

 ,IõFÉ÷G  √òg  ¥ÓWEG  »JCÉj  Éæg  øeh  ,¿É°ùfE’G

 º«∏©àdG É¡H ≈¶ëj »àdG áÁôµdG ájÉYô∏d káªLôJ

 ÖMÉ°U øe ,á q°UÉN IôµÑ oŸG ádƒØ£dG èeGôHh , káeÉY

 ÖFÉf  ,Ωƒàµe  ∫BG  ó°TGQ  øH  óªfi ï«°ûdG  ƒª°ùdG

 ,»HO ºcÉM ,AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ,ádhódG ¢ù«FQ

 ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh ,ˆG √ÉYQ

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

 ,ñƒ«°ûdG  ƒª°ùdG  ÜÉë°UCGh  ,áë∏°ù oŸG  äGƒ≤∏d

 ,äGQÉeE’G ΩÉµ oM OÉ–Ód ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG

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

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

. ájƒHÎdG áØ«∏N IõFÉL AÉæeCG ¢ù∏› ¢ù«FQ

 ∫ÉéŸG Gòg ¥ÓWEG øe ájÉ¨dG ¿CG ¬«dÉ©e í°VhCGh

 πãªàj  ,ôµÑŸG  º«∏©à∏d  á«ŸÉ©dG  áØ«∏N IõFÉ÷

 …ƒHÎdG ´É£≤dG AGôKEGh ,õq«ªàdG áaÉ≤K ï«°SôJ ‘

 óYÉ°ù oJ »àdG äÉ°SÉ«°ùdGh ,á°ü q°üîà oŸG äÉ°SGQódÉH

 ájÉYQh º«∏©àdG áeƒ¶æŸ má«Yƒf má∏≤f ≥«≤– ≈∏Y

 ,á«ŸÉ©dG  ÒjÉ©ŸG  ≈bQCG  ¤EG  G kOÉæà°SG  ,ádƒØ£dG

 ìôW ≈∏Y  ájöûÑdG  äGAÉØµdG  õ«Ø– ¤G  káaÉ°VEG

 äGQÉeE’G  ádhód  áMƒª£dG  ájôjƒ£àdG  iDhôdG

.IóëàŸG á«Hô©dG

 áØ«∏N  IõFÉ÷  ∫ÉéŸG  Gòg  ¥ÓWEG  ¿CG  ±É°VCGh

 ‘  ká qª¡e  kIƒ£N  oó© oj  ôµÑŸG  º«∏©à∏d  á«ŸÉ©dG

 IOÉ«≤dG äÉ©q∏£J ™e ≥aGƒàj »ª«∏©J mΩÉ¶f AÉæH

 ºYO  ‘  º¡°ù ojh  ,á«æWƒdG  IóæLC’Gh  ,Ió«°TôdG

 ìÉàØf’Gh  ,…QÉ°†◊G  AÉªàf’Gh  á«æWƒdG  ájƒ¡dG

 ºLÎ oj  ÉÃ  ,áëLÉædG  á«ŸÉ©dG  ÜQÉéàdG  ≈∏Y

 ¿Éª°†d  ádhódG  øe  ∫hòÑŸG  »FÉæãà°S’G  ó¡÷G

 m¥öûe  móZh  ,á∏Ñ≤ŸG  ∫É«LCÓd  móYGh  πÑ≤à°ùe

.øWƒ∏d

 á«ŸÉ©dG áØ«∏N IõFÉ÷ ∫ÉéŸG Gòg ¥ÓWEG ¿CG ócCGh

 iƒà°ùe ≈∏Y á«Yƒf á∏≤f Èà©j ôµÑŸG º«∏©à∏d

 …ƒ«◊G  ´É£≤dG  Gò¡H  ΩÉªàgÓd  ⁄É©dGh  á≤£æŸG

 ¬«LƒJh ⁄É©dG AÉëfCG ∞∏àfl ‘ IôµÑŸG ádƒØ£∏d

 á«≤«Ñ£àdG äÉ°SQÉªŸG π°†aCGh äÉ°SGQódGh çƒëÑdG

 É¡H ¥Ó£f’Gh ,IôµÑŸG ádƒØ£dG Oƒ¡L ºYO ƒëf

 IôµÑŸG ádƒØ£dG ¿CG ¤EG kGÒ°ûe ,á«ŸÉY ¥ÉaBG ¤EG

 á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO ‘ ÒÑc ΩÉªàgÉH ≈¶–

 ‹ƒJ  »àdGh  Ió«°TôdG  IOÉ«≤dG  πÑb  øe  IóëàŸG

 kGó«°ùŒ  á≤FÉa  ájÉYQ  º«∏©àdG  ôjƒ£J  áeƒ¶æe

 øe  É¡H  §ÑJôj  Éeh  á∏Ñ≤ŸG  Ú°ùªÿG  ÇOÉÑŸ

 ƒgh ¬JÉ«M ‘ IôµÑe á∏Môe òæe ¿É°ùfE’G AÉæH

 á«ŸÉ©dG  áØ«∏N IõFÉ÷ ∫ÉéŸG Gò¡H ≥∏©àj Ée

.ôµÑŸG º«∏©à∏d

 áØ«∏N  IõFÉL  ∫É›  ¿CG  ¤EG  ¬«dÉ©e  QÉ°TCGh

 ΩÉeCG  ÜÉÑdG  íàØ«°S  ôµÑŸG  º«∏©à∏d  á«ŸÉ©dG

 ìô£d ⁄É©dG AÉLQCG ∞∏àfl øe á«ŸÉY äÉYGóHEG

 ájÉYQ ‘ á«∏ª©dGh á«≤«Ñ£àdG äÉ°SQÉªŸG π°†aCG

 kÉ≤ah º¡∏Ñ≤à°ùŸ ≥jôW áWQÉN º°SQh áÄØdG √òg

 QÉµàH’Gh ´GóHE’G Rõ©J ÜQÉŒh çƒëHh äÉ°SGQód

. ⁄É©dG ‘ áÄØdG √ò¡d ÚªàæŸG ™«ª÷

 É¡ÑfÉL  øeh  ádƒØ£dG  IÒ°ùŸ  ájƒ«M  áaÉ°VEG

 áØ«∏N IõFÉ÷ ΩÉ©dG ÚeC’G »Ø«Ø©dG πeCG äQÉ°TCG

 á«ŸÉ©dG  áØ«∏N  IõFÉL  ∫É›  ¿CG  ¤EG  ájƒHÎdG

 IÒ°ùŸ  ájƒ«M  áaÉ°VEG  Ωó≤j  ôµÑŸG  º«∏©à∏d

 ¤hC’G ¬JQhO ≥∏£æJ …òdG.. ∫ÉéŸG Gòg ‘ ádƒØ£dG

 èeGÈdG áÄah äÉ°SGQódGh çƒëÑdG áÄØH ΩÉ©dG Gò¡d

 πÑ≤à°ùjh ¢ùjQóàdG ¥ôWh äÉ«é¡æŸGh ègÉæŸGh

 GƒfÉc AGƒ°S ⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y Úë°TôŸG äÉÑ∏W

 ËôµJ ºà«°Sh , äÉ°ù°SDƒe hCG  πªY ¥ôa hCG  kGOGôaCG

 50 ∫OÉ©j ÉÃ Qó≤J ájó≤f á«dÉe ICÉaÉµÃ øjõFÉØdG

 ¬«∏Y ´QOh ôjó≤J IOÉ¡°Th , õFÉa πµd Q’hO ∞dCG

. IõFÉ÷G QÉ©°T

 ≈∏Y AÉæH  »JCÉj  ∫ÉéŸG  Gòg ¥ÓWEG  ¿CG  âaÉ°VCGh

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

 ±É°ûàcGh  ,´GóHE’Gh  õ«ªàdG  áaÉ≤K  öûf  ±ó¡H

 ¢ùjQóàdG  ¥ôWh  äÉ«é¡æŸGh  èeGÈdG  ôjó≤Jh

 π«©ØJh ,øjõ«ªàŸG Úª∏©ŸG ™«é°ûJh ,IQƒ£àŸG

 á«ª«∏©àdG  äÉcöûdGh  äÉ°ù°SDƒŸGh  õcGôŸG  QhO

 π°†aCG  ËôµJh  ,IôµÑŸG  ádƒØ£dG  ‘  á°üàîŸG

 ÜÉë°UCG  ∫ÉéÃ ΩÉªàg’Gh  ,á«°üî°ûdG  ÜQÉéàdG

. IôµÑŸG ádƒØ£dG ∫É› ‘ ºª¡dG

 á«ŸÉ©dG  áØ«∏N  IõFÉL  ∫É›  ¿CG  ¤EG  äQÉ°TCGh

 QhÉëŸG  óMCG  kÉ°†jCG  ºLÎJ  ôµÑŸG  º«∏©à∏d

 õµJôJ  »àdGh  2071  äGQÉeE’G  ájDhôd  á«°ù«FôdG

 ájDhôdG äõcQ ó≤a ,πÑ≤à°ùª∏d ¬Lƒe º«∏©J ≈∏Y

 ájOôØdG  ÖgGƒŸG  ±É°ûµà°S’  äÉ«dBG  ™°Vh  ≈∏Y

 Éæg  øeh  ,¤hC’G  á«°SGQódG  πMGôŸG  òæe  áÑ∏£∏d

 º«∏©à∏d á«ŸÉ©dG áØ«∏N IõFÉ÷ ∫ÉéŸG Gòg ¿EÉa

 á«YÉªàL’G  ä’ÉéŸG  õjõ©J  ¤EG  ±ó¡j  ôµÑŸG

 á«°ùØædGh á«YGóHE’Gh ájôµØdGh á«ægòdGh á«fóÑdGh

 äGƒæ°S  ‘  áØ∏àîŸG  á«ØWÉ©dGh  á«aô©ŸGh

 º«∏©àdG èeGôH AGôKEGh , ádƒØ£dGh ôµÑŸG º«∏©àdG

 èeGÈdGh äÉ°SGQódGh çÉëHC’ÉH ,Iõ«ªàŸG IôµàÑŸG

 IQƒ£àŸG ¢ùjQóàdG ¥ôWh äÉ«é¡æŸGh ègÉæŸGh

 »YóÑe Úª∏©ŸG õ«Ø–h ,ôµÑŸG º«∏©àdG ∫É› ‘

 ‘ QÉµàH’Gh äÉ°SQÉªŸG π°†aCG ∫ÓN øe Ò«¨àdG

 QhO  ™«é°ûJh  π«©ØJh  ,ôµÑŸG  º«∏©àdG  ∫É›

 á°üàîŸG º«∏©àdG äÉcöTh äÉ°ù°SDƒŸGh õcGôŸG

 í‚CÉH  ∞jô©àdGh  ,  IôµÑŸG  ádƒØ£dG  ∫É› ‘

 ,ôµÑŸG  º«∏©àdG  ∫É›  ‘  ájOôØdG  ÜQÉéàdG

 èeGÈdG  í‚CGh  äÉ°SGQódG  π°†aCG  øe  IOÉØà°S’Gh

 á∏Môe ‘ á«ª«∏©àdG  äÉ°SQÉªŸGh äÉ«é¡æŸGh

 ‘  É¡≤«Ñ£J  ≈∏Y  õ«ØëàdGh  ,IôµÑŸG  ádƒØ£dG

. ádhódG πNGO á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒŸG

 áØ«∏N IõFÉL ∫É› ¿CG »µà°ùÑdG áªWÉa äócCGh

 øe  áÑîf  Ö£≤à°ùj  ôµÑŸG  º«∏©à∏d  á«ŸÉ©dG

 øe  ôµÑŸG  º«∏©àdG  ‘  Ú°ü°üîàŸG  AGÈÿG

 ,áëfÉŸG  áæé∏d  AÉ°†YCÉc  ⁄É©dG  AÉëfCG  ∞∏àfl

 ™aO  ‘  ôKC’G  º«¶Y  ºgOƒ¡÷  ¿ƒµ«°S  øjòdGh

 Qƒ°ù«ahÈdG : øe kÓc áæé∏dG º°†Jh ,IõFÉ÷G IÒ°ùe

 »æWƒdG  ó¡©ª∏d  ¢ù°SDƒŸG  ôjóŸG  âfQÉH  øØ«à°S

 á©eÉéH  /NIEER/  ôµÑŸG  º«∏©àdG  çÉëHC’

 kÉ°ù«FQ  á«µjôeC’G  IóëàŸG  äÉj’ƒdÉH  RôŒhQ

 /IQƒ°ù«ahÈdG : øe πc ájƒ°†Yh , áëfÉŸG áæé∏d

 á©eÉéH πØ£dG º«∏©Jh á«ªæJ PÉà°SCG êGÒ°S ΩGôjCG

 »ª«c IQƒ°ù«ahÈdGh ,IóëàŸG áµ∏ªŸÉH OQƒØ°ùcCG

 ƒ«cƒW á©eÉéH É«∏©dG äÉ°SGQódG á«∏c ó«ªY Éà«cCG

 á«YGóHE’G  ¢SQGóŸG  áµÑ°T  ‘  åëÑdG  á°ù«FQ

 …OÉ°üàbE’G  ¿hÉ©àdG  áª¶æe  øe  áeƒYóŸG

 Iôjóe  èæª«∏a  ÉfÉL  /IQƒ°ù«ahÈdGh  ,á«ªæàdGh

 áeÓ°S á°ù°SDƒe ‘ IôµÑŸG ádƒØ£dG á«ªæJ IQGOE’

 »µà°ùÑdG  óªMCG  áªWÉah  ,¿É«¡f  ∫BG  ¿GóªM  âæH

 ¢ùjQóJ  ´höûe  ôjóeh  ¢SQGóe  áYƒª›  ôjóe

 ádhóH  º«∏©àdGh  á«HÎdG  IQGRƒH  á«æ«°üdG  á¨∏dG

.IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

 º«∏©J ≈∏Y õ«cÎdG ¿CG »µà°ùÑdG áªWÉa âë°VhCGh

 ájDhQ  QhÉfi  ºgCG  øe  ¿Éc  πÑ≤à°ùª∏d  ¬Lƒe

 ™°Vh  ≈∏Y  ájDhôdG  äõ qcQ  ó≤a  ,2071  äGQÉe’G

 òæe  áÑ∏£∏d  ájOôØdG  ÖgGƒŸG  ±É°ûµà°S’  äÉ«dBG

.¤hC’G á«°SGQódG πMGôŸG

 :  â«fQÉH  øØ«à°S  Qƒ°ù«aÈdG  ∫Éb  ¬ÑfÉL  øeh

 á«ŸÉ©dG  áØ«∏N  IõFÉL  ∫É›{  á«ªgCG  øªµJ

 ¤EG  ⁄É©dG  √ÉÑàfG  É¡HòL ‘ { ôµÑŸG  º«∏©à∏d

 øe ¤hC’G äGƒæ°ùdG ‘ º«∏©à∏d IÒÑµdG á«ªgC’G

 á«gÉaQ ≥«≤ëàd ¢SÉ°SC’G ôé◊G ƒ¡a ,OôØdG IÉ«M

 ICÉaÉµe  ∫ÓN  øe  ∂dPh  ,äÉ©ªàéoŸGh  ∫ÉØWC’G

 ,IôµÑ oŸG ádƒØ£dG çƒëH ∫É› ‘ õq«ªà oŸG ó¡÷G

 ,á∏°üdG  äGP  á«fGó«ŸG  äÉ°SQÉª oŸGh  èeGÈdGh

 º«∏©à∏d á«ŸÉ©dG áØ«∏N IõFÉL ∫É›{ »≤Jôjh

 »àdG äÉ°SQÉª oŸGh äÉ°SÉ«°ùdGh çƒëÑdÉH zôµÑ oŸG

 ÒZ  ¥ÉaBG  ¤EG  ∫ÉØWC’G  º«∏©J  ‘  õq«ªàdG  ºYóJ

 ø rjó«©°üdG ≈∏Y ,ôjó≤àdGh ±GÎY’G øe ábƒÑ°ùe

 áØ«∏N  IõFÉL  ∫É›{ øqªã ojh  ,‹hódGh  »q∏ëŸG

 º«∏©J  áª«b  GkÒãc  zôµÑ oŸG  º«∏©à∏d  á«ŸÉ©dG

 ,á«dÉ©dG  IOƒ÷ÉH  ∞°üà oŸG  IôµÑ oŸG  ádƒØ£dG

 ∫hódGh äÓFÉ©dGh ∫ÉØWCÓd IÒÑµdG ¬JóFÉa Qqó≤ oJh

 äGQÉeE’G  ádhód  ∂dòch  ,⁄É©dG  AÉëfCG  ™«ªL ‘

 IRQÉH IQOÉÑe ∫ÉéŸG Gòg ó© ojh ,IóëàŸG á«Hô©dG

 ¤EG  á«eGôdG  ájƒHÎdG  çƒëÑdG  ‘ õq«ªàdG  ôjó≤àd

 º«∏©J  ∫É›  ‘  á«∏ª©dG  á°SQÉª oŸG  ôjƒ£J

 Éªc ,É¡›GôH áª«≤H ±GÎY’Gh ,IôµÑ oŸG ádƒØ£dG

 ∫ÉéŸG Gòg ‘ Qqƒ£àdG õjõ©J ¤EG IõFÉ÷G ±ó¡J

 ó«Øà°ù«°Sh  ,»ŸÉ©dGh  »∏ëŸG  rÚjƒà°ùŸG  ≈∏Y

 äÉÄa áaÉch AÉHB’Gh ¿ƒª∏©ŸGh ¿ƒjƒHÎdG IOÉ≤dG

 ºà«°S  »àdG  á°ü q°üîà oŸG  áaô©ŸG  øe  ™ªàéŸG

.Égöûfh É¡«∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùJ

 á«ŸÉ©dG  áØ«∏N  IõFÉL  ∫É›{  ¿CG  ±É°VCGh

 èeGÈdGh çƒëÑdG π°†aCG ÅaÉµ oj zôµÑ oŸG º«∏©à∏d

 º«∏©J ∫É› ‘ õq«ªàdG ºYód ⁄É©dG ‘ ájƒHÎdG

 Oƒ¡÷ÉH  IõFÉ÷G  »≤JôJh  ,QÉ¨°üdG  ∫ÉØWC’G

 øe IôµÑ oŸG äGƒæ°ùdG ‘ º«∏©àdG ôjƒ£àd ádhòÑŸG

 øª°V í«ë°üdG É¡fÉµe ‘ É¡©°†Jh πØ£dG ôªY

.á«ŸÉ©dGh á«∏ëŸG äÉjƒdhC’G

 ΩGQEG  IQƒ°ù«aÈdG  âdÉbh IôµÑ oŸG  ádƒØ£dG  çÉëHCG

 ká«ªgCG  IôµÑ oŸG  ádƒØ£dG  çƒëH  Ö°ùàµJ  :  êGöS

 Gò¡H  ±GÎY’G  qºàj  PEG  ,⁄É©dG  AÉëfCG  ‘  kIÒÑc

 ƒªædG  πMGôe  øe  áª¡e  á∏Môe  ¬àØ°üH  ∫ÉéŸG

 IOƒL iƒà°ùe ¿EÉa ,∂dP ™eh ,»©«Ñ£dG ÊÉ°ùfE’G

 ≈∏Y IQó≤dGh ÚãMÉÑdG IAÉØch áéàæ oŸG çƒëÑdG

 ∫É› ¿EÉa ∂dòdh ,É k«éjQóJ Qqƒ£àJ ∫GõJ ’ õq«ªàdG

 ±GÎYG ƒg ôµÑŸG º«∏©à∏d á«ŸÉ©dG áØ«∏N IõFÉL

 äÉ°SGQó∏d  á«eÉæà oŸGh  á«dÉ◊G  IQó≤dÉH  QOÉf

 ôjó≤J ƒgh ,∫ÉéŸG Gòg ‘ øjõq«ªà oŸG ÚãMÉÑdGh

 ójõŸG ≈∏Y õqØëo«°S ,Ö°SÉæŸG âbƒdG ‘ øeGõà oe

 IôµÑ oŸG ádƒØ£dG çÉëHCG ‘ ™°SƒàdGh õq«ªàdG øe

 IõFÉL  ∫É›  Ωó≤ ojh  ,⁄É©dG  AÉëfCG  ™«ªL  ‘

 ¬æ«°TóJ AÉL …òdG ôµÑŸG º«∏©à∏d á«ŸÉ©dG áØ«∏N

 ‘  Iõq«ªà oŸG  çƒëÑ∏d  ø rjÒÑc  Gkôjó≤Jh  É kaGÎYG

 øe Ohófi OóY ∑Éægh ,IôµÑ oŸG ádƒØ£dG ∫É›

 ÚãMÉÑdG π°†aC’ ™aGódG  Gòg íæ“ »àdG õFGƒ÷G

 ¥ÉaBG OÉ«JQ’ ∂dPh ,º¡eÉ¡dEG ±ó¡H ∫ÉéŸG Gòg ‘

 ¢UôØdG IõFÉ÷G ôaƒJh ,¢Uƒ°üÿG Gòg ‘ á«eÉ°S

 ÈY ºgÒKCÉJh º¡KƒëH ¥É£f ™«°Sƒàd ÚãMÉÑ∏d

. ¬q∏c ⁄É©dG AÉëfCG

 á«ãëÑdG õFGƒ÷G øe G kóL π«∏b OóY ∑Éæg : âdÉbh

 óLƒj ’h ,ájƒHÎdG çƒëÑ∏d á°ü q°üîoŸG á«ŸÉ©dG

 ∫É› ‘ çƒëÑ∏d õFGƒL q…CG É kÑjô≤J É¡æª°V øe

 ƒg ∫ÉéŸG Gòg ¿CG  ÒZ ,IôµÑ oŸG ádƒØ£dG º«∏©J

 áfÉµÃ  AÉ≤JQÓd  ¬Yƒf  øe  ójôah  π«°UCG  ΩÉ¡°SEG

.⁄É©dG ‘ IôµÑ oŸG ádƒØ£dG çƒëH áª«bh

 ΩÉªàgG ¿EG : èæª«∏a ÉfÉL IQƒ°ù«aÈdG âë°VhCGh

 ôµÑŸG  º«∏©à∏d  á«ŸÉ©dG  áØ«∏N  IõFÉL  ∫É›

 ≈∏Y áªFÉ≤dG  á°SQÉª oŸGh  çƒëÑdG  ºYóH  ¢UÉÿG

 …hP ∫ÉØWCÓd ôµÑ oŸG ºq∏©àdG èeGôH AÉ°ûfE’ ádOC’G

 ,Ö°SÉæŸG  âbƒdG  ‘ AÉL ,á°UÉÿG äÉLÉ«àM’G

 ∫ƒM ∫ÉéŸG Gòg ‘ iõ¨e GP  É keÉ¡°SEG  Ωqó≤«°Sh

 ÉgÒKCÉJ öüà≤j ød Iõq«ªà oŸG IõFÉ÷G √ògh ,⁄É©dG

 äÉ°SÉ«°ùdG »©fÉ°Uh ÚãMÉÑdG äGQób ôjƒ£J ≈∏Y

 ‘  É k°†jCG  º¡ª¡∏à°S  πH  ,Ö°ùëa  Ú°SQÉª oŸGh

 ±ó¡H  IôµÑ oŸG  ádƒØ£dG  èeGôH  AGôKEG  ¤EG  »©°ùdG

.º¡©«ªL ∫ÉØWC’G IóFÉØd èFÉàædG ≈°übCG ≥«≤–

 :Éà«cCG  »ª«c  IQƒ°ù«aÈdG  âdÉb  É¡ÑfÉL  øeh

 á«ŸÉ©dG  áØ«∏N  IõFÉL  ∫É›{  ¥ÓWEG  ∞«°† oj

 ádƒØ£dG »ªq∏©Ÿ áª«¶Y ká°Uôa zôµÑ oŸG º«∏©à∏d

 qó© oJh ,⁄É©dG ∫ƒM Ú q°üàîŸG ÚãMÉÑdGh IôµÑ oŸG

 øe IôµÑ oŸG ádƒØ£dG á∏Môe ‘ º«∏©àdG äÉ°SQÉ o‡

 áª¶fCG øµdh ,á«∏ëŸG áaÉ≤ã∏d á«°SÉ°SC’G äÉfƒµŸG

 ,ácÎ°ûe äÉª°S É¡d IOƒ÷G á«dÉY ôµÑ oŸG º«∏©àdG

 º«∏©à∏d á«ŸÉ©dG áØ«∏N IõFÉL ∫É›{ º¡°ù ojh

 º«∏©àdG IOƒL õjõ©J ‘ »HÉéjEG πµ°ûH zôµÑ oŸG

 iƒà°ùŸG  ≈∏Y  IôµÑ oŸG  ádƒØ£dG  á∏Môe  ‘

 IOÉ©°ùdG å©Ñj º«∏©àdG øe §ªædG Gògh ,‹hódG

 á«gÉaQ  ≥«≤–  ‘  º¡°ù ojh  ,∫ÉØWC’G  ¢SƒØf  ‘

 iƒà°ùe ™aQ ¤EG ™q∏£àf Éªc ,äÉ©ªàéoŸGh öSC’G

 á«ŸÉ©dG  áØ«∏N  IõFÉ÷  ∫ÉéŸG  Gò¡H  »YƒdG

 QGƒ◊G ∫OÉÑJh ∫hódG øe Òãc ‘ ôµÑŸG º«∏©à∏d

 áØ«∏N IõFÉL{ ∫ÓN øe º«∏©àdG  ÉjÉ°†b ∫ƒM

 ∫ÉéŸG Gòg É¡à∏¶e â– êQóæj »àdG zájƒHÎdG

 º«∏©à∏d  á«ŸÉ©dG  áØ«∏N  IõFÉL  ∫ÉéŸ ójó÷G

. ôµÑŸG

 oâaqöûJ  :  »µà°ùÑdG  áªWÉa  âdÉbh  ΩÉ¡dEG  Qó°üe

 á«ŸÉ©dG áØ«∏N IõFÉL ∫É› { ‘ ácQÉ°ûŸÉH

 äGP káª∏©e »àØ°üHh ,áæ°ùdG √òg zôµÑ oŸG º«∏©à∏d

 ∫É› ‘ ká≤ qª©à oe káaô©e âÑ°ùàcG kájQGOEGh ,IÈN

 ‹ ΩÉ¡dEG Qó°üe ¿Éc ó≤a ,IôµÑ oŸG ádƒØ£dG º«∏©J

 ≈∏Y ∫ÉéŸG Gòg ¬H »¶M …òdG ôjó≤àdG ó¡°TCG ¿CG

 Iõq«ªà oŸG ∫ÉªYC’G á«Yƒf ÖfÉL ¤EG ,‹hódG ¥É£ædG

 »àÄa  ‘  IõFÉ÷G  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  Ωqó≤ oà°S  »àdG

. ≥«Ñ£àdGh çƒëÑdG

 

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14941 Oó`©dG  ̀2022 ôjÉæj 11 AÉKÓãdG
øWƒdGQÉÑNCG

z¿ƒ∏dÉH ó q∏îj lçQEG{ ¢Vô©e ìÉààaG

»HO »a

kGójóL kÉ°üëa 297^077 …ôéJ záë°üdG{

 2^562 π«é°ùJh ÉfhQƒc øe 860 »aÉ©J 

äÉ«ah ôØ°Uh áHÉ°UEG

IQÉeE’G »a á«fÉµ°SE’G §£îdG ≈∏Y ™∏£j ábQÉ°ûdG …QÉ°ûà°SG

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 äÉjó∏ÑdGh  ±ÉbhC’Gh  á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°ûdG  áæ÷ â©∏WG  

 IQÉeE’ …QÉ°ûà°S’G ¢ù∏éŸG ‘ áeÉ©dG ≥aGôŸGh øeC’Gh

 ≈∏Y ¿Éµ°SE’G IôFGO ô≤Ÿ GôNDƒe É¡JQÉjR ∫ÓN ábQÉ°ûdG

. ábQÉ°ûdG IQÉeEG »æWGƒŸ á«fÉµ°SE’G §£ÿG

 ¥É«°S  ‘  »JCÉJ  »àdG  IQÉjõdG  ∫ÓN  áæé∏dG  âaô©Jh

 IôFGO  á°SÉ«°S  á°ûbÉæŸ  …QÉ°ûà°S’G  ¢ù∏éŸG  Ò°†–

 ∞∏àfl ≈∏Y ,ôjÉæj 20 á∏Ñ≤ŸG á°ù∏÷G ∫ÓN ¿Éµ°SE’G

 πµd  ºFÓŸG  øµ°ùdG  ÒaƒJ  ‘  ÉgOƒ¡Lh  IôFGódG  QGhOCG

 ¢Vƒ¡æ∏d á∏°UGƒàe ∫ÉªYCG øe ¬«dƒJ Ée πX ‘ øWGƒe

.á«fÉµ°SE’G á«∏ª©dG ™bGƒH »bôdGh

 »é«æ£dG íÑ°üe áØ«∏N ¢Sóæ¡ŸG IOÉ©°S AÉ≤∏dG ö†M

 ¢ù«FQ  »é«æ£dG  ¢VƒY  ó«ÑYh  ¿Éµ°SE’G  IôFGO  ¢ù«FQ

 ‘ ÚdhDƒ°ùŸG  øe OóY ÖfÉL ¤EG  ÉgDhÉ°†YCGh  áæé∏dG

.ÚÑfÉ÷G

 õjõ©àd IôFGódG »©°S íÑ°üe áØ«∏N ¢Sóæ¡ŸG IOÉ©°S ócCGh

 kÉ≤«≤– ábQÉ°ûdG ™ªà› πãÁ …òdGh ¢ù∏éŸG ™e ºZÉæàdG

 óªfi øH ¿É£∏°S QƒàcódG ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ájDhôd

 ¿CG ‘ ábQÉ°ûdG ºcÉM ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ƒ°†Y »ª°SÉ≤dG

 ¬æY È©ŸGh øWGƒŸG äƒ°U …QÉ°ûà°S’G ¢ù∏éŸG ¿ƒµj

 Égó©°ùj ¿Éµ°SE’G IôFGO ¿CG ¤EG GÒ°ûe ,√ÉjÉ°†b áaÉc ‘

 áë∏°üŸG ≥«≤ëàd ¢ù∏éŸG ™e AÉqæÑdGh ºFGódG ¿hÉ©àdG

 áæé∏dG ¢UôM ¤EG »é«æ£dG ¢VƒY ó«ÑY QÉ°TCGh .áeÉ©dG

 á«ªgC’G ¿Éµ°SE’G ´ƒ°Vƒe AÓjEG ¤EG ¢ù∏éŸG ∫ÉªYCG øª°V

 IöSC’G  QGô≤à°SG  ‘ á«°SÉ°SC’G  õFÉcôdG  óMCG  πãÁ ¬fƒc

 ºcÉM  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¢UôM  ™e  ≈bÓàJh  á«JGQÉeE’G

 Rõ©j …òdGh IöSCG πµd ºFÓŸG ∫õæŸG ÒaƒJ ≈∏Y ábQÉ°ûdG

.É¡µ°SÉ“h öSC’G §HGôJ øe

 §£N ≈∏Y ±ô©àdG  ±ó¡H »JCÉJ  IQÉjõdG  ¿CG  ¤EG  âØdh

 øWGƒŸG  áeóN  ‘  É¡dÉªYCG  RôHCGh  É¡©jQÉ°ûeh  IôFGódG

 QGô≤à°SG  ≥«≤–h  ºFÓŸG  øµ°ùdG  äÉÑ∏£àe  Òaƒàd

.º¡JÉÑ∏£àe á«Ñ∏Jh ÚæWGƒŸG

 øY kÉMöT √ƒfhÉ©eh IôFGódG ¢ù«FQ Ωób AÉ≤∏dG ∫ÓNh

 »àdG •É≤ædG ΩÉ¶fh áeó≤ŸG äÉÑ∏£dG ™e πeÉ©àdG á«Ø«c

 Ö∏£dG ïjQÉJ ≥ah Úeó≤àª∏d äÉjƒdhC’G É¡ÑLƒÃ íæ“

 á°UÉÿG ä’É◊G ÜÉë°UC’ Ωó≤j …òdG πLÉ©dG ¿Éµ°SE’Gh

. IQƒ£àe á«fhÎµdEG äÉeóN øe ¬eó≤J Éeh

:ΩGh-»HO

 ójôa »JGQÉe’G ¿ÉæØdG ¢Vô©e »HO ‘ íààaG 

 ôªà°ùj h { …ÒdÉL èMÉH øH ô£e{ ‘ ¢ùjôdG

.…QÉ÷G ôjÉæj 23 ≈àM

 h { ¿ƒ∏dÉH óq∏îj lçQEG{ ¿GƒæY ¢Vô©ŸG πªëj

 ó©H ójôa ¿ÉæØ∏d ÊÉãdG »°üî°ûdG ¢Vô©ŸG ƒg

 ¢Vô©ŸG …ƒàëjh , 2014 ΩÉY ∫hC’G ¬°Vô©e

 ΩÉéMCÉHh  á«FÉŸG  ¿GƒdC’ÉH  É«æa  ÓªY17

 çGóMC’ ájÒÑ©Jh á«©bGh ∫ÉªYCG É¡æe áØ∏àfl

.äGQÉeE’G ádhóH ≥∏©àJ á«îjQÉJ

 ¢ùjôdG ójôa »JGQÉe’G »∏«µ°ûàdG ¿ÉæØdG õcôjh

 ádhód ÒÑµdG çQE’G RGôHG ≈∏Y ¬dÉªYCG ∫ÓN øe

 ¿hõîŸG Gòg á«dÉªL π≤f h , ⁄É©∏d äGQÉeE’G

. ¢UÉN Üƒ∏°SCG h ¿GƒdCÉH çQE’G øe

 ôjóŸG ¢TÉHôN øH ∑QÉÑe ó«©°S QƒàcódG ócCGh

 »HO{  ‘  ÜGOB’Gh  ¿ƒæ oØdG  ´É£≤d  …ò«ØæàdG

 äGQÉe’G  AÉÑfG  ádÉcƒd  íjöüJ  ‘  záaÉ≤ã∏d

 ÚfÉæØdG  IQRGDƒÃ  Égƒæe  ¢Vô©ŸG  á«ªgCG

 ºYO  ¤EG  GÒ°ûe,  ¢†©ÑdG  º¡°†©H  ÚJGQÉe’G

 ójôa  ¿ÉæØ∏d  èM’ øH ô£e »∏«µ°ûàdG  ¿ÉæØdG

 …ÒdÉ÷G ‘ ¬°Vô©e áaÉ°†à°SG GÓN øe ¢ùjôdG

. ¬H ¢UÉÿG

 AÉÑfG ádÉcƒd ¢ùjôdG ójôa »∏«µ°ûàdG ¿ÉæØdG ∫Ébh

 lçQEG ¢Vô©e{ ¢Vô©e ∫ÓN øe âeób äGQÉe’G

 äQƒ°U á«æa  á«FÉe  áMƒd  17 z¿ƒ∏dÉH  óq∏îj

 ¬eóbCG  å«M »JGQÉeE’G çGÎ∏d πFÉ¡dG ¿hõîŸG

. ájÒÑ©Jh  á«©bGh äÉMƒd ÈY á«dÉªL á≤jô£H

 èM’ øH ô£e »∏«µ°ûàdG ¿ÉæØdG ÈY ¬ÑfÉL øeh

 á«ªgCÉH Égƒæe ¢ùjôdG ójôa ¿ÉæØ∏d √ôjó≤J øY

 ô¡¶j h ¢ùµ©j Ée, ‹É◊G ¬°Vô©e äÉjƒàfi

. Iõ«ªŸG á«æØdG ¬àÑgƒe

:ΩGh-»ÑXƒHCG  

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

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

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

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

 âæ∏YCG  ..  º¡dõYh  º¡d  Ú£dÉîŸGh  z19  -

 ∫ÓN GójóL É°üëa 297,077 AGôLEG øY IQGRƒdG

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

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

.»Ñ£dG ¢üëØdG

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

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

 áHÉ°UEG  ádÉM  2,562  øY  ∞°ûµdG  ‘  ádhódG

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

 ™°†îJh  Iô≤à°ùe  ä’ÉM  É¡©«ªLh  ,áØ∏àfl

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

.ádÉM 788,187 á∏é°ùŸG ä’É◊G

 ΩóY  ™ªàéŸG  ájÉbhh  áë°üdG  IQGRh  âæ∏YCGh

 øjöû©dGh ™HQC’G ∫ÓN IÉah ádÉM …CG π«é°ùJ

 ‘ äÉ«aƒdG OóY ≠∏Ñj ∂dòHh ,á«°VÉŸG áYÉ°S

.ádÉM 2,174 ádhódG

 IójóL ádÉM 860 AÉØ°T øY IQGRƒdG âæ∏YCG Éªc  

 - ó«aƒc{ óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒØH ÚHÉ°üŸ

 ó©H ¢VôŸG ¢VGôYCG  øe ΩÉàdG  É¡«aÉ©Jh z19

 É¡dƒNO òæe áeRÓdG  á«ë°üdG  ájÉYôdG  É¡«≤∏J

 AÉØ°ûdG ä’ÉM ´ƒª› ¿ƒµj ∂dòHh ,≈Ø°ûà°ùŸG

.ádÉM 753,893

3

Iô°UÉ©ªdG ±ôë∏d »KQEG ¢ù∏ée º«¶æJh AÉ°ûfEG ¿CÉ°ûH kÉjô«eCG kÉeƒ°Sôe Qó°üj ábQÉ°ûdG ºcÉM

¢ùjQóàdG ¥ôWh äÉ«é¡æªdGh ègÉæªdGh èeGôÑdGh äÉ°SGQódGh çƒëÑdG »àÄa øª°†àJ

z2022 ôjÉæj – ôµÑªdG º«∏©à∏d á«ªdÉ©dG áØ«∏N IõFÉL ∫Éée{ ¥ÓWEG
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اأبوظبي ـ وام:

يشــارك نــادي تراث اإلمــارات يف 
عرشة  الخامسة  النســخة  فعاليات 
الذي تنظمه  من مهرجــان الظفرة 
والربامج  املهرجانــات  إدارة  لجنة 
تحت  بأبوظبي  والرتاثيــة  الثقافية 
الشيخ محمد  السمو  رعاية صاحب 
بــن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 
املسلحة  للقوات  األعىل  القائد  نائب 
22 يناير  12 إىل  ، يف الفــرتة مــن 

.2022
بوالحج  سعيد  حميد  سعادة  وشدد 
الرميثــي املدير العــام لنادي تراث 
اإلمــارات عىل أهمية الــدور الرائد 
الدولة،  يف  الرتاثية  املحافل  يف  للنادي 
مؤكــداً الدعم املســتمر من النادي 
لربامج وأنشــطة مهرجان الظفرة 
املهرجــان  مضمــون  أن  الســيما 
أهداف  مع  تتمــاىش  واختصاصاته 
نــادي تــراث اإلمــارات وتخــدم 
رسالته التي تركز عىل صون الرتاث 

وحفظه.
وقال إن مشاركة النادي يف النسخة 
الحاليــة للمهرجــان تأتــي ضمن 
الهدف  وتحقق  النادي،  اسرتاتيجية 
الهوية  وترســيخ  صقل  يف  الرئيس 
النشء من خالل  الوطنية يف نفوس 
يف  الهدف  لهــذا  املصممة  الربامــج 
املهرجان، كما تحقق املشاركة أيضاً 
اإلماراتي  املــوروث  أصالة  تعزيــز 
للمقومات  دعمــاً  ثرائــه  وبيــان 
وتكريساً  أبوظبي  إلمارة  السياحية 
ثقافية  ســياحية  كوجهة  ملكانتها 

عاملية.

مــن جهتــه أكد ســعيد بــن عيل 
حرص  األنشطة  إدارة  مدير  املناعي 
نــادي تراث اإلمــارات عىل خروج 
حلة  أبهى  يف  املهرجان  يف  مشاركته 
بما يــوازي مكانة النادي وأهميته 
تراث  وصون  بعــرض  يتعلق  ما  يف 
نادي  قافلة  أن  وأضــاف  اإلمارات، 
مهرجان  إىل  الرتاثية  اإلمارات  تراث 
املوروث  نرش  يف  ستســهم  الظفرة 
ربط  عــىل  تركز  حيــث  الشــعبي 

الناشئة بمختلف مفردات الرتاث.
باملحافل  النادي  اهتمــام  إىل  ولفت 
الرتاثية انســجاماً مع رسالته التي 
تقــوم عــىل املشــاركة يف مختلف 
حفظ  يف  تســهم  التي  الفعاليــات 
اإلماراتــي ونقله لألجيال  املوروث 
وتعزيــزه يف نفوســهم وتعريــف 

اآلخرين به.
ويحتوي جناح نادي تراث اإلمارات 

عىل  الظفرة  مهرجان  يف  املشــارك 
تراثية حيــة يقدمها حرفيو  ورش 
وحرفيات النادي منها ورش السدو 
والتيل والخوص والزجاج والفخار، 
كما يعــرض الجناح نماذج البيوت 
التــي كانت  القديمــة  اإلماراتيــة 
القرن  خمســينيات  قبل  ما  سائدة 
البحر وبيت الشعر  املايض مثل بيت 
الرتاثية  القرية  نفذتها  العني،  وبيت 

التابعة للنادي.
للدراسات  زايد  مركز  يشــارك  كما 
بمعرض  للنادي  التابــع  والبحوث 
يف  النادي  إصــدارات  أحــدث  يضم 
الثقافة والتاريخ والرتاث والشــعر 
مجلة  أعــداد  إىل  إضافة  الشــعبي، 
يجســد  صور  ومعرض  »تــراث«، 
مســرة املغفور له الشيخ زايد بن 
ثراه«  الله  »طيب  نهيان  آل  سلطان 

يف بناء وتأسيس الدولة.

دبي ـ وام:
واصلــت لجنة الشــؤون اإلســالمية 
املجلس  يف  العامة  واملرافــق  واألوقاف 
الوطني االتحادي خالل اجتماعها الذي 
العابدي  ترأسه ســعادة سعيد راشــد 
موضوع  مناقشــة  اللجنــة،  رئيــس 
التحتية،  والبنية  الطاقة  وزارة  سياسة 
بحضور ممثيل مجلس املرور االتحادي.

مقر  يف  عقــد  الذي  االجتمــاع،  حرض 
األمانة العامة للمجلس يف دبي، أعضاء 
اللجنة ســعادة كل مــن: جميلة أحمد 
عبدالله  وأحمد  اللجنة،  مقررة  املهري 
الشاميس،  راشــد  وخلفان  الشــحي، 
وكفاح  العفــاري،  نخــره  وســهيل 
عبدالرحمن  وناعمة  الزعابــي،  محمد 

املنصوري.

اللجنة  إن  العابدي،  وقال سعادة سعيد 
االستفسارات ملمثيل  العديد من  وجهت 
مجلس املــرور االتحادي، وركزت عىل 
الصعوبــات والتحديات التي تواجههم 
ذات  الجهات  مختلف  مع  التنســيق  يف 
العالقــة خالل تنفيذ مشــاريع البنية 

التحتية خاصة مشاريع الطرق.
وتناقــش اللجنــة موضوع سياســة 

ضمن  التحتية  والبنيــة  الطاقة  وزارة 
املحــاور التالية : دور الوزارة بشــأن 
تنفيذ وإدارة وتشغيل وصيانة مشاريع 
البنيــة التحتيــة االتحاديــة واملرافق 
العامة بما يحقق اســتدامتها، وشبكة 
الطرق االتحادية وتنظيم اســتخدامها 
الســدود  ومنشــآت  واســتغاللها، 

والقنوات املائية واملباني االتحادية.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة5
الثالثاء ١١ يناير ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٤٩٤١

�أ�ضتاذ ريا�ضيات في »نيويورك 
�أبوظبي« يفوز بجائزة �لملك في�ضل 

للعلوم لعام 2022

اأخبار الوطن

اأبوظبي ـ الوحدة:

األستاذ  أبوظبي عن فوز  نيويورك  أعلنت جامعة 
الرياضيــات يف معهد  أســتاذ  نــادر مصمودي، 
نيويورك  جامعــة  يف  الرياضيات  لعلــم  كورانت 
واألســتاذ املنتدب يف جامعــة نيويورك أبوظبي، 
بجائــزة امللك فيصــل للعلوم، مكافــأة لجهوده 

الحثيثة وإنجازاته يف خدمة علم الرياضيات.
ويف هذه املناسبة، قال أريل بيرتز عميد جامعة نيويورك 
أبوظبي: "تعد هذه الجائــزة من أرفع التكريمات 
العلمية عىل مستوى العالم، وهي تضيف إىل قائمة 
اإلشــادات التي يتمتع بها األستاذ نادر مصمودي 
لقاء عمله يف جامعة نيويورك أبوظبي ســواء عىل 
التدريس. ونطمح إىل االرتقاء  أو  مستوى األبحاث 
بالجامعة إىل مصاف كربى الجامعات لتكون رصحاً 
علميــاً يف أبوظبي ودولة اإلمارات العربية املتحدة، 
بــل والعالم بأكمله. ونعمل يف الجامعة عىل أبحاث 
رائدة لكشف ألغاز الكون وتوسعة املعارف البرشية 
ودعم روح اإلبداع واالبتكار ملواجهة التحديات التي 
تواجه البرشية، وتشّكل جهود األستاذ نادر جانباً 

من هذه التطلعات".
"سايتس"  مركز  مصمودي  نادر  األســتاذ  وقاد 
نيويورك  جامعــة  أبحاث  معهــد  يف   )SITES(
أبوظبي، حيث يعكف عىل استكشاف أحدث سبل 
التفاعلية يف  بحث مجال االســتقرار واألنظمــة 
الرياضيــات. وباإلضافة إىل تأليف أكثر من 160 
الرياضيات  علم  مجاالت  من  عدد  يف  بحثية  ورقة 
كديناميكية السوائل واملعادالت املشتتة وتجانس 
األســتاذ  أعمال  الكمومية، فقد ذكرت  املســائل 
نــادر مصمــودي يف أبحاث علمــاء آخرين أكثر 
أكثر  نادر  األســتاذ  كما نرش  مــرة،   5000 من 
مــن 80 ورقة بحثية منذ عــام 2012، نرشت 
أكثر مــن عرشة منها يف دوريات علمية مرموقة 
للرياضيات  آكتا  ونــرشة  الرياضيات  دورية  مثل 
الرياضيات  العليا يف  للدراســات  الفرنيس  واملعهد 
والرابطة  للعلوم  الفرنيس  الوطني  املعهد  ونرشة 

األوروبية للرياضيات.
جديدة  فيصل فصالً  امللــك  بجائزة  التكريم  ويعد 
ضمن ســرة أكاديمية تزخر باإلنجازات املهنية، 
لعضوية  مصمودي  نادر  األســتاذ  ترشــح  فقد 
والعلوم يف عام  للفنــون  األمريكية  األكاديميــة 
2021، ونال جائزة الكويت عام 2019 وجائزة 
فرمات عام 2017. وشــغل األستاذ نادر كريس 
التميز يف مؤسسة باريس لعلم الرياضيات لعامي 
2016 و2017 كما حاز منحة مؤسســة كالي 

 .2014 لعلم الرياضيات يف خريف 

لجنة المرافق بـ »الوطني االتحادي« تناق�ــش �سيا�ســة 
وزارة الطاقة والبنية التحتية

اأبوظبي ـ وام:

أبوظبــي  أكاديميــة  أطلقــت  
التدريبية  برامجها  أوىل  القضائية، 
الصديقة  »العدالة  ضمن مبــادرة 
ريادة  مــن  يعزز  بمــا  للطفل«، 
دائرة القضــاء يف أبوظبي لتكون 
املؤسســات  ورواد  طليعــة  من 
العالم  مســتوى  عىل  القضائيــة 
الهادفة  املبــادرة  تلك  تتبنى  التي 
منهجية  يف  نوعي  تغر  إحداث  إىل 
الجزائية  القضائيــة  اإلجــراءات 
مجال  يف  األحكام  وكتابة  واملدنية 
والجزائية  الشــخصية  األحــوال 
واملدنيــة التــي تتضمــن وجود 
أطفــال قّص وفق نهــج العدالة 

الصديقة للطفل.
وقال ســعادة املستشــار يوسف 
دائرة  وكيــل  العــربي،  ســعيد 

القضاء يف أبوظبي، رئيس مجلس 
إدارة األكاديميــة، إن تنفيــذ تلك 
املبــادرة يأتي تماشــياً مع رؤية 
سمو الشــيخ منصور بن زايد آل 
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير شــؤون الرئاســة ، رئيس 
لتطوير  أبوظبي،  يف  القضاء  دائرة 
وتحقيق  القضائيــة  املنظومــة 
عىل  الرتكيز  مــع  عاملياً،  ريادتها 
مواكبــة املســتجدات واملتغرات 
الخدمات  أفضل  بما يضمن تقديم 

العدلية والقضائية.
أبوظبي  أكاديميــة  أن  وأوضــح 
القضائية تستهدف تدريب أعضاء 
والســيما  القضائيــة  الســلطة 
املختصــني يف قضايــا األحــوال 
الشخصية والدعاوى الجزائية، إىل 
جانب أعوان القضاة واألخصائيني 
الطفل،  حماية  مجال  يف  العاملني 

للعمل بأحــكام النهج القائم عىل 
كان  إذا  للطفل  الصديقــة  العدالة 
أو  املتأثرين بشــكل مبارش  مــن 
أو  جزائية،  بدعــوى  مبارش  غر 
من املتأثرين يف الدعاوى املدنية أو 

األحوال الشخصية.
العربي،  يوسف  املستشار  وأشار  
خمســة  إنتاج  عــىل  العمــل  إىل 
تدريبية قصــرة تتضمن  أفــالم 
اللغة  إىل  مرتجمــة  محــارضات 
العربيــة، تقــدم الــرشح الالزم 
يف  بما يســهم  املنهجيــة،  لتلــك 
اإلجــراءات  وتطويــر  تحديــث 
واألحــوال  واملدنيــة  الجزائيــة 
إجرائي  متكامل  كنهج  الشخصية 
بالعدالة  العالقة  ذات  وموضوعي 
باعتبارهم  باألطفــال  املرتبطــة 
توليهم دولة  الذين  املستقبل،  بناة 
اإلمارات جل اهتمامها ورعايتها.

»اأبوظبي الق�سائية« تطلق اأولى برامجها التدريبية �سمن 
مبادرة »العدالة ال�سديقة للطفل«

نــادي تــراث االإمــارات ي�ســارك فــي 
مهرجان الظفرة

اأبوظبي ـ الوحدة:

صدر عن أكاديمية الشــعر يف لجنة إدارة 
املهرجانــات والربامج الثقافية والرتاثية 
بأبوظبــي العدد 180 من مجلة شــاعر 
املليون، مشتمالً عىل عدد من املوضوعات 
واالســتطالعات  املتنوعــة  واألخبــار 

واملقاالت النقدية.
افتتاحية العدد أشارت لالنطالقة املتميزة 
يف الحلقــات األوىل من برنامج "شــاعر 
فيها:  العارش" وجاء  املليون" يف موسمه 
قائمة  إىل  تأهلوا  الذين  الشعراء  "يواصل 
الـ 48 شاعراً تألقهم يف الحلقات املبارشة 
األوىل من برنامج "شاعر املليون"،  ومع 
أن  أربع حلقات متتالية نســتطيع  ميض 
نراهن عليه  كنا  ما  الشعر  نؤكد لجمهور 
حتــى ما قبل انطالق هذا املوســم حول 
توقعاتنــا بنجاحه وتميزه، ألننا أصبحنا 

عىل يقني من أن هذا الربنامج الشــعري 
وعرض  للمنافسة  موعدا  أصبح  الضخم 
أبرز نتاجات الشعراء يف الساحة الشعرية 
يف منطقة الخليــج والعالم العربي ككل. 
الذين  الشعراء  تميز  معا  نتابع  نحن  وها 
وأحقيتهم  مقدراتهم  عــىل  كذلك  برهنوا 
من  املتقدمة  املرحلة  هــذه  يف  التواجد  يف 
أثنــت االفتتاحية  عمــر الربنامج". كما 
تزين  التي  الشعرية  املســتويات  تلك  عىل 
شــاطئ  مرسح  وتمنح  املكان،  فضاءات 
واملعنى،  الشعر  أضواء  من  الكثر  الراحة 
وتزيد جمهور الشعر أمالً بما هو قادم يف 
مســرة الشعر النبطي الذي أصبح اليوم 
أوســع انتشــارا من ذي قبل، ُيقبل عىل 
بالوصول  والحاملني  املبدعني  آالف  كتابته 

إىل النجومية وكتابة القصيدة األجمل.
ويف استطالع موّسع تحدث عدد من نجوم 
مواســمه  يف  املليون"  "شــاعر  برنامج 

وترشــيحاتهم  توقعاتهم  عن  الســابقة 
التي ســتنافس عىل  الشعرية  لألســماء 
أن  العارش، مؤكدين  املوســم  لقب  حصد 
املنافسة قوية وستشهد تشويقا كبرا يف 

الحلقات القادمة.
ويف استطالع آخر شارك عدد من الشعراء 
يف الحديــث عن آمالهم ومشــاريعهم يف 
العــام الجديد، كما أكــدوا أنهم يف صدد 
التي  الشــعرية  إنجاز عــدد من األعمال 

ستبص النور يف هذا العام.
الذين  الشــعراء  من  بعدد  املجلة  والتقت 
غادروا املنافســات يف الحلقات األوىل من 
"شــاعر املليــون 10" وهم "الشــاعر 
عبدالله النعيمي من اإلمارات، والشــاعر 
والشاعر  عمان،  سلطنة  من  العويف  أحمد 
مجد الخمايســة مــن األردن. باإلضافة 
خليل  واإلعالمي  الشــاعر  مــع  لقاء  إىل 
كتاب  مؤخــرا  له  صدر  الــذي  عيلبوني 

بعنوان "شــاعر وقصيدة" عن أكاديمية 
التاسع  املوسم  نجم  مع  ولقاء  الشــعر، 
مسعود  الشــاعر  املليون"  "شــاعر  من 
نجمة  مع  ولقاء  االحواز،  من  سعيد  بيت 
"أمر الشعراء" الشاعرة مرام النرس من 

سوريا.
تجربة  الضوء عــىل  العــدد  كما ســلط 
الشــاعرة اإلماراتية شيخة املطري التي 
الشعراء"  "أمر  يف  الثاني  املركز  حصدت 
يف  كبرا  حضورا  وحققت  الثامن  املوسم 

الربنامج.
ويف زاوية "فيسبوك" أفرد العدد مساحة 
محمد  الشــاعر  صفحــة  عن  للحديــث 
قراطاس، وتم إعادة  نرش عدد من األبيات 
"شاطئ  مرسح  لنجوم  املتميزة  الشعرية 
إىل  باإلضافة  "تويرت".  زاوية  يف  الراحة" 
خالد  من  لكل  النقدية  املقــاالت  من  عدد 

الوغالني ونيفني طينه وخلود بنارص.

ر�سد لمجريات المو�سم العا�سر واآمال ال�سعراء بالعام الجديد

دبي ـ الوحدة:
 

يســتمر برنامج إقليم التســيو بتنظيــم الفعاليات 
واألنشــطة الهامة يف إكســبو 2020 دبي يف جناح 
االســتثمارات  فرص  وتنمية  تعزيز  بهــدف  إيطاليا 
التقنية  التعــاون الدويل والرشاكات  الخارجية ودعم 
األســواق  يف  إقليم التســيو  يف  األعمال  ملؤسســات 
العربي واآلسيوي خاصة وكذلك  العالم  األجنبية ويف 

يف شمال أفريقيا والحوض املتوسطي بأكمله.   
»بعد  التســيو  إقليم  رئيس  زينغاريتي  نيكــوال  قال 
النجاح الذي حصدته األنشــطة املحققة عام 2021 

فإنه يســعدنا أن نقــّدم مع بداية العــام الجديد يف 
الرتاث  بني  املتنوعة  بالفعاليات  حافالً  برنامجاً  دبي، 
واآلراء  األفــكار  عىل  الضــوء  وتســليط  واالبتكار 
املتعلقة بمواضيع وسياســات عامليــة الطابع وذلك 
لتقديــم رؤى وفرص جديدة لدولة اإلمارات وللعالم 
العربــي عامة. نحن نعتزم بنــاء جرس وثيق الصلة 
الذي اتخذ  العربي والحوض املتوســطي  بني الخليج 
منه إقليم التسيو مركزاً للثقافة والصناعة اإليطالية 

املعرتف بتميزها يف العالم بأرسه. 
11 يناير يف  الثالثــاء  اليوم  الفعاليات  تبدأ سلســلة 
الســاعة 6 مســاًء مع حفلة األوركســرتا الشعبية 

اإليطالية بقيادة أمربوجو سبارانيا عىل مدرج مرسح 
دبي ميلينيوم. ستكون األوركسرتا فريدة من نوعها 
تجمــع بني ألحــان مجموعة من االصــوات وآالت 
األرغن الصغرة واآلالت اإليقاعية وآالت موســيقية 
تقليديــة من الرتاث االيطايل. تعزف مقطوعات غنية 
التســيو.  إقليم  وإيقاعات  بألحان  وتصدح  بتنوعها 
يقدم العرض عاملاً من األصوات املتنوعة ومزيجاً من 
اإليقاعات واألغانــي واللهجات املحلية وألحان آالت 
موسيقية عجيبة. إنها رحلة فريدة يف عالم موسيقى 
بحر  األبينيني حتى  التسيو ممتدة من سلسلة جبال 

التراني. 

في �لعدد 180 من مجلة  »�ضاعر �لمليون« 

اإقليم الت�ســيو يعلن عن قائمة الفعاليات في جناح اإيطاليا 
في اإك�سبو 2020 دبي  
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محمد بن زايد 
وعبر ســموه عن ثقتــه في قدرة الحكومة والشــعب في 
كازاخستان على تجاوز هذه الفترة الصعبة في أسرع وقت.

الرئيس قاســم جومــارت توكاييف، عن  من جانبه أعرب 
شــكره وتقديره لصاحب السمو الشــيخ محمد بن زايد آل 

نهيان لموقفه ومساندته لكازاخستان ..
منوهاً بعمق العالقات التي تجمع بين كازاخستان واإلمارات 

في مختلف المجاالت.
وتطــرق االتصــال إلى العالقــات الثنائية وســبل دعمها 
وتعزيزهــا خالل الفتــرة المقبلة بما يصــب في مصلحة 

البلدين وشعبيهما الصديقين.

العراق: فتح باب
الدراســي عن الشهادة  كما اشــترط  أن »ال يقل تحصيله 
الجامعية األولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي 
والبحــث العلمي في العراق وغيــر محكوم بجريمة مخلة 
المشــمولين بأحكام إجراءات  بالشــرف وأن ال يكون من 

قانون المساءلة والعدالة أو أية إجراءات تحل محلها«.
وأكــد البيان أن البرلمان العراقي ســيجري عملية انتخاب 
رئيــس الجمهورية فــي موعد أقصاه الثامن من الشــهر 

للدستور العراقي. المقبل تطبيقاً 
الحلبوسي  انتخب محمد  قد  الجديد  العراقي  البرلمان  وكان 

رئيسا للبرلمان العراقي كما تم انتخاب نائبين له.

النيابة تحذر 
وأشارت نيابة الطوارئ واألزمات إلى أنه وفقا لالئحة ضبط 
المخالفــات والجزاءات اإلدارية للحد من انتشــار فيروس 
19« فإن ارتــكاب أي من تلك األفعال  كورونــا » كوفيد- 
يعــرض مقترفها للجزاءات اإلداريــة أو للعقوبة الجزائية 
34 لسنة  اتحادي رقم  المرسوم بقانون  المقررة بمقتضى 

2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم اإللكترونية.
المجتمع  الطوارئ واألزمات والكوارث بأفراد  وتهيب نيابة 
يتحلوا  بأن  االجتماعي  التواصل  مواقع  ومستخدمي  ورواد 
بالمســؤولية والحس الوطني عند تداول أي أخبار متعلقة 
االلتزام  19«، وبضرورة مواصلــة   - » كوفيــد  بجائحــة 
باإلجــراءات االحترازيــة والوقائية، ودعــم جهود الدولة 
منها، حفاظا  الصادرة  القرارات  بتطبيق  المعنية،  والجهات 
علــى ما حققته تلك الجهود من نجاحات في مواجهة هذه 

التام. الله مرحلة التعافي  الجائحة، حتى تبلغ الدولة بإذن 

»اأبوظبي للتنمية« 
تمثــل هذه االتفاقية أولى اســتثمارات صنــدوق أبوظبي 
للتنمية فيقطاع الســياحة والضيافة في تايالند، ويعد هذا 

القطاع رافداًأساســياً في نمو االقتصاد التايلندي، ويساهم 
المحلــي للبالد. وتضم  الناتج  %20 منإجمالــي  بنســبة 
الوجهات السياحية المذكورةأكثر من 760 غرفة، وتساهم 

500 فرصة عمل ألبناء المنطقة. في توفير حوالي 
وبهذه المناســبة قال سعادة محمد سيف السويدي، المدير 
العام لصندوق أبوظبي للتنمية إن قطاع السياحة والضيافة 
في تايالند من القطاعات الحيوية واالستراتيجية التي تدعم 
االقتصاد الوطني هناك حيث يســاهم في تأمين عدد كبير 
من فرص العمل للسكان المحليين.. ومع هذه األهمية التي 
الدولة، تأتي هذه الشراكة  يحظى بها قطاع الســياحة في 
االســتثمارية  الصندوق  »مينت« ضمن خطط  مع شــركة 
ومســاعيه لتعزيــز التنمية االقتصادية فــي مختلف دول 
بارزة  بمكانة  تتمتــع  »مينت«  وأن شــركة  العالم، خاصة 
باعتبارها من أهم الشــركات العاملة في مجال الســياحة 

والضيافة في تايالند«.
ومــن جانبه، قال ديليــب راجاكارييه، الرئيــس التنفيذي 
لشــركة ماينور إنترناشــونال إن هذه االتفاقية تؤكد على 
التزام شــركة »مينت«لمواصلة مســاعيها لدعم االقتصاد 
االزدهار  لضمان  وإمكاناتها  وتوظيف جهودها  الدولة،  في 
على المدى الطويل. ونحن ســعداء إلطالق هذه الشــراكة 
مع صندوق أبوظبــي للتنمية، ونتطلع إلى مزيد من العمل 
ايجابياً على  المستقبل لتحقيق نتائج تنعكس  المشترك في 

العائدات السياحية للبالد«.
تبلغ نســبة مســاهمة صندوق أبوظبــي للتنمية في هذه 
الوجهات%40 ضمن هذا االستثمار المشترك، أما مساهمة 
شركة »مينت«فتبلغ %60، األمر الذي يعكس األداء المميز 
جانب  إلى  السياحية،  الوجهات  إدارة  في  »مينت«  لشــركة 
رؤيــة الصندوق اإليجابيةلمســتقبل االقتصــاد في قطاع 

السياحة والضيافة في تايالند.
تعد شــركة »مينت« من كبرى الشركات العاملة في قطاع 
السياحة والضيافة في منطقة أسيا والمحيط الهادي، حيث 

520 فندقاً ومنتجعاً. تدير أكثر من 
ويشــكل هذا التعاون مع صندوق أبوظبي للتنمية بالنسبة 
لـ«مينــت« خطوة بالغــة األهمية نظراً لــدوره في تعزيز 
الميزانيــة العامة للشــركة وخفض حجم ديون الشــركة 

وتحسين وضعها المالي.

التحالف العربي:
وقالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق 
ارتفاعا  2021 شهد  العام  »إن  بيان:  باليمن في  اإلنســان 
كبيرا في حجم انتهاكات حقوق اإلنسان وخطورتها والتي 
الهجمات  وارتكاب  العسكرية  العمليات  اشتداد  مع  تالزمت 

المباشرة والعشوائية بحق المدنيين«.
وأضــاف البيان، أن اللجنة وثقت مقتل 403 مدنيين بينهم 
بينهم  768 مدنيا آخرين،  امرأة، و48 طفال وإصابــة   30
الثاني/يناير  الفترة من كانون  امرأة، و167 طفال في   85

.2021 وحتى كانون األول/ديسمبر 
وأشــار اللجنة إلى سقوط 296 ضحية من المدنيين جراء 
17 امرأة و35 طفالً. انفجار ألغام وعبوات ناسفة، بينهم 

اعتقال تعسفي  1158 حالة  أنها رصدت  اللجنة  وأوضحت 
15 حالة اعتداء على الطواقم  وإخفاء قســري وتعذيب، و 
الطبية والمنشــآت والمرافق الصحية، و122 واقعة تجنيد 

15 سنة. أطفال دون سن 

كازاخ�ستان تحدد 
المواطنين  لمطالب  الحكومة  استجابة  كازاخستان  وأعلنت 
وفرضــت حظرا على ارتفاعات أســعار المنتجات الغذائية 
إجراءات  بعد  التشحيم،  والوقود، ومواد  واجتماعيا،  الهامة 
تدابير خفض أســعار الغاز، مؤكدة توفر اإلرادة السياسية 
الدولة في حل  الصادقــة لدى قيــادة  الواضحــة والرغبة 
الخالفــات من خالل الحــوار، مما يؤكد التزام الســلطات 

بمفهوم »الدولة السامعة«.
وأكد بيان لوزارة الخارجية أنه إذا كانت المسيرات في غرب 
كازاخستان في البداية سلمية وطرحت مطالب ذات طبيعة 
الشغب  أعمال  المشــاركين في  اجتماعية واقتصادية، فإن 
الجماعية الالحقة لم يطرحوا أي مطالب اقتصادية أو حتى 
سياسية محددة. لم يكن لديهم نية للتفاوض مع السلطات، 
لكنهــم كانوا يهدفون إلــى اإلطاحة بالنظام الدســتوري 

بالقوة.
وأضــاف البيان: “علــى الرغم من التدابيــر المتخذة، فإن 
المزيد من تصعيد العنف كان سببه هجمات مسلحة واسعة 
النطاق على المؤسسات اإلدارية ومراكز الشرطة والقواعد 
الطبيون ورجال  العاملون  فيهم  بمن  والمدنيين،  العسكرية 

اإلطفاء والصحفيون.
وأوضح البيان: “في 2 يناير الجاري انطلقت مظاهرات ضد 
ارتفاع أسعار الغاز النفطي المسال في منطقة مانجيستاو 
المتظاهــرون بتخفيضها  في غرب كازاخســتان. وطالب 
إلى المســتوى الســابق وحل عدد من القضايا االجتماعية 
4 يناير الجاري حث جومارت توكاييف  واالقتصادية، وفي 
عدم  على  المواطنيــن  كازاخســتان  جمهوريــة  رئيــس 
ارتفاع  المسيرات ضد  االستسالم لالستفزازات على خلفية 
أســعار الغاز، والســعي من أجل الثقة المتبادلة والحوار. 
وأمر فخامة الرئيس إلى الحكومة جمهورية كازاخســتان 
والسلطات المحلية بإيجاد حلول سلمية للمشاكل من خالل 
احترام  أســاس  على  المعنية  األطراف  جميــع  مع  الحوار 

حقوق المواطنين وحرياتهم.
الحكومة  استجابت  توكاييف،  توجيهات  “بعد  البيان:  وقال 
علــى الفور لمطالــب المواطنين واتخــذت تدابير لخفض 
أسعار  ارتفاعات  على  حظرا  فرضت  وكذلك  الغاز،  أســعار 
ومواد  والوقــود،  اجتماعيا،  الهامــة  الغذائية  المنتجــات 

التشحيم، والمرافق.
وشــرح البيان تفصيالت االحداث قائال: »بعد تلبية مطالب 

مظاهرات  انطلقت  مانجيســتاو،  منطقة  في  المتظاهرين 
البالد.  الرئيســية في  المدن  ذات مطالب مماثلة في جميع 
الكبرى من  المدن  االحتجاجات في عدد من  استخدمت  لقد 
لتصعيد  واإلجرامية  والمتطرفة  اإلرهابيــة  الجماعات  قبل 
الوضع وأعمال العنف. وفي هذا الصدد، أمر فخامة الرئيس 
باتخــاذ تدابير عاجلــة لمنع أعمال الشــغب وأعلن فرض 
الوضع  البالد. وقد تطور  أنحــاء  الطوارئ في جميع  حالة 
اإلرهابيون  استولى  ألماتي، حيث  األكثر صعوبة في مدينة 
علــى مكتب الحاكــم، والمقر المحلي لرئيــس جمهورية 
كازاخستان، وإدارات الشرطة ولجنة األمن الوطني، ومكتب 
المدعي العام، واســتوديوهات عدد من شركات التلفزيون 
واإلذاعة«. وأشــار البيان إلى تحليل الحالة بأن كازاخستان 
تعرضت لعدوان مسلح من جانب جماعات إرهابية المدربة 
في الخارج. وفقا للبيانات األولية، هناك أشــخاص من بين 
في  القتالية  المشــاركة  في  خبرة  لديهم  الذين  المهاجمين 
»النقاط الساخنة/الحرب« على جانب الجماعات اإلسالمية 

المتطرفة.
ظهرت الجماعات اإلرهابية بسبب تفعيل ما يسمى »الخاليا 
النائمة«. لســوء الحظ، لم تكن جهــات إنفاذ القانون في 
كازاخستان مستعدة لمثل هذه الهجمات الضخمة والمنسقة 

في مناطق مختلفة في نفس الوقت.
تولى  البــالد،  في  للوضع  الحــاد  التفاقم  “بســبب  وقال: 
مجلس  رئيس  منصــب  توكايف  قاســم-جومارت  فخامة 
األمــن لجمهورية كازاخســتان. في 6 ينايــر أمر بإطالق 
عمليــة لمكافحة اإلرهاب في البالد تهدف إلى القضاء على 
التهديدات لألمن القومي وحماية أرواح وممتلكات مواطني 
كازاخســتان، وفي 7 يناير 2022م، في خطابه إلى شعب 
كازاخســتان، صرح فخامــة الرئيــس أن عملية مكافحة 
اإلرهاب مســتمرة فــي البالد. وتقوم الشــرطة والحرس 
النطاق لتحييد  المســلحة بأعمال واسعة  الوطني والقوات 

الجماعات اإلرهابية واإلجرامية«

بدء الحوار لحل
 تهــدف إلى االنتقال إلــى مرحلة ثانية مــن المفاوضات 

المباشرة أو غير المباشرة بين مختلف األطراف.
وأضاف »نريد التحرك بسرعة... سنبدأ بعد ظهر االثنين مع 
المجموعة األولى من المجتمع المدني. وســنتحدث يوميا 

مع العديد من المعنيين«.
إنه سيكون من الصعب تحديد إطار زمني لبدء  وتابع قائال 
المفاوضات. وأضــاف »الوقت ثمين، نحن نعلم ذلك. هناك 

الكثير من الضغوط على الوضع في السودان وعلينا«.
إنه ما لم يتم إيجاد مسار  ويقول محللون ودبلوماســيون 
جديد لالنتقــال وطريق إلى إجراء انتخابات ذات مصداقية، 
عدم  وينتشــر  االقتصادية  الســودان  محنة  تتفاقــم  فقد 

االستقرار داخل وخارج حدوده.

جناح اأم الدنيا ينقل خان الخليلي للقرية العالمية - 3
 دبي ــ �سمري ال�سعدي:

جنــاح أم الدنيا, جنــاح مرص, قبلة 
كل  من  العامليــة  القريــة  ضيــوف 
الجنســيات ووجهتهــم لــراء ما 
يلزمهم من املنتجات املرصية املتعددة 
داخل الجناح.. والكل يتنقل من محل 
آلخر يشرتي هذا ويعاين ذاك أو حتى 
املنتجات  أخذ فكرة عــن هذه  مجرد 
واملصنوعات املعروضة داخل الجناح.

املرصي  الجناح  عــن  الجزء  هذا  ويف 
قبلة  الخلييل  ملنتجات خــان  نتعرض 
الســواح يف مــرص وأيضــا ضيوف 
املنتجات  وهذه  بدبي,  العاملية  القرية 
اآلفاق  شــهرتها  فاقت  الخلييل  خان 
سواء يف مرص أو يف القرية العاملية أو 
يف أي معرض أو فعالية يف دول العالم 
ألنها منتجــات مقلدة تماما وحرفيا 
وطبــق األصــل ملا وجد مــن اآلثار 
الفرعونية  الفرعونيــة والحضــارة 
التــي يعرفهــا العالم كلــه ويعرف 
بني  املتفردة  الحضارة  هذه  قيمتها.. 
الحضــارات القديمة كلها بما تركته 
الحضارات  عجــزت  وكنوز  آثار  من 
أعمالها  كل  يف  تجاريهــا  أن  األخرى 
أي حضارة بقيمة وعظمة  ولم ترتك 
ما تركتــه وخلفته وراءها الحضارة 
أصبحت  لهــذا  الفرعونية  املرصيــة 
حضــارة متفردة.. وهنــا يف الجناح 
يحرص  العامليــة  بالقرية  املــرصي 
الحضارة  بهذه  التعريف  عىل  الجناح 
الخالدة كما تتبارى املحالت يف عرض 
يعترب  مما  الخليــيل  خــان  منتجات 
العظيمة  الحضارة  هذه  آلثار  عرضا 
وأيضــا إلتاحــة الفرصــة لضيوف 
املنتجات  هذه  القتناء  العاملية  القرية 
القيمــة والتي يلقى رواجا كبريا من 
قبــل كل الجنســيات.. واآلن تعالوا 
معنا لنســتعرض هــذه املعروضات 
العارضني  ولنتحــاور مع  واملنتجات 
عليه  يقبل  وما  يعرضونه  ما  لنعرف 

ضيوف القرية العاملية:
من  األسواني..  احمد  بالطيب  نبدأ   =
إدفو أســوان يعرض ويبيع منتجات 
أسوان الفرعونية واملصنوعة يدويا يف 
تماثيل  نماذج  مثل  بأسوان..  ورشته 
والتحف  مختلفة  بأحجام  للمشاهري 
والتماثيــل الفرعونيــة بمقاســات 
الفــول  وقــدور  أيضــا,  مختلفــة 
واالســربتيات  الصغرية  النحاســية 
الخشب  بكل مقاســاتها, والصواني 
املطعمة  النــرد  وطــاوالت  والعلب 
بالصدف وطاوالت نحاسية وخشبية 
بمقاسات ونقوش مختلفة, واملالبس 
الصعيدي  واللبس  الرتاثيــة  املرصية 
الشاي  فناجني  من  والعديد  وغريها, 
بصور  إمــا  واملزخرفــة  والقهــوة 
الفنانــني أو بالــورود ومنعا ما هو 
الزجاج..  مــن  هو  وما  الصيني  من 
العاملية يف  القريــة  يف  يشــارك  وهو 
عر  الحادية  للسنة  املرصي  الجناح 
كل  فيها  يشارك  وسيظل  التوايل  عىل 
الذين  زبائنه  إرضاء  عىل  حرصا  عام 
إليه يف كل موسم سنويا, كما  يأتون 
تقدمه  ما  بكل  ويســتمتع  يحب  أنه 
ولضيوفها  للعارضني  العاملية  القرية 

من أشــياء وفعاليات رائعة وجميلة 
دول  مشــاركة  عىل  تحــرص  وإنها 

عاملية كثرية بها.
وتبيع  تعــرض  بــدر..  ومــروى   =
منتجات مرصية تتنوع ما بني األزياء 
الفرعونية القديمة واإلكسســوارات 
الفرعونية املقلدة تماما طبق األصل.. 
والتنكري  الشــعبي  الفــن  وأزيــاء 
الشعبية  واملالبس  التنكرية  للحفالت 
النسائية  واملالبس  واكسســواراتها 
الجناح  ضيوف  ان  وتقول  بأنواعها.. 
رشاء  يحبــون  الجنســيات  كل  من 
نالت  التــي  واقتنــاء معروضاتهــا 
القرية  يف  تشــارك  وهي  إعجابهم.. 
العاملية للمرة الرابعة وستظل تشارك 
فيهــا يف كل موســم ألنهــا أحبتها 
وتســتمتع بكل ما فيها من فعاليات 
وتســوقيه..  وتراثية  وثقافية  فنني 
العالم  دول  معظــم  جمعــت  وإنها 
لضيوفهــا تخت مظلتها ليســتمتع 
هذه  وتعرضه  تقدمــه  بما  ضيوفها 

الدول يف اجنحتها.
يعرض  الــذي  رشيف..  وعمــرو   =
ويبيــع منتجات خــان الخلييل التي 
تتنــوع ما بني التماثيــل الفرعونية 
املتعــددة  ومقاســاتها  بأنواعهــا 
للمشــاهري..  الصغــرية  والتماثيــل 
مقاســاتها  بــكل  الــربدي  وأوراق 
الفرعونية  واللوحــات  وكتاباتهــا 
بأنواعها.. والعلب املصدفة والصواني 
الخشــبية املتعددة التي تأخذ أشكاالً 
عديدة, والصواني املطعمة بالصدف.. 
برســومات  املزخرفــة  واألطبــاق 

النحاســية  واألطبــاق  فرعونيــة 
وآيات  فرعونية  برسومات  املنقوشة 
والقهوة  الشــاي  وفناجني  قرآنية.. 
الفنانني منها  املزينــة بصور كبــار 
الزجاج,  مــن  أو  الصينــي  مــن  ما 
ونماذج صغرية مــن أعواد الطرب.. 
العاملية منذ  وهو يشــارك بالقريــة 
كل  يف  يشارك  وســيظل  طويلة  مدة 
موسم الن القرية العاملية بالنسبة له 
زبائن  وله  كبري  عاملي  تسوقي  منفذ 

إليه يف كل موسم. خاصني يه يأتون 
= وأحمد صالح.. الذي يعرض ويبيع 
منتجــات خان الخليــيل التي تتنوع 
بأنواعها  الفرعونية  التماثيل  بني  ما 
ومقاساتها املتعددة, وفناجني الشاي 
الفنانني  كبار  بصور  املزينة  والقهوة 
منها ما مــن الصيني أو من الزجاج 
مقاســاتها  بــكل  الــربدي  وأوراق 
الفرعونية  واللوحــات  وكتاباتهــا 

بأنواعها.. والعلب املصدفة والصواني 
الخشــبية املتعددة التي تأخذ أشكاال 
عديدة, والصواني املطعمة بالصدف.. 
لكبار  الصغرية  التماثيل  من  والعديد 
أو  مربعة  صغرية  ولوحات  الفنانني, 
دائريــة وباملوان مختلفة عليها آيات 
قرآنيــة أو حكم شــعبية, واإلطباق 
فرعونيــة  برســومات  املزخرفــة 
املنقوشــة  النحاســية  واألطبــاق 
برسومات فرعونية وآيات قرآنية.... 
وهو يشارك بالقرية العاملية منذ مدة 
طويلة وسيظل يشارك يف كل موسم

الكريم  وعبــد  = ومحمــد حمــدي 
منتجات  ويبيعان  يعرضــان  أحمد.. 
خــان الخليــيل التي تتنــوع ما بني 
بأنواعهــا  الفرعونيــة  التماثيــل 
والتماثيــل  املتعــددة  ومقاســاتها 
الصغرية للمشاهري.. والعلب املصدفة 

برســومات  املزخرفــة  واإلطبــاق 
النحاســية  واألطبــاق  فرعونيــة 
وآيات  فرعونية  برسومات  املنقوشة 
قرآنية.. وأوراق الربدي بكل كتاباتها 
بأنواعهــا  الفرعونيــة  واللوحــات 
وهما  مقاســاتها..  بكل  والنارجيلة 
عام  منذ  العاملية  بالقرية  يشــاركان 
كل  يف  يشــاركان  وسيظالن   2010
العاملية  القرية  يحبان  النهما  موسم 
ويستمتعا بكل فعالياتها الشيقة كما 
أنها منفذ تسوقي كبري بالنسبة لهما.

= وعــادل فرج.. الذي يعرض ويبيع 
الفرعونية  الخليــيل  خــان  منتجات 
تماثيل  نماذج  مثل  يدوياً  واملصنوعة 
والتحف  مختلفة,  بأحجام  فرعونية 
الفرعونيــة بمقاســات مختلفــة.. 
وطاوالت  والعلب  الخشب  والصواني 
واملالبس  بالصــدف..  املطعمة  النرد 
الرقص  وبــدالت  الرتاثية  املرصيــة 
الشاي  فناجني  من  والعديد  وغريها, 
بصور  إمــا  واملزخرفــة  والقهــوة 
الفنانــني أو بالــورود ومنعا ما هو 
الزجاج..  مــن  هو  وما  الصيني  من 
الصغرية  النحاســية  الفول  وقــدور 
واالســربتيات بكل مقاساتها.. وهو 
الجناح  العاملية يف  القرية  يشــارك يف 
التوايل  املرصي منذ مدة طويلة وعىل 
موسم  كل  فيها  يشــارك  وســيظل 
ألن له زبائنــه الخاصني من ضيوف 
القرية العاملية وحرصاً عىل إرضاءهم 

إليه يف كل موسم. فهم يأتون 
= طارق أبو شامة ومحمد حسانني.. 
خان  منتجــات  ويبيعان  يعرضــان 

التماثيل  تتنــوع ما بني  التي  الخلييل 
ومقاســاتها  بأنواعها  الفرعونيــة 
الصغــرية  والتماثيــل  املتعــددة 
للمشاهري.. والعلب املصدفة واألطباق 
فرعونيــة  برســومات  املزخرفــة 
املنقوشــة  النحاســية  واإلطبــاق 
قرآنية..  وآيات  فرعونية  برسومات 
مقاســاتها  بــكل  الــربدي  وأوراق 
الفرعونية  واللوحــات  وكتاباتهــا 
بأنواعها والنارجيلة بكل مقاساتها.. 
منذ  العاملية  بالقرية  يشاركان  وهما 
يشــاركان  وســيظالن   2010 عام 
القرية  يحبان  النهما  موســم  كل  يف 
فعالياتها  بــكل  العاملية ويســتمتعا 
كبري  تسوقي  منفذ  أنها  كما  الشيقة 

بالنسبة لهما.
الذي  املواهب..  أبــو  ناجي  وأخرياً   =
يعــرض ويبيــع كل أنواع التســايل 
وبزر  األصفــر  اللب  مثــل  املرصية 
وعباد  املحمــص  األبيــض  القــرع 
الشمس والشــمام.. وحلويات املولد 
النبوي الريف من نوجا وسمسمية 
وحمصيه وعســلية وغريها, وبدرة 
والسحلب,  والسوبيا  الدوم  مروب 
املجروشــة  الخــروب  وحبــوب 
الكركديــة  ملشــاريب  املســتعملة 
القرية  يف  يشــارك  وهو  والخروب.. 
مظلة  تحت   1999 عام  منذ  العاملية 
الجناح املرصي وسيظل يشارك فيها 
كل عــام.. وعــن معروضاته يقول 
بأنهــا معروفة لكل العــرب وكلهم 
أثناء  اشــرتاها  من  فمنهم  يتمنونها 
زيارتــه ملــرص ومنهم مــن تلقاها 
الذين  واألصدقاء  األقارب  من  كهدايا 
زاروا مــرص, وان اإلقبــال عليها يف 
العاملية كثيف الن من كل من  القرية 

تذوقها يحرص عىل رشائها.
تتألأل  الذي  املرصي..  الجناح  هذا هو 
املشهورة  الخلييل  خان  منتجات  فيه 
العالم كله والتي يتمنى  عىل مستوى 
كل فــرد أن يقتني بعــض منها بما 
ومنتجات  معروضات  ذوقه..  يريض 
الخلييل  خان  يف  مصنوعة  وصناعات 
الذي يؤمه كل من يزور مرص ليختار 
من  واألصحاب  لألحبــاب  هدايــاه 

منتجاته.
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ريو دي جانريوـ  )د ب �أ(-
 

�سريجيو  الفنزويلي  املعار�سة  مر�سح  فاز 

جاريدو يف انتخابات والية بارينا�س، بعد اأن 

اأمرت حمكمة باإعادة االنتخابات يف الوالية 

ب�سبب فوز املعار�سة العام املا�سي.

»املائدة  ائتالف  مر�سح  جاريدو،  وح�سل 

الدميقراطية« املعار�س  امل�ستديرة للوحدة 

وفقا  االأ�سوات،  )اإم.يو.دي(، على 4ر55% من 

الوطني  املجل�س  عن  ال�سادرة  للبيانات 

لالإنتخابات يوم االثنني.

ال�سابق  الفنزويلي  اخلارجية  وزير  وفاز 

اال�سرتاكي  احلزب  مر�سح  اأريزا،  خورخي 

احلاكم، بن�سبة 3ر41% من االأ�سوات.

لقد  »بارينا�س،  تغريدة  يف  جاريدو  وقال 

فعلناها«، بينما اأقر اأريزا بهزميته. وقال اأريزا: 

»على الرغم من فوزنا يف عدد االأ�سوات، مل 

ن�سل اإىل هدفنا«.

املحكمة  اأمرت  اأن  بعد  اأريزا  تر�سح  وجاء 

يف  االنتخابات  باإعادة  فنزويال  يف  العليا 

راأ�س  وم�سقط  اال�سرتاكيني  معقل  الوالية، 

هوجو  الراحل  ال�سابق  الفنزويلي  الرئي�س 

ت�سافيز.

االإنتخابات  بعد  االأولية  النتائج  واأظهرت 

الثاين/نوفمرب  ت�رشين   21 يف  االإقليمية 

املا�سي، فوزا طفيفا لفريدي �سوبرالنو، من 

اأرجين�س  على  متغلبا  )اإم.يو.دي(،  ائتالف 

ت�سافيز، وهو �سقيق هوجو ت�سافيز.

لكن املحكمة العليا يف البالد اأمرت باإجراء 

انتخابات جديدة يف الوالية، بحجة اأنه مل 

يتم ال�سماح ل�سوبرالنو بخو�س االنتخابات.

ُينظر اإىل االنتخابات يف فنزويال على نطاق 

وا�سع على اأنها مرتبة لدعم احلزب احلاكم، 

ما يرتك القليل من الفر�س لفوز املعار�سة.

جنيفـ  )د ب �أ(- 

من  لكل  ممثلني  بني  حمادثات  بداأت 

جنيف  يف  ورو�سيا  املتحدة  الواليات 

ملعاجلة التوترات املت�ساعدة ب�سبب اأزمة 

اأوكرانيا.

االأمريكي  اخلارجية  وزير  نائب  والتقى 

�سريجي  الرو�سي  نظريه  �سريمان  ويندي 

من  الر�سمية  اجلولة  لعقد  ريابكوف 

املحادثات، بعد مناق�سة اأولية مقت�سبة يف 

وقت متاأخر اأم�س االأول االأحد، وفقا لوزارة 

اخلارجية االأمريكية.

وقال ريابكوف للتلفزيون الرو�سي الر�سمي 

قبيل املحادثات اإن الواليات املتحدة يجب 

و�سط.  حلل  للتو�سل  م�ستعدة  تكون  اأن 

وا�سحة  مواقف  حددت  رو�سيا  اأن  واأ�ساف 

»ال ميكن اأن تقبل اأي انحراف كبري« عنها.

وذكرت اخلارجية االأمريكية اأن �سريمان »اأكد 

التزام الواليات املتحدة باملبادئ الدولية 

لل�سيادة ووحدة االأرا�سي وحرية الدول ذات 

ال�سيادة يف اختيار حتالفاتها«، وذلك ردا 

على مطالب مو�سكو باأن ي�سمن حلف �سمال 

االأطل�سي )ناتو( عدم تو�سعه �رشقا.

بكنيـ  )د ب �أ(-

يي  واجن  ال�سيني  اخلارجية  وزير  قال 

�رشيكة  ب�سفتها  ال�سني،  اإن  االثنني  يوم 

م�ستعدة  لكازاخ�ستان،  دائمة  ا�سرتاتيجية 

لدعم الدولة بقوة يف احلفاظ على اال�ستقرار 

فيما  الفرتة احلرجة  العنف يف هذه  ووقف 

يتعلق مب�ستقبل كازاخ�ستان.

اجلديدة  ال�سني  اأنباء  وكالة  وبح�سب 

ات�سال  خالل  بذلك  واجن  �رشح  )�سينخوا( 

هاتفي مع نائب رئي�س الوزراء وزير اخلارجية 

الكازاخ�ستاين خمتار تلوبريدي.

يوم  اأعربت  قد  ال�سينية  احلكومة  كانت 

اجلمعة املا�سي عن دعمها للتدخل الع�سكري، 

بقيادة رو�سيا، يف كازاخ�ستان، بهدف اإنهاء 

تهز  التي  للحكومة،  املناه�سة  املظاهرات 

الدولة الواقعة بو�سط اآ�سيا، منذ اأيام.

يوم  رو�سيا  تقوده  ع�سكري  ويعتزم حتالف 

كازاخ�ستان  يف  الو�سع  مناق�سة  االثنني 

اأعقاب اال�سطرابات غري امل�سبوقة التي  يف 

االأع�ساء يف  الدول  البالد. وتخطط  �سهدتها 

االجتماع  اجلماعي  االأمن  معاهدة  منظمة 

عرب الفيديو من مو�سكو لهذا الغر�س، وفقا 

للكرملني. ويعتزم الرئي�س الرو�سي فالدميري 

بوتني امل�ساركة يف املحادثات.

التحالف �سوف يناق�س  اإن  الكرملني  ويقول 

»االجراءات الإعادة الو�سع اإىل طبيعته« يف 

كازاخ�ستان.

وكازاخ�ستان  رو�سيا  بجانب  اأنه  اإىل  ي�سار 

وقرغيز�ستان  وبيالرو�س  اأرمينيا  فاإن 

وطاجيك�ستان اأع�ساء اأي�سا يف التحالف.

جومارت  قا�سم  الكازاخي  الرئي�س  وطلب 

توكاييف امل�ساعدة من املنظمة بعد اندالع 

ال�سغب يف البالد.

0

وزير �ألماني يعتزم �تخاذ تد�بير فورية 

�شاملة لمزيد من حماية �لمناخ 

بلومبرج: د�ئنو �لخطوط �لجوية 

�لوطنية باإندوني�شيا يقدمون مطالبات 

بـ 13٫8 مليار دوالر

�المم �لمتحدة تعبر عن قلقها �إز�ء 

ن�شر �شور لجنود من كاز�خ�شتان يرتدون 

خوذ�ت �الأمم �لمتحدة

برلنيـ  )د ب �أ(- 

االأملاين،  املناخ  وحماية  االقت�ساد  وزير  يعتزم 

روبرت هابيك، اإ�رشاع جهود حماية املناخ والتمهيد 

الإجراءات فورية �ساملة من اأجل هذا الغر�س.

وعلمت وكالة االأنباء االأملانية )د.ب.اأ( من م�سادر 

يف وزارة االقت�ساد اإنه من املنتظر طرح اأول حزمة 

جمل�س  على  العاجلة  وامل�ساريع  القوانني  من 

الوزراء االأملاين بحلول ني�سان/ اأبريل املقبل.

وبح�سب البيانات، من املقرر االنتهاء من »برنامج 

حماية املناخ الفوري« بجميع القوانني واملرا�سيم 

والتدابري بحلول نهاية عام 2022، بحيث ميكن 

 .2023 عام  من  اعتبارا  التدابري  جميع  تنفيذ 

اأملانيا على »م�سار  اإىل و�سع  الربنامج  ويهدف 

املناخ امل�ستهدف«.

اأن يقدم هابيك  اإنه من املتوقع  وقالت امل�سادر 

»تقييم افتتاحي« ب�ساأن حماية املناخ يف برلني 

غدا الثالثاء، والذي �سيو�سح اإىل اأي مدى تتخلف 

جمال  يف  الرتاجع  ومواطن  الركب  عن  اأملانيا 

حماية املناخ.

باأهداف  الوفاء  يتم  لن  االحتماالت  جميع  ويف 

املناخ لعام 2022، ومن املرجح اأي�سا اأن يكون 

من ال�سعب حتقيقها يف عام 2023.

من بني التدابري االأوىل املخطط لها تعديل قانون 

م�سادر الطاقة املتجددة )EEG(، وهو اإلزام للمباين 

اجلديدة باأن يكون لها األواح �سقف �سم�سية، اإىل 

جانب ا�ستثمارات جديدة يف الهيدروجني االأخ�رش.

و�سيتم زيادة ح�س�س العطاءات اخلا�سة بالكهرباء 

املولدة من طاقة الرياح والطاقة ال�سم�سية.

الطاقة  ح�سة  لزيادة  احلاكم  االئتالف  ويخطط 

 %80 اإىل  البالد  يف  الطاقة  مزيج  يف  املتجددة 

بحلول عام 2030.

جاكرتاـ  )د ب �أ(- 

قدم دائنو �رشكة اخلطوط اجلوية الوطنية املتعرثة، 

»جارودا اإندوني�سيا«، مطالبات تقدر قيمتها بنحو 

198 تريليون روبية )8ر13 مليار دوالر(، يف اإطار 

قاله  ما  بح�سب  الديون،  هيكلة  اإعادة  من  جزء 

م�سوؤوالن معينان من قبل املحكمة.

االثنني،  يوم  لالنباء  »بلومربج«  وكالة  واأفادت 

باأن م�سوؤويل �رشكة اخلطوط اجلوية الوطنية، تلقوا 

نهاية  بحلول  دائنا  من 470  اأكرث  من  مطالبات 

املهلة النهائية التي كانت مقررة يف اخلام�س من 

كانون الثاين/يناير، بح�سب ما قاله مارتن باتريك 

ناجيل وجاندري �سياداري، وهما من اأع�ساء فريق 

امل�سوؤولني الذين عينتهم املحكمة.

من  بالتحقق  االآن  امل�سوؤولون  يقوم  و�سوف 

من   19 يف  يقررون  و�سوف  املوؤقتة،  املطالبات 

كانون الثاين/يناير اجلاري حجم املبلغ ال�سحيح 

الذي من املمكن اإدراجه يف عملية اإعادة الهيكلة.

اأن �رشكة »جارودا« اململوكة للدولة،  اإىل  ي�سار 

هي واحدة من بني �سل�سلة من �رشكات الطريان 

�سناعة  يف  م�سبوقة  غري  الأزمة  تعر�ست  التي 

اأدت  اأن  بعد  وذلك  العامل،  م�ستوى  الطريان على 

مكافحة  اإطار  يف  ال�سفر  على  املفرو�سة  القيود 

تف�سي كورونا اإىل انخفا�س حركة امل�سافرين.

مو�شكوـ  )د ب �(-

اأعربت االأمم املتحدة عن قلقها اإزاء ن�رش �سور تظهر 

جنودا من كازاخ�ستان يرتدون خوذات حتمل �سارة 

اال�سطرابات  تدخلهم خالل  اأثناء  املتحدة،  االأمم 

اال�سبوع املا�سي.

االأملانية  االأنباء  لوكالة  اأممية  متحدثة  وقالت 

الدائمة  للبعثة  قلقنا  عن  اأعربنا  لقد   « )د.ب.ا( 

لكازاخ�ستان ».

االأع�ساء  الدول  من  للجنود  ميكن  اأنه  واأ�سافت 

باالأمم املتحدة ا�ستخدام خوذات املنظمة الزرقاء 

يف حال كانوا �سمن مهمة حلفظ ال�سالم، م�سرية 

اإىل اأن هذا مل يكن الو�سع يف كازاخ�ستان.

وقد جاءت ال�سور من اأكرب مدن كازاخ�ستان املاتي 

االأ�سبوع املا�سي. ومل يت�سح كيف ح�سل اجلنود 

على اخلوذات اأو �سبب ارتدائهم لها.

يومية .. �شيا�شية .. م�شتقلة

الثالثاء 11 يناير 2022ـ  العـدد 14941  
12 �أخبار وتقارير

مر�شح �لمعار�شة �لفنزويلي يفوز في �نتخابات 

والية �لرئي�س �ل�شابق �لر�حل ت�شافيز 

بدء �لمحادثات �الأمريكية �لرو�شية ب�شاأن �أزمة �أوكر�نيا في جنيف

وزير خارجية �ل�شين يوؤكد دعم كاز�خ�شتان بقوة 

في �لحفاظ على �ال�شتقر�ر ووقف �لعنف

نريوبيـ  )د ب �(- 

علقت االأمم املتحدة يف اإثيوبيا اأجزاء 

من مهمتها االن�سانية يف �سمال غرب 

تيجراي ب�سبب خطورة وقوع هجمات، 

يف ظل ال�رشاع بني احلكومة االثيوبية 

وقوات تيجراي.

م�ساعدات  مكتب  با�سم  متحدث  وقال 

الطوارئ االأممي لوكالة االأنباء االأملانية 

الوكاالت   « االثنني  يوم  )د.ب.ا( 

االن�سانية علقت اأن�سطتها يف املنطقة 

بحدوث  امل�ستمرة  التهديدات  ب�سبب 

هجمات جوية«.

يومي  نفذ  قد  االثيوبي  اجلي�س  وكان 

جوية  هجمات  واجلمعة  االأربعاء 

ا�ستهدفت خميمات النازحني، مما اأ�سفر 

�سخ�سا،   56 عن  يقل  ال  ما  مقتل  عن 

�سعب  حترير  جبهة  قالته  ملا  وفقا 

تيجراي.

ا�ستهدفت  الهجمات  اإن  اجلبهة  وقالت 

خميما للنازحني يف قرية ديديبت.

منظمة  مديرة   فوري  هيرنيتا  واأدانت 

االأمم املتحدة للطفولة » اليوني�سيف« 

الهجمات، التي يرتدد اأن من �سحاياها 

اأطفال اأي�سا، وذلك يف بيان �سدر اأم�س 

يف  احلكومة  تقدم  ومل  االأحد.  االأول 

اأدي�س اآبابا اأي تعليق اأو معلومات.

وي�سار اإىل اأن اال�ستباكات املميتة بني 

احلكومة االثيوبية وجبهة حترير �سعب 

تيجراي بداأت يف ت�رشين الثاين/نوفمرب 

2020. واقت�رش القتال يف البداية على 

حيث  البالد،  ب�سمال  تيجراي  منطقة 

مركز قوة اجلبهة، ولكنه بعد ذلك امتد 

ملناطق اأخرى يف البالد، مما اأدى لنزوح 

امل�ساعدات  على  واعتمادهم  املاليني 

الغذائية.

مو�شكوـ  )د ب �أ(-

األفي  باأن  االثنني  يوم  بيانات  اأفادت 

�سخ�س اأ�سيبوا جراء اال�سطرابات غري 

مت  فيما  كازاخ�ستان،  يف  امل�سبوقة 

احتجاز قرابة 8 اآالف �سخ�س حتى االآن.

االإعالم  و�سائل  ن�رشته  تقرير  وكان 

الر�سمية قد اأفاد نقال عن وزارة ال�سحة 

باأن 160 �سخ�سا لقوا حتفهم يف اأعمال 

العنف، ولكن مت حذف التقرير يف وقت 

الحق بدون اإبداء اأ�سباب.

قا�سم  كازاخ�ستان،  رئي�س  واأعلن 

جومارت توكاييف، يوم االثنني حدادا 

اأنباء  ر�سميا يف البالد. واأفادت وكالة 

تنكي�س  مت  اأنه  الر�سمية  كازينفورم 

اإنه مت  الداخلية  وزارة  وقالت  االأعالم. 

 207 بينهم  �سخ�سا،   7939 اعتقال 

يف  عليهم  القب�س  األقي  اأ�سخا�س 

�سوقني يف اأملاتي وحدها.

كازاخ�ستان  �سكان  متكن  ذلك،  ومع 

االثنني  االإنرتنت يوم  اإىل  الو�سول  من 

و�سط  واالآخر  احلني  بني  قطعه  بعد 

التحقق  اأعاق  ب�سكل  اال�سطرابات 

امل�ستقل من الو�سع على االأر�س.

وت�سهد كازاخ�ستان، املتاخمة لرو�سيا 

اأ�سبوع.  منذ  ا�سطرابات  وال�سني، 

املناه�سة  االحتجاجات  وتزايدت 

الوقود  اأ�سعار  زيادة  ب�سبب  للحكومة 

يف حمطات البنزين يف الدولة الغنية 

بالنفط والغاز.

واإىل جانب املظاهرات ال�سلمية، وقعت 

اأعمال �سغب عنيفة، خا�سة يف  اأي�سا 

مدينة اأملاتي.

واأقال  الطوارئ،  واأعلن توكاييف حالة 

النار  باإطالق  اجلي�س  واأمر  احلكومة 

على املتظاهرين دون �سابق اإنذار.

�الأمم �لمتحدة تعلق �أن�شطة في مناطق بتيجر�ي 

ب�شبب خطورة وقوع هجمات

�إ�شابة �ألفي �شخ�س و�عتقال 8 �آالف في ��شطر�بات غير 

م�شبوقة في كاز�خ�شتان 

مو�شكوـ  )د ب �أ(- 

بوتني،  فالدميري  الرو�سي  الرئي�س  تعهد 

بحماية بالده وحلفائها يف االحتاد ال�سوفيتي 

ال�سابق، مما و�سفه باجلهود اخلارجية التي 

من  حكوماتهم  ا�ستقرار  زعزعة  اإىل  ت�سعى 

اأيام  بعد  وذلك  العامة،  االحتجاجات  خالل 

التي  الع�سكرية  القوات  م�ساعدة  من  فقط 

تقودها رو�سيا لل�سلطات الكازاخ�ستانية، من 

اأجل ال�سيطرة على املظاهرات التي �سهدتها 

البالد.

ونقلت وكالة »بلومربج« لالنباء عن بوتني 

قوله يوم االثنني، يف موؤمتر عقد عرب الفيديو 

ومت بثه على �سا�سات التلفزيون لقادة »منظمة 

�ست  ت�سم  التي  اجلماعي«  االأمن  معاهدة 

وبيالرو�س  واأرمينيا  كازاخ�ستان  وهي  دول، 

وقرغيز�ستان وطاجيك�ستان، اإىل جانب رو�سيا: 

»لن ندع اأي �سخ�س يعمل على اإرباك الو�سع 

ما  ب�سيناريوهات  ن�سمح  ولن  اأوطاننا،  يف 

ت�سمى بـ /الثورات امللونة/«.

االأحداث يف  اأن  بالطبع  بوتني: »نفهم  وقال 

بعيدة  و�ستكون  االأوىل،  لي�ست  كازاخ�ستان 

للتدخل يف  االأخرية  البعد عن املحاولة  كل 

اأن  زعم  حيث  لبالدنا«،  الداخلية  ال�سوؤون 

تلقوا  قد  كازاخ�ستان  املتظاهرين يف  بع�س 

تدريبات يف مع�سكرات خارج البالد.

بوتين يتعهد بالدفاع عن بالده

 وحلفاء �التحاد �ل�شوفيتي �ل�شابق من 

»�لثور�ت �لملونة«
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 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�د�رة �لرت�خي�ص �لتجارية
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�إعــــالن

�إعالن ت�شفية �شركة
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�إعــــالن

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ التطلعات العقارية ذ.م.م
رخصة رقم : CN -  1184419 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة محمد حامد عيل جمعه 49%
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف ابراهيم عبدالله ابراهيم عبده جاد 

الحق 
 ASPIRATIONS PROPERTIES LLC من/  تجاري  اسم  تعديل 
 ASPIRATIONS CONTRACTING التطلعات العقارية ذ.م.م اىل
للمقاوالت  التطلعات   MAINTE AND REAL ESTATE LLC

والصيانة وادارة العقارات ذ.م.م
تعديل نشاط/ اضافة مقاوالت مشاريع املباين بانواعها 4100002

 تعديل نشاط/ اضافة صيانة املباين 4329901
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:   بقالة سوق بنده ذ.م.م

حمد  السيد  مبنى   0  2-  -  20 رشق  ابوظبي،  جزيرة  الرشكة:  عنوان   

سعيد عبيد 

  CN-3819911 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

قانوين  كمصفي  الحسابات،   لتدقيق  دلتا  مكتب  السادة/   تعيني   -  2

الجمعية  محرض  قرار  عىل  بناًء  وذلك     2021-12-15 بتاريخ  للرشكة 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :     2150028425

 تاريخ التعديل:   2022-1-10 

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 

خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة : الفالح إلدارة سكن العامل 
رخصة رقم : CN-4006320 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل مدير/ إضافة فواد صالح موىس جفال
 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة برايم الدارة املنشأت - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

 .PRIME Facilities - Sole Proprietorship L.L.C
 ALFALAH FACILITY تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف الفالح فسيلتي منجمنت

 MANAGEMENT
تعديل رأس املال / من NuLL إىل   150000 

 1x1 إىل NuLLxNuLL تعديل لوحة اإلعالن / إجاميل من مساحة
تعديل  ذ.م.م   الواحد  الشخص  رشكة  إىل  فردية  مؤسسة  من   / قانوين  شكل  تعديل 
 AL FALAH FOR LABOR ACCOMMODATION  / من  تجاري  إســم 
 AL FALAH FOR LABOR الفالح إلدارة سكن العامل إىل - MANAGEMENT
 ACCOMMODATION MANAGEMENT SOLE PROPRIETORSHIP

L.L.C - الفالح إلدارة سكن العامل - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل 
أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو 

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 
االسم التجاري:  رمياح لتجارة مواد الطباعة ذ.م.م

 عنوان الرشكة:جزيرة ابوظبي، غرب 10 - 0 مبنى الشيخ حامد احمد 
بن حامد واخرين

  CN-2683327 :رقم القيد يف السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة
2 - تعيني السادة/   مريال عبدالحبيب لتدقيق الحسابات واالستشارات 
اإلدارية،  كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ 6-1-2022  وذلك بناًء عىل قرار 
محرض الجمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم 

 2205000700    :
 تاريخ التعديل:   2022-1-10 

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 
خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن / السادة : مطعم الهدوء ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 2997212 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / منصور محمود حاجي حسن املرزوقي من رشيك إىل مالك

تعديل نسب الرشكاء / منصور محمود حاجي حسن املرزوقي من %51 إىل 100% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف عبدالله ال مامون محمد جعفر تعديل الرشكاء تنازل 

وبيع / حذف محمد سيد سفيف 

تعديل شكل قانوين / من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

تعديل إسم تجاري من ALHODORESTAuRANT L.L.C  - مطعم الهدوء ذ.م.م 

 RELEx CAR AuTO ELECTRIC REPAIR SOLE PROPRIETORSHIP إىل

L.L.C  - ريليكس كار لتصليح كهرباء السيارات - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

تعديل نشاط / إضافة اصالح مكيفات هواء السيارات )4520021( 

تعديل نشاط / إضافة إصالح كهرباء السيارات )4520005( 

تعديل نشاط / حذف مطعم )5610001( 

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل 

أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو 

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:  اكسل لالستشارات الهندسية ذ.م.م 

 عنوان الرشكة: املصفح م 11 - 0 حكومة ابوظبي، واخرين

  CN-1186152 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

كمصفي  قانونيون،  محاسبون  ورشكاه،  الهاميل  السادة/    تعيني   -  2

قانوين للرشكة بتاريخ 3-10-2021  وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :     2105030021

 تاريخ التعديل:   2022-1-9 

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 

خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
بروفشنال ايديا لالثاث والديكور

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1062385  : رقم  رخصة 
بطلب:

 إلغاء رخصة
اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
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  دائرة  تعلن    
براندينج سوليشن للوساطة التجارية

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  2959699   : رقم  رخصة 
بطلب:

 إلغاء رخصة
اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

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

من :الطرف األول:  محمد عادل سايت محمد الجنسية: الهند بكامل حصته البالغة 
100%

  اىل الطرف الثاين:  مورجان ثياجاراجان ثياجاراجان الجنسية: الهند
االقتصادية  التنمية  دائرة  من  صادرة  رخصة   ) طاهرة  مطعم   ( التجاري  باسم    
بعجامن برقم ) 72709 ( واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجامن، وتعديل االسم 

التجاري ليصبح )تاميل فريندز(
 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 يوما من تاريخ 

نرش هذا االعالن ، فمن له اعرتاض فليتخذ السبل القانونية.

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

من :الطرف األول:  محمد قادر احمد الجنسية: الهند
  اىل الطرف الثاين:  سمري احمد قادر احمد    الجنسية:  الهند

 باسم التجاري ) السمري لخدمات رجال االعامل ( رخصة صادرة من دائرة 
تجارة  بغرفة  واملسجلة   )  108674  ( برقم  بعجامن  االقتصادية  التنمية 

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

من تاريخ نرش هذا االعالن.
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 �المار�ت �لعربية �لمتحدة

وزارة العدل
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وزارة العدل

الكاتب العدل العام الكاتب العدل العام

تنازل / بيع 
�إعالن

تنازل / بيع 
�إعالن

اأبوظبي-وام:

ا�ضتعر�ضت 8 طالبات من كليات التقنية العليا 

بر�ضلونة  مدينة  اإىل  العلمية  رحلتهن  نتائج 

االإ�ضبانية التي جاءت برعاية االحتاد للطريان 

الكليات  مع  والتعاون  ال�رشاكة  اإطار  ويف 

وا�ضتهدفت تعزيز مهارات الطالبات على م�ضتوى 

القيادة والتوا�ضل الثقايف دعما لتمكني املراأة.

جاء ذلك خالل احتفال اأقيم بهذه املنا�ضبة يف 

فرع الكليات باأبوظبي، بح�ضور الدكتور األيك�س 

زاهافيت�س الرئي�س التنفيذي لل�ضوؤون االأكادميية 

بالكليات واأحمد املال مدير اإدارة ال�ضوؤون واحلياة 

الطالبية واأندرو بروك�س نائب الرئي�س للتعليم 

وعبدالرحمن  للطريان  االحتاد  يف  والتطوير 

احل�رشمي مدير عالقات ال�رشكاء وم�ضوؤولني من 

اجلانبني.

من خمتلف  امل�ضاركات  الطالبات  اختيار  ومت 

التخ�ض�ضات وفروع الكليات على م�ضتوى الدولة 

ووفق معايري ترتبط بالتميز االأكادميي واملقابلة 

ال�ضخ�ضية وتقييم للمهارات وخا�ضة املتعلقة 

واخلربات  االأفكار  وم�ضاركة  اجلماعي  بالعمل 

والرغبة يف اال�ضتفادة املثلى من اأهداف الرحلة.

واأكد الدكتور األيك�س زاهافيت�س اأهمية هذه الرحلة 

للطالبات ودورها يف تعزيز مهاراتهن كقائدات 

يف جمالهن يف امل�ضتقبل، كما اأنها تعك�س قناعة 

الكليات باأهمية توفري فر�س التدريب والتطوير 

للطلبة داخل وخارج الدولة، مثمنا تعاون ودعم 

االحتاد للطريان وجهود الطالبات يف ا�ضتثمار 

مدة الرحلة يف اال�ضتفادة على امل�ضتوى املهاري 

واحل�ضارية  املتميزة  ال�ضورة  ونقل  والثقايف 

لطالبات الدولة.

�ضعادتهم  عن  بروك�س  اأندرو  عرب  جابنه  من 

على  التقنية  كليات  مع  والتعاون  بال�رشاكة 

امل�ضتوى التعليمي واملجتمعي من خالل تنظيم 

رحلة ثقافية للطالبات لتعزيز مهاراتهن خا�ضة 

والتي  احل�ضاري  والتوا�ضل  القيادية  املهارات 

متثل جانبا من املهارات التي حتظى باأهمية 

خا�ضة كون ال�ضباب والفتيات ميثلون امل�ضتقبل 

ويجب التعاون يف اإعدادهم كقادة على خمتلف 

امل�ضتويات.

ال�شارقة-وام:

ال�ضارقة«  االإعالمي حلكومة  »املكتب  يجمع   

عر�س  يف  املجاز«  »م�رشح  يف  الفن  جمهور 

مع  االأداء  وفنون  املو�ضيقى  فيه  تلتقي  فني 

عرب  ال�ضوئّية  واال�ضتعرا�ضات  وال�رشد  ال�ضعر 

اأيام  امل�ضاهدين  لياأخذ  املكان«  »�رشد  عر�س 

25 و26 و28 و29 من يناير اجلاري يف رحلة 

ب�رشّية حتتفي بجماليات اإمارة ال�ضارقة و�ضرية 

منجزاتها منذ خم�ضينات القرن املا�ضي وحتى 

يذّكر جمهور  الذي  العر�س  ويحّول  هذا.  يومنا 

وليلة«  ليلة  »األف  بعر�س  املجاز  م�رشح 

و«عناقيد ال�ضياء« م�رشح املجاز اإىل لوحة من 

االأ�ضواء واملرويات الب�رشّية وامل�ضموعة اإذ يجمع 

فنانني وعار�ضني من االإمارات العربية املتحدة 

ذاكرة  جت�ضيد  ويعيد  العامل  اأنحاء  وخمتلف 

االإمارة باأماكنها و�ضكانها ومنجزاتها بن�ضو�س 

�ضعرية ومقطوعات �رشدية ترافقها املعزوفات 

وتفتح اأمام اجلمهور عوامل م�رشحّية وحكايات 

تتبدل م�ضاهدها لت�ضكل حتفة فنية �ضاحرة.

اإمارة  نه�ضة  من  حكايات  العر�س  ويك�ضف 

ال�ضارقة وق�ض�س االأولني ومقاومتهم لال�ضتعمار 

وتربز ق�ض�س االآباء وطقو�س اأفراحهم و�ضيدهم 

والثقافية  احل�ضارية  املنجزات  �ضور  وتتجلى 

التي قدمتها االإمارة للعامل بكل ال�رشوح العلمّية 

الرا�ضخة التي �ضيدتها والفعاليات واملهرجانات 

واملعار�س الدولية التي تنظمها.

عام  مدير  عالي  �ضعيد  طارق  �ضعادة  وقال 

اإن امل�ضرية  ال�ضارقة  املكتب االإعالمي حلكومة 

التنموية واحل�ضارية التي قدمتها اإمارة ال�ضارقة 

بتوجيهات وروؤى �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور 

�ضلطان بن حممد القا�ضمي ع�ضو املجل�س االأعلى 

حاكم ال�ضارقة ت�ضتحق اأن ُيحتفى بها بعمل فني 

االإمارة  كبري يروي عالمات م�ضيئة من تاريخ 

وحا�رشها ويك�ضف جماليات ال�ضارقة مبكانها 

:اجلمهور  واأ�ضاف  وزوارها.  و�ضكانها  واأهلها 

يعرف منجزات االإمارة ومكانتها وما متثله بني 

عوا�ضم الفن واالإبداع يف املنطقة والعامل وما 

يقدمه العر�س للجمهور هو جتربة انتقال بالزمن 

والتجّول يف اأماكن االإمارة.

كليات التقنية تعزز مهارات القيادة والتوا�شل 

الثقافي لدى طالباتها

»�شرد المكان«.. عر�ض فني يحّول م�شرح 

المجاز اإلى تحفة ب�شرّية

النيابة تو�شح عقوبة جريمة التحري�ض على 

عدم االنقياد للت�شريعات

الطق�ض غائم جزئياً ..رطب لياًل

اأبوظبي-وام:

 او�ضحت النيابة العامة للدولة، من خالل مادة 

فيلمية ن�رشتها على ح�ضاباتها يف مواقع التوا�ضل 

عدم  على  التحري�س  جرمية  عقوبة  االجتماعي 

االنقياد للت�رشيعات.

واأ�ضارت النيابة العامة اإىل اأنه طبقا للمادة 27 من 

املر�ضوم بقانون احتادي رقم 34 ل�ضنة 2021 يف 

�ضاأن مكافحة ال�ضائعات واجلرائم االلكرتونية اأنه 

يعاقب باحلب�س والغرامة التي ال تقل عن مائة األف 

درهم وال تزيد على خم�ضمائة الف درهم، اأو باإحدى 

هاتني العقوبتني، كل من دعا اأو حر�س عن طريق 

ن�رش معلومات على ال�ضبكة املعلوماتية اأو و�ضيلة 

تقنية معلومات اإىل عدم االنقياد اإىل الت�رشيعات 

املعمول بها يف الدولة.

وياأتي ن�رش هذه املعلومات يف اإطار حملة النيابة 

العامة للدولة امل�ضتمرة لتعزيز الثقافة القانونية 

الت�رشيعات  جميع  ون�رش  املجتمع  اأفراد  بني 

امل�ضتحدثة واملحدثة بالدولة، ورفع م�ضتوى وعي 

اجلمهور بالقانون، وذلك بهدف ن�رش ثقافة القانون 

كاأ�ضلوب حياة.

اأبوظبي-وام:

اأن يكون الطق�س   توقع املركز الوطني لالأر�ضاد 

اليوم الثالثاء �ضحوا اإىل غائم جزئيًا بوجه عام 

ي�ضبح رطبا لياًل و�ضباح غد االأربعاء على بع�س 

ت�ضكل  فر�ضة  مع  والداخلية  ال�ضاحلية  املناطق 

ال�ضباب اأو ال�ضباب اخلفيف خا�ضة غربًا، والرياح 

خفيفة اإىل معتدلة ال�رشعة.

حركة الرياح: جنوبية �رشقية اإىل �ضمالية �رشقية / 

10اإىل 20 ت�ضل اإىل 30 كم/�س اأحيانًا.

املوج يف اخلليج العربي خفيف .. ويحدث املد 

االأول عند ال�ضاعة 07:48 واملد الثاين عند ال�ضاعة 

واجلزر   14:24 ال�ضاعة  عند  االأول  19:47واجلزر 

الثاين عند ال�ضاعة 01:26 .

يومية .. �شيا�شية .. م�شتقلة
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 اسم الرشكة :  مركز ناسيل ونج للطب صيني تقليدي ش.ذ.م.م 
IC1-NEW MALL LIMITED G-D-56 العنوان : ديب ، املدينة العاملية ، نخيل

الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري 1436444 رقم الرخصة   845431      

مبوجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 
لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي :عبدالله املرزوقي ملراجعة الحسابات، 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار :9-12-2021   تاريخ تصديق القرار :2021-12-9

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب  
رقم J-0352 - 12 ملك مدينة ديب الصناعية ، سيح شعيب، هاتف 2408784   04 فاكس:  
مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا 

اإلعالن. 

  اسم الرشكة :  تاورز واتسون لوساطة التأمني   ش.ذ.م.م 
العنوان :   مكتب رقم 04-2705 ملك برج العقارية ذ.م.م بر ديب، مرىس ديب

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري 1225749    رقم الرخصة 757297         

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

بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :30-12-2021 تاريخ تصديق القرار:  2021-12-30 

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

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم الرشكة :  وادي الفتح لرتكيب معدات السالمة ش.ذ.م.م 
العنوان : مكتب رقم 3 ملك مريم خلفان عبدالله يدعوه، نايف

الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري    1189618    رقم الرخصة  741978       

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

، للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار :27-12-2021 تاريخ تصديق القرار :  2021-12-27

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف  مكتب 
التجاري االول، هاتف  املركز  بر ديب،  رقم              -A-3401ملك سعيد سهيل سعيد 
3215355  04 فاكس: 3215356 04 ، مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم املصفي: عبدالله املرزوقي ملراجعة الحسابات 
 العنوان:  مكتب  رقم J-0352 - 12 ملك مدينة ديب الصناعية ، سيح شعيب

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

التجاري لديها لتصفية رشكة / مركز ناسيل ونج للطب صيني تقليدي  ش.ذ.م.م  

وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :9-12-2021   تاريخ تصديق القرار :2021-12-9

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

العنوان أعاله هاتف 2408784 04 فاكس:  مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

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

ديره- بورسعيد 

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

لديها لتصفية رشكة /  تاورز واتسون لوساطة التأمني ش.ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :30-12-2021 تاريخ تصديق القرار:  2021-12-30 

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

أعاله هاتـف 2973060 04  فاكـس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم املصفي: الكتبي ومشاركوه محاسبون قانونيون  
 العنوان:مكتب رقم                  -A-3401 ملك سعيد سهيل سعيد بر ديب، املركز التجاري 

االول

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

السالمة   لرتكيب معدات  الفتح  وادي   / بتصفية رشكة  للقيام  أعاله  املذكور  املصفي  بتعيني 

ش.ذ.م.م   وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :27-12-2021 تاريخ تصديق القرار :  2021-12-27

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

أعاله هاتف 3215355  04 فاكس: 3215356 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.  
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بتعيني م�شفي
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بانحالل �شركة

8B-3401

8B-3401
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  تعلن دائرة التنمية االقتصاديــة بخصــوص الرخصــة 
اسيا  نــورث  التجاري  باالسم   CN  -  2691145 رقم 
لوجستيكس ذ.م.م  بإلغاء طلب تعديل الرخصة وإعادة 

الوضع كام كان عليه سابقا.  
اإلعالن  هذا  عىل  اعــراض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ 
أي  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  نرش هذا 
حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املذكورة. 
CN -  2691145 / الرقم : د ت / ش ت 

CA -  4273582  : رقم الخطاب

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ تارتو 
فور

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  3866904   : رقم  رخصة 
بطلب:

 إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعراض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
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/ واحة 
املزن العامل البالسر

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1123698  : رقم  رخصة 
بطلب:

 إلغاء رخصة
اإلعالن  اعراض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
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/ كافترييا 
تبزيرة املشاكيك     

رخصة رقم :  CN - 2499606 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة احمد سعيد عبدالله 

يارس الكعبي 100%   
راشد  عتيق  صالح  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

عبيد الكعبي
فعىل كل من له حق أو اعراض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ 
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 : الجاملة لألحذية 

رخصة رقم: CN- 1031421 قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة صديق ماشني شريي ثومبيل )100%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف صالح نارص سامل بن حيدره التميمي

 تعديل رأس املال  من Null إىل 50000 

 1x1  1 إىلx1 تعديل لوحة اإلعالن / إجاميل من مساحة

تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م

إىل  لألحذية  الجاملة   -  AlJAMAlA SHOES من  تجاري  إسم  تعديل   

الجاملة   AlJAMAlA SHOES - SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C

لألحذية - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م   

التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــراض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 

االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 

املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة.

هوم  نيو  الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    

العامل االبواب والشبابيك    

رخصة رقم : CN -  3717990 قد تقدموا إلينا بطلب:

تنازل وبيع/ اضافة فرحان تيسري عبدالعزيز  تعديل الرشكاء 

طبيشات 100%    

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف انس محمود محمد الطرده

مراجعة  اإلعالن  اعراض 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 : دور واي لخدمات الشحن 

رخصة رقم : CN- 4214968 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة وائل رامز فاعور )100%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف محمد حسن عبيد حسن الزعايب 

تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

تعديل إسم تجاري من/ DOOR WAY CARGO SERVICES - دور 

 DOOR WAY CARGO SERVICES - إىل  الشحن  لخدمات  واي 

الشحن  - دور واي لخدمات    SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C

- رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

فعىل كل من له حق أو اعراض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

صالون  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
بوسلطان 

رخصة رقم : CN -  1016541 قد تقدموا إلينا بطلب:
محمد  احمد  عبداملنعم  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

خليفة البوعينني 100%   
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عبدالله نارص خميس نارص 

املزروعي 
مراجعة  اإلعالن  اعراض 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.

أم  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
اي للسفريات

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2606147  : رقم  رخصة 
بطلب:

 إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعراض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
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  دائرة  تعلن    
الريف للخدمات العامة

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  1446390   : رقم  رخصة 
بطلب:

 إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعراض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
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/ نجوم الشباب 
للصيانة العامة    

رخصة رقم : CN -  1178632 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة محمد بن مبرش بن بشور 

    100%
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف سلطان خالد سعيد خلفان 

الغافري
مراجعة  اإلعالن  اعراض 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.

ثريتني  نوفمرب  الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    

كافيه

رخصة رقم : CN -  2556683 قد تقدموا إلينا بطلب:

محمد  سهيل  محمد  خالد  اضافة   وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

املزروعي 100%  

محمد  سلامن  محمد  عائشة  وبيع/ حذف  تنازل  الرشكاء  تعديل 

املزروعي 

فعىل كل من له حق أو اعراض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعالن وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

للتجارة- رشكة  بانيلز  فورتيس   : السادة   / بأن  اإلقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
الشخص الواحد ذ.م.م  

رخصة رقم : CN- 2843224 قد تقدموا إلينا بطلب : 
/ جاوتام دهاوان مامنوهان دهاوان من مدير إىل  تنازل وبيع  الرشكاء  تعديل 

مالك 
تعديل نسب الرشكاء / جاوتام دهاوان مامنوهان دهاوان من  %0 إىل  100% 
 Al ذ.م.م  املنشآت  الدارة  ــار  االزده حذف   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

 AZDHAR FACIlITIES MANAGEMENT l.l.C
 FORTIS PANElS TRADING - SOlE من/  تجاري  إسم  تعديل 
PROPRIETORSHIP l.l.C  فورتيس بانيلز للتجارة- رشكة الشخص  الواحد 
 FORTIS PANElS TRADING - SOlE PROPRIETORSHIP ذ.م.م  إىل

l.l.C  - فورتيس بانيلز للتجارة - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 
التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــراض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً 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 االقتصادية بأن الســـادة/ االن 

للصيانة العامة

رخصة رقم :CN -  3957726 قد تقدموا إلينا بطلب:

 إلغاء رخصة

اإلعالن  اعراض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 

من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 

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 : سربوين لألحذية - فرع 1 

رخصة رقم:CN- 1164455 -1 قد تقدموا إلينا بطلب : 

 1x1 0.20  إىلx0.50  تعديل لوحة اإلعالن / إجاميل من مساحة

تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

 -   SPERONI SHOES - BRANCH  1 من  تجاري  إسم  تعديل 

  SPERONI SHOES - SOlE إىل   1 فــرع   - لألحذية  ــربوين  س

 - - سربوين لألحذية   PROPRIETORSHIP l.l. - BRANCH 1C

رشكة الشخص الواحد ذ.م.م - فرع 1 

 فعىل كل من له حق أو اعراض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً 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/ كراج نجوم 

القمة مليكانيك املركبات  

رخصة رقم :  CN - 2670072 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة عوض عامر محمد مسعود 

الغيثي 100%  

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محسن مبارك سليم الكتبي

مراجعة  اإلعالن  اعراض 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.

مركز  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
يوفهوين مونديسوري للتعليم ذ.م.م  

رخصة رقم : CN -  2907815 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة اميان عيل مسلم عيل 

العدوي 51%    
عبدالكريم  حسني  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

حسني عيىس ال عيل 
فعىل كل من له حق أو اعراض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ 
أي  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  نرش هذا 
حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املطلوبة.

الجالء  رشكة  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    

ملقاوالت التكييف املركزي ذ.م.م 

رخصة رقم : CN -  1121162 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة بشار امين الجمعه 50%

اىل   49% من  الجمعه  عبدالوهاب  امين  الرشكاء/  نسب  تعديل 

    50%

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف نارص سعيد نارص الشبيل

فعىل كل من له حق أو اعراض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعالن وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ يونيق 
بيويت للتجارة العامة

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  2973810   : رقم  رخصة 
بطلب:

 إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعراض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

لإعالناتكم بالوحدة:
 هاتف: 024488400  فاك�س 024488201

�إعــالنات
يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

الثالثاء 11 يناير 2022ـ  العـدد 14941 
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 نعلن للجميع بأن الرشكة املذكورة أعاله هي /سام ديب للخياطة والتطريز/  ذ.م.م - رشكة 

ذات مسؤولية محدودة،تأسست يف امارة عجامن مبوجب قانون الرشكات االتحادي رقم )8( 

لسنة )1984( وتعديالته مرخصة يف دائرة التنمية االقتصادية  وسجلته  بالتنمية االقتصادية 

تحت رقم )44274( وقرر الرشكاء حلها وتصفيتها وتعيني السيد:

 جامل لتدقيق الحسابات  

مصفي قانوين للرشكة فعىل كل من له أي حق أو اعراض التقدم به للمصفي القانوين املذكور 

أعاله خالل مدة )45( يوماً من تاريخ نرش اإلعالن وعىل العنوان التايل:

  إمارة : عجامن 

هاتف : 7447771  06

ص.ب.: 0   

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
ق�سم ال�سجل التجاري

اإعالن وحل وت�سفية : 

 اال�سم التجاري :�سما دبي للخياطة والتطريز/  ذ.م.م 

الثالثاء 11 يناير 2022ـ  العـدد 14941 
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مان�صيتات اإفريقيا: �صدام ناري 
للمغرب.. وجنون كاميروني 

ب�صبب �صالح

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
الثالثاء ١١ يناير ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٤٩٤١

الريا�سة

ســلطت الصحــف العربية، الصــادرة امس 
االثنني، الضوء بشــكل كبري عىل منافســات 
اليوم الثاني لكأس أمم إفريقيا، التي انطلقت 

أمس يف الكامريون.
والبداية مــن الصحف املغربية، حيث عنونت 
صحيفــة »الصحــراء«: أول مبــاراة عــن 
املجموعة الثالثــة من نهائيات كأس إفريقيا 
قبل  الوطني  املنتخب  يربــك  لألمم.. كورونا 

مواجهة غانا«.
الكان..  تأجيل  نناقش إطالقــا  »لقجع: لــم 
خليلوزيتــش يف ورطــة.. إصابــة الكعبــي 
مشاركة  حول  بكورونا، وشــكوك  وبرقوق 

مايي«.
أمــام  قويــة  لبدايــة  تتحفــز  »الســنغال 
زيمبابوي.. ومنتخب نيجرييا يف مهمة العودة 

إىل الواجهة«.
أما جريــدة »هســريس« املغربية، فقالت: 
بحفل  إفريقيا  أمــم  كأس  بطولــة  »افتتاح 
بسيط.. خليلوزيتش: املنتخب يواجه إصابات 

كورونا.. وغياب العبني أمام غانا وارد«.
»إصابة حكم مباراة املغرب وغانا بكورونا.. 

والكامريوني روجيه ميال يعتذر للمغاربة«.
وإىل الصحــف الجزائريــة، إذ عنونت جريدة 
بتعداد  تحضرياتهم  »البــالد«: »يواصلــون 
لبداية  جاهزون  الغد.. الخرض  ملواجهة  كامل 

الثالثة«. السباق نحو النجمة 
للتتويج  بالتوفيق  لنا  بلمايض: »ادعوا  جمال 
إفريقيا  كأس  وســليماني:  إفريقيا..  بكأس 
مثــل كأس أوروبــا وســنخوضها من أجل 

التتويج«.
وتونس  واملغرب  السنغال  يرشح  »سليماني 

ومرص ونيحرييا والكامريون«.
»يراهــن عــىل كأس إفريقيــا للبحــث عن 
عروض أفضل.. والد بالييل يطمئن.. سيحسم 
بالييل  الشهر.. يوسف  نهاية  قبل  مســتقبله 

إيتيان الفرنيس«. رفض عرضا من سانت 

الدريدي،  التونيس األســعد  د املــدرب  أكَّ
أنَّ منتخب مــرص مهما تكون وضعيته 
وحتى يف أســوأ حاالتــه، يكون من بني 
املرتاهنــني عىل الفوز بلقــب كأس أمم 

أفريقيا.
التي  وتستهل مرص، مبارياتها بالبطولة 
انطلقت  يف الكامريون، بمواجهة نيجرييا 
اليوم الثالثاء، ضمن املجموعة التي تضم 

معهما السودان وغينيا بيساو.
وقال الدريدي، يف ترصيحات تليفزيونية،: 
"منتخــب مرص مهما كانــت وضعيته 
يدخــل كأس أمم أفريقيا يف ثوب البطل، 
وهذا الشــعور توارثتــه األجيال هناك، 
وأصبــح موجوًدا يف جينات الالعبني. أنا 

أعتر ذلك نقطة قوة منتخب مرص".
وعــن حظــوظ منتخب تونــس، الذي 
يلعــب يف مجموعــة تضــم موريتانيا، 
البطولــة، قال:  ومــايل، وجامبيــا، يف 
طيبة  مجموعة  لديهم  قرطاج  "نســور 
الخرة  بــني  تجمع  التي  الالعبــني  من 
بعيًدا  الذهاب  عىل  قادًرا  وأراه  والطموح 

يف البطولة".
التغلب  الالعبني يف  لكنه اشــرتط، نجاح 
عىل الظروف التي وجدوها يف الكامريون، 
هذه  لتخطي  لديهــم  مــا  كل  وبذلهــم 
العقبــة، مشــرًيا إىل أن الالعب التونيس 

حارض نفسيا للمسابقة".
 

مدرب تون�سي: هذه نقطة قوة م�سر 
ببطولة اأفريقيا

دبي ــ الوحدة:

 قــام الســفري الدكتور غســان عّباس 
إكسبو  السوريفي  للجناح  العام  املفوض 
الســوري  2020 دبــي،  واإلعالمــي 
األغا، ومدير  مصطفى  األســتاذ  الالمع 
الشمعة،  خالد  املهندس  السوري  الجناح 
بتكريم الرّباع السوري البطل معن أسعد 
الحاصــل عىل برونزية رفــع األثقال يف 
أوملبياد طوكيــو 2021، وبحضور عدد 

من مسؤويل الجناح. 
الســورية  الجالية  إىل أعضاء من  إضافة 

املتحدة، والرياضيني   العربية  اإلمارات  يف 
بطل  منهم  الريايض  بالشــأن  واملهتمني 
الســابق لكمال األجســام قاسم  العالم 
شــجاع  الريايض  يزبــك ، والصحفــي 
الشــيخ ســعيد،  كما قام فريق الجناح 
الشكر  شهادات  أيضاً بتقديم  الســوري 
السوريني،  الرياضيني  من  لعدد  والتقدير 
و هــم: عمار عوض  العــب كرة القدم 
نايا  الواعدة  املعتزل  والشــابة  السوري 
غزي الحاصلة عــىل عدة ميداليات منها 
برونزية  وواحــدة  ذهبية  3 ميداليــات 
يف البطولــة العربيــة للجمباز يف تونس 

يف  فضيــة  ميداليــات  2019، وثــالث 
يف  اإليقاعي  للجمباز  الدولية  دبي  بطولة 
2019. وعمــاد عثمان الذي حقق عدداً 

من األلقاب املحلية واإلقليمية.. 
الرياضيون والضيوف بجولة يف  وقد قام 
املعروضات  عىل  واطلعوا  الجناح  أقسام 

املتنوعة الفنية والتاريخية والثقافية.
علّق سعادة السفري الدكتور غسان عّباس، 
إكسبو  يف  السوري  للجناح  العام  املفوض 
2020 دبــي عىل التكريــم قائالً: "نحن 
البطل  ونكــّرم  نســتقبل  بأن  فخورون 
الرّباع معن أســعد والســيدات والسادة 

ســورية  اســم  رفعوا  الذين  الرياضيني 
العاملية،  الرياضية  الفعاليات  أهم  عالياً يف 
وكانوا سفراء حقيقيني وفاعلني للشعب 
بأهمية  أجمع، ونعتقد  العالم  السوري يف 
الســوريني من خالل  املبدعني  تكريم كل 

االحتفاء بإنجازاتهم يف الجناح السوري.
وبدوره أشاد الرباع معن األسعد باملبادرة 
الجماهريي  بالحضور  مشــرياً  الجميلة 
والتكريم املثايل وتقدم بالشــكر لسعادة 
الدكتور غســان عباس عىل هذا  السفري 
التكريم حافز  ذلــك  أن  التكريــم مؤكدا 

للمزيد من العطاء والبطوالت .

ال�سفير ال�سوري في الدولة يكرم الرباع معن اأ�سعد 

الشديد،  استيائه  القدم "فاف"، عن  لكرة  الجزائري  االتحاد  عر 
عقب تعرض عدد من أفراد البعثة اإلعالمية الجزائرية، لالعتداء 
الجســدي، ورسقــة أغراضهم بمقــر إقامتهــم بمدينة دواال 

الكامريونية.
وندد االتحاد الجزائري يف بيان عر موقعه الرســمي، باالعتداء 
الذي وصفــه بالجبان، والذي وقع يف اليوم االفتتاحي لنهائيات 
الرياضية  إقامتها تحت شــعار، الروح  أفريقيا، رغم  أمم  كأس 

واألخوية داخل امللعب.
ضحاك،  أمقران، ومهدي  محمد  إسماعيل  وأضاف "الصحفيون 
ومحمــد عيســاني، املتواجدون بدواال لتغطيــة فعاليات كأس 
األمــم، وبالضبط مباريــات املنتخب الجزائــري، تعرضوا ليلة 
اإلثنــني، لالعتداء بمحيــط الفندق الذي يقيمــون به، ما خلف 
إصابات جسدية طفيفة، مع سلبهم بعض األغراض الشخصية، 

من بينها هواتفهم النقالة، وجواز سفر".
وتابع "االتحاد الجزائــري تواصل مع مدير األمن املعني للبعثة 
الجزائريــة، وهذا األخري اتصل بمســؤويل األمن عىل مســتوى 
مدينــة دواال، ما رسع مــن تنقلهم إىل الفندق لالســتعالم عن 

وضعية الصحفيني الجزائريني، وفتح تحقيق حول الحادثة".
ويف الختام تمنى االتحاد الجزائري، الشــفاء للصحفي أمقران، 
الذي تعرض العتداء جســدي، وعر عن تضمانه املطلق والتام، 

مع كافة األرسة اإلعالمية املتنقلة إىل الكامريون.

االتحاد الجزائري يديــن االعتداء على ال�سحفيين 
بالكاميرون

يخــوض منتخــب مرص، مهمــة صعبة يف 
األمم  كأس  بمنافســات  مشــواره  افتتاح 
نيجرييــا، اليوم  يواجه  األفريقيــة، حــني 
الثالثــاء، عىل ملعب رومــدي أدجيا، ضمن 

الرابعة بالبطولة. منافسات املجموعة 
وســتكون مواجهــة مرص ضــد نيجرييا، 
بمثابة رصاع خــارج التوقعات، خاصة مع 

التاريخ العريض الذي يملكه املنتخبان.
الكان  بلقب  تتويًجــا  األكثر  هــم  الفراعنة 
برصيــد 7 مرات آخرها عــام 2010، كما 
أن النســور الخرض اقتنصوا اللقب 3 مرات 

آخرها عام 2013.
املثرية بني  املواجهــة  الضوء عىل  ونســلط 
مــرص ونيجرييا يف كأس األمــم األفريقية، 

التايل:  عىل النحو 
يشهد التاريخ عىل 7 لقاءات بني املنتخبني يف 
كأس األمم األفريقية، وتبدو الندية حارضة 
املرصي  والنســور، فاملنتخب  الفراعنة  بني 
فاز مرتني ومثلهما لنيجرييا، مقابل التعادل 

3 مرات.
البطولة  املنتخبني عىل صعيد  لقاءات  وبدأت 
الفراعنة  نسخة 1963، وتفوق  يف  القارية 
نصف  يف  النســور  فاز  بنتيجــة 3-6، كما 

نهائي نسخة 1984 بركالت الرتجيح.
وكان آخــر لقــاء بني املنتخبني يف نســخة 
2010 بالجولــة األوىل يف دور املجموعات، 

وتغلب الفراعنة بنتيجة 3-1. 

الفراعنة.. ورحلة ا�ستعادة الكان 
يخطط منتخب مرص الســتعادة لقب الكان 
الغائــب منذ 2010، بعد أن غابت شــمس 
الذهبي  الجيل  مشــوار  نهاية  منذ  الفراعنة 

بقيادة املدرب السابق حسن شحاتة.
املدرب  بخــرات  مرص  منتخب  واســتعان 
الرتغايل كارلــوس كريوش، والذي نجح يف 
العبور بالفراعنة للمرحلة النهائية بتصفيات 
الرابع يف  املركز  العالم 2022، وحقق  كأس 

كأس العرب.
مهمته  بداية  يف  واسًعا  كريوش، جداًل  وأثار 
اســتبعاد عدة نجوم  قبل 4 أشــهر بسبب 

وتغيري طريقة اللعب.
واستمر هذا الجدل مع خروج الثنائي طارق 
حسابات  من  أفشــة  مجدي  ومحمد  حامد 

كريوش يف البطولة القارية.
لكــن منتخب مرص يتســلح بقدرات نجمه 

القيادة،  الذي يحمل شــارة  محمد صــالح 
يف  مرة  ألول  القاري  اللقب  لتحقيق  ويسعى 

مسريته الدولية.
ويعانــي منتخب مرص مــن غياب حارس 
بكورونا،  إلصابته  جبــل  أبو  محمد  مرماه 
الوسط  العب  بجاهزية  الشكوك  تحيط  كما 
الفراعنة  تشكيلة  تبدو  السولية، لكن  عمرو 
شــبه مكتملة يف ظل اعتمــاد كريوش عىل 

طريقة 4-3-3.
دفاعي  رباعي  لالعتماد عىل  كريوش  ويميل 
حجازي، بجواره  أحمد  بقيادة  ثابت  شــبه 
محمود حمدي الونش وأكرم توفيق وأحمد 
الشناوي يحافظ  أن محمد  الفتوح، كما  أبو 
أســايس يف  عن جدارة عىل مقعده كحارس 

تشكيلة الفراعنة.
النني  ويعول كــريوش عىل قــدرات محمد 
العب آرسنال مع حمدي فتحي لغلق املناطق 
الله  الدفاعيــة يف خط الوســط، ودور عبد 
الســعيد يف نقل الهجمات بخراته وتفاهمه 
مع صالح وعمر مرموش ومصطفى محمد 
مثلث القوة الهجومية الضاربة يف تشــكيلة 

الفراعنة. 

الن�سور اخل�سر.. واأزمات باجلملة 
عىل النقيض، دخل منتخب نيجرييا يف دوامة 
البطولة، بدأت  انطــالق  قبل  األزمــات  من 
بإقالــة األملاني جرينوت روهــر من قيادة 
النســور، وتعيني املدرب املؤقت أوجوستني 
إيجوافني، ثم تعيني الرتغايل جوزيه بيسريو 
دائًما  مديًرا  البطولة، ليكــون  من  أيام  قبل 

ولكن عقب االنتهاء من منافسات الكان.
الحد، فكتيبة  هــذا  عند  تتوقف  لم  األزمات 
الثالثي  خدمــات  تفتقد  إيجوافــني  املدرب 
الهجومي فيكتور أوســيمني مهاجم نابويل 
وإيمانويل دينيس مهاجم واتفورد وأودوين 
إيجالو مهاجم الشباب السعودي، بعد تمسك 
للمشــاركة  إرســالهم  وعدم  بهم  أنديتهم 

بالكان.
تشــكيلة  أن  إال  املؤثــرة  الغيابات  ورغــم 
األسماء  من  العديد  تشــهد  الخرض  النسور 
الالمعة خاصــة يف الجانب الهجومي، وعىل 
ليسرت  نجم  إيهانيتشــو  كيليتيش  رأســهم 
سيتي، واملخرضم أحمد موىس مهاجم فاتح 
شــيكويزي  وصامويل  الرتكي،  كاراجمرك 
العب فياريال، وأليكس إيوبي نجم إيفرتون.

معركة خارج التوقعات بين الفراعنة 
والن�سور الخ�سر

ا�ستياء في منتخب م�سر قبل 
مواجهة نيجيريا

بعثة  االستياء عىل  ســيطرت حالة من 
الكامريون، بســبب  يف  مــرص  منتخب 
انخفــاض مســتوى فنــدق إقامتهم، 
األمم  كأس  منافسات  لخوض  استعداًدا 

األفريقية.
يف  مشــواره  مرص  منتخب  ويســتهل 
الثالثــاء، بمواجهة  البطولــة، اليــوم 
نيجرييا، علًما بأن املجموعة تضم أيًضا 

السودان وغينيا بيساو.
الفندق  مستوى  مصدر ، فإن  وبحسب 
الجودة والخدمات  ضعيف عىل صعيــد 

املقدمة للبعثة، وكذلك الغرف.
الصعب تغيري  أنــه من  املصدر  وأوضح 
الفنــدق خاصــة وأن كل منتخــب تم 
التدريب  ملعب  بجوار  فندق  يف  تسكينه 

وملعب مبارياته.
كارلوس  الرتغايل  يعقد  آخر  جانب  عىل 
كــريوش املديــر الفنــي ملنتخب مرص 
مؤتمرا  الفراعنة  قائــد  صالح  ومحمد 
صحفيا اليوم، للحديث عن لقاء نيجرييا 
املجموعات  ملرحلــة  األوىل  الجولــة  يف 

ببطولة األمم األفريقية.



دبي  ــ وام :

آل  راشد  بن  محمد  بن  منصور  الشيخ  سمو  توج   
في  الفائزين   ، الرياضي  دبي  مجلس  رئيس  مكتوم 
سباق "حتا-إكسبو" ضمن النسخة السادسة لبطولة 
رعاية  تحت  تقام  التي  الهوائية،  للدراجات  السلم 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه 
محمد  الشيخ  السمو  صاحب  مكتب  الله" ، وينظمها 

بن راشد آل مكتوم - للمشتريات والتمويل.
آل  راشد  بن  محمد  بن  منصور  الشيخ  سمو  وهنأ 
التوفيق، وقام  الفائزين متمنيا لهم مزيدا من  مكتوم 
على  اليوم  األولى،  المراكز  أصحاب  بتتويج  سموه 
بعدما  دبي"،   2020 "إكسبو  في  اليوبيل  مسرح 
في  االنطالقة  نقطة  من  كلم   150 مسافة  قطعوا 
استقبال  وسط  "إكسبو"  إلى  وصوال  حتا  منطقة 
يعتبر  الذي  السباق  مع  كبير  وتفاعل  جماهيري 
درهم  مليون  جوائزه  وبلغت  نوعه،  من  األحدث 
العشرين  المراكز  أصحاب  على  توزيعها  إماراتي، تم 

األولى.
وفاز هاسالر هنريج من نادي شباب األهلي بالمركز 
الثاني ألكسندر بوليشين من  األول، وجاء في المركز 
فريق أبوظبي للدراجات، بينما كان المركز الثالث من 

نصيب جابر المنصوري من فريق "ووش".
بالمركز  األهلي  نادي شباب  الفرق، فاز  وعلى صعيد 
بالمركز  الهوائية  للدراجات  أبوظبي  وفريق  األول، 

الثالث. الثاني، و"ووش" بالمركز 
جمعة  بن  عمير  سعادة  التتويج  مراسم  شهد 
المنظمة لبطولة السلم  العليا  اللجنة  الفالسي، رئيس 
الهوائية، وسعادة سعيد حارب ، أمين عام  للدراجات 
الدوائر  مسؤولي  من  وعدد  الرياضي،  دبي  مجلس 
الراعية  الجهات  وممثلي  الحكومية  والمؤسسات 

ووسائل اإلعالم.
النخبة  لدراجي  مخصصا  كان  الذي  السباق  وحظي 
متسابقا   229 إلى  تصل  كبيرة  بمشاركة  الرجال، 
ياسي،  شمل:  فريقا،   21 ضمن  جنسية،   37 من 
شباب  ونادي  الهوائية،  للدراجات  جميرا  والشعفار 
رايد، ووش، والمنتخب  إي  أر  الوثبة، وبي  األهلي،و 
السعودي، ومنتخب الكويت، ومنتخب سلطنة عمان، 
وشرطة دبي، وربدان، وتريك إم 7، والعين للدراجين، 
وأبوظبي للدراجات الهوائية، وتريك اإلمارات، وتورك، 
النصر،  ونادي  بايك،  زون  وسايكل  هب،  وسايكل 

وسالم بايك، باإلضافة للمشاركين بشكل فردي.
وتقدم سعادة عمير بن جمعة الفالسي، رئيس اللجنة 

الهوائية،  للدراجات  السلم  لبطولة  المنظمة  العليا 
بن راشد  الشيخ منصور بن محمد  إلى سمو  بالشكر 
الرياضي، على تفضله  آل مكتوم، رئيس مجلس دبي 
بتتويج الفائزين في سباق "حتا-إكسبو"، ما يعكس 
ذلك  في  بما  عموما  للرياضة  الرشيدة  القيادة  دعم 
للدراجات  السلم  وبطولة  الهوائية  الدراجات  رياضة 
الدعم  بفضل  التطور  تواصل  التي  تحديدا،  الهوائية 
الشيخ محمد  السمو  والمتابعة من صاحب  والرعاية 
الدولة رئيس مجلس  بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
أصبحت  حتى   ، الله"  "رعاه  دبي  حاكم  الوزراء 
أجندة  على  الدراجات  بطوالت  وأهم  أكبر  من  واحدة 

الفعاليات الرياضية المحلية واإلقليمية والدولية.
من  بدأ  الذي  المسار  هذا  اختيار  أن  الفالسي  واعتبر 
إلى "إكسبو 2020 دبي"، جاء  وصوال  حتا  منطقة 
الخمسين،  االتحاد  عيد  هي  مهمة  لمناسبة  مواكبا 
واالحتفال بما حققته دولة اإلمارات العربية المتحدة 
منوها  األصعدة،  كافة  على  وإنجازات  نهضة  من 
بمشاركة دراجين من دول مجلس التعاون الخليجي، 
الجنسيات  مختلف  من  المتسابقين  نخبة  جانب  إلى 
بين  اإليجابي  التفاعل  مضمونه  في  السباق  ليجسد 

كافة الشعوب المشاركة في "إكسبو".
لبطولة  السادسة  النسخة  تتواصل  أن  المقرر  ومن 
الذهبي  اليوبيل  بسباق  الهوائية،  للدراجات  السلم 
الجاري، ومن ثم سباق عام الخمسين  يوم 18 يناير 

نفسه،  الشهر  من   26 يوم  اإلماراتيات  من  للهواة 
لإلماراتيين  الصحراوي  الخمسين  عام  سباق  يليه 
فبراير   3 يوم  الرجال  من  الدولة  في  والمقيمين 
اإلماراتيين  للهواة  الخمسين  عام  سباق  ثم  المقبل، 
المقبل، على أن يكون الختام  الرجال يوم 13 فبراير 
بسباق السلم النخبة سيدات يوم 14 من ذات الشهر.

- هينرنج: الرياح رفعت درجة التحدي .

أعرب هاسالر هينرنج دراج شباب األهلي عن سعاته 
بالفوز بالسباق ، وقال:" كان السباق صعبا للغاية بل 
على  المنافسة  كانت  حيث  البداية  منذ  استثنائيا  كان 
التي  الشديدة  الرياح  رغم وجود  الوقت  أشدها طوال 
جعلت من الوصول للنهائي لم يكن سهال بالنسبة لي 
خاصة الختالف درجات الحرارة هنا عن أوروبا التي 
كان  ما  فيها، وهو  سباق  من  للتو  دبي  إلى  حضرت 

بمثابة تحد كبير لي".
وأضاف: "بدت العضالت في حالة إنهاك في المسافة 
النهاية  األخيرة وكان البد أن أكمل للوصول إلى خط 
معرفة  أريد  أكن  للغاية، ولم  محموما  الصراع  وكان 
تركيزي  على  أحافظ  حتى  السباق  في  يطاردني  من 
للوصول إلى خط النهاية وشرف كبير أن أفوز بسباق 
حتا-إكسبو والوصول إلى منطقة هذا الحدث العالمي 

الكبير".

العنبري: العبو ال�شارقة وراء 
تكريمي بجائزة محمد بن را�شد 

للإبداع الريا�شي

18 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
الريا�سةالثالثاء ١١ يناير ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٤٩٤١

دبي  ــ وام :
لفريق  السابق  المدرب  العنبري  العزيز  عبد  أكد 
هي  والجوائز  والحوافز  المبادرات  أن  الشارقة، 
التي تساعد الرياضي على تقديم أفضل ما لديه، 
آل  راشد  بن  محمد  جائزة  تفعله  ما  نفس  وهو 
في  بها  توج  والتي  الرياضي،  لإلبداع  مكتوم 
الفائزين  لتكريم  أقيمت  التي  الكبرى  االحتفالية 

اليوم.
مدرب  أفضل  جائزة  على  العنبري،  وحصل 
دوري  بلقب  كمدرب  لفوزه  تقديراً  وذلك  محلي 
       / 2018 القدم في موسم  العربي لكرة  الخليج 
منذ  الشارقة  نادي  تاريخ  في  مرة  ألول   2019
بكأس  فوزه  وكذلك  المحترفين،  دوري  انطالق 
2019، ونجاح نادي  سوبر الخليج العربي عام 
الشارقة تحت قيادته وألول مرة في تاريخه في 
التأهل مرتين على التوالي إلى دوري أبطال آسيا 
مدرب  أفضل  لقب  على  وحصوله  للمجموعات، 

.2019  - 2018 في الدوري موسم 
الرشيدة على  القيادة  إلى  العنبري الشكر  ووجه 
بالغ  عن  معبراً  والمبادرات،  الجوائز  هذه  مثل 
دورتها  في  بالجائزة  لفوزه  وشكره  سعادته 
يكن  لم  تتويجه  أن  مؤكداً  عشرة،  الحادية 
الذين  السابق  فريقه  العبي  بجهود  إال  يتحقق 
إدارة  مجلس  وبمتابعة  األلقاب،  تلك  حققوا 
النجاحات  تلك  وراء  وقفوا  الذين  الشارقة  نادي 
فيها  يتولى  كان  التي  الفترة  في  واإلنجازات 
المسؤولية، وأيضا الدعم الكبير الذي كان يلقاه 
بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  من 
حاكم  األعلى  المجلس  عضو  القاسمي  محمد 

الشارقة.
وعبر العنبري عن سعادته بتواجده ضمن كوكبة 
ومن  الدولة  داخل  من  المبدعين  الرياضيين  من 
التوفيق  يكون  أن  متمنياً  العالم،  أنحاء  جميع 
التوفيق  يصبه  لمن  المقبلة  الدورات  في  حليفا 

في هذه الدورة .

من�سور بن محمد يتوج اأبطال �سباق »حتا-اإك�سبو«

دبي ــ وام :

رئيس  الخطيب  محمود  وجه   
شكره  المصري  األهلي  النادي 
الشيخ  السمو  صاحب  إلى 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 
الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، 
وسمو الشيخ حمدان بن محمد 
عهد  ولي  مكتوم  آل  راشد  بن 
التنفيذي  المجلس  رئيس  دبي 
راشد  بن  محمد  راعي " جائزة 
 ،" الرياضي  لإلبداع  مكتوم  آل 
وسمو الشيخ منصور بن محمد 
رئيس  مكتوم  آل  راشد  بن 
الرياضي، ومجلس  دبي  مجلس 
النادي  فوز  عقب  أمناء الجائزة 
مؤسسة  أفضل  بجائزة  األهلي 

رياضية عربية عن عام 2021، 
يمثل  التكريم  هذا  أن  معتبراً 
دعم  في  النادي  لجهود  تتويجا 
بعيداً  اإلنسانية  المبادرات 
الرياضية  المنافسات  عن 

والبطوالت.
بهذه  فاز  قد  األهلي  وكان 

مؤسسة  كأفضل  الجائزة 
رياضية عربية عن "المجموعة 
التمويل  للنادي-  االقتصادية 
الذاتي"، وذلك باعتبارها مبادرة 
لعدة  جمعها  حيث  من  متميزة 
جوانب من االبتكار واستشراف 
على  واالطالع  المستقبل 

العمل  في  الممارسات  أفضل 
المؤسسي، حيث كانت المبادرة 
الرئيسية والداعمة  من األسباب 
للمؤسسة الرياضية في التعامل 
والخروج  كورونا،  جائحة  مع 
بنتائج ودروس جيدة في العمل 

المؤسسي.
سعيد   "  : الخطيب  وقال 
الرائع  الحفل  هذا  في  بتواجدي 
األهلي  للنادي  ممثالً  بصفتي 
الكبرى،  االحتفالية  هذه  في 
التميز  تحقيق  على  نحرص 
وكرة  الرياضة  إطار  عن  بعيداً 
أن  والمنافسات، ونحاول  القدم 
األلقاب  من  بمزيد  النادي  نتوج 
مبتكر  جديد  بأسلوب  ولكن 
اإلنسانية  المبادرات  طريق  عن 

والثقافية".

دبي  ــ وام :
 

مضيفه  على  الوحدة  فريق  فاز 
اللقاء  في   2-1 بنتيجة  النصر 
األحد  بينهما  جمع  الذي 
ضمن  مكتوم،  آل  استاد  على 
عشرة  الثالثة  الجولة  منافسات 
للمحترفين  أدنوك  دوري  من 

لكرة القدم .
الوحدة  رفع  النتيجة  وبهذه 
ليستعيد  نقطة   24 إلى  رصيده 
الترتيب  بجدول  الثاني  المركز 
بـ30  المتصدر  العين  خلف 
رصيد  توقف  حين  في  نقطة، 
النصر عند 18 نقطة في المركز 

الثامن .
نفس  ضمن  ثانية  مباراة  وفي 
اإليجابي  التعادل  الجولة، فرض 
1-1 نفسه على نتيجة مواجهة 
العروبة أمام ضيفه الظفرة، في 
المباراة التي جمعت بينهما على 

ملعب الفجيرة .
العروبة في  بقي  النتيجة  وبهذه 
األخير،  قبل  عشر  الثالث  مركزه 
بعدما رفع رصيده إلى 8 نقاط، 
كما رفع الظفرة رصيده إلى 10 

الثاني عشر. نقاط في المركز 
منافساتها  الجولة  هذه  وتختتم 
آخر  بإقامة  الثالثاء  اليوم 
مباراتين، حيث يستضيف شباب 
في  خورفكان،  فريق  األهلي 
على  ضيفاً  الوصل  يحل  حين 

الجزيرة.

الخطيب: جائزة محمد بن را�سد للإبداع الريا�سي تدفعنا 
للمزيد من التميز

فوز الوحدة وتعادل الظفرة مع العروبة في 
دوري اأدنوك للمحترفين

اأبوظبي ــ وام: 

 3 يوم  أبوظبي  في  تنطلق 
 18 النسخة  المقبل  فبراير 
العالم  كأس  منافسات  من 

لألندية.
مرور 22 عاماً على  ورغم 
انطالق نسختها األولى فإن 
عديدة  بمراحل  مّر  الحدث 
النور  قبل 100 عام، ليرى 

الدولي  االتحاد  مظلة  تحت 
البطولة  وشهدت  »فيفا«.  القدم  لكرة 
عليها  غلب  إذ  التغييرات،  من  العديد 
وأميركا  أوروبا  بطلي  بين  االحتكار 

الجنوبية .
محاولة  رواية »الفيفا«، فإن  وبحسب 
في  بدأت  لألندية  العالم  كأس  إقامة 
بإقامة  التفكير  وقبل   ،1909 عام 
أقيمت  حيث  للمنتخبات،  العالم  كأس 
بين  ليبتون  توماس  السير  كأس  بطولة 
إيطاليا،  في  و1911   1909 عامي 
وألمانية  إنجليزية  أندية  فيها  وتنافست 
فريق  وكان  وإيطالية،  وسويسرية 
أول  للهواة  اإلنجليزي  أوكالند  وست 
»فيفا«  يبدأ  أن  قبل  باللقب،  توج  من 
لألندية  عالمية  بطولة  بإقامة  بالتفكير 
الماضي،  القرن  خمسينيات  مطلع  في 
عدة  بطوالت  أقيمت  ذلك  بعد  لكن 
الرسمي  الطابع  تأخذ  لم  العالم  حول 
وتحديداً  الودي،  الجانب  عليها  وغلب 
أخرى، فيما  التينية  ودول  البرازيل  في 
تصدر المشهد كأس »اإلنتركونتيننتال« 

التي انطلقت في عام 1960.
أن  السنوات  مدار  على  سائداً  وكان 
أوروبا  بين بطلي  تتضمن مباراة تجمع 
االنتقادات  ورغم  الجنوبية،  وأميركا 
مدار  على  البطولة  لها  تعرضت  التي 
اعتراف »فيفا« بتتويج  وعدم  تاريخها 
بسبب  العالم،  بطل  بلقب  بها  الفائز 
لكن  القارات،  بقية  مشاركة  غياب 
عام  حتى  استمرت  التي  البطولة  تلك 
كأس  قيام  وراء  السبب  كانت   ،2004

العالم لألندية بشكلها الحالي.

صحيفة  تطوعت  الفترة  هذه  خالل 
في 1973 برعاية  »ليكيب« الفرنسية 
األوروبي  البطل  بين  لألندية  عالم  كأس 
والشمالي  الجنوبي  واألميركي 
الوحيدة  القارية  البطولة  واألفريقي، 
الموجودة في ذلك الوقت لألندية، وهي 
كأس  ميالد  في  ساعدت  التي  الصحيفة 
أوروبا، وكانت من المحتمل أن ُتقام في 
 ،1974 وأكتوبر  سبتمبر  بين  باريس 
فعل  رد  األوروبية  األندية  أظهرت  لكن 
تقم  فلم  الفكرة،  هذه  تجاه  سلبي 
الفرنسية  الصحيفة  وحاولت  البطولة، 

مرة أخرى في عام 1975، لكن االتحاد 
األوروبي رفض االقتراح مجددا.

واستمرت بطولة كأس اإلنتركونتيننتال 
بعد ذلك، رغم الصعوبات التي مرت بها، 
العاصمة  في  تقام  صامدة  بقيت  لكنها 
والدة  قبل  سنوياً،  طوكيو  اليابانية 
األولى  لألندية في نسختها  العالم  كأس 

عام 2000.
الحالي  بنظامها  البطولة  فكرة  وجاءت 
بدعم من جوزيف بالتر، الرئيس السابق 
برلسكوني، مالك  للفيفا، وكان سيلفيو 
اإليطالي  ميالن  سي  أي  نادي  ورئيس 
اللجنة  على  طرحها  من  هو  وقتها، 
التنفيذية في عام 1993، وتم في عام 
الستضافة  البرازيل  اختيار   ،1997
في  مقررة  كانت  التي  األولى  النسخة 
عام 1999، قبل أن تتأجل للعام التالي.

العب  أنيلكا،  نيكوال  الفرنسي  ويمتلك 
تسجيل  شرف  اإلسباني،  مدريد  ريال 
بثوبها  البطولة  تاريخ  في  هدف  أول 
النصر السعودي،  الذي جاء أمام  الجديد 
النسخة تتويج كورينثيانز  تلك  وشهدت 
على  فوزه  بعد  باللقب،  البرازيلي 
 4-3 بنتيجة  جاما  دا  فاسكو  مواطنه 
الوقت  نهاية  بعد  الترجيح  بركالت 

األصلي واإلضافي بالتعادل السلبي.

لألندية  العالم  كأس  استكمال  يكن  لم 
التي  البطولة  ألغيت  حيث  سهالً،  أمراً 
إسبانيا  في  تقام  أن  المقرر  من  كانت 
شركة  تعثر  بسبب   ،2001 عام  في 
للفيفا،  الشريكة  الرياضي  التسويق 
 ،2003 عام  نسخة  اصطدمت  كما 
تعود  أن  التحضيرات، قبل  اكتمال  بعدم 
عام  منذ  دائم  بشكل  وتستمر  البطولة 

.2005

تحتضن  مدينة  أول  أبوظبي  وكانت 
فيها  أقيم  التي  اليابان  خارج  البطولة 
و2008،   2005 أعوام  بين  المونديال 
لتكون الوجهة بعد ذلك إلى أبوظبي عام 
عامي  إليها  عادت  2009 و2010، ثم 
مجدداً  تعود  واآلن  و2018،   2017
أبوظبي  لتكون  األحدث،  النسخة  في 
العالم تحتضن هذا  ثاني أكثر مدينة في 

الحدث الكبير للمرة الخامسة..

كاأ�س  تاريخ  في  محطات 
للأندية العالم 

برعاية محمد بن را�شد ..

عام..  100 قبل  مناف�شاتها  انطلقت 



اأبوظبي ـ وام:

 أكــد ســعادة نبيل عاشــور رئيس اتحاد 
الوطني  املنتخب  أن  اليــد  لكــرة  اإلمارات 
اســتعداداته حاليــا بقوة  األول يواصــل 
البطولة اآلسيوية يف نسختها  للمشاركة يف 
العربية  اململكــة  يف  ســتقام  الـ20، التي 
الفرتة مــن 18 حتى  الســعودية خــال 
أنها تحظى  إىل  الجاري، مشــرا  31 يناير 
بأهميــة قصوى كونهــا مؤهلة إىل كأس 

العالم يف بولندا والدنمارك 2023.
املعنوية لاعبني  وقال عاشــور : " الروح 
والجهاز الفنــي عالية لحجز مقعد التأهل 
آســيا.  لقارة  الـ5 املتاحة  املقاعد  بني  من 
معســكره  ســيواصل  الوطني  ومنتخبنا 
الداخــي يف إمارة الشــارقة حتى يوم 15 
يناير الجاري قبل السفر إىل اململكة العربية 
نفسه، فيما سيواجه  اليوم  يف  الســعودية 
حالياً يف  يعســكر  الذي  األســرتايل  نظره 
الثاثــاء.. ويتنافس  غــد  يوم  اإلمــارات 
الثالثة  املجموعة  ضمــن  الوطني  منتخبنا 
للبطولة اآلسيوية التي تضم معه منتخبات 

قطر والعراق وعمان".
وأضــاف : "منتخبنا لكرة اليد يضع أمامه 
هــدف واحــد يف الوقت الحــايل وهو رفع 
اســم اإلمارات عاليا يف البطولة اآلسيوية، 

2023، والخطة  مونديــال  إىل  والتأهــل 
الفني  والجهاز  االتحاد  قبل  من  املوضوعة 
أي  للمنتخب تســر بشــكل صحيح دون 
إنجاز  تحقيق  عقبات، ونســتهدف جميعا 
آسيوي جديد لإلمارات خال الفرتة القليلة 

املقبلة".
معســكرا  أقام  قد  الوطني  منتخبنا  وكان 
جمهورية  يف  املاضية  الفرتة  خال  خارجيا 
من  العديد  خالــه  خاض  العربيــة  مرص 
واإلسكندرية،  القاهرة  يف  الودية  املباريات 
إضافــة إىل معســكر يف مملكــة البحرين 

خاض خاله مباراتني.

اأبوظبي )الوحدة(:

بارت  الهولندي  الفــارس  تّوج 
“كريســكراس  بالجواد  بليس 
الكربى  الجائزة  بكأس  يف”  دي 
الدولية لقفز  أبوظبــي  لبطولة 
الحواجــز مــن فئــة األربــع 
نجوم، وحــل الفارس عبد الله 
املري مع الفرس “ســما دبي” 
وصيفــاً، يف ختام البطولة التي 
نظمها نادي أبوظبي للفروسية 
الشيخ  سمو  برعاية  والسباق، 
منصور بن زايد آل نهيان، نائب 
وزير  الــوزراء،  مجلس  رئيس 
مجلس  الرئاسة، رئيس  شؤون 
للفروسية  أبوظبي  نادي  إدارة 

والسباق.
من  البطولة  فعاليــات  وجرت 
األحــد )6 ـ 9(  إىل  الخميــس 
االتحاد  الحايل، بــإرشاف  يناير 
للفروســية، واتحــاد  الــدويل 
اإلمارات للفروســية والسباق، 
مجلس  ومســاندة  وبرعايــة 
ورشكة  الريــايض،  أبوظبــي 
اإلمارات  دوري  لونجني، راعية 
وشهد  الحواجز،  لقفز  لونجني 
الفائزين  بتتويج  وقام  ختامها 
نارص  أحمد  الدكتــور  اللــواء 
الرييس، رئيس اتحاد الفروسية 

والسباق.
الجائزة  منافسة  مسار  وصمم 
الكربى من فئــة األربع نجوم، 
بحواجز  الجولتني،  بمواصفات 
بــني )150  ارتفاعها  تــراوح 
ـ 160( ســم، وهــي إحــدى 
جوالت بطوالت الدوري العربي 
لقفز  العالم  لــكأس  التأهيــي 

الحواجز 2022.
الفارس  البطولة  بــكأس  وفاز 
الهولندي بــارت بليس بالجواد 
“كريســكراس دي يف” والزمن 
الجولــة  يف  ثانيــة   )41.23(
الوصافة  كأس  الثانية، وحــاز 

فارســنا عبــد الله املــري مع 
بزمن  دبــي”  “ســما  الفرس 
)44.56( ثانيــة، وحــل ثالثاً 
والجواد  نييف  جــورج  األملاني 
روميــت” بزمن  دي  “بينــور 

)45.94( ثانية.
بليس  بــارت  الهولندي  وفــاز 
بالجــواد “غرينوبل دي ان” يف 
مع  الواحدة  الجولة  منافســة 
األربع  فئــة  تمايز من  جولــة 
نجــوم، عىل حواجــز )145( 
التمايز )41.49(  ســم، بزمن 
اإليرلندي  ثانية، وجــاء الثاني 
تريفور برين بالفرس “غرمني 
 )41.81( والزمــن  دبليــو” 

ثانية.
الفارس  الثالث  باملركــز   وحل 
األوزبكستاني عبد الرحمن عبد 
بالجواد “كونلوبا” وبزمن  الله 

التمايز )43.10( ثانية.
ديفيد  األملانــي  الفارس  أعــاد 
بمركز  فــوزه  مشــهد  ويــل 
الذي  الثالث  واملركــز  الصدارة 

املرحلتني من  حققه يف منافسة 
فوزه  نجــوم، لدى  األربع  فئة 
الجوادين  نفــس  مع  بمركزين 
مجدداً، يف منافسة من ذات الفئة 
الواحدة،  الجولــة  بمواصفات 
عــىل حواجــز )145( ســم، 
بمشاركة 70 فارساً وفارسة، 
وأحــرز املركــز األول بالجواد 
“فوريست غومب” والثالث مع 
ونال  “كونكورديــا”،  الفرس 
الفارس  الثانــي  املركز  جائزة 
بالجواد  ريلينغ  جور  الهولندي 
الفارس  “شــابادا”. وخطــف 
بالفرس  اإليطايل سايمون كوتا 
“فاجا هوي” جائزة الصدارة يف 
نجوم،  األربع  فئة  من  منافسة 
الواحدة،  الجولــة  بمواصفات 
عــىل حواجــز )140( ســم، 
بمشاركة 66 فارساً وفارسة، 
أكملهــا دون خطأ 9 فرســان 

فقط.
وحــاز جائــزة املركــز الثاني 
نرتنكس  كريستابس  الفارس 

الجــواد  مــع  التفيــا  مــن 
املركز  جائزة  “إيسامنك” ونال 
الثالــث الفارس األملاني جورج 

نييف بالجواد “ماي بوي”.
دوليــة  منافســة  وأقيمــت 
تصنيــف 4 نجوم، بمواصفات 
حواجز )130(  املرحلتني، عىل 
62 فارساً  فيها  سم، وتنافس 
املرحلتني  وأكمــل  وفارســة، 
خطأ 18 فارساً، وسيطر  دون 
املراكز  عىل  اإلمارات  فرســان 
الســتة األوىل، وتصدرها سالم 
بالفرس  الســويدي  خميــس 

“سربيسو”.
 وجاء ثانياً محمد حمد الكربي 
يف  وحل  دي  بالفرس “كارولني 
السوري  الفارس  الثالث  املركز 
شادي غريب بالجواد “كابرنيت 

دو مارش”.
ويف تأهيــي نهائــي الخيــول 
تمايز،  مع  جولة  الصغرة، من 
عــىل )120( للخيــول عمر 6 
للخيول  سم  و)130(  سنوات، 

 38 7 سنوات، بمشاركة  عمر 
الفرس  حليف  الفوز  خياً، كان 
“الفينا” )6 ســنوات( بقيادة 

األمريكي ديفون بيسيت.
الجواد  الثانــي  وتــوج باملركز 
“بريلــي يس” )7 ســنوات(، 
عي  الشــيخ  الفارس  بقيــادة 
الفرس  وجــاءت  القاســمي، 
“لومادين” ثالثاً بقيادة الفارس 

السوري هشام غريب.
وتنافس 15 فارســاً يف تأهيي 
منافسة  الشباب، يف  فئة  نهائي 
من جولة مع تمايز عىل حواجز 
املراكز  وحــاز  ســم،   )130(
الثاثة االوىل فرســان اإلمارات 
الشــباب، املركز األول للفارس 
بالجواد  الكربي  عويضة  سيف 

“دينكي توي زد”.
ماجد  ثانيــاً شــاهني   وحــل 
باي  بالجــواد “دولني  العواني 
ســلطان  محمد  أولد” والثالث 
اليحيائي مع الفرس “سيلهوت 

آياند”.
القفــز  فرســان  وســيطر 
دولــة  مــن  )الجونيــورز( 
االوىل، يف  املراكز  اإلمارات، عىل 
منافســة من مرحلتني خاصة، 
عــىل حواجــز )120( ســم، 
بمشــاركة 26 فارساً، وأكمل 
خطأ،  دون  املرحلتني  9 فرسان 
عويضة  ســيف  الصدارة  وحاز 

الكربي، مع الفرس “شانتال”.
 وحــل يف املركز الثاني عبد الله 
حمد الكربي مع الفرس “كورال 
خالد  الفارس  والثالث  بيتش”، 
دو  بالجواد “غاسيس  الحمادي 

هايتس زد”.
الجواد  مــع  الحمادي  وقفــز 
منافسة  صدارة  إىل  “غاسيس” 
)الجونيورز( الثانية، باالشرتاك 
مع فارسنا عبد الله حمد الكربي 
بيتش” بزمن  والفرس “كورال 

التمايز )35.63( ثانية.
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الثاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٤٩٤١ الريا�سة
اأحمد نا�سر الري�سي: جائزة محمد 

بن را�سد للإبداع الريا�سي حافز 
لتحقيق المزيد من الإنجازات

دبي ــ وام:
 

الرييس  نــارص  اللواء الدكتــور أحمد  أعــرب 
والســباق  للفروســية  اإلمارات  اتحاد  رئيس 
عن ســعادته بتكريم منتخب اإلمارات للقدرة 
والتحمــل بجائزة » محمد بن راشــد لإلبداع 
الريــايض » يف دورتها الحادية عرشة عن فئة 
بامليدالية  تقديــراً لفوزه  املحي، وذلك  الفريق 
الذهبية يف بطولة العالم للشــباب والناشــئني 
لســباقات القدرة والتحمل ملسافة 120 كم يف 

إيطاليا .
وأكد الرييس يف ترصيحات لوكالة أنباء اإلمارات 
»وام« أن قيمة الجائزة تكمن يف أنها تأتي من 
الشيخ  السمو  صاحب  اإلمارات  رياضة  فارس 
محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
الله«  الوزراء حاكم دبي »رعاه  رئيس مجلس 
، وتقام بمعرض إكســبو 2020 دبي وتزامناً 

مع احتفاالت الدولة بالعيد الخمسني.
وقال : » أعتدنا من قادتنا عىل تكريم املبدعني 
واملتميزيــن، واإلمارات تميزت عىل مدار العام 
الرياضيــة، وخاصة  األنشــطة  من  الكثر  يف 
الدعم  تلقــى كل  التي  الفروســية  عىل صعيد 
بن راشد  الشــيخ محمد  الســمو  من صاحب 
آل مكتــوم، ويف كل االحتفاالت الكربى تكون 
بإنجازاتها  دائما  حارضة  اإلمارات  فروســية 

وميدالياتها وبطوالتها ».
ووجه الرييس شكره وتقديره إىل مجلس أمناء 
للدورة  املتميز  تنظيم  والقائمني عــىل  الجائزة 
الـ11 يف إكســبو 2020 دبــي، مهنأ يف نفس 
نالوا رشف  الذيــن  الفائزين  الوقــت جميــع 

التكريم يف هذه الدورة .
وأكد رئيس اتحاد الفروسية أن تتويج منتخب 
اإلمارات للقــدرة والتحكم بالجائزة هذا العام 
اإلنجازات  من  املزيد  لتحقيق  حافزا  ســيكون 
للمركز  وتطلعها  الرشيدة  القيادة  رؤية  ظل  يف 
الفروسية  رياضة  أن  إىل  دائما، مشــرا  األول 
ينتظرها الكثر مــن التتويج والتميز واإلبداع 

يف عام 2022.

توا�سل مهرجان ولي عهد دبي للهجن ومناف�سات قوية في تحديات �سن الحقاقة

الهولندي بــارت بطل الجائزة الكبرى وعبداهلل 
المري و�سيفاً 

دبي ــ وام :
 شهد ميدان املرموم لسباقات الهجن 
بني  قوية  مســاء “ األحد” منافسة 
ســن  رموز  عىل  أبناء القبائل  هجن 
ويل  ســمو  مهرجان  ضمن  الحقاقة 

عهد دبي للهجن 2022 .
إقامة 20  الصباحية  الفرتة  وشهدت 
نقديا بمشاركة ما يقرب من  شوطا 
الصباحية  الفرتتني  يف  2000 مطية 
تحديات  مســافة  وبلغت  واملسائية 

سن الحقاقة 4 كيلومرتات.

واستطاعت “منحاف” لسيف سهيل 
ســمو  كأس  حصد  العفاري  نخره 
ويل عهد دبي للحقاقة البكار املفتوح 
باإلضافة إىل 1.5 مليون درهم وذلك 
خط  نحو  رحلتهــا  قطعت  أن  بعــد 
وقــدره 5:45:0  توقيت  يف  النهاية 

دقيقة.
هو  جابر  سعيد  حمدان  شعار  وكان 
صاحب النامــوس الثاني بحصول “ 
الجعدان  الحقاقة  بندقية  والم “ عىل 
مليون  بلغت  نقدية  وجائزة  املفتوح 

الرموز  أشواط  ثاني  وحسمه  درهم 
بزمن بلغ 5:44:6 دقيقة.

ملســعود  وتألقت “ قمة “ اململوكة 
محمــد مســعود قطامــي املري يف 
كأس  مالكها  وأهدت  الثالث  الشوط 
سمو ويل عهد دبي للحقاقة البكار “ 
إنتاج “ ومليون درهم عندما أشارت 
عقــارب التوقيت إىل مرور 5:47:8 

دقيقة.
وأعلن شــعار مســلم حمــد متعب 
من  بقوة  نفسه  عن  العامري  محمد 

خال تحدي بندقية الحقاقة الجعدان 
والتي  درهم  “ إنتاج” و800 ألــف 
تمكــن “عــزام” مــن انتزاعهما يف 
بلغ 5:44:3 دقيقة. واستلم  توقيت 
الفائزون رموز ســن الحقاقة عقب 
الفرتة  مــن  العارش  الشــوط  نهاية 
املســائية وذلك وســط التزام كامل 

باإلجراءات االحرتازية والوقائية.
سعيد  ونجحت “ ســمحة “ بشعار 
يف  الكتبي  بالعامري  ســعيد  راشــد 
التألق من خال مشاركتها يف تحديات 

الفــرتة الصباحيــة لســن الحقاقة 
الحقاقة  ناموس  حصد  من  وتمكنت 
البكار املفتوح مسجلة توقيتاً وقدره 

5:56:9 دقيقة.
األربعة  وأنهى “ ســياف “ رحلــة 
الفرتة  أشــواط  ثاني  يف  كيلومرتات 
املســائية يف زمن وقــدره 5:55:5 
غّصاب  عبدالله  مالكه  ليهدي  دقيقة 
ناموس  العامــري  الطــره  راعــي 

الحقاقة الجعدان املفتوح.
عهد  ويل  ســمو  مهرجان  ويتواصل 

أيامه ويشــهد ميدان  دبــي يف ثالث 
املرموم صباح ومساء اإلثنني العارش 
سن  يف  إقامة 40 شــوطا  يناير  من 
أبناء القبائل مقســمة  اللقايا لهجن 

عىل فرتتني .
منافسة  املســائية  الفرتة  وستشهد 
ألبناء  املختلفة  الشعارات  بني  كبرة 
القبائل عىل رموز سن اللقايا األربعة 
وهــي كأســا ويل عهد دبــي للقايا 
وبندقيتان  واإلنتاج  املفتــوح  البكار 

للقايا الجعدان املفتوح واإلنتاج.

الحمادي: فخــور بتكريمي بجائزة محمد بن را�ســد 
للإبداع الريا�سي

دبي ــ وام :
 

الحمادي  وصف أحمــد محمد 
منافســات  يف  الــدويل  الحكم 
رفع األثقــال ألصحاب الهمم، 
بجائــزة “ محمــد  تتويجــه 
بن راشــد آل مكتــوم لإلبداع 
الريــايض” عن فئــة “الحكم 
املحي” بأنها مناسبة “عزيزة” 
تتزامن  أنها  عىل قلبه خاصــة 
بعام  الدولــة  احتفــاالت  مع 

“الخمسني”.
جائزة  عىل  الحمــادي  وحصل 
عربي  أول  املحي، كونه  الحكم 
يتم اختياره رئيســاً للحكام يف 
االتحــاد الدويل لرفــع األثقال 
 7 ومشاركته  الهمم  ألصحاب 
التحكيم  يف  التــوايل  عىل  مرات 

الباراملبية . بدورات األلعاب 
بتكريمــي  فخــور  وقــال “ 
حافلة  مســرة  بعد  بالجائزة 
يف  املشاركة  بالعطاء شــهدت 
تحكيــم منافســات 7 دورات 
املشاركة  عىل  عاوة  باراملبية، 

عالم،  أكثر من 10 بطوالت  يف 
غر البطوالت املحلية ألصحاب 
الهمــم، وأيضا رئاســة لجنة 

التحكيم يف االتحاد الدويل”.
تكريمه  أن  الحمــادي  واعترب 

السمو  صاحب  رؤية  من  نابع 
آل  راشــد  بن  محمد  الشــيخ 
الدولة  رئيــس  نائب  مكتــوم 
الــوزراء حاكم  مجلس  رئيس 
دبــي “رعاه اللــه”، برضورة 

املواطن،  بالعنــرص  االهتمام 
يف   1 رقــم  لنكون  والســعي 
ســواء عىل  الدولية  املحافــل 
التنظيم  أو  املنافســة  صعيــد 

واإلدارة.

رئي�ــس اتحاد الإمارات لكرة اليد: التاأهل اإلى 
كاأ�س العالم اأهم اأولوياتنا في 2022

ختام مثير في دولية اأبوظبي للقفز



لــوس  يف  الرشطــة  ســحبت 
كاليفورنيا  بواليــة  أنجلــوس 
األمريكيــة الطيار مــن طائرة 
صغرية سقطت عىل خط للسكك 
أن يصدمها قطار  الحديدية قبل 

ويتناثر حطامها أمس األحد.
حصلت  مصور  تسجيل  ويظهر 
ضباط  عــدة  رويــرز  عليــه 
الطائرة  مــن  الطيار  يخرجون 
رشكة  إنتــاج  مــن  الصغــرية 
سيسنا التي سقطت بعد إقالعها 
باكويما  حي  يف  وجيــزة  بفرة 
إعالم  وســائل  ذكرته  ملا  وفقا 
والطيار  الضباط  وكان  محلية. 
عىل مســافة بضعــة أقدام من 
القطار  القضبان عندما اصطدم 

بالطائرة وحطمها.
وقــال لويــس جيمينــز )21 
عامــا( وهو مؤلف موســيقي 
قام بتصويــر الفيديو “الطائرة 
لــم تنجح يف اإلقــالع وهبطت 

عىل خط الســكك الحديدية عند 
تقاطع حيوي... وقبل ثوان من 
الرشطة  ضباط  أنقــذ  التصادم 

مــن  قطعــة  وكادت  الطيــار 
الحطام تصيبني”.

إن  إعالم محلية  وذكرت وسائل 

العالج من جروح  يتلقى  الطيار 
وكدمات وحالته مســتقرة ولم 

يصب أحد من ركاب القطار.

    

البحريات  يف  مستكشفان  عثر 
العظمى عىل حطام الســفينة 
امللعونــة »غريفــن«، التــي 
تعتــر واحدة من أكثر األلغاز 

البحريــة شــهرة يف الواليات 
منذ  اختفت  التــي  املتحــدة، 
رحلتها األوىل قبل 343 عاماً. 

وفق موقع »العربية. نت«.

بدأت فكرة معرض »ألرا« الصيف املايض، حني أدرك 
طاقم متحف تورانس للفنون يف كاليفورنيا، أن جولة 
فنية يقــوم بها الجمهور يف الهواء الطلق ســتكون 
املعرض منذ  للجميــع. وقد تطورت فكــرة  مفيدة 
ذلــك الحني، وانبثق عنها مــرشوع مؤثر وطموح، 
بحسب تأكيد موقع »إيزي ريدر نيوز«، الذي لفت 
فعالياته  تنظيم  بفضــل  كان  املعرض  نجاح  أن  إىل 
ليس داخل املبنــى وحوله فقط، بل يف مواقع عدة 
عر املدينة، مثل الحدائق ومراكز التسوق واألماكن 

العامة األخرى كمساحات عرض جديدة.
مهتمني  وكنا  املتحف  جــدران  أبداً خارج  نخرج  »لم 
حقاً بإعادة التفكري يف دور املتحف يف املستقبل. وأحد 

األشياء التي توصلنا إليها هو احتمال أال يكون املتحف 
املتحف،  بريســنيل، أمني  مجرد موقع«، قال ماكس 
طرق  وإلدراك  التفكري  لتعزيز  موجود  الجيد  »الفن 
مختلفة للتفكري«، مضيفاً إن فكرة إقامة معرض 
النطــاق كانت موجــودة منذ  خارجي واســع 
ســنوات، لكن الوباء هو الذي ســاعد عىل دفع 

املرشوع إىل األمام.
يف  األوىل  خطوته  املتحــف  اتخذ  أن  بعــد  واآلن 
الهــواء الطلق، يؤكد بريســنيل إنهم يأملون يف 
املدينة. وقال:  يف  متكرر  حدث  إىل  املعرض  تحويل 
أفكارنا  لتوســيع  عظيمة  فرصة  هذه  كانت  »لقد 

حول حدود ما يمكن أن يفعله املتحف«.

فاز املمثل الكوري الجنوبي »أو 
ســو« بجائزة »جولدن  يونج 
مساعد  ممثل  ألفضل  جلوب« 
عــن دوره يف مسلســل »لعبة 
أول  بذلك  الحبــار«، ليصبــح 
يفوز  جنوبــي  كــوري  ممثل 
بجائزة تمثيــل يف حفل جوائز 

أمريكي.
وذكرت وكالة يونهاب الكورية 
الجنوبية أن يونج ســو، البالغ 
العمر 77 عامــاً، حصل  مــن 
يف  أداء ملمثل  أفضل  جائزة  عىل 
دور مســاعد يف التلفزيون عن 
دوره يف املسلسل، خالل مراسم 
الحفــل الــذي تقيمــه رابطة 

هوليوود للصحافة األجنبية.
ســو« دور  ولعــب »يونــج 

الحبار،  لعبة  يف  مشــارك  أكر 
الذي يظهــر أنه رساً من يقوم 
بتنظيم هذه اللعبة املميتة، التي 
مديونون  أشخاص  فيها  يقوم 
بمحاولة الفــوز بجائزة مالية 

تقدر بـ38 مليون دوالر.
وتقــدم يونج ســو بالشــكر 
العالم،  أنحــاء  يف  للجماهــري 
الذين أحبوا املسلســل الكوري 
أكثر  أصبــح  الجنوبــي، الذي 

تنتجه  نجاحــاً  أصيل  محتوى 
نتفلكس.

وقــال: »عقــب علمــي بهذه 
األنباء، قلت لنفيس أنت شخص 
حياتي«،  يف  مــرة  ألول  جيــد 
يعيش  أن  مضيفــاً: »أتمنــى 

الجميع حياة سعيدة«.
وحصد فيلمــا »ذي باور أوف 
ســايد  و»ويســت  دوج«  ذي 
ستوري« أبرز جوائز »جولدن 
احتفــال  خــالل  جلــوب«، 
مقاطعــة  شــهد  لتوزيعهــا 
وأعلنت  واســعة،  هوليوودية 
عر  أســماء الفائزين  خاللــه 
اإلنرنــت، دون نقل تلفزيوني 
عــىل  للنجــوم  حضــور  وال 

السجادة الحمراء.

»متحف تورانس« يخرج من بين الجدران

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

الكوميدي األمريكي بوب ســاجيت )65 عاماً(، الذي  املمثل  ُعثر عىل 
اشتهر بدوره يف مسلسل »فول هاوس« التلفزيوني، ميتاً داخل غرفة 

يف فندق بفلوريدا، حسبما أعلنت أرسته مساء يوم األحد.
وأعلنــت أرسة الراحل الخر يف بيان نرشته مجلة »بيبول«، وجاء فيه 
»نؤّكد بأسف بالغ أّن عزيزنا بوب مات اليوم. كان لنا بمثابة كل يشء، 
ونــوّد أن نخركم كم أحّب جمهوره، وكم رغــب يف أداء أدوار أمامه، 

وجمع الناس بكل فئاتهم من خالل الضحك«.
وُعثر عىل بوب ساجيت امللقب »والد أمريكا« فاقداً للوعي داخل غرفة 
بفندق »ريتز كارلتون« يف أورالندو بوالية فلوريدا، وفق ما أفاد مكتب 

قائد الرشطة يف مقاطعة أوراندج.
ويف حني لم تتضح بعد أســباب الوفاة، أشارت الرشطة يف هذا اإلطار 

إىل »عدم العثور عىل أي دليل عىل عمل إجرامي أو تعاٍط للمخدرات«.

قضت محكمة ســعودية يوم أمس األحد، بتنفيذ أول حكم تشهري ضد 
مواطن تحــرش بامرأة يف املدينة املنورة، بعد ثبوت إدانته واكتســاب 
الحكم الصفة القطعية، وذلك عقب عام من إقرار اململكة تعديالً جديداً 
عىل نظام مكافحة التحرش، ســمحت بموجبه للقضاة، بالتشهري بمن 
يدانون بجرائم التحرش. وكان مجلس الوزراء السعودي أضاف يف 12 
يناير 2021. فقرة جديدة إىل املادة السادســة من النظام والتي كانت 
تقيض بالسجن مدة ال تزيد عىل العامني، وعقوبة مالية ال تزيد عىل مائة 
ألــف ريال أو بإحدى هاتني العقوبتــني، نصت عىل أنه »يجوز تضمني 
املادة النص عىل  إليها يف هذه  العقوبات املشــار  الحكم الصادر بتحديد 
نــرش ملخصه عىل نفقة املحكوم عليه يف صحيفة أو أكثر من الصحف 
املحلية، أو يف أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، 
النرش بعد اكتساب الحكم الصفة  وتأثريها عىل املجتمع، عىل أن يكون 

القطعية«. وفق صحيفة “الرشق األوسط”.
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تمكــن التلســكوب الفضائي جيمس 
إتمام مرحلة  أمس، من  ويب، أول من 
كل  نرش  يف  باملخاطر، تتمثل  محفوفة 
أجزائه، إذ نجح »بنسبة مئة يف املئة«، 
يف نصب مرآته الرئيسة، عىل ما وصفت 
وكالــة الفضاء األمريكية »ناســا«، 
هــذا اإلنجاز الذي يقــّرب املرصد من 
نحو  الكونية، بعد  البدء باستكشافاته 

خمسة أشهر ونصف شهر من اآلن.
االستكشــاف  مهمات  رئيــس  وقال 
زوربوكن،  ناســا، توماس  يف  العلمي 
من مركز التحكم »أنا متأثر جداً )...(، 
بات لدينا تلسكوب منشور يف املدار!«.
حواىل 6,5  الرئيسة  املرآة  قطر  ويبلغ 
أمتار، وهي تالياً لم تكن لتتســع كما 
انطالقه  لحظة  منــذ  صاروخ  هي، يف 
جانبيها  طي  أوجب  أسبوعني، ما  قبل 

نحو الخلف.

الجمعة،  الجناحني  هذيــن  أول  وُفِتح 
والثاني صباح السبت، كما كان مقرراً. 
ثم أمضت فرق الوكالة ساعات عدة يف 
تثبيتهــا يف مكانها، مــن أجل تأمينها 

بصورة دائمة.
مــن  بالعمليــة  التحكــم  وجــرى 
تلســكوب ساينس  مركز »ســبايس 
ساحل  عىل  بالتيمور،  يف  إنستيتيوت« 
وأظهرت  الرشقي.  املتحــدة  الواليات 
املهندســني  الحّي، عرشات  البث  صور 
يف املركز يحتفلون، تعبرياً عن فرحهم، 
املرحلة، وهي  هــذه  إنجاز  تأكيد  لدى 

األخرية.
جيمس  مــرشوع  مدير  نائــب  وقال 
ويب، جون دورنينغ، يف مؤتمر صحايف 
أن نؤكد أن عمليات  الســبت »يمكننا 
ناجحة  للتو، كانت  أجريت  التي  النرش 

بنسبة مئة يف املئة«.
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الرفيهي  أبوظبــي«، املرفق  خصص »كاليم 
مليئة  للســيدات  الداخيل، أمســية  والريايض 
القفز  فريدة من  تجارب  واملرح مع  بالحماس 
الســاعة 5:00  من  الداخيل  والتســلق  الحر 
مساًء ولغاية الساعة 9:00 ليالً يوم الخميس 

13 يناير الجاري.
املتخصصات  املدربــات  من  كادر  وبــإرشاف 
السالمة، ستتمكن  معدات  أفضل  وباستخدام 
مهاراتهن  اختبار  من  وصديقاتهن  الســيدات 
التامة، واختبار  الراحة  أجواء من  يف  وصقلها 
تجربة  خــالل  من  الطــريان  مشــاعر  أقوى 
داخيل  نفق  أكر  داخل  دقيقتــني  ملدة  الطريان 
العالم، أو االســتفادة من باقة  الحر يف  للقفز 
التســلق ملدة 60 دقيقة عىل جدار البولدرينغ 
التســلق  املبتدئني، وجدار  التســلق  وجــدار 

للمستوى املتوسط.
وبالنسبة لعشاق املغامرات فبإمكانهم اختيار 
الحر  القفز  التي تشمل خيارات  الكومبو  باقة 

الداخيل والتسلق الداخيل معاً لتجربة مميزة.

»أو يونج سو«.. أول ممثل كوري جنوبي يفوز بجائزة أمريكية

العثور على حطام سفينة »غريفن« بعد 343 
مغامرات فريدة في ليلة السيدات »بكاليم أبوظبي«عامًا من غرقها

السعودية.. تنفيذ أول حكم تشهير ضد مواطن 
تحرش بامرأة

»جيمس ويب« ينجح في نشر كل أجزائه»جيمس ويب« ينجح في نشر كل أجزائه

وفاة الممثل الكوميدي بوب ساجيت 
بوالية فلوريدا

قطار يصطدم بطائرة هبطت على قضبانه ويحولها إلى قطار يصطدم بطائرة هبطت على قضبانه ويحولها إلى 
األمني، قطع متناثرةقطع متناثرة محمد  املرصي  األعمال  رجل  املتهم  أنكر 

بهتك عرض  املعارضات، اتهامــه  قــايض  أمام 
فتيات دار األيتام اململوكة له ببني سويف.

وقال األمني للقايض خالل جلسة تجديد حبسه: 
امللجأ..  بنات  يف  وتعايل  سبحانه  ربنا  براعي  “أنا 
بقاله سنتني، وعمري يف حياتي ما  امللجأ شغال 
أخطأت وعمــري ما عملت يشء غلط، بعاملهم 

زي والدي الكبار والصغار تمام”.
وتابع األمني وفقا لصحيفة الرشوق : “دخلتهم 
بيتــي وقعدتهم مع مراتــي ووالدي وخليتهم 
تمام، ويعلم  بناتي  زي  عيشــه  أحسن  عايشني 
الله أنني راعيت ربنا يف كل صغرية وكبرية فيهم 

ولم أخطأ نهائيا”.
واســتطرد األمني باكيا: “أملت أن أختم حياتي 

بهذا امللجأ وأقابل ربنا بيه”.
وأمرت النيابة العامة بحبس املتهم محمد األمني، 

احتياطيًّا عىل ذمة التحقيقات التهامه باالتجار ىف 
البرش بالتعامل ىف أشخاص طبيعية؛ وهن فتيات 
مجنى عليهن مــن نزيالت دار أيتام مملوكة له 
ببنى ســويف، وذلك باستغالله ضعفهن بقصد 
التعــدى عليهن جنســيًّا، وتحريض أخرى عىل 
ارتكاب تلك الجريمة، وكذا هتك عرضهن بالقوة 
ن له ســلطة عليهن،  والتهديــد، حال كونه ِممَّ

وتعريضهن بذلك للخطر.

بأقاربه  رضيــع  شــمل  التأم 
املايض  الســبت  يوم  كابول  يف 
فقدانه  بعد  عليه  العثور  عقب 
عندما سلمه والده لجندي عر 
الفوىض  وسط  املطار  ســياج 
اإلجالء  عمليــة  ســادت  التي 

األمريكية من أفغانستان.
كان عمر الطفل سهيل أحمدي 
شــهرين فقط عنــد انفصاله 
يف 19 أغســطس  األرسة  عن 
حني اندفــع اآلالف يف محاولة 
عقــب  أفغانســتان  ملغــادرة 

سيطرة حركة طالبان عليها.
حرصي  تقريــر  أعقــاب  ويف 
نرشته رويــرز يف نوفمر مع 
صور الطفل املفقود، تم تحديد 
مكانه يف كابول حيث عثر عليه 
سائق سيارة أجرة يدعى حامد 
املطار  صــايف )29 ســنة( يف 

وأخذه إىل بيته لربيته.
ومناشــدات  مفاوضات  وبعد 
أكثــر من ســبعة  اســتمرت 

رشطة  واعتقال  بل  أســابيع 
قصرية  لفرة  لصــايف  طالبان 
وافق ســائق سيارة األجرة يف 
إىل  الطفل  إعــادة  عىل  النهاية 
جــده وأقاربه الذين ال يزالون 
يف كابول وسط فرحة عارمة.

إنهــم  الطفــل  أهــل  وقــال 
ســيعملون اآلن مــن أجل أن 
يجتمع شمله بوالديه وأشقائه 
الذين تم إجالؤهم قبل أشــهر 

إىل الواليات املتحدة.

صاحبت  التي  البلبلــة  وخالل 
أفغانستان  من  اإلجالء  عملية 
عيل  مريزا  كان  أثناء الصيــف 
الذي  الطفــل  أحمــدي والــد 
بالسفارة  أمنيا  حارســا  عمل 
ثريــا  وزوجتــه  األمريكيــة 
ابنهم  ينســحق  أن  يخشــيان 
من  أثنــاء اقرابهم  الزحام  يف 
طريقهم  يف  املطــار  بوابــات 
إىل  متجهة  طائرة  الســتقالل 

الواليات املتحدة.

نهاية سعيدة لمأساة رضيع أفغاني ضاع في وسط 
فوضى الهروب من أفغانستان

رجل األعمال المصري محمد األمين يبكي خالل أقواله: 
راعيت اهلل في بنات دار االيتام وأدخلتهم بيتي
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