
دبي-الوحدة:

 بدأ رائــدا الفضاء اإلماراتيان نورا 
املــا مطلع  املطــرويش ومحمــد 
تدريباتهما  مســرة  الحايل  الشهر 
التــي تتواصــل لعامــن يف مركز 
لوكالة  التابع  للفضاء  جونســون 

"ناســا" يف هيوســتن والذي يعد 
أحد أكــر املراكز املتقدمة يف العالم 
وذلك يف إطار برنامج وكالة الفضاء 

.2021 األمريكية لرواد الفضاء 
وســيتم عىل مدار العامن القادمن 
من الرنامج تأهيل املا واملطرويش 
محطة  يف  مختلفــة  مهــام  إلدارة 

فيها  والبقــاء  الدوليــة  الفضــاء 
لفرتات طويلة والتدرب عىل مهمات 
والتدرب  الفضائي خارجها  الســر 
التعامل مــع عدد من أنظمتها  عىل 
الرئيسية وسبل التحكم بالروبوتات 
متن  عىل  الطــران  عــىل  والتدرب 

.T-38 طائرات

اأبوظبي-الوحدة:

عىل  القدرة  مواطن  شــاب  اســتعاد 
الحركة والسر، بعد تعرضه إلصابات 
حادة وكسور بالعظام نتيجة تعرضه 

أثناء قيادته سيارته. لحادث 
عويضة  اإلماراتــي  الشــاب  تعرض 
القبيــي )21 ســنة( لحادث خال 
قيادته ســيارته مما أدى إىل إنقابها 
يف  الحادث  منها، وتســبب  وخروجه 
أنحاء  يف  متفرقــة  بكســور  إصابته 

له  تسببت   حادة  وإصابات  جســده 
باألذى.

ودخــل عويضة مستشــفى التأهيل 
برنامج  تحت  بأبوظبــي  التخصيص 
بعد  ما  للحاالت  املكثف  التأهيل  إعادة 
الحــادة، وقام الفريــق الطبي بعمل 
التقييمات واإلجراءات الازمة  جميع 
بما يشــمل الفحوص األولية وصور 

األشعة وتصوير الرنن املغناطيي،

اأبوظبي-وام:

 أعادت األوضــاع الصحية وارتفاع 
أعــداد اإلصابات بفيــروس كوفيد 
19 حــول العالــم المجتمعات إلى 
"المربع األول" في رحلة المواجهة 
مع الوباء الذي عاد ليســجل أرقاما 
قياسية في عدد اإلصابات والوفيات 
خــال األيام الماضيــة خاصة مع 
الذي  أوميكــرون  متحــور  ظهور 
قدرت ســرعة انتشاره بـ " سبعين 

المتحورات  انتشار  سرعة   " ضعف 
السابقة.

وتداعت الجهات الصحية في مختلف 
الدول إلى تشديد اإلجراءات والقيود 
المرتبطــة بالحركة مــع تحذيرات 
مظاهر  عودة  بإمكانيــة  متصاعدة 
من  وغيرها  بعد  عن  والعمل  الحظر 
انتشــار  أوج  رافقت  التي  المظاهر 

الفيروس في المراحل السابقة.

الريا�ض-)د ب اأ(:

أعلــن مجلس الوزراء الســعودي الذي 
برئاسة  الثاثاء،  مســاء  جلســته  عقد 
الملك ســلمان بــن عبدالعزيز عن إبرام 
في  قطر  مــع  للتعاون  تفاهم  مذكــرة 

مجال مكافحة جرائم االتجار بالبشر.
ووفقا لبيان الصادر عن مجلس الوزراء 
وكالة  ونشرته  الجلسة  عقب  السعودية 
تفويــض  »واس«  الســعودية  األنبــاء 

أو من  »رئيس هيئة حقوق اإلنســان - 
ينيبــه - بالتباحث مع الجانب القطري، 
فــي شــأن مشــروع مذكــرة تفاهم 
للتعــاون فــي مجال مكافحــة جرائم 
حقوق  هيئة  بين  باألشــخاص  االتجار 
الوطنية  المملكة واللجنة  اإلنســان في 
قطر،  في  باألشخاص  االتجار  لمكافحة 
النســخة  رفع  ثم  ومن  عليه،  والتوقيع 
اإلجراءات  الستكمال  الموقعة،  النهائية 

النظامية«.

دبي-وام:

 احتفلت الجمهورية االســامية الموريتانية 
بيومهــا الوطنــي في إكســبو 2020 دبي 
بحضــور معالي الوزير األول الســيد محمد 
ولد بال مســعود والوفد المرافق وعدد من 

المستثمرين باالمارات.
من  عدداً  الوطني  اليــوم  فعاليات  وتضمنت 
الفقــرات منها منتدى األعمــال الموريتاني 
الذي ناقش فرص االســتثمارات بين البلدين 
دولة اإلمارات وموريتانيا كما تم توقيع عدة 
اتفاقيات منهــا اتفاقية بين االتحاد الوطني 
ألربــاب العمــل الموريتانيــن واتحاد غرف 
الى عرض  إضافة  بالدولة  والصناعة  التجارة 
تحــت عنــوان »موريتانيا البوابــة الرقمية 

لمجموعة دول الخمس بالساحل«.
وأكــد معالــي الوزيــر األول الموريتاني أن 
 2020 إكســبو  األولى من  الثاثة  األشــهر 
دبــي طبعت فــي أذهان العالــم صورة من 
الظرف الصحي  الباهر فــي مواجهة  النجاح 
واالنضباط  واالبتكار  البراعة  بساح  المعقد 

والمسؤولية.

القد�ض-وكاالت:

 قال وزير الخارجيــة اإلرسائييل يائر البيد 
يــوم االثنــن إن الفحوص أثبتــت إصابته 

بكوفيد19-، لكنه بصحة جيدة.
وأوضح متحدث رسمي أن البيد، الذي يرأس 

أكر حزب يف الحكومة، رهن العزل يف بيته.
وكتــب البيد عىل تويرت يقول "أشــعر بأني 
عىل ما يرام ألني حاصل عىل التطعيم. اذهب 
وسنعر  بالكمامة،  والتزم  التطعيم  واحصل 

تلك املرحلة معا".
تشــكيل  يف  الرئيي  املخطــط  هو  والبيــد 
املقرر أن  الحاكــم يف إرسائيل ومن  االئتاف 
العام املقبل يف  الــوزراء  يتوىل منصب رئيس 
اتفاق للتناوب عىل املنصب مع رئيس الوزراء 

نفتايل بينيت.
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وا�ضنطن-)د ب اأ(:

 ســجلت أسعار النفط ارتفاعا يوم الثاثاء، ووصلت لـ 
82 دوالرا للرميل، وســط تراجع املخاوف من املتحور 
أوميكرون بالتزامن مع عدم كفاية اإلمدادات من جانب 

تحالف »أوبك بلس«.
وقفزت العقود اآلجلــة لخام برنت القيايس بـ 5ر1% 
%1 يف  بـ  تراجعهــا  بعــد  للرميــل  إىل07ر82 دوالر 
الجلســة الســابقة. كما ارتفعت العقــود اآلجلة لخام 
غرب تكساس الوسيط األمريكي بـ 7ر%1 إىل 55ر79 

دوالر.
ورغم االرتفاعــات الكبرة يف حاالت اإلصابة بكورونا، 
فإن التقارير تشر إىل أنها قد ال تتسبب يف إعاقة التعايف 

االقتصادي.
كما ُينظر إىل اإلضافات التي يقرها تحالف »أوبك بلس« 
لإلمدادات عىل أنها ال تواكب االرتفاع يف الطلب بســبب 

مشكات تتعلق بالقدرة اإلنتاجية يف بعض دوله.

القاهرة-)د ب اأ(:

الفتــاح  الرئيــس المصــري عبــد  اســتقبل 
السيســي يوم الثاثاء بشــرم الشيخ الرئيس 
الفلســطيني محمود عبــاس، والوفد المرافق 
لــه، وذلك بحضور اللواء عبــاس كامل رئيس 
المصرى  الرئيس  أكد  حيث  العامة،  المخابرات 
للرئيــس عباس حرص مصر على دعم التحرك 

الدبلوماسي. الفلسطيني 
رئاســة  باِســم  الرســمي  المتحدث  وصرح   
من  شــدد  السيســى  الرئيس  بأن  الجمهورية 
جانبــه على ثبــات الموقف المصــري الداعم 
عادل  بشكل  وتســويتها  الفلسطينية  للقضية 
وشــامل وفــق مرجعيات الشــرعية الدولية، 
التحرك  دعــم  علــى  مصــر  حرص  وكذلــك 
واقليمياً  دولياً  الحالي  الدبلوماسي  الفلسطيني 
استئناف  يتيح  إيجاد مســار سياسي  أجل  من 

مفاوضات السام. 

اأ�ضعار النفط ترتفع و�ضط نق�ض 
في االإمدادات

خارجيــة  وزيــر  اإ�ضابــة 
اإ�ضرائيل بكوفيد- 19

ال�ضي�ضي يوؤكد لعبا�ض دعم م�ضر للتحرك 
الفل�ضطيني الدبلوما�ضي

الكويــت ت�ضــجل 4397 اإ�ضابة جديدة 
بكورونا وحالة وفاة

الكويت-وام:
 أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 4397 إصابة جديدة 
بفروس كورونا املستجد وحالة وفاة واحدة يف الساعات الـ24 
املاضية لرتفع بذلك إجمايل عدد الحاالت املسجلة يف الكويت إىل 

441999 حالة.
وقال املتحدث باســم وزارة الصحة لوكالــة األنباء الكويتية /

كونا/ إنه تم تسجيل 626 حالة شفاء لرتفع بذلك إجمايل عدد 
املتعافن إىل 414867 مبينــا أن إجمايل عدد الوفيات وصل إىل 

2473 حالة.

نور� �لمطرو�شي ومحمد �لمال يبد�آن تدريباتهما بمركز 
جون�شون للف�شاء �لتابع لـ »نا�شا«
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مؤرش سوق أبوظبي املايل

التغير %ال�ضــابقالحالي التغير%  ال�ضــابقالحالي
0.05  8,332.69 8,353.993,207.81 0.67 3,229.57

»تتمة ص 88««

محمد بن را�شد يكّرم الفائزين بجائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع محمد بن را�شد يكّرم الفائزين بجائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع 
رئي���سرئي���س الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام يهنئون  الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام يهنئون 

�شلطان عمان �شلطان عمان بذكرى توليه مقاليد الحكمبذكرى توليه مقاليد الحكم

موريتانيا تحتفل 
بيومها �لوطني في 

�إك�شبو دبي

»تتمة ص 88««

»�أوميكرون« يعيد �لعالم �إلى »�لمربع �لأول«.. 
وتحذير�ت من خطورة �لتهاون

�ل�شعودية وقطر تبحثان توقيع مذكرة تفاهم 
لمكافحة جر�ئم �لتجار بالب�شر

»تتمة ص 88««»تتمة ص 88««

»تتمة ص 88««

عالج بـ»�لروبوت« و�لو�قع �لفتر��شي يعيد 
ل�شاب مو�طن �لقدرة على �ل�شير

حكومة االإمارات تطلق مقر المبرمجين
دبي-وام:

 تجسيدا لتوجيهات صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتــوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي 
املرمجن يف  اإلمارات مقر  أطلقت حكومة دولــة  الله”  “رعاه 
أبراج اإلمارات بدبي يف مرشوع تحويل جديد، يعيد صياغة وتعزيز 
مفهــوم مجتمعات الرمجة عىل املســتوين الوطني والعاملي، 
بالرشاكة مــع أكثر من 40 رشكة إماراتية وعاملية، بهدف بناء 
وتأهيل جيل جديد من املرمجن، وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم يف 
والخرات  باألدوات  وتمكينهم  والتكنولوجيا،  الرمجة  مجاالت 
لتحديات  لتصميم حلول مبتكرة  الفرص  أفضل  الازمة وتوفر 
محلية وعاملية، بما يرسخ ريادة اإلمارات وموقعها مركزا عامليا 

للمرمجن واالقتصاد الرقمي.

دبي-وام:

محمد  الشيخ  الســمو  صاحب  أكد   
رئيس  نائب  مكتــوم  آل  راشــد  بن 
الــوزراء  مجلس  رئيــس  الدولــة 
حاكم دبــي "رعاه الله"، أن العطاء 
والبــذل والتفاني في خدمة الوطن، 

قيم ســامية ترســخت في وجدان 
تتضح  أن  تلبث  وال  اإلمــارات  أبناء 
عمق  تعكس  التي  إســهاماتهم  في 
على  وحرصهم  للوطــن  انتمائهــم 
المشاركة في تحقيق صالح كل من 

يعيش على أرضه.
جــاء ذلــك خــال تكريم ســموه 

الفائزيــن بـ "جائزة دبي التقديرية 
لخدمــة المجتمع" بحضور ســمو 
راشد  بن  بن محمد  الشــيخ حمدان 
آل مكتــوم، ولي عهــد دبي رئيس 
ســمو  والفريق  التنفيذي،  المجلس 

الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، 

اأبوظبي-وام:

بعث صاحب الســمو الشيخ خليفة بن 
»حفظه  الدولة  رئيــس  نهيان  آل  زايد 
اللــه« برقية تهنئة إلــى أخيه صاحب 
الســلطان هيثم بــن طارق  الجالــة 

بمناسبة  وذلك  الشقيقة  سلطان عمان 
ذكرى توليه مقاليد الحكم.

محمد  الشيخ  السمو  صاحب  بعث  كما 
الدولة  نائب رئيس  آل مكتوم  راشد  بن 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه 
الله« وصاحب السمو الشيخ محمد بن 

زايــد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
برقيتي  المسلحة  للقوات  األعلى  القائد 
الجالة  صاحب  إلــى  مماثلتين  تهنئة 

السلطان هيثم بن طارق.

»»طالع ص 2 و 3«« »»طالع ص 2««

�ضنعاء-)د ب اأ(:

تركــي  الركــن  العميــد  أعلــن   
باسم  الرســمي  الناطق  المالكي، 
الســعودية،  تقوده  الذي  التحالف 
عملية  انطاق  عــن  الثاثاء،  يوم 
اليمن  »لتحرير  جديدة  عســكرية 

بكافة المحاور والجبهات«.
صحفي  مؤتمــر  فــي  ذلك  جــاء 
مشــترك، بيــن عــوض محمــد 
المعين  شــبوة  محافظ  العولقي، 

التحالف  باســم  والمتحدث  حديثاً 
شبوة،  محافظة  في  عتق،  بمدينة 
المالكي،  وأضاف  اليمن.  شــرقي 
أن عملية »حرية اليمن الســعيد«، 
تهــدف إلى إنمــاء وازدهار اليمن 
ليصبح في المصفوفة الخليجية«. 
العمالقة  ألوية  بتضحيات  وأشــاد 
أبناء  وكافــة  الوطني،  والجيــش 
شــبوة »الذيــن ضحوا فــي هذه 
المحافظة لتحريرها من ميليشيات 

الحوثي«.

�لتحالف يطلق عملية ع�شكرية »لتحرير �ليمن 
بكافة �لجبهات«  

»تتمة ص 88«« »تتمة ص 88««

اأ�ضدر قانوناً ب�ضاأن ا�ضتمالك العقارات للمنفعة العامة في االإمارة  



:ΩGh-»HO

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

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

 ,»HO IQÉeE’ kÉªcÉM ¬àØ°üH ,ˆG √ÉYQ ,AGQRƒdG

 ∑Óªà°SG ¿CÉ°ûH 2022 áæ°ùd /2/ ºbQ ¿ƒfÉ≤dG

 ±ó¡H ,»HO IQÉeEG ‘ á qeÉ©dG á©Øæª∏d äGQÉ≤©dG

 ¢SÉ°ùŸG ΩóYh á q°UÉÿG áq«µ∏ŸG ájÉªM ¿Éª°V

 m¢†jƒ©J AÉ≤dh áeÉ©dG á©Øæª∏d ’EG É¡Yõf hCG É¡H

 äGQÉ≤©dG  á«µ∏e  ´õf  äGAGôLEG  º«¶æJh  ,∫OÉY

 IOqó ofi äGAGôLEG ≥ah »HO ‘ áeÉ©dG á©Øæª∏d

 ¢†jƒ©à∏d ádOÉY ¢ù°SCGh óYGƒb ™°Vhh ,áë°VGhh

 ™e ≥aGƒàJ ,IQÉeE’G ‘ áµn∏ªà°ù oŸG äGQÉ≤©dG øY

 Gòg ‘ É¡«∏Y ±QÉ©à oŸG á«dhódG ÒjÉ©ŸG π°†aCG

 ‘  á°UÉÿGh  áeÉ©dG  äÉ¡÷G  Úµ“h  ,¿CÉ°ûdG

 ≥«≤– ¤EG á«eGôdG É¡©jQÉ°ûe ò«ØæJ øe IQÉeE’G

.ΩÉ©dG ™ØædG

 ™«ªL  ≈∏Y  ¿ƒfÉ≤dG  Gòg  ΩÉµMCG  ≥qÑ£ oJh

 »°VGQC’G  ™£b  ≈∏Y  ºàJ  »àdG  äÉcÓªà°S’G

 ôjƒ£àdG ≥WÉæe ∂dP ‘ ÉÃ ,»HO ‘ AÉ°†ØdG

 »HO õcôe É¡«a ÉÃ Iqô o◊G ≥WÉæŸGh ,á°UÉÿG

 §HGƒ°Vh äGAGôLEG º q¶æ oJ ¿CG ≈∏Y ,»ŸÉ©dG ‹ÉŸG

 áeÉ≤ oŸG äBÉ°ûæŸGh á« pæHC’G ∑Óªà°SG äÉWGÎ°TGh

 âfÉc  kAGƒ°S  ,IQÉeE’G  ‘  »°VGQC’G  ™£b  ≈∏Y

 ,É¡æY ¢†jƒ©àdG ∂dòch ,AÉ°ûfE’G ó«b hCG á∏ pªàµ oe

 ¢ù«FQ  øY ¿CÉ°ûdG  Gòg  ‘ Qoó°üj  QGôb  ÖLƒ oÃ

.»HO ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¿GƒjO

 QÉ≤©dG  ∑Óªà°SG  Rƒéj  ’  ,¿ƒfÉ≤∏d  kÉ≤ahh

 ,∫OÉY  m¢†jƒ©J  AÉ≤dh  ,áeÉ©dG  á©Øæª∏d  ’EG

 äGAGôLE’Gh  ΩÉµMC’Gh  ¢ù o°SC’Gh  óYGƒ≤∏d  kÉ≤ahh

 äGQGô≤dGh  ¿ƒfÉ≤dG  Gòg  ‘  É¡«∏Y  ¢Uƒ°üæŸG

.¬ÑLƒÃ IQOÉ q°üdG

»ªµ o◊G ∑Óªà°S’G

 ≈∏Y ∑Óªà°S’G ™bh GPEG ¬fCG ≈∏Y ¿ƒfÉ≤dG q¢üfh

 ÒZ ¬æe »q≤Ñà oŸG Aõ÷G íÑ°UCGh QÉ≤©dG øe AõL

 kÉ≤ah ¬H ´ÉØàfÓd πHÉb ÒZ hCG QÉªYEÓd ídÉ°U

 ,»HO ‘ É¡H ∫ƒª©ŸG AÉæÑdGh §«£îàdG áª¶fC’

 k’ƒª°ûe  Èà©j  QÉ≤©dG  øe  »q≤Ñà oŸG  Aõ÷G  ¿EÉa

 ‘ ∂p∏ªà°ù oŸG π qªëàjh ,∑Óªà°S’G QGô≤H kÉªµ oM

 ∂n∏ªà°ù oŸG QÉ≤©dG πeÉc øY ¢†jƒ©àdG ádÉ◊G √òg

 QÉ≤©dG ∂dÉe póÑ oj ⁄ Ée ,¬d IQqó≤ oŸG áª«≤∏d kÉ≤ah

 ôNBG QÉ≤©d ¬ uª°†d Aõ÷G ∂dòH ®ÉØàM’ÉH ¬àÑZQ

 kÉ◊É°U kGóMGh kGQÉ≤Y kÉ©e Éë pÑ°ü o«d  ¬d ≥ p°UÓ oe

 §«£îàdG áª¶fC’ kÉ≤ah ¬H ´ÉØàf’G hCG QÉªYEÓd

 ádÉ◊G √òg ‘h ,»HO ‘ É¡H ∫ƒª©ŸG AÉæÑdGh

 QÉ°üàbG Quô≤ oJ ¿CG á∏ qµ°û oŸG ∑Óªà°S’G áæé∏d Rƒéj

 Üƒ∏£ŸG  Aõ÷G  ≈∏Y  ¢†jƒ©àdGh  ∑Óªà°S’G

 ìÉª°ùdG ∑Óªà°S’G áæé∏d Rƒéjh .§≤a ¬cÓªà°SG

 kÉªµ oM  ∫ƒª°ûŸG  Aõ÷G  ∫Ó¨à°SÉH  ∂ p∏ªà°ù oª∏d

 áª¶fCG ™e ≥aGƒàj ôNBG ¢VôZ …CG ‘ ∑Óªà°S’ÉH

 ≈àe ,IQÉeE’G ‘ É¡H ∫ƒª©ŸG AÉæÑdGh §«£îàdG

.∂dP πª©dG áLÉM âÑq∏£J

∑Óªà°S’G áæ÷

 »HO  IQÉeEG  ‘  πqµ°û oJ  ¿CG  ≈∏Y  ¿ƒfÉ≤dG  q¢üfh

 »HO ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¿GƒjO ¢ù«FQ øe QGô≤H

 ¿CG ≈∏Y z∑Óªà°S’G áæ÷{ ≈qª°ù oJ áª pFGO áæ÷

 ó≤Y á«dBGh ,áæé∏dG AÉ°†YCG QGô≤dG Gòg ‘ Osóë oj

 ÖLGƒdG äGAGôLE’Gh ,É¡JGQGôb PÉîJGh É¡JÉYÉªàLG

 ÉgÒZh ,∑Óªà°S’G äÉÑ∏W ¿CÉ°ûH É¡eÉeCG É¡YÉÑJG

.ábÓ©dG äGP ΩÉµMC’G øe

 ¿hO z∑Óªà°S’G áæ÷{ ¢üàîJ ,¿ƒfÉ≤∏d kÉ≤ahh

 áeqó≤ oŸG  ∑Óªà°S’G  äÉÑ∏W  ‘  âÑdÉH  ÉgÒZ

 ΩÉ¡ŸG øe OóY ∂dP π«Ñ°S ‘ É¡d ¿ƒµjh ,É¡«dEG

 ÉgójhõJ ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G øe Ö∏ q£dG :É¡ªgCG

 ∑Óªà°SG Üƒ∏£ŸG ´höûª∏d á«dÉŸG äGOÉªàY’ÉH

 äÉ££îŸGh  äÉ≤aGƒŸGh  ,¬∏LC’  äGQÉ≤©dG

 ≥FÉKƒdG  øe  ÉgÒZh  á«°Sóæ¡dG  äÉeƒ°StôdGh

 É¡à°SGQód  ,´höûŸÉH  á°UÉÿG  äGóæà°ùŸGh

 ióeh  ,´höûŸG  á«ªgCGh  ihóL  ióe  ójó–h

 ™e ¬eÉé°ùfG ióe á°SGQOh ,ΩÉ©dG ™Øæ∏d ¬≤«≤–

 è«°ùædGh …ö†◊G §«£îà∏d áeÉ©dG á°SÉ«°ùdG

 Üƒ∏£ŸG ∑Óªà°S’G É¡H ™bGƒdG á≤£æª∏d ÊGôª©dG

 IóFÉØdGh ,»HO IQÉeE’ ΩÉ©dG …ö†◊G § q£îoŸGh

.¬æe IÉ qNƒà oŸG ájôjƒ£àdG

 á«£«£îàdG πFGóÑdG ìGÎbÉH áæé∏dG ¢üàîJ Éªc

 ¿hO ´höûŸG ò«Øæàd ∂ p∏ªà°ù oŸG ≈∏Y áÑ°SÉæŸG

 á∏jóH m¢VGQCG ¢ü«°üîàc ,∑Óªà°S’G ¤EG Aƒé∏dG

 ´höûŸG ¿Éc GPEG  Ée á°SGQOh ,´höûŸG áeÉbE’

 πµ°ûH  ΩCG  πeÉµdÉH  QÉ≤©dG  ∑Óªà°SG  »°†à≤j

 »àdG  ,ÚªãàdG  äÉ¡éH  áªFÉb  OGóYEGh  ,»Fõ oL

 øY Oqóë oŸG ¢†jƒ©àdG áª«b ôjó≤J IOÉYEG ¤ƒàJ

 ,¿ƒfÉ≤dG  Gòg  ΩÉµMC’  kÉ≤ah  ∂n∏ªà°ù oŸG  QÉ≤©dG

 QÉ«àN’ ∂n∏ªà°ù oŸG QÉ≤©dG ∂dÉe ≈∏Y É¡°VôYh

 OÉªàYGh ,áÑ°SÉæe ÉgGôj »àdG ÚªãàdG äÉ¡L óMCG

 hCG  IôFGódG  øe Oqóë oŸG  √QGó≤eh ¢†jƒ©àdG  ´ƒf

 ∂ p∏ªà°ù oŸG QÉ£NEGh ,∫GƒMC’G Ö°ùëH ÚªãàdG á¡L

 ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  ¿Éª q°†dG  ÜÉ°ùM ‘ ¬ pYGójE’  ¬H

 »àdG ∑Óªà°S’G ≈∏Y áÑ uJÎ oŸG iôNC’G äÉ≤ØqædG

 äÉ≤Øf πª°ûJ »àdGh ,áæé∏dG πÑb øe Égójó– ºàj

.iôNC’G ájQGOE’G äÉ≤ØædG øe ÉgÒZh ¿ÓYE’G

 ,∑Óªà°S’G  QGôb  ò«ØæJ  äGAGôLEG  ¿ƒfÉ≤dG  OóMh

 äGAGôLEGh  ,¢†jƒ©àdG  QGó≤e  ≈∏Y  ¢VGÎY’Gh

 ò«ØæJ  äGAGôLEG  ≈∏Y  ø© q£dG  ∂dòch  ,¬«a  âÑdG

 ,¢†jƒ©àdG ´ƒfh ,AÓNE’G á∏¡ oeh ,∑Óªà°S’G QGôb

 øe QÉ≤©dG ≈∏Y IQqô≤ oŸG ¥ƒ≤ o◊G AÉØ«à°SG •höTh

 áaÉ°VEG ,∂n∏ªà°ù oŸG QÉ≤©dG ∫Ó¨à°SGh ,¢†jƒ©àdG

.∂n∏ªà°ù oŸG QÉ≤©dG ∫Ó¨à°SG §HGƒ°V ¤EG

∑Óªà°S’ÉH á«eƒµ◊G äGQÉ≤©dG ô tKCÉJ

 ∑Óªà°S’G ≈∏Y ÖJôJ GPEG ¬fCG ≈∏Y ¿ƒfÉ≤dG q¢üfh

 äÉ¡÷G øe …C’ ¢ü q°ü ofl hCG ∑ƒ∏‡ QÉ≤Y …CG ô tKCÉJ

 äGAGôLEG ºààa ,á«∏ëŸG hCG ájOÉ–’G áq«eƒµ◊G

 ájQÉ°ùdG  äÉ©jöûà∏d  kÉ≤ah  ¬æY  ¢†jƒ©àdG

 Égóªà©J »àdG äGAGôLE’Gh §HGƒ°†dGh óYGƒ≤dGh

.¿CÉ°ûdG Gòg ‘ ∑Óªà°S’G áæ÷

 πªàµJ  ⁄  »àdG  äÉcÓªà°S’ÉH  ≥∏©àj  Éª«ah

 …öùàa ,¿ƒfÉ≤dG Gò¡H πª©dG ïjQÉàH É¡JGAGôLEG

 Èà© oJ  ¿CG  ≈∏Y  ,É¡«∏Y  ¿ƒfÉ≤dG  Gòg  ΩÉµMCG

 √òg ¿CÉ°ûH ÉgPÉîJG ” »àdG äGAGôLE’G ™«ªL

 ≈°†à≤Ã  â“  É¡fCÉch  áë«ë°U  äÉcÓªà°S’G

.¿ƒfÉ≤dG Gòg ΩÉµMCG

´É°VhC’G ≥«aƒJ

 ¬jód  ¿Éc ¢üî°T πc ¿EÉa  ,¿ƒfÉ≤dG  ÖLƒÃh

 Gòg  ΩÉµMCÉH  πª©dG  πÑb  ¬cÓªà°SG  ”  QÉ≤Y

 ∑Óªà°S’G  äGAGôLEG  π pªµà°ùj  ⁄h  ¿ƒfÉ≤dG

 kÉ≤ah  ¬d  ≥ëà°ù oŸG  ¢†jƒ©àdG  ¢†Ñbh

 ¿CG ¬«∏Y ,∑Óªà°S’G âbh ájQÉ q°ùdG äÉ©jöûà∏d

 á q°üàîoŸG  áq«eƒµ◊G  äÉ¡÷G  á©LGôÃ  Ωƒ≤j

 ¢†Ñb äGAGôLEG áaÉc ∫Éªµà°S’ »HO IQÉeEG ‘

 ójõJ  ’  á∏¡ oe  ∫ÓN  ,¬d  ≥ëà°ù oŸG  ¢†jƒ©àdG

 Gò¡H  πª©dG  ïjQÉJ  øe  IóMGh  áæ°S  ≈∏Y

.¿ƒfÉ≤dG

 áaÉc  Èà©àa  ,∂dòH  ¬eÉ«b  ΩóY  ∫ÉM  ‘h

 ⁄ ¿CÉc ¢†jƒ©àdG ¥É≤ëà°SÉH IQOÉ q°üdG äGQGô≤dG

 ≥ëà°ù oŸG ¢†jƒ©àdG ójó– ¿CÉ°ûH …öùjh ,ø oµJ

 ¿CG ≈∏Y ,ójó÷G ¿ƒfÉ≤dG ΩÉµMCG ádÉ◊G √òg ‘

 hCG  ´ƒf  ójó– äÉjÉ¨d  ádÉ◊G  √òg ‘ qóà© oj

 ‘ QÉ≤©∏d á«bƒ°ùdG áª«≤dÉH ¢†jƒ©àdG QGó≤e

.¬cÓªà°SG ¬«a ” …òdG ïjQÉàdG

 »HO ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¿GƒjO ¢ù«FQ Q pó°ü ojh

 ,¿ƒfÉ≤dG  Gòg  ΩÉµMCG  ò«Øæàd  áeRÓdG  äGQGô≤dG

 Ωƒ°SôŸG ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG ΩÉµMC’G ≈¨∏ oJh

 º«¶æJ ¿CÉ°ûH 1964 ôjÉæj øe ∫hC’G ‘ QOÉ q°üdG

 ¢VQÉ©àJ »àdGh áeÉ©dG á©Øæª∏d á«µ∏ŸG ´õf

 ‘ ¢üf …CG ≈¨∏ oj Éªc ,¿ƒfÉ≤dG Gòg ΩÉµMCG ™e

 ¬«a ¢VQÉ©àj …òdG ióŸG ¤EG ôNBG ™jöûJ …CG

 öûæ ojh 2022 áæ°ùd /2/ ºbQ ¿ƒfÉ≤dG ΩÉµMCGh

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

.√öûf

:ΩGh-IôØ¶dG - ójGR áæjóe

 óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ájÉYQ â– 

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

 ≥∏£æJ , áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G óFÉ≤dG

 IôØ¶dG ¿ÉLô¡e äÉ≤HÉ°ùe AÉ©HQC’G Ωƒ«dG

 IQGOEG áæ÷ ¬ª¶æJ …òdGh 15`dG É¡JQhóH

 á«KGÎdGh á«aÉ≤ãdG èeGÈdGh äÉfÉLô¡ŸG

 IôØ¶dG á≤£æÃ ójGR áæjóe ‘ ,»ÑXƒHCÉH

 ôjÉæj 22 ≈àM ôªà°ùjh »ÑXƒHCG IQÉeEÉH

.…QÉ÷G

 »YhQõŸG ∞∏N ¢SQÉa AGƒ∏dG ‹É©e ∫Ébh

 áæ÷ ¢ù«FQ »ÑXƒHCG áWöûd ΩÉ©dG óFÉ≤dG

 á«aÉ≤ãdG  èeGÈdGh  äÉfÉLô¡ŸG  IQGOEG

 IôØ¶dG ¿ÉLô¡e ¿EG ,»ÑXƒHCÉH á«KGÎdGh

 ójGR ï«°ûdG ¢ù°SDƒŸG óFÉ≤dG è¡f ó°ùéj

 ,√GôK  ˆG  Ö«W  ,¿É«¡f  ∫BG  ¿É£∏°S  øH

 á¡LƒdG íÑ°UCG ¿ÉLô¡ŸG ¿CG ¤EG GÒ°ûe

 äÉæjGõŸ ¬àbÓ£fG òæe πHE’G ∑ÓŸ RôHC’G

 QÉWEG  ‘  ,ÉgQƒ¡ªLh  ÉgõFGƒLh  πHE’G

 çGÎdG ≈∏Y ®ÉØë∏d »ÑXƒHCG IQÉeEG ájDhQ

 ≈∏Y ®ÉØ◊Gh äGOÉY øe ¬H §ÑJôj Éeh

.á∏«°UC’G πHE’G ä’Ó°S

 ó©j  …òdG  ¿ÉLô¡ŸG  ¿CG  ¬«dÉ©e  ócCGh

 áaÉ≤ãdG õjõ©Jh çGÎdG π«°UCÉàd ÉfGƒæY

 áMÉ«°ùdG ôjƒ£J ‘ áªgÉ°ùŸG ¤EG ≈©°ùj

 øjôFGõdG ÜÉ£≤à°SGh ,á«aÉ≤ãdGh á«KGÎdG

 ájDhôdG áªLôJh ,⁄É©dG AÉëfCG ™«ªL øe

 ®ÉØ◊G  ∫ÓN  øe  IQÉeEÓd  á«aÉ≤ãdG

 ádÉ°SQ ∫É°üjEGh ,¬FÉ«MEGh çhQƒŸG ≈∏Y

 ¤EG  á«fÉ°ùfE’Gh  ájQÉ°†◊G  äGQÉeE’G

 øe AÉªàf’Gh A’ƒdG º«b õjõ©Jh ⁄É©dG

 π«°UC’G »JGQÉeE’G çGÎdG á°SQÉ‡ ∫ÓN

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  äÉ¡«LƒàH  ∂dPh  ,

 ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ójGR øH áØ«∏N ï«°ûdG

 ™jQÉ°ûe  ¿ƒ°üd  zˆG  ¬¶ØM{  ádhódG

 ∂dP  Éæ∏©Lh  ,¬«∏Y  ®ÉØ◊Gh  çGÎdG

 π°†ØHh  ,áàHÉK  ≈£îH  IÒ°ùŸG  ™HÉàf

 øH  óªfi ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ºYO

 ÖFÉf  »ÑXƒHCG  ó¡Y ‹h ¿É«¡f ∫BG  ójGR

 »YGQ{ áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G óFÉ≤dG

 áã«ã◊G  á©HÉàŸG  π°†ØHh  ,z¿ÉLô¡ŸG

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

 äòNCG  IôØ¶dG á≤£æe ‘ ºcÉ◊G πã‡

 ájƒ¡dG õjõ©Jh áaÉ≤ãdGh çGÎdG ™jQÉ°ûe

 ™°ùàJ á∏«°UC’G º«≤dG ï«°SôJh á«æWƒdG

.ôgOõJh

 ,»YhQõŸG ∞«°S ≈°ù«Y √ƒf ¬ÑfÉL øe

 äÉfÉLô¡ŸG  IQGOEG  áæ÷  ¢ù«FQ  ÖFÉf

 á«ªæJ  ¤EG  á«KGÎdGh  á«aÉ≤ãdG  èeGÈdGh

 15 `dG ¬JQhO ¥É£f ™°SƒJ ó©H ¿ÉLô¡ŸG

 óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ¡«LƒàH

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

 πª°û«d áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G óFÉ≤dG

 øjRQh ¿Éëjƒ°S øe πc ‘ πHE’G äÉæjGõe

 á«°ù«FôdG áæjGõŸG ÖfÉL ¤EG ,ójGR áæjóeh

 âª«bCG  »àdGh  ,IôØ¶dG  ¿ÉLô¡e  ‘

 ,Ú°ùªÿG ΩÉ©H AÉØàM’G ™e øeGõàdÉH

 22 ≈àM 2021 ôHƒàcCG 28 øe IÎØdG ‘

 πHE’G äÉæjGõe º°Sƒe øª°V 2022 ôjÉæj

 ÉWƒ°T 313 áæª°†àe ,»ÑXƒHCG IQÉeEG ‘

 zäGQÉeE’G  ¥ÒH{  IõFÉL  çGóëà°SGh

 ™ÑàJ  zº«gÉéŸGh  äÉ«∏ëŸG{  »àÄØd

 ó©J h •É≤ædG ≈∏Y óªà©J IójóL á«dBG

 äÉæjGõe äÉ≤HÉ°ùe ‘ É¡Yƒf øe ¤hC’G

 áæjGõŸ  IójóL  •Gƒ°TCG  áaÉ°VEGh  ,πHE’G

 πjÉ°UC’G äÉæé¡ŸG »àÄØH á°UÉN πHE’G

 äÉ≤HÉ°ùŸG ¥É°ûY ÜÉ£≤à°SGh í°VƒdGh

. á«KGÎdG

 IQhódG  ¿CG  »YhQõŸG  ≈°ù«Y  ±É°VCGh

 ÒÑµdG ΩÉªàg’G ¢ùµ©J IöûY á°ùeÉÿG

 ™jQÉ°ûŸ  Ió«°TôdG  IOÉ«≤dG  ¬«dƒJ  …òdG

 »JGQÉeE’G  ‘É≤ãdG  çhQƒŸG  ¿ƒ°U

 ¬∏≤fh  ,¬«∏Y  á¶aÉëŸGh  »é«∏ÿGh

 äÉfÉLô¡ŸG õjõ©Jh ,áÑbÉ©àŸG ∫É«LCÓd

 Úµ“h  ,Égôjƒ£Jh  É¡à«ªæJh  á«KGÎdG

 πHE’G  á«HôJ  ‘  QGôªà°SÓd  πHE’G  ∑Óe

 ≈∏Y  º¡©«é°ûJh  ,É¡à«ªæJh  É¡àjÉYQh

 á∏«°UC’G  á«Hô©dG  ä’Ó°ùdG  ºgCG  AÉæàbG

 äÉ≤HÉ°ùÃ  Úªà¡ŸG  ºYO  ¤EG  áaÉ°VEG

 á∏«°UC’G á«Hô©dG ∫ƒ«ÿGh Qƒ≤°üdÉH ó«°üdG

 äÉæjGõeh  ,ájÉeôdGh  »Hô©dG  »bƒ∏°ùdGh

 øe  .º«©ædG  ºæZh  »bƒ∏°ùdGh  Qƒ≤°üdG

 ,»YhQõŸG  ¿ÉØ∏N  ó«ÑY  í°VhCG  ¬à¡L

 ,áæé∏dÉH ™jQÉ°ûŸGh §«£îàdG IQGOEG ôjóe

 äÉ≤HÉ°ùŸG øe ójó©dG º°†j ¿ÉLô¡ŸG ¿CG

 ‘h  ,áYƒæàŸG  á«KGÎdG  äÉ«dÉ©ØdGh

 82 ó¡°ûà°S »àdG πHE’G áæjGõe É¡àeó≤e

 äÉæé¡ŸGh º«gÉéŸGh äÉ«∏ëª∏d ÉWƒ°T

 ÖdÉëŸG  á≤HÉ°ùeh  ,í°VƒdGh  πjÉ°UC’G

 9h ,º«gÉéŸGh äÉ«∏ëª∏d z•Gƒ°TCG 6{

 OGóLC’G çGÎH »Øà– á«KGôJ äÉ≤HÉ°ùe

 á«Hô©dG  ∫ƒ«ÿG  ¥ÉÑ°S  »gh  AÉHB’Gh

.á∏«°UC’G

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 äÉ°UƒëØdG ¥É£f IOÉjRh ™«°Sƒàd ™ªàéŸG

 öüMh ôµÑŸG ±É°ûàc’G ±ó¡H ádhódG  ‘

 óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒØH áHÉ°üŸG ä’É◊G

 .. º¡dõYh º¡d Ú£dÉîŸGh z19 - ó«aƒc{

 É°üëa 292,415 AGôLEG  øY IQGRƒdG  âæ∏YCG

 ≈∏Y á«°VÉŸG 24 `dG äÉYÉ°ùdG ∫ÓN GójóL

 π°†aCG ΩGóîà°SÉH ™ªàéŸG ‘ áØ∏àfl äÉÄa

.»Ñ£dG ¢üëØdG äÉ«æ≤J çóMCGh

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

 ≈∏Y äÉ°UƒëØdG ¥É£f ™«°SƒJh ádhódG ‘

 ádÉM 2,511 øY ∞°ûµdG ‘ ádhódG iƒà°ùe

 øe óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒØH IójóL áHÉ°UEG

 Iô≤à°ùe ä’ÉM É¡©«ªLh ,áØ∏àfl äÉ«°ùæL

 ∂dòHh ,áeRÓdG  á«ë°üdG  ájÉYô∏d  ™°†îJh

 790,698 á∏é°ùŸG  ä’É◊G  ´ƒª› ≠∏Ñj

.ádÉM

 áHÉ°üe ä’ÉM 3 IÉah øY IQGRƒdG âæ∏YCG Éªc  

 ÉfhQƒc  ¢ShÒØH  áHÉ°UE’G  äÉ«YGóJ  áé«àf

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

.ádÉM 2,177 ádhódG

 øY ™ªàéŸG ájÉbhh áë°üdG IQGRh âHôYCGh  

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

 ™«ª÷ πLÉ©dG AÉØ°ûdÉH É¡JÉ«æ“h ,ÚaƒàŸG

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

 äÉª«∏©àdÉH  ó«≤àdGh  á«ë°üdG  äÉ¡÷G  ™e

 áë°üd kÉfÉª°V »YÉªàL’G óYÉÑàdÉH ΩGõàd’Gh

.™«ª÷G áeÓ°Sh

 ádÉM  795  AÉØ°T  øY  IQGRƒdG  âæ∏YCG  Éªc  

 óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒØH ÚHÉ°üŸ IójóL

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

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

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

.ádÉM 754,688 AÉØ°ûdG ä’ÉM

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

  14942 Oó`©dG  ̀2022 ôjÉæj 12 AÉ©HQC’G
2 øWƒdGQÉÑNCG

 AÉ°ûfEG  óªà©j ábQÉ°ûdG …ò«ØæJ

 õjõ©àd zá«°VGôàa’G OGhQ áæ°VÉM{

IQÉeE’G »a ∫ÉªYC’G áÄ«H

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 ¿É£∏°S øH óªfi øH ¿É£∏°S ï«°ûdG ƒª°S ¢SCGôJ 

 ¢ù«FQ ábQÉ°ûdG ºcÉM ÖFÉf ó¡©dG ‹h »ª°SÉ≤dG

 ƒª°S Qƒ°†ëHh AÉKÓãdG ìÉÑ°U ,…ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG

 ÖFÉf »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S øH óªMCG øH ¿É£∏°S ï«°ûdG

 IQÉeE’ …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ´ÉªàLG ,ábQÉ°ûdG ºcÉM

.ºcÉ◊G ƒª°S Öàµe ‘ ∂dPh ,ábQÉ°ûdG

 øe  áYƒª›  ¬YÉªàLG  ∫ÓN  ¢ù∏éŸG  åëH

 òîJGh ,¬dÉªYCG ∫hóL ≈∏Y áLQóŸG äÉYƒ°VƒŸG

 IQÉeE’G áë∏°üe ‘ Ö°üJ »àdG äGQGô≤dG É¡dÉ«M

 IQÉeE’G  óaQh  »eƒµ◊G  πª©dG  ôjƒ£J  ∫ÓN  øe

.ä’ÉéŸG ∞∏àfl ‘ á«àëàdG ≈æÑdG π°†aCÉH

 øe ÜÉÑ°ûdG ∫ÉªYC’G OGhQ ºYO ‘ √Oƒ¡÷ kGQGôªà°SGh

 º¡d ≥≤– ájQÉŒ äÉYhöûe ¢ù«°SCÉàd ÚæWGƒŸG

 ,∫ÉªYC’G ‘ º¡JGÈN øe Rõ©Jh Ö°SÉæŸG πNódG

 ìÎ≤e ¢ù∏éŸG óªàYG ,…OÉ°üàb’G ¥ƒ°ùdG ºYóJh

 ±ó¡J  »àdG  ,zá«°VGÎa’G  OGhQ  áæ°VÉM{  AÉ°ûfEG

 øe  ábQÉ°ûdG  IQÉeEG  ‘  ∫ÉªYC’G  áÄ«H  õjõ©J  ¤EG

 »éjôNh ÜÓ£dG øe ìƒª£dG ÜÉÑ°ûdG ÜòL ∫ÓN

 äÓ«¡°ùàdG  ÒaƒJ  ™e  ∫ÉªYC’G  OGhQh  äÉ©eÉ÷G

 QÉªãà°S’G  ä’É›  ‘  ∫ƒNó∏d  ºgóYÉ°ùJ  »àdG

.ô◊G πª©dGh

 ∞«dÉµàdG π«∏≤J ‘ á«°VGÎa’G áæ°VÉ◊G º¡°ùà°Sh

 »Yóà°ùJ ’ »àdG á£°ûfC’G ¢†©Ñd ∫ÉªYC’G OGhQ ≈∏Y

 ¢û«àØàdG  ’h  ájOÉ°üàb’G  á£°ûfCÓd  QÉ≤e  OƒLh

 iôNC’G äÉWGÎ°T’G ≥«Ñ£J QGôªà°SG ™e ,ÊGó«ŸG

 ÒjÉ©ŸG  ≥ah  áeó≤ŸG  äÉeóÿG  øe  Rõ©J  »àdG

.ÉgÒZh á«fƒfÉ≤dGh á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G

 ∫ƒM  äÉMÎ≤ŸG  øe  áYƒª› ¢ù∏éŸG  ¢ûbÉfh

 áMÉ«°ùdGh ôØ°ùdG  ´É£b ‘ ∫ÉªYC’G  áÄ«H ôjƒ£J

 ™°Vhh ,äÉeRC’Gh ±hô¶dG ∞∏àfl ™e Ö°SÉæàj ÉÃ

 Rõ©Jh äÉYÉ£≤dG ÚH ¿RGƒàdG ≥≤– áfôe äÉ«dBG

.É¡à«°ùaÉæJ øe

 ≥«°ùæàdÉH  äÉMÎ≤ŸG  á°SGQóH  ¢ù∏éŸG  ¬Lhh

 ÊƒfÉb  QÉWEG  ≥ah É¡©°Vhh á«æ©ŸG  äÉ¡÷G ™e

 ôØ°ùdG ´É£≤d á«©jöûàdG á«æÑdG ôjƒ£J ‘ º¡°ùj

.áMÉ«°ùdGh

 á°Sóæg  IOÉYEG  ∫ƒM  ôjô≤J  ≈∏Y  ¢ù∏éŸG  ™∏WGh

 ábQÉ°ûdG  IQÉeEG  ‘  AÉæÑdG  ¢ü«NGÎd  äGAGôL’G

 äGP  äÉ¡÷G  ÚH  ÊhÎµd’G  §HôdG  ∫ÓN  øe

 RÉ‚EG øeR π«∏≤Jh ,äGAGôLE’G π«¡°ùàd ¢UÉ°üàN’G

 ,á«eƒµ◊G äÉ¡÷G ÚH ≥«°ùæàdG õjõ©Jh ,áeóÿG

.áãjó◊G äÉ«æ≤àdG øe IOÉØà°S’Gh

 ∫ƒ∏◊Gh  äÉeóÿG  º««≤J  πMGôe  ôjô≤àdG  ∫hÉæJh

 ¤hC’G  á∏MôŸG  É¡æe  â≤ÑW  »àdGh  ,áMÎ≤ŸG

 ¤EG »æµ°ùdG AÉæÑdG ¢ü«NGôJ RÉ‚EG áeóN ¢ü«∏≤àH

 ‘ IóMGh áeóN á∏MQ πª°ûJ §≤a πªY ΩÉjCG  6

 §«£îàdG IôFGO »gh á°üàîŸG á«eƒµ◊G äÉ¡÷G

 ájó∏Hh ábQÉ°ûdG √É«eh AÉHô¡c áÄ«gh áMÉ°ùŸGh

.ábQÉ°ûdG áæjóe

 πÑb  øe  ádhòÑŸG  Oƒ¡÷G  ≈∏Y  ¢ù∏éŸG  ≈æKCGh

 ∫ƒëàdG ºYOh äÉeóÿG ôjƒ£àd á«eƒµ◊G äÉ¡÷G

 ÚH  ÊhÎµdE’G  §HôdG  ò«ØæJ  ∫ÓN  øe  »ªbôdG

 É¡à∏µ«g IOÉYEGh äÉeóÿG Ò°S á©LGôeh äÉ¡÷G

.ÉgGƒà°ùe ôjƒ£Jh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 ¬LƒH  kÉ«FõL  ºFÉZ  ¤EG  kGƒë°U  AÉ©HQC’G  Ωƒ«dG

 ¢†©H ≈∏Y ¢ù«ªÿG óZ ìÉÑ°Uh kÓ«d kÉÑWQh ,ΩÉY

 πµ°ûJ  á°Uôa  ™e  á«∏NGódGh  á«∏MÉ°ùdG  ≥WÉæŸG

 ìÉjôdGh ,kÉHôZ á°UÉN ∞«ØÿG ÜÉÑ°†dG hCG ÜÉÑ°†dG

.áYöùdG ádóà©e ¤EG áØ«ØN

 ácôM  ¿G  -  »eƒ«dG  ¬fÉ«H  ‘-  õcôŸG  í°VhCGh

 10 / á«HôZ á«dÉª°T ¤EG á«böT á«HƒæL ìÉjôdG

.kÉfÉ«MCG ¢S/ºc 30 ¤EG π°üJ 20 ¤EG

 Éª«a  kÉØ«ØN  »Hô©dG  è«∏ÿG  ‘  êƒŸG  ¿ƒµjh

 ÊÉãdG óŸGh 08:28 áYÉ°ùdG óæY ∫hC’G óŸG çóë«°S

 áYÉ°ùdG  óæY  ∫hC’G  Qõ÷Gh  22:21  áYÉ°ùdG  óæY

.02:20 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG Qõ÷Gh 16:02

kÉ«FõL ºFÉZ ≈dEG ƒë°U ¢ù≤£dG

Ωƒ«dG ≥∏£æj IôØ¶dG ¿ÉLô¡e ..ójGR øH óªëe ájÉYôH
kGójóL kÉ°üëa 292^415 …ôéJ záë°üdG{

 áHÉ°UEG 2^511 π«é°ùJh ÉfhQƒc øe 795 »aÉ©J

äÉ«ah 3 h

 iôcòH ¿ÉªY ¿É£∏°S ¿ƒÄæ¡j ΩÉµëdGh ójGR øH óªëeh ¬ÑFÉfh ádhódG ¢ù«FQ

ºµëdG ó«dÉ≤e ¬«dƒJ
:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ójGR  øH  áØ«∏N  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©H

 á«bôH  zˆG  ¬¶ØM{ ádhódG  ¢ù«FQ  ¿É«¡f  ∫BG

 ¿É£∏°ùdG  ádÓ÷G  ÖMÉ°U  ¬«NCG  ¤EG  áÄæ¡J

 ∂dPh á≤«≤°ûdG  ¿ÉªY ¿É£∏°S ¥QÉW øH ºã«g

.ºµ◊G ó«dÉ≤e ¬«dƒJ iôcP áÑ°SÉæÃ

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

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

 ÖMÉ°Uh  zˆG  √ÉYQ{  »HO  ºcÉM  AGQRƒdG

 ‹h  ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  óªfi  ï«°ûdG  ƒª°ùdG

 äGƒ≤∏d  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  »ÑXƒHCG  ó¡Y

 ÖMÉ°U ¤EG Úà∏KÉ‡ áÄæ¡J »à«bôH áë∏°ùŸG

.¥QÉW øH ºã«g ¿É£∏°ùdG ádÓ÷G

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H π°üàe ó«©°U ≈∏Y

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

 áÄæ¡J á«bôH ,ábQÉ°ûdG ºcÉM ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG

 ¥QÉW øH ºã«g ¿É£∏°ùdG ádÓ÷G ÖMÉ°U ¤EG

 iôcP áÑ°SÉæÃ ∂dPh ,á≤«≤°ûdG ¿ÉªY ¿É£∏°S

.ºµ◊G ó«dÉ≤e ¬«dƒJ

 øH óªfi øH ¿É£∏°S  ï«°ûdG  ƒª°S  å©H Éªc

 ºcÉM  ÖFÉf  h  ó¡Y  ‹h  »ª°SÉ≤dG  ¿É£∏°S

 øH  ⁄É°S  øH  ˆGóÑY  ï«°ûdG  ƒª°Sh  ,ábQÉ°ûdG

 ƒª°Sh ,ábQÉ°ûdG ºcÉM ÖFÉf »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S

 »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S øH óªMCG øH ¿É£∏°S ï«°ûdG

 ¤EG á∏KÉ‡ áÄæ¡J äÉ«bôH ,ábQÉ°ûdG ºcÉM ÖFÉf

.¥QÉW øH ºã«g ¿É£∏°ùdG ádÓ÷G ÖMÉ°U

 øH  ó«ªM  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©H  Éªc

 ºcÉM  ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG  ƒ°†Y  »ª«©ædG  ó°TGQ

 ádÓ÷G ÖMÉ°U ¬«NCG ¤EG áÄæ¡J á«bôH ¿ÉªéY

 ¿É£∏°S  ó«©°S  ∫BG  ¥QÉW  øH  ºã«g  ¿É£∏°ùdG

 ¬«dƒJ  iôcP  áÑ°SÉæÃ  ∂dPh  á≤«≤°ûdG  ¿ÉªY

.ºµ◊G ó«dÉ≤e

 ádÓ÷G  ÖMÉ°üd  ¬JÉ«æ“  øY  √ƒª°S  ÜôYCGh

 ≥«aƒàdG  ΩGhóH  ¥QÉW  øH  ºã«g  ¿É£∏°ùdG

 Ö©°û∏dh äGRÉ‚E’G  IÒ°ùe á∏°UGƒŸ OGó°ùdGh

 πX ‘ QÉgOR’Gh AÉNôdG ΩGhO ≥«≤°ûdG ÊÉª©dG

.Ió«°TôdG ¬JOÉ«b

 »ª«©ædG ó«ªM øH QÉªY ï«°ûdG ƒª°S å©H Éªc

 ó°TGQ øH öUÉf ï«°ûdG ƒª°Sh ¿ÉªéY ó¡Y ‹h

 áÄæ¡J  »à«bôH  ¿ÉªéY  ºcÉM  ÖFÉf  »ª«©ædG

 ºã«g ¿É£∏°ùdG ádÓ÷G ÖMÉ°U ¤EG Úà∏KÉ‡

.ó«©°S ∫BG ¥QÉW øH

 øH  Oƒ©°S  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©H  Éªc  

 ºcÉM  ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG  ƒ°†Y  »ª°SÉ≤dG  ô≤°U

 ÖMÉ°U  ¬«NCG  ¤EG  áÄæ¡J  á«bôH  áª«ÿG  ¢SCGQ

 ¿Éª oY ¿É£∏°S ¥QÉW øH ºã«g ¿É£∏°ùdG ádÓ÷G

 ó«dÉ≤e  ¬«dƒJ  iôcP  áÑ°SÉæÃ  ∂dPh  á≤«≤°ûdG

.ºµ◊G

 ¥OÉ°Uh  ¬«fÉ¡J  ¢üdÉN  øY  √ƒª°S  ÜôYCGh

 ádÓ÷  á«aÉ©dGh  áë°üdG  ΩGhóH  ¬JÉ«æ“

 á°†¡ædG IÒ°ùe óFÉb ,¥QÉW øH ºã«g ¿É£∏°ùdG

 ójõŸÉH ¿Éª oY Ö©°ûdh ,áæ£∏°ùdG ‘ IOóéàŸG

 ¬JOÉ«b  â–  QÉgOR’Gh  AÉNôdGh  á©aôdG  øe

.áMƒª£dG ¬àjDhQh áª«µ◊G

 øH  Oƒ©°S  øH  óªfi  ï«°ûdG  ƒª°S  å©H  Éªc

 á«bôH , áª«ÿG ¢SCGQ ó¡Y ‹h »ª°SÉ≤dG ô≤°U

 ¿É£∏°ùdG  ádÓ÷G  ÖMÉ°U  ¤EG  á∏KÉ‡  áÄæ¡J

.¥QÉW øH ºã«g

 óªfi øH óªM ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H Éªc

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

 ¿É£∏°ùdG ádÓ÷G ÖMÉ°U ¬«NCG ¤EG áÄæ¡J á«bôH

 ∂dPh á≤«≤°ûdG  ¿ÉªY ¿É£∏°S ¥QÉW øH ºã«g

.ºµ◊G ó«dÉ≤e ¬«dƒJ iôcP áÑ°SÉæÃ

 óªfi øH óªM øH óªfi ï«°ûdG ƒª°S å©H Éªc

 á∏KÉ‡ áÄæ¡J á«bôH IÒéØdG ó¡Y ‹h »böûdG

. ¥QÉW øH ºã«g ¿É£∏°ùdG ádÓ÷G ÖMÉ°U ¤EG

 øH  Oƒ©°S  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©H  Éªc

 ΩCG  ºcÉM  ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG  ƒ°†Y  Ó©ŸG  ó°TGQ

 ádÓ÷G ÖMÉ°U ¬«NCG ¤EG áÄæ¡J á«bôH øjƒ«≤dG

 á≤«≤°ûdG ¿ÉªY ¿É£∏°S ¥QÉW øH ºã«g ¿É£∏°ùdG

.ºµ◊G ó«dÉ≤e ¬«dƒJ iôcP áÑ°SÉæÃ ∂dPh

 øH  Oƒ©°S  øH  ó°TGQ  ï«°ûdG  ƒª°S  å©H  Éªc

 á````«bôH øjƒ«≤dG ΩCG ó```¡Y ‹h Ó```©ŸG ó°TGQ

 øH ºã«g ¿É£∏°ùdG ádÓ÷G ÖMÉ°U ¤EG áÄ```æ¡J

. ¥QÉW

»HO IQÉeEG »a áeÉ©dG á©Øæª∏d äGQÉ≤©dG ∑Óªà°SG ¿CÉ°ûH kÉfƒfÉb Qó°üj ó°TGQ øH óªëe

 ¿Éª°V ≈dEG ±ó¡j ¿ƒfÉ≤dG

 á°UÉîdG á«µ∏ªdG ájÉªM

 hCG É¡H ¢SÉ°ùªdG ΩóYh

 áeÉ©dG á©Øæª∏d ’EG É¡Yõf

 ∫OÉY m¢†jƒ©J AÉ≤dh

 á©Øæª∏d äGQÉ≤©dG á«µ∏e ´õf äGAGôLEG º«¶æJ

 áë°VGhh IOóëe äGAGôLEG ≥ah áeÉ©dG

 z∑Óªà°S’G áæéd{ π«µ°ûJ

 ¿GƒjO ¢ù«FQ øe QGô≤H

 »a âÑ∏d »HO ºcÉM

 áeqó≤ oªdG ∑Óªà°S’G äÉÑ∏W

 É¡«dEG



:ΩGh-»HO

 ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ócCG 

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

 ∫òÑdGh  AÉ£©dG  ¿CG  ,zˆG  √ÉYQ{  »HO  ºcÉM

 âî°SôJ á«eÉ°S º«b ,øWƒdG áeóN ‘ ÊÉØàdGh

 ‘ í°†àJ ¿CG åÑ∏J ’h äGQÉeE’G AÉæHCG ¿GóLh ‘

 øWƒ∏d º¡FÉªàfG ≥ªY ¢ùµ©J »àdG º¡JÉeÉ¡°SEG

 πc ídÉ°U ≥«≤– ‘ ácQÉ°ûŸG ≈∏Y º¡°UôMh

.¬°VQCG ≈∏Y ¢û«©j øe

 IõFÉL{ `H øjõFÉØdG √ƒª°S ËôµJ ∫ÓN ∂dP AÉL

 ƒª°S Qƒ°†ëH z™ªàéŸG áeóÿ ájôjó≤àdG »HO

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

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

 ÖFÉf  ,¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  ∞«°S  ï«°ûdG  ƒª°S

 ‹É©eh ,á«∏NGódG  ôjRh AGQRƒdG  ¢ù∏› ¢ù«FQ

 ¢ù«FQ  ÖFÉf  ,º«“  ¿ÉØ∏N  »MÉ°V  ≥jôØdG

 ¢ù∏› ¢ù«FQ ,»HO ‘ ΩÉ©dG øeC’Gh áWöûdG

.»HO 2020 ƒÑ°ùcEG ô≤e ‘ Ωƒ«dG ,IõFÉ÷G AÉæeCG

 ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U øqªKh

 ËôµàdG º¡∏ª°T øe πc äÉeÉ¡°SEGh Oƒ¡L Ωƒàµe

 áª¡∏e  êPÉ‰ ºgÉjEG  kGÈà©e  ,IõFÉ÷G  √òg  ‘

 ™ªàéŸG áeóN π«Ñ°S ‘ ∫òÑdGh AÉªàf’G ‘

 Ëó≤Jh ,√OGôaCG  äÉÑ∏£àe á«Ñ∏J ‘ ácQÉ°ûŸGh

 ™ªàéŸG á©aQ ≥«≤– ‘ ΩÉ¡°SE’G ¬fCÉ°T øe Ée

 ‘ ÒÑc »HÉéjEG  ôKCG  øe AÉ£©∏d ÉÃ ,¬eó≤Jh

 ó«cCÉJh  á«©ªàéŸG  áªë∏dG  ºFÉYO  ï«°SôJ

 ™ªàéŸG OGôaCG Úµªàd πaÉµàdGh ó°VÉ©àdG º«b

 πÑ≤à°ùŸG ¤EG QƒÑ©∏d áÄaÉµàŸG ¢UôØdG º¡ëæeh

.Oƒ°ûæŸG

 IOÉ©°S  ÉgÉ≤dCG  áª∏µH  ËôµàdG  º°SGôe  äCGóHh

 ÚeC’G  ,…ôŸG  ó«©°S  óªfi  óYÉ≤àe  AGƒ∏dG

 áeóÿ …QÉ°ûà°S’G  »HO áWöT ¢ù∏éŸ ΩÉ©dG

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U ËôµJ ¿CG É¡dÓN ócCG ,™ªàéŸG

 øe áÑcƒµd  Ωƒàµe ∫BG  ó°TGQ  øH  óªfi ï«°ûdG

 ó©j »HO IQÉeEG ‘ »eóÿGh …ÒÿG πª©dG OGhQ

 GÒÑc  GõaÉMh  ,»©ªàéŸG  πª©∏d  ájƒb  á©aO

 ≈£N  ´ÉÑJÉH  ∫òÑdGh  AÉ£©dG  øe  ójõe  ≈∏Y

 É¡æWh áeóN ‘ âfÉØJ á°ü∏fl á«æWh êPÉ‰

.É¡©ªà›h

 Úeôµe á©Ñ°S -

 ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U Ωqôch-

 áeóN IOÓb{ º¡ëæÃ OGôaC’G áÄa øª°V Ωƒàµe

 ΩƒMôŸGh  ,QƒàÑ◊G  ∞∏N  øe  kÓc  ,z™ªàéŸG

 ºq∏°ùJh  ,√ÉJƒd  ∫BG  öUÉf  øH  óªMCG  øH  ó«©°S

 øH ˆGóÑYh ,√ÉJƒd ó«©°S ídÉ°U ¬∏‚ IOÓ≤dG

 ,ôjô¨dG õjõ©dGóÑY ¬∏‚ É¡ª∏°ùJh ,ôjô¨dG óªMCG

 øH ¿ÉØ∏N OGôaC’G áÄa øª°V ËôµàdG πª°T Éªc

 óªMCGh  ,™ªàéŸG  áeóN  ΩÉ°Sh  ¬ëæÃ  ,èM’

.™ªàéŸG áeóN á«dGó«Ã ,»°Tƒ∏ÑdG óªMCG QÉàfl

 áÄa{ øª°V ™ªàéŸG áeóN ´QóH √ƒª°S Ωqôch

 ,á°†HÉ≤dG z¢ùcófEG{ ácöT øe kÓc zäÉ°ù°SDƒŸG

 ¢ù«FQ  ,Êóe  ΩÓ°ùdGóÑY  .O  ´QódG  ºq∏°ùJh

 ºq∏°ùJh ,záaGöü∏d …QÉ°üfC’G{ ácöTh ,ácöûdG

 ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ,…QÉ°üfC’G  óªfi  ËôµàdG  ´QO

.ácöûdG IQGOEG

 ó«©°S  øH  óªMCG  ï«°ûdG  ƒª°S  ËôµàdG  ö†M

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

 ï«°ûdG ƒª°Sh äGQÉeE’G ¿GÒW áYƒªéŸ ≈∏YC’G

 ‹É©eh Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi øH Qƒ°üæe

 íeÉ°ùàdG ôjRh ¿É«¡f ∫BG ∑QÉÑe øH ¿É«¡f ï«°ûdG

 ôFGhódG  AGQóeh  AGQRƒdG  øe  OóYh  ,¢ûjÉ©àdGh

.»HO ‘ á«eƒµ◊G

 ,º«“  ¿ÉØ∏N  »MÉ°V  ≥jôØdG  ‹É©e  ÜôYCGh

 ™ªàéŸG áeóÿ ájôjó≤àdG  »HO IõFÉL ¢ù«FQ

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¤EG ¿Éaô©dGh ôµ°ûdG ¢üdÉN øY

 √ƒª°S ºYód ,Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG

 ËôµàH  á«dÉ◊G  É¡JQhO  ∞jöûJh  IõFÉé∏d

 ä’’O øe áÁôµdG  áàØ∏dG  √ò¡d  ÉÃ ,øjõFÉØdG

 AÉØàM’G  ≈∏Y  Ió«°TôdG  IOÉ«≤dG  ¢UôM  ≈∏Y

 ¿CG  ‘  kÉ©°Sh  ôNóJ  ⁄  á«JGQÉeEG  RƒeQ  Oƒ¡éH

.™ªàéŸG áeóN ‘ ¢Sƒª∏ŸG ÉgQhO É¡d ¿ƒµj

 º¡∏ª°T  øe  πc  äÉeÉ¡°SEÉH  ¬«dÉ©e  OÉ°TCG  Éªc

 ‘  è¡ædG  äGP  ™Ñàj  øe  πch  ,Ωƒ«dG  ËôµàdG

 Ihó≤dG  ¿ƒeó≤j  º¡fCG  kGócDƒe  ,AÉ£©dGh  ∫òÑdG

 ΩÉ¡°SE’G  á«Ø«c  ‘  áeOÉ≤dG  ∫É«LCÓd  πãŸGh

 èeGôHh äGQOÉÑeh ™jQÉ°ûÃ ™ªàéŸG á©aQ ‘

 ájƒ«◊G äÉYÉ£≤dG  øe ójó©dG  ∫É£J äÉeóNh

 ,á«YÉªàL’Gh á«ë°üdG  ájÉYôdGh  º«∏©àdG  πãe

 äÉ©∏£J  …CG  øY  kGó«©H  äGò∏d  πeÉc  QÉµfEÉH

.á«°üî°T Ö°SÉµe ≥«≤ëàd

 áeóÿ  ájôjó≤àdG  »HO  IõFÉL{  ¿CG  ôcò oj

 Ωƒ°SôÃ 2013 ΩÉ©dG ‘ â°ù°SCÉJ ób z™ªàéŸG

 øH  óªfi  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  øY  QOÉ°U

 OGôaC’G ËôµJ ¤EG  ±ó¡J »gh ,Ωƒàµe ∫BG  ó°TGQ

 ¿ƒeó≤j øjòdG á°UÉÿG äÉ°ù°SDƒŸGh äÉcöûdGh

 äGQOÉÑeh èeGôH ÈY ™ªàéª∏d á∏«∏L äÉeóN

 ójó©dG øª°V √OGôaCG ≈∏Y ™ØædÉH Oƒ©J ∫ÉªYCGh

 ≥«≤ëàd »©°ùdG ¿hO ,á«°ù«FôdG äÉYÉ£≤dG øe

.É¡FGQh øe …OÉe íHQ

:ΩGh-»HO

 ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ºs∏°ùJ 

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

 AÉKÓãdG Ωƒj ,zˆG √ÉYQ{ »HO ºcÉM AGQRƒdG

 øH  óªfi  øH  ¿GóªM  ï«°ûdG  ƒª°S  Qƒ°†ëH

 ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ »HO ó¡Y ‹h ,Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ

 ójGR øH ∞«°S ï«°ûdG ƒª°S ≥jôØdGh ,…ò«ØæàdG

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

 ,ƒZ ∑ƒ«°S ‹ IOÉ©°S OÉªàYG ¥GQhCG ,á«∏NGódG

 ,á≤jó°üdG  á«Hƒæ÷G  ÉjQƒc  ájQƒ¡ªL  ÒØ°S

 2020 ƒÑ°ùcEG ô≤Ã ∂dPh ,ádhódG iód sÚ©oŸG

.»HO

 ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U Ö qMQh

 ÉjQƒc  ájQƒ¡ª÷  ójó÷G  ÒØ°ùdÉH  Ωƒàµe  ∫BG

 ≥«aƒàdG πc ¬d kÉ«æªàe ,ádhódG iód á«Hƒæ÷G

 á≤«KƒdG  äÉbÓ©dG  ™aOh  ¬∏ªY  ΩÉ¡e  AGOCG  ‘

 ácGöûdG  øe  ÖMQCG  ¥ÉaBG  ¤EG  øjó∏ÑdG  ÚH

 Ωóîj ÉÃh ,ä’ÉéŸG ∞∏àfl ‘ á«é«JGÎ°S’G

 π«©Øàd  πgDƒjh  Ú≤jó°üdG  ÚÑ©°ûdG  ídÉ°üe

 ,Ió©°UC’G ≈à°T ≈∏Y ¿hÉ©àdG äGƒæb øe ójõe

 ∫OÉÑàdGh …OÉ°üàb’G πeÉµàdÉH ≥∏©àj Ée á°UÉN

.ÚÑfÉ÷G ÚH …QÉéàdG

 ƒZ ∑ƒ«°S ‹ ÒØ°ùdG IOÉ©°S ÜôYCG ,¬ÑfÉL øe

 É¡©ªŒ »àdG ájƒ≤dG §HGhôdÉH √OÓH RGõàYG øY

 øe á«Hƒæ÷G ÉjQƒc ¬∏ª– Éeh ,äGQÉeE’G ádhóH

 ádhódG ¬H ™∏£°†J …òdG …QƒëŸG Qhó∏d ôjó≤J

 ,á≤£æŸG ‘ áeGóà°ùŸG á«ªæà∏d º p¡∏ oe êPƒªæc

 ≈∏Y  IôKDƒe  á«HÉéjEG  QGhOCG  øe  ¬H  Ωƒ≤J  Éeh

 ä’É› ≈à°T ‘ ‹hódGh »ª«∏bE’G øjó«©°üdG

 äÉeÉ¡°SEG øe ¬eó≤J ÉªY kÓ°†a ,…ƒªæàdG πª©dG

.⁄É©dG øe ábôØàe ≥WÉæe ‘ á∏«∏L á«fÉ°ùfEG

 ∫BG ó«©°S øH óªMCG ï«°ûdG ƒª°S AÉ≤∏dG ö†M

 ¢ù«FôdG  ¿GÒ£∏d  »HO  áÄ«g  ¢ù«FQ  Ωƒàµe

 ï«°ûdG ƒª°Sh äGQÉeE’G ¿GÒW áYƒªéŸ ≈∏YC’G

 ‹É©eh Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi øH Qƒ°üæe

 íeÉ°ùàdG ôjRh ¿É«¡f ∫BG ∑QÉÑe øH ¿É«¡f ï«°ûdG

.ÚdhDƒ°ùŸG QÉÑch AGQRƒdG øe OóYh ,¢ûjÉ©àdGh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 øY ™ªàéŸG ájÉbhh áë°üdG IQGRh âæ∏YCG  

 z19-ó«aƒc{ ìÉ≤d øe áYôL 18,589 Ëó≤J

 ∂dòHh  á«°VÉŸG  24  `dG  äÉYÉ°ùdG  ∫ÓN

 É¡Áó≤J  ” »àdG  äÉYô÷G  ´ƒª› ≠````∏Ñj

 ∫ó©eh  áYôL  22,921,062  Ωƒ«dG  ≈àM

 100  πµd  áYôL  231^75  ìÉ≤∏dG  ™jRƒJ

.¢üî°T

 Òaƒàd  IQGRƒdG  á£N ™e É«°TÉ“ ∂dP  »JCÉj

 ∫ƒ°UƒdG ¤EG É«©°Sh { 19 - ó«aƒc { ìÉ≤d

 º«©£àdG øY áŒÉædG áÑ°ùàµŸG áYÉæŸG ¤EG

 ä’É◊G  OGóYCG  π«∏≤J  ‘  óYÉ°ùà°S  »àdGh

.z19 - ó«aƒc { ¢ShÒa ≈∏Y Iô£«°ùdGh

:ΩGh-»HO

 ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ΩÉeCG 

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

 øe OóY iOCG ..zˆG √ÉYQ{ »HO ºcÉM AGQRƒdG

 Úª«dG »HO ºcÉfi ‘ Úæ«©ŸG Oó÷G IÉ°†≤dG

 áªµëŸG ‘ √É°†b á°ùªN º°ùbCG ó≤a á«fƒfÉ≤dG

 ¿CG º«¶©dG ˆÉH ,Ú«FÉ°†b Ú°ûàØeh á«FGóàH’G

 áfÉeCGh ¥ó°üH º¡∏ªY GhODƒjh ∫ó©dÉH Gƒªµëj

.ájQÉ°ùdG äÉ©jöûàdG GƒeÎëj ¿CGh

 ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈æ“h

 øH  ¿GóªM  ï«°ûdG  ƒª°S  Qƒ°†ëH  ,Ωƒàµe  ∫BG

 ¢ù«FQ »HO ó¡Y ‹h ,Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi

 ‘ ≥«aƒàdG Oó÷G IÉ°†≤∏d ,…ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG

 Gƒfƒµj ¿CG ºgÉjEG kÉ«YGO ,Iójó÷G º¡eÉ¡eh º¡∏ªY

 »àdG ÉjÉ°†≤dG ™«ªL ‘ OÉ«◊Gh ágGõæ∏d ’Éãe

 ,™ªàéŸG  OGôaCG  ¥ƒ≤M  GƒYGôj  ¿CGh  ,Éghô¶æj

.¬àeGôch ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M GƒeÎëjh

 ô≤e ‘ äôL »àdG º°ù≤dG AGOCG  º°SGôe ö†M

 ∞«°S ï«°ûdG ƒª°S ≥jôØdG ,»HO 2020 ƒÑ°ùcEG

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

 ó«©°S øH óªMCG ï«°ûdG ƒª°Sh ,á«∏NGódG ôjRh

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

 ƒª°Sh  ,äGQÉeE’G  ¿GÒW  áYƒªéŸ  ≈∏YC’G

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

 ôjRh ,¿É«¡f ∫BG ∑QÉÑe øH ¿É«¡f ï«°ûdG ‹É©eh

 AGQóeh AGQRƒdG øe OóYh ,¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG

.»HO ‘ á«∏ëŸG ôFGhódG

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14942 Oó`©dG  ̀2022 ôjÉæj 12 AÉ©HQC’G
øWƒdGQÉÑNCG

 ójGR øH óªëeh ¬ÑFÉfh ádhódG ¢ù«FQ

¿Éà°ùNGRÉc AGQRh ¢ù«FQ ¿ƒÄæ¡j

 É¡«ª∏«a ¢VôY øY ø∏©J ΩÓYEÓd »°SÉfCG

õfƒ«J …G »a z»fÉf{ h zÜÉéM{

 äÉ«∏ªY õcôe IQOÉÑe øY ôµàÑªdG RÉéfE’G IõFÉéH RƒØJ »HO ¥ôW

»còdG ¢ü«NôàdG
:ΩGh-»HO

 ájõfhÈdG IõFÉ÷G äÓ°UGƒŸGh ¥ô£dG áÄ«g âdÉf 

 á«µjôeC’G QÉµaC’G õFGƒL øª°V ôµàÑe RÉ‚EG π°†aC’

 ,z»còdG ¢ü«NÎdG äÉ«∏ªY õcôe { IQOÉÑe øY ∂dPh

 á°ù°SDƒe  øe  IõFÉ÷G  √òg  ≈∏Y  áÄ«¡dG  â∏°üMh

 ËôµJh  º««≤J  ‘  á°ü°üîàŸG  á«µjôeC’G  QÉµaC’G

 ‘ á«YGóHE’Gh IôµàÑŸG QÉµaC’Gh äÉ°SQÉªŸG π°†aCG

.á«ŸÉ©dG äÉcöûdGh äÉ°ù°SDƒŸG

 Ú≤FÉ°ùdG ¢ü«NôJ IQGOEG ôjóe ,»bhRôŸG ¿É£∏°S OÉaCGh

 :äÓ°UGƒŸGh ¥ô£dG áÄ«g ‘ ¢ü«NÎdG á°ù°SDƒÃ

 ácQÉ°ûŸG  ‘ Égõ«“ π°†ØH  RƒØdG  áÄ«¡dG  â≤≤M

 ‘ ácQÉ°ûŸG øY ∂dPh /ôµàÑŸG RÉ‚E’G/ áÄa øY

 õcôj …òdG »còdG ¢ü«NÎdG äÉ«∏ªY õcôe IQOÉÑe

 çOGƒ◊G π«∏≤Jh QhôŸG áeÓ°Sh π≤ædG Ú°ù– ≈∏Y

 ≈∏Y áHÉbôdGh ±GöTE’G õjõ©J ∫ÓN øe äÉ«aƒdGh

 á«Ä«ÑdG  áeGóà°S’G  õjõ©Jh  IOÉ«≤dG  º«∏©J  ógÉ©e

 õcôe ∫ÓN øe ≈©°ùf{ :»bhRôŸG ±É°VCGh .π≤æ∏d

 áeGóà°SGh  Ú°ù–  ¤EG  »còdG  ¢ü«NÎdG  äÉ«∏ªY

 Ö«dÉ°SC’G  ∫ÓN  øe  á«còdG  äÉeóÿGh  ∫ƒ∏◊G

 πª©j Éªc ,õcôŸG ‘ Égôjƒ£J ºàj »àdG IôµàÑŸG

 äÉeóÿG  »eó≤e  ™e  ábÓ©dG  õjõ©J  ≈∏Y  õcôŸG

 …òdG  õcôŸG AÉ°ûfEG  ”h ,Ú«é«JGÎ°S’G  AÉcöûdGh

 ¢ü«NôJ  äÉ«∏ªY  »g  ΩÉ°ùbCG  áKÓK  ≈∏Y  πª°ûj

 áHÉbôdG õcôeh ,äÉÑcôŸG ¢ü«NôJ ºYOh ,Ú≤FÉ°ùdG

 Ú≤FÉ°ùdG  ¢ü«NôJ  äÉ«∏ªY  º°ùb  Ωƒ≤jh  .á«còdG

 ÖjQóJ äÉeóN É¡æeh á°ù«FQ á«∏«¨°ûJ ΩÉ¡e Ió©H

 ÉHQóe 2700 É¡«a πª©j »àdG  Ú≤FÉ°ùdG  QÉÑàNGh

 äÉ°UƒëØdG  OóY  ≠∏ÑJ  å«M  ,kÉaöûeh  kÉ°üMÉah

 ¢üëa áÑcôe 2222 ∫ÓN øe ¢üëa 2500 á«eƒ«dG

.kÉ«eƒj á«ÑjQóJ äÉYÉ°S 4000h ógÉ©ŸÉH ÖjQóJh

 äÉeóN ≈∏Y ±GöTE’ÉH ∂dòc ∫ÓN øe õcôŸG Ωƒ≤jh

 ÉµjöT 242 `d ºYódG Ωó≤J »àdG Ú≤FÉ°ùdG ¢ü«NôJ

 ô¶ædG ¢üëa äÓfih ógÉ©ŸG πª°ûJh áeóN Ωó≤eh

 ¢üëa Ωó≤J »àdG á«ë°üdG õcGôŸGh äÉ«Ø°ûà°ùŸGh

.Ú«æ¡ŸG Ú≤FÉ°ù∏d á«Ñ£dG ábÉ«∏dG

 ¢ü«NôJ  äÉ«∏ªY  º°ùb  ¿CG  »bhRôŸG  í°VhCGh

 âbh  ¢†«ØîJ  ‘  í‚  õcôŸG  ‘  Ú≤FÉ°ùdG

 Ωƒj  øe  º¡JÉª∏¶Jh  AÓª©dG  ihÉµ°ûd  áHÉéà°S’G

 áHÉéà°S’G âbh π«∏≤Jh ,ÚàYÉ°S ¤EG  óMGh πªY

 10 ¤EG ÚàYÉ°S øe ≥jô£dG QÉÑàNG AÉæKCG ÇQGƒ£∏d

 øe QGô≤dG PÉîJG áYöSh ºYO ‘ ºgÉ°S Éªc .≥FÉbO

 äÉfÉ«ÑdG ™ªL ‘ ¥ô¨à°ùŸG âbƒdG π«∏≤J ∫ÓN

 áªYGódG  á«fhÎµdE’G  áª¶fC’G  πeÉµJh  §HôH  ∂dPh

.IOÉ«≤dG º«∏©J ógÉ©e áª¶fCÉH öTÉÑŸG •ÉÑJQ’Gh

:ΩGh-»ÑXƒHCG 

 ∫BG  ójGR øH áØ«∏N ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U å©H 

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

 ¬æ«©J  áÑ°SÉæÃ  ±ƒ∏«jÉª°S  ¿Éî«dG  ‹É©e  ¤EG

 å©H  Éªc      .¿Éà°ùNGRÉc  ájQƒ¡ªL AGQRƒd  É°ù«FQ

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

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

 óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh zˆG √ÉYQ{ »HO

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

 Úà∏KÉ‡ áÄæ¡J »à«bôH áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G

. ±ƒ∏«jÉª°S ¿Éî«dG ‹É©e ¤EG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ÜÉéM{ É¡«ª∏«a ¢VôY øY ΩÓYEÓd »°SÉfCG âæ∏YCG 

 kÉMÉ‚ É≤≤M ¿CG  ó©H  õfƒ«J  …G  ‘ zÊÉfzh {

 äÉfÉLô¡e ‘ õFGƒ÷G øe ójó©dG Gó°üMh kÉ«ŸÉY

.áeÉg á«FÉªæ«°S

 ∫hCG ƒgh , »ŸÉY »JGQÉeEG »≤FÉKh º∏«a zÜÉéM{

 QÉµ°ShCÓd á«FóÑŸG áªFÉ≤dG ¤EG π°üj »JGQÉeEG º∏«a

 õFGƒ÷ á∏jƒ£dG áªFÉ≤dG ÚH øe √QÉ«àNG ” å«M

 äGRÉ‚EGôîØH º∏«ØdG πãÁh ,2016 ΩÉY QÉµ°ShC’G

 ΩÓaC’G áYÉæ°U ‘ IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO

.á«JGQÉeE’G

 ¿É«¡f ∫BG ¿É«¡f âæH ájRÉ«dG áî«°ûdG Iôµa º∏«ØdG

 á«Hô©dG  áª¶æŸG  iód  á«Hô©dG  áaÉ≤ãdG  IÒØ°S

 á©eÉL  ,  zƒ°ùµdC’G{  Ωƒ∏©dGh  áaÉ≤ãdGh  á«HÎ∏d

 ∑QÉ°T  ,  ΩÓYEÓd  »°SÉfCG  êÉàfEGh  ,  á«Hô©dG  ∫hódG

 á∏¡f , äGÒÿG ¿RÉe : ÚLôfl áKÓK ¬LGôNEG ≈a

. QGR’É°S ƒjó«ahCG , ó¡ØdG

 õFGƒ÷G  øe  ójó©dG  ≈∏YzÜÉéM{  º∏«a  π°üM

 ¿ÉLô¡e ‘ »≤FÉKh º∏«a π°†aCG  IõFÉL :  É¡ªgCG

 õFGƒL ‘ IõFÉéH RÉah , , GóædôjCÉH zôjô◊G ≥jôW{

 π°†aCG  IõFÉéH RÉah ,  2016ΩÉY »cÒeC’G  º∏«ØdG

 »≤FÉKƒdG º∏«Ø∏d ‹hódG ¿ÉLô¡ŸG ‘ »≤FÉKh º∏«a

 78  ‘  º∏«ØdG  ∫hÉæàj  .É«°ù«fhófG  ‘Ò°ü≤dG

 ¢ùØæ∏d É kHÉéM ¿Éc AGƒ°S ÜÉé◊G ´ƒ°Vƒe á≤«bO

 á«gÉe ∫ƒM á∏Ä°SCG  ìô£jh , ó°ù÷G hCG  π≤©dG hCG

 ‘ ÜÉé◊G øY ∞°ûµdG ºàjh ; ΩÉY πµ°ûH ÜÉé◊G

 á«∏«∏– á¨«°U Ωó≤jh ΩÓ°SE’G Qƒ¡X πÑb ïjQÉàdG

.√AGQh IÒãµdG ÊÉ©ŸG øYh ÜÉé◊G øY á≤«ªY

 ºµ◊G ºàj{ å«M ¢SCGôdG AÉ£Z ¤EG ÜÉé◊G Ò°ûj

 z¬FGóJQG Ωó©H hCG ÜÉé◊G AGóJQÉH ÉeEG AÉ°ùædG ≈∏Y

 QÉµaC’G √ò¡H á£«ëŸG äÉjóëàdG º∏«ØdG ¢Vô©j ,

 ±ƒ«°†dG øe IóY äÉ«°üî°T πÑb øe ¢TÉ≤f ‘

 , §°ShC’G ¥öûdGh ÉHhQhCG øe Ú°SÉ«°ùdGh AÉª∏©dGh

 º∏«ØdG Qƒ°U , ádhGóàŸG ÒZ ¢ü°ü≤dG øe OóY ∂dòch

ôJ,∑QÉ‰ódG,Góædƒg,É°ùfôa,É«fÉ£jôH: »gh ∫hO 9 ‘

.äGQÉeE’G,Üô¨ŸG,ÉjQƒ°S,öüe,É«c

 äÉfÉLô¡ŸG øe ójó©dG ‘ zÜÉéM{ º∏«a ∑QÉ°T

 ¢Vô©∏d É«ª°SQ √QÉ«àNG ” h á«dhódG á«FÉªæ«°ùdG

 ‘ á«ª°SôdG á≤HÉ°ùŸG : É¡æeh äÉfÉLô¡e IóY ‘

 äÉj’ƒdÉH { ‹hódG »FÉªæ«°ùdG πeQÉc{ ¿ÉLô¡e

 á«ª°SôdG á≤HÉ°ùŸG , 2015 ΩÉY á«µjôeC’G IóëàŸG

 äGQÉeE’G , »HO ‹hódG »FÉªæ«°ùdG »HO ¿ÉLô¡e ‘

 á«ª°SôdG á≤HÉ°ùŸG , 2015 ΩÉY IóëàŸG á«Hô©dG

 2016ΩÉY  ΩGOÎ°ùeCG  »Hô©dG  º∏«ØdG  ¿ÉLô¡e  ‘

 »FÉªæ«°ùdG  ójGR  á©eÉL ¿ÉLô¡e ìÉààaG  πØM ,

 { á«é«∏N äÉjÉµMz,  2016 ΩÉY »ÑX ƒHCG  ‘

 á«ª°SôdG á≤HÉ°ùŸG , 2016ΩÉY ô£b ‘ áMhódÉH

 ¿ÉLô¡e »FÉªæ«°ùdG ‹hódG QƒÑjÉL ¿ÉLô¡e ‘

 ¿ÉLô¡e ‘ á«ª°SôdG á≤HÉ°ùŸG , 2016 ΩÉY óæ¡dG

 ÉHhQhCG ¿ÉLô¡e , ¢ù°ùfGôa ¿É°S ‘ »Hô©dG º∏«ØdG

 á«Hô¨ŸG áµ∏ªŸG áéæW ‘ »≤FÉKƒdG º∏«Ø∏d ¥öûdG

 ,  ø£°SƒH  ‘  »FÉªæ«°ùdG  MESA  ¿ÉLô¡e  ,

 ójQóe ‘ { äÉaÉ≤ã∏d ‹hódG áæ°ùdG ¢SCGQ{ ¢Vô©e

 QhO ‘ zÜÉéM{ º∏«a ¢VôY ” Éªc .É«fÉÑ°SEÉH

 äÉj’ƒdÉH ¢Sƒ∏‚G ¢Sƒdh ∑Qƒjƒ«f ‘ Éªæ«°ùdG

 äGQÉeE’G ádhO ‘ Éªæ«°ùdGQhOh , á«µjôeC’G IóëàŸG

 ΩÓYEÓd »°SÉfCG âéàfCG IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

 áî«°ûdG Iôµa , zÊÉf{ »JGQÉeE’G »≤FÉKƒdG º∏«ØdG

 ∫ƒH ÊÉ£jÈdG êGôNEGh ¿É«¡f ∫BG ¿É«¡f âæH ájRÉ«dG

 ,Mad Solutions ácöT ™jRƒJh ,¢ùª«L

 »YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bGƒe º‚ º∏«ØdG ‘ ∑QÉ°ûjh

 QÉã«≤dG  ±RÉY  Ò¡°ûdG  »≤«°SƒŸGh  zRÉH  øH{

 º«J{ á«æZCÉH zƒæ«ÑeƒH{ QÉàfl IQÉªY »æ¨ŸGh

.kÉ«ŸÉY kÉMÉ‚ zÊÉf{ º∏«a ≥≤M .{ QÉJ

3

 ™ªàéªdG áeóîd ájôjó≤àdG »HO IõFÉéH øjõFÉØdG Ωqôc

 äGQÉeE’G AÉæHCG ¿GóLh »a áî°Sôàe áª«b AÉ£©dG :ó°TGQ øH óªëe

¬∏gCGh øWƒ∏d AÉªàf’G ≥ªY ¢ùµ©J º¡JÉeÉ¡°SEGh ºjôµàdG º¡∏ª°T øe πc Oƒ¡L ø qªãf

øjõFÉØdG ËôµJ ∫ÓN ó°TGQ øH óªfi

 ô«Ø°S OÉªàYG ¥GQhCG º∏°ùàj ó°TGQ øH óªëe

á«HƒæédG ÉjQƒc

áYÉ°S 24 ∫ÓN z19-ó«aƒc{ ìÉ≤d øe áYôL 18^589 ºjó≤J 

 ºcÉëe »a ø«æ«©ªdG OóédG IÉ°†≤dG øe OóY

á«fƒfÉ≤dG ø«ª«dG ¿hODƒj »HO

 ...ó°TGQ øH óªëe ΩÉeCG

á«Hƒæ÷G ÉjQƒc ÒØ°S OÉªàYG ¥GQhCG ¬ª∏°ùJ ∫ÓN ó°TGQ øH óªfi

á«fƒfÉ≤dG Úª«dG ¿hODƒj Oó÷G IÉ°†≤dG øe OóY ó°TGQ øH óªfi ΩÉeCG
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دبي ـ وام:

أعلنت الشــبكة العربية للمسؤولية 
عــن  للمؤسســات  اإلجتماعيــة 
فتح باب الرتشــح للــدورة الـ 15 
للمســؤولية  العربية  الجائزة  مــن 
وذلك  للمؤسســات،  اإلجتماعيــة 
يف  عقدته  صحفــي  مؤتمر  خــال 
من  لفيف  بحضور  األول  أمس  دبي 

وسائل اإلعام املحلية و العاملية.
الرئيس و  املرعيش  قالت حبيبــة  و 
كلمتها  - يف  للشبكة  التنفيذي  املدير 
خال املؤتمر - أثبتت الجائزة نفسها 
كأكثر الجوائز رصامة و استحساًنا 
عمدت  حيث  املنطقة،  يف  نوعها  من 
و  التوجيهية  املبادئ  أقوى  دمج  إىل 
املنطقة  يف  تنفيذها  و  الدولية  األطر 
النظرية  بني  الفجوة  سد  و  العربية 
و التطبيق، وعىل امتداد الدورات الـ 
 1,319 الشبكة  تلقت  املاضية،   14
منظمة   1,236 من  مشاركة  طلب 
مــن 14 دولة يف العالم العربي، من 

43 صناعة و قطاع أعمال.
تقديم  ســيتم  أنــه  إىل  أشــارت  و 
15 فئة،  العام ضمن  الجائزة هــذا 
حيث يمكن للمؤسســة املشــاركة 

تناســب وصفها و  التي  الفئــة  يف 
أنشطتها، وهي إدارات / مؤسسات 
وإدارات/  الصغرية،  العــام  القطاع 
املتوسطة،  العام  القطاع  مؤسسات 
العام  القطاع  مؤسسات  وإدارات/ 
الكبرية، واألعمال التجارية الكبرية، 
واألعمــال التجاريــة املتوســطة، 
الصغــرية،  التجاريــة  واألعمــال 
وقطاع الطاقــة، والخدمات املالية، 
وقطاع  اإلجتماعية،  واملؤسســات 
و  الضيافة  وقطــاع  اإلنشــاءات، 

قطــاع الرعاية الصحيــة و أفضل 
قطاع  و  الجديدة  التجارية  األعمال 
التعاون / و  الرشاكات  و  السيارات 

املشاريع / الربامج / املبادرات/.
و أضافــت أنــه تم خــال الدورة 
الحالية إضافــة ثاث فئات جديدة 
القطاع  مــن  املتقدمني  تســتهدف 
وقد  الكيان  حجم  عــىل  بناًء  العام، 
التعزيز بقصد ضمان  إجراء هذا  تم 
املنافسة العادلة بني مختلف الهيئات 

و اإلدارات الحكومية.

اأبوظبي ـ وام:

متمثلة  والنقل  البلديــات  دائرة  أعلنت 
تطوير  عــن  املتكامل،  النقــل  بمركز 
الســكان  مواقف  ترصيح  طلب  خدمة 
يف إمــارة أبوظبي، بهدف توفري الوقت 
عىل املتعاملني، حيث سيتم توفري خدمة 
املوقع  عىل  الســكان  مواقف  تصاريح 

اإللكرتوني ملنصة درب
https://darb.itc.gov.

ae وتطبيق درب الذكي.
الجديدة  بخصائصها  الخدمــة  وُتمكن 
املتعاملني مــن تقديم طلبات تصاريح 
التصاريح  تجديد  أو  الســكان،  مواقف 
االنتهاء  التي شــارفت عىل  أو  املنتهية 
الحاجة  دون  ومرونــة،  رسعــة  بكل 
وثائق،  أو  مســتندات  أي  تحميــل  إىل 
باإلضافــة إىل إمكانيــة طلب تغيري أو 
تصاريح  يف  الــواردة  املعلومات  تعديل 
مبارشة  املفعــول،  ســارية  مواقــف 
اإللكرتوني ملنصة »درب«  املوقــع  عىل 
تعديل  طلب  مثل  الذكي،  درب  وتطبيق 
معلومات  أو  املركبــة  عــىل  الترصيح 

السكن.
وعملــت كل من دائرة البلديات والنقل 
ومركز النقل املتكامل عىل إعادة هندسة 
عملية الخدمة لُتقدم للمتعاملني بتقنية 
بســيطة تعتمــد عىل توفــري الوقت، 
كجزء من اســرتاتيجية دائرة البلديات 
مع  والنقل يف تطويــر خدماتها رقمياً 
إنجاز  يف  والدقة  الرسعــة  عىل  الرتكيز 
إىل  الخدمة عرب قنوات مختلفة، إضافة 
بيانات  لتوفري  األنظمة  وترابط  تكامل 
املســتندات الخاصــة بطلبات ترصيح 

أو  املوثق  املواقــف مثل عقد االيجــار 
املركبة  رخصة  أو  اإلماراتيــة،  الهوية 
مبــارشًة دون الحاجــة لتحميلها عىل 
خطوات  عدد  وتقليل  »درب«،  منصــة 

واحدة  خطوة  لتصبح  الرسوم  تسديد 
الخدمة  رسوم  لدفع  خطوتني  من  بدالً 
إن  املركبة  عــىل  املرتتبة  واملخالفــات 

وجدت.

أنه  إىل  املتكامــل  النقل  مركز  وأشــار 
فور  املواقف  ترصيــح  إصدار  ســيتم 
التقديم عىل الخدمة وتســديد الرسوم 
يف حال عدم وجــود أي مخالفات، ويف 
عىل  يتعني  مخالفات؛  أي  وجــود  حال 
املتعاملني دفعها مع رســوم الترصيح 
ويتم  مبارشة.  الترصيح  عىل  للحصول 
عملية  بنجاح  املتعامل  إشــعار  بعدها 
إصدار الترصيح بشكل فوري وتحديث 
النظام، ليعمل فريق الدعم عىل التحقق 
مــن املعلومــات خــال 14 يوما من 

تاريخ إصدار الترصيح.
كما أتاح املركز إمكانية االستعام ودفع 
مركبات  عىل  املرتتبة  مواقف  مخالفات 
األفراد أو املنشــآت مــن خال منصة 
قيمتها  ودفع  تســديدها  ويمكن  درب 
اإلجمالية بعملية واحدة وبكل سهولة، 
فيما يتم احتساب خصم مقداره 25% 
الدفع  تم  إذا  اإلجماليــة  قيمتهــا  من 
إصدارها.  تاريخ  مــن  يوما   30 خال 
الخدمة عىل  هذا وُتَطبــق رشوط هذه 
أبوظبي،  إمارة  يف  العامة  املواقف  كافة 
وتتوفر جميــع التفاصيل الخاصة بها 
بما فيها الرسوم والغرامات عىل املوقع 
اإللكرتوني ملنصة »درب« وتطبيق درب 

الذكي.
إدارة املواقف  الجدير بالذكــر أن نظام 
العامــة يف إمــارة أبوظبــي يهدف إىل 
للمواقف  األمثــل  االســتخدام  تحقيق 
الوقوف  ظاهرة  عىل  والقضاء  العامة، 
الحركة  انسيابية  وتعزيز  العشــوائي، 
العام  املظهر  عىل  والحفــاظ  املرورية، 
الطرق  وجعل  وشوارعها،  اإلمارة  ملدن 

أكثر أماناً وسامة.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة5
األربعاء ١٢ يناير ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٤٩٤٢

ال�سفر اإلى المريخ بنظارة ثالثية 
الأبعاد من خالل بوابة بلجيكا في 

»اإك�سبو دبي«

اأخبار الوطن

دبي ـ وام:
يســلط جناح مملكة بلجيكا يف إكســبو 2020 
الضــوء عىل مراكــز التنقل الذكيــة املهمة لدى 
أوروبــا، كما يمكنــك خال التواجــد يف الجناح 
؛ محاكاة الســفر عرب الفضاء ملــدة 4 دقائق إىل 
 ، األبعاد  ثاثية  نظارة  باســتخدام  املريخ  كوكب 
الواقع  عرب  بك  تتحرك  فضائية  مركبة  مستخدما 
املجرات  بــني  محددة  مــدارات  يف   ، االفــرتايض 

والنجوم لتصل إىل الكوكب األحمر بالنهاية.
بلجيكية  ابتــكارات  استكشــاف  للزوار  ويمكن 
يف الصالــة الرئيســية للجنــاح من خــال عدة 
الكهربائية  بالطاقــة  التنقــل   : وهــي  تقنيات 
السيارات  بطاريات  االســتدامة من خال  يحقق 
الكهربائية ، ودراجات هوائية تواكب املســتقبل 
املدن  ، فضا عن  الفضاء  إىل  الوصــول  ، وتعزيز 
الذكية التي توفر لك التنقل الذكي واختيار أفضل 

الطرق لسهولة الحركة والديناميكية فيها.
وصمم الجناح عن طريق بعض املؤثرات البرصية 
والرســومات الكرتونيــة لجذب فئتي الشــباب 
واألطفــال ، ومحاكاة األلعــاب اإللكرتونية عن 
بعــد حيث يمكن للزائرين كباراً كانوا أو صغار ، 
باأللعاب  واالستمتاع  املحاكاة  تجربة  يعيشوا  أن 
أماكن  يف  الصور  التقاط  يمكن  كما   ، االلكرتونية 
صفحاتهم  أجل  من  مناسبة  وخلفيات  مخصصة 

عىل وسائل التواصل االجتماعي.
البلجيكية  الرباعة  األخــر"  "القوس  ويعرض 
مــا  وهــو  والعلــوم،  والتقنيــة  الصناعــة  يف 
يعكــس "الهويــة البلجيكيــة"، مزيجــا بــني 
التقنية  الفــن، والدقة  الاتينية يف  الرومانســية 
األنجلوساكســونية يف الصناعــة ، كمــا تميض 
بلجيكا قدما إلنشاء أنظمة تنقل ذكية للمستقبل 
يف إكسبو 2020، ويجتمع املفكرون البلجيكيون 
2050 ، و  ورجال األعمال لرســم رؤيتهم لعام 
ملستقبل  األساس  اإلبداعية  االبتكارات  ســتوفر 
"لنعمل  وآمن، ونظيف تحت شــعار  ذكي،  تنقل 

معا من أجل إحياء رؤيتنا" 
ويقــدم جنــاح بلجيكا عىل مســاحة 500 مرت 
التنقل يف بلجيكا  مربع ملحة عن مستقبل تقنيات 
"براســريي"  مطعم  عن  فضــاً   ، وابتكاراتــه 
وكشــك للوجبــات الرسيعة إلشــباع رغبتك يف 
تجربة األطباق البلجيكية املميزة يف أجواء فاخرة 
ومريحة ، أما بالنســبة للراغبني لاســتمتاع إىل 
األضواء املبهرة واملناظر الخراء الطبيعية ، من 
خال رشفة عىل سطح الجناح "الرووف" ، حيث 
غروب  بمشهد  واالستمتاع  للجلوس  ردهة  تضم 

الشمس وباإلطالة الخابة.

دائــرة البلديات والنقل تطور خدمــة ت�سريح مواقف 
ال�سكان وتوفرها على من�سة »درب«

الشارقة ـ وام:
أن  للطفل  العربي  الربملــان  أعلن   
جلستة الثالثة ستعقد افرتاضيا يف 
كافة  إخطار  املقبل وسيتم  فرباير 
املختصة  والجهات  العربية  الدول 
عىل  اإلجماع  ظــل  يف  القرار  بهذا 
أهميــة العمل عــىل الحفاظ عىل 

الصحة العامة.
برئاسة  التنظيمية  اللجنة  وأقرت 

أمني  الباروت  أيمن عثمان  سعادة 
عــام الربملان - خــال اجتماعها 
بمدينة  الربملان  بمقر  األول  أمس 
إجراءات  اســتكمال   - الشــارقة 
العربية  الــدول  مــع  التنســيق 
الثالثة  الجلســة  أعمال  وتحضري 
تدريبية  وورش  عامة  جلسة  من 
وزيارات والتي من املقرر تنفيذها 

17 فرباير . عن بعد يف 

لديه  الربملان  أن  البــاروت  وأكــد 
ثــاث تجارب ســابقة ومتميزة 
الربملان  جلسات  عقد  يف  وناجحة 
عن بعد من خال شبكة إلكرتونية 
متطورة للربط بني كافة األعضاء 
يف الدول العربية .. مشــريا إىل أن 
االحرتازية  اإلجــراءات  مراعــاة 
وضمان صحة األطفال وسامتهم 

هي أولوية من أولويات الربملان.

البرلمان العربي للطفل يعقد جل�سة الثالثة 
افترا�سياً فبراير المقبل

فتح باب التر�سح للدورة الـ 15 من الجائزة العربية 
للم�سوؤولية الإجتماعية للموؤ�س�سات

اأبوظبيـ  الوحدة:

يعــرض األرشــيف الوطنــي التابع 
منصة  يف  الرئاســة  شــؤون  لوزارة 
التي يشــارك بها يف  "ذاكرة الوطن" 
مهرجان الشيخ زايد 2021 ـ 2022 
قصــص اآلبــاء املؤسســني وصور 
الشيخ  واملؤســس  الباني  له  املغفور 
وإخوانه  نهيان  آل  ســلطان  بن  زايد 
اآلباء املؤسســني، وذلــك إيماناً منه 
ذاكرة  يف  ســريهم  ترســيخ  بأهمية 

الكبري يف  بدورهم  األجيال، وعرفانــاً 
وعزيمة،  بهمة  االتحاد  رصح  تشييد 
وتأكيداً عىل أهمية نهجهم ورؤاهم يف 

صياغة الحارض الزاهر.
من  الوطني  األرشــيف  ويســتهدف 
وضع صور اآلباء املؤسسني وسطور 
من ســريهم العطرة غــرس قيمهم 
الوطنية النبيلة يف العمل والقيادة ويف 
األجيال  نفوس  املستجدات يف  مواكبة 
التــي ســتحمل مســؤولية صناعة 
اإلمارات  مسرية  ومواصلة  املستقبل 

نحــو الصــدارة العامليــة؛ فاآلبــاء 
كانوا  اإلمارات  دولة  يف  املؤسســون 
وسيظلون قدوة عظيمة يف انطاقتهم 
من الصحراء وهم يحملون طموحات 
تعانــق الفضاء، وهــذا ما جعلهم ال 
يدخرون جهداً يف سبيل الوطن، وجعل 
ما حققوه من نهضة حضارية خالدا 

عىل مر األجيال.
اآلباء  صور  الوطني  األرشيف  ويضع 
املؤسســني يف مقدمة املنصة انطاقاً 
من حرصه عىل تعزيز االنتماء للوطن 

الهوية  وترســيخ  للقيــادة  والوالء 
الوطنية لدى أبناء املجتمع، واالفتخار 
القادة  قدمه  بما  املهرجان  زوار  أمام 
العظماء يف سبيل الوطن وأبنائه، وبما 
حققوه لهم من عزة وكرامة وسعادة، 
ثماره  يؤتي  غراسهم  أن  عىل  وتأكيداً 
يف كل يــوم، وحرصاً عىل التسلســل 
التاريخي الواضــح يف منصة "ذاكرة 
الوطن" وهي توثق جوانب من تاريخ 
اإلمارات يف ظل قيادة اآلباء املؤسسني 
الذين أبهروا العالم بما تحقق يف زمن 

التي  الرشيدة  القيادة  قيايس، ويف ظل 
والعطاء  العمل  سارت عىل نهجهم يف 
الصدارة  نحو  باإلمارات  تنطلق  وهي 

بإنجازات بلغت الفضاء.
األرشــيف  أرادها  التي  املكانة  وتأتي 
منصة  يف  املؤسســني  لآلباء  الوطني 
"ذاكــرة الوطــن" تشــجيعاً عــىل 
يف  وعزيمة  بقوة  مسريتهم  استكمال 
املرحلة القادمــة والتي تبدأ اإلمارات 
فيها الخمسني عاماً املقبلة وصوالً إىل 

املئوية يف 2071.

وبتسلســل تاريخي يطلع الزائر عىل 
جوانب من ســري اآلباء املؤسســني، 
ومن ثم يتحول إىل ما تشهده اإلمارات 
اليوم من تطور وازدهار جاء تتويجاً 
التقنيات  لرؤاهم املســتنرية، وعــرب 
املتطورة يســترشف الزوار املستقبل 
عىل ضوء طموحــات دولة اإلمارات 
نحو  الواقع  ليتجاوزوا  قيادة وشعباً، 
املستقبل بما ســيحمله من إنجازات 
والعربي  املحيل  الصعيــد  عىل  مبهرة 

والعاملي.

الأر�سيف الوطني يعر�ض في من�سة »ذاكرة الوطن« �سور الآباء الموؤ�س�سين و�سطوراً 
من �سيرهم الخالدة

ن�ساء »تيمور- 
لي�ستي« ين�سجن 

نق�سات »كايف« على 
اأقم�سة »تاي�س« في 

اإك�سبو 2020 دبي

دبي ـ وام:
تعد نقشــات »كايف« مــن الفنون التقليديــة التي تتوارث 
النســاء مهاراتها من جيل إىل جيل يف »تيمور- ليشتي« وهي 
قائمة عىل األشــكال واألنماط الهندســية ، لذا كان معرض 
إكســبو 2020 دبي فرصة لزيارة جناح ذلك البلد الذي يقع 
يف جنوب رشق آســيا بني أسرتاليا وإندونيسيا، والتعرف عىل 
عاداته وتقاليده. وتمثل النســاء ثــروة برشية هامة، حيث 
تنســج أناملهن أقمشــة »تايس« يدويا باســتخدام خيوط 
القطــن خال موســم الجفاف بالجزيرة ؛ وهو شــكل من 
أشــكال النسيج التقليدي الذي ابتكرته نساء تيمور الرشقية 
وجزء أســايس من الرتاث الثقايف ومصدر دخل مهم بالنسبة 

للمرأة ، وُتســتخدم حياكة التيس للزينة االحتفالية ، وداللة 
عىل االحرتام والتقدير تجــاه الضيوف واألصدقاء واعتمدت 
تيمور الرشقية اســتخدام تايس بجانب الريش والحيل خال 

املراسم املهمة لها.
، أن صور وأنماط   2020 الجناح يف إكســبو  وأكد مسؤولو 
إىل  كبــرًيا من منطقة  اختاًفا  تختلف  »تايس«  منســوجات 
أخــرى ، كما تختلف بني الرجال عن النســاء ، حيث يرتدي 
تقليدًيا عبــارة عن لف إحدى األقمشــة حول  الرجــال زياً 
الخرص، بينما ترتدي النساء شكا من أشكال الفستان بدون 
حماالت منسوج عىل شكل أنبوب ، وقطعة قماش رفيعة يتم 

ارتداؤها حول الرقبة.
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عالج بـ»الروبوت«
 وتبني أن اإلصابة أثرت عليه بشــكل كبري وأدت إىل أذى يف 
الجزء السفيل من الجسم وعدم قدرته عىل الحركة بمفرده، 
ويف غضون شــهرين من التأهيل املكثف باســتخدام أحدث 
التقنيــات التكنولوجية املعتمدة عــىل الروبوتات و الذكاء 
امليش  من  عويضة  تمكن  اإلفــرايض  والواقع  اإلصطناعي 

بالعكاز.
و قال الدكتور مشعل القاسمي، الرئيس التنفيذي ملستشفى 
التأهيــل التخصيص يف أبوظبي: لم يكن الشــاب قادرا عىل 
الحركة أو الوقوف عندما دخل املستشــفى، فتوىل مبارشة 
برنامج  املستشفى وضع  التخصصات يف  فريق طبي متعدد 
بالتحديد، ضم  لحالتــه  تأهيل مكثف ومخصــص  إعــادة 
جلســات عديدة من العالج الفيزيائي والطبيعي والوظيفي 
التغذية املخصصة لحالته واملعدة من قبل  باإلضافة لربامج 

التغذية لدى املستشفى. إخصائيي 
وبدأ عويضة يف التدرج بالعالج عن طريق استخدام املشاية 
الطبيــة ثم انتقل لإلعتمــاد عىل العكاز فقــط، وبعد ذلك 
اســتطاع امليش بشــكل طبيعي، وخالل ثالث شــهور عاد 
عويضة  ملمارســة حياته وأنشطته اليومية بشكل طبيعي 
وخرج من املستشــفى ليكمل رحلــة عالجه ومتابعته عن 
الخارجية  العيادات  قســم  مع  جلســات  تخصيص  طريق 

التاهيل املتوفر يف املستشفى. إلعادة 
الفريق  أبــداه عويضة مع  الذي  والنشــاط  التعاون  وكان 

الطبي أحد أهم األسباب يف تقدم حالته وعالجه.

»اأوميكرون« يعيد 
العالم عىل مجموعة  الصحية حول  الجهات  أغلب  وتشــدد 
من الخطوات التي من شأنها ترسيع السيطرة عىل االنفالت 
الذي تسبب به متحور »أوميكرون« ويف مقدمتها الجرعات 
الداعمة ،ارتداء الكمامة ،تطبيق التباعد الجســدي، االلتزام 
التوعوي  الجانــب  عىل  والركيز  الصحــي  الحيــاة  بنمط 

ومواجهة التهويل واملعلومات املغلوطة حول الفريوس.
الجرعة الداعمة

و مع اســتمرار ظهور املتحــورات الجديدة من الفريوس، 
لجــأت الكثري من دول العالــم إىل اعتماد الجرعات الداعمة 
املناعية  االستجابة  تعزيز  بهدف  وذلك  كورونا  لقاحات  من 
العالية خاصة  املجتمع واملحافظة عىل مســتوياتها  ألفراد 
أن معدالت األجســام املضادة يف  الدراســات  أثبتت  أن  بعد 
جسم االنســان املطعم تنخفض مع مرور الوقت ومن هنا 
لفئات  املناعة خاصة  لتعزيز  الداعمــة  الجرعة  أهمية  تربز 

كبار السن وأصحاب األمراض املزمنة.

الكمامة والتباعد 
وأثبتت أرقام اإلصابات الكبرية التي ســجلها العالم مؤخرا 
منذ ظهور متحــور أوميكرون أن ارتداء الكمامة وااللتزام 
الصارم بقواعد التباعد الجســدي لم يعد خيارا بل رضورة 
حتميــة لكرس حلقة املوجة الجديدة مــن الفريوس، حيث 
أعلنت العديد من الدول التي خففت إجراءاتها االحرازية يف 
الفرة املاضية عن فرض قيود وحزمة إجراءات مشــددة .. 
ففي النمســا عىل سبيل املثال تم اإلعالن عن قواعد جديدة 
التباعد  وتطبيق  الكمامة  استخدام  وتشديد  الصحي  للحجر 
ملنع دخول  التجارية  املحــال  يف  الرقابة  الجســدي وتعزيز 
غــري املطعمني، ملكافحة تفيش املتحــور الجديد، ويف أملانيا 
تم االتفــاق بني حكومات الواليــات والحكومة االتحادية 
عىل تشــديد إجراءات دخول األماكــن العامة مثل املطاعم 

واملقاهي وغريها.
الحياة الصحية

الدراســات  والكثري من  العاملية  الصحــة  وتؤكــد منظمة 
البحثية أن الحياة الصحية القائمة عىل ممارســة الرياضة 
وتناول الغذاء الصحي واالبتعاد عن الضغوطات النفســية 
ومقاومتها  األجســام  مناعة  رفع  يف  رئيســيا  عمال  تمثل 
للفــريوس وتلعب دورا كبريا يف التخفيف من حدة تداعيات 

اإلصابة ورسعة الشفاء منها.
ودعت املنظمة الجمهور ملواجهة فريوس كورونا املستجد / 
نظام  اعتماد  منها  رئيسية  كوفيد19-/، عرب عدة خطوات 
غذائــي متكامل، ورشب كمية كافية من املاء، وممارســة 
النوم، وذلك للمحافظة عىل  الرياضة، وأخذ قسط وافر من 

الصحة العامة لإلنسان، وزيادة املناعة النفسية له.
مواجهة التهويل

انتشــارا  أوميكرون  متحور  ظهــور  منذ  العالم  ويشــهد 
رسيعا لإلشاعات واألخبار املغلوطة وحالة تهويل ومبالغة 
بالنســبة لألعراض التي يتسبب بها وخطورتها األمر الذي 
أمرا غري  العاملية وأطباء مستقلون  الصحة  اعتربته منظمة 

مقبول.
الوعي ســتكون سالحا حاسمة يف  أن معدالت  أطباء  وأكد 
مواجهــة الفريوس خالل الفرة القادمة حيث قال الدكتور 
عادل ســجواني أخصائــي طــب األرسة أن القلق املفرط 
واملبالغة يف الخوف قد تسبب مشاكل صحية أخطر حتى من 
اإلصابة بالفريوس نفســه، ويف الوقت ذاته حذر سجواني 
من املبالغة يف الالمباالة وعدم االلتزام بالتعليميات الصحية.

نورا المطرو�شي 
كمــا تــم إدراج رواد الفضاء يف برنامــج للتدريب الداخيل 
والغوص  الســباحة  ذلك  يف  بما  اإلمارات  بدولة  املركز  لدى 

وتمارين البقاء عىل قيد الحياة وتحسني القدرة عىل التحمل 
ودروس يف الطريان وأخرى لتعلم اللغة الروسية قبل التوجه 

إىل هيوستن.
يذكر أن برنامج اإلمارات لرواد الفضاء يعد أحد مشــاريع 
الربنامــج الوطنــي للفضاء ويحظى بتمويــل مبارش من 
صندوق تطوير قطــاع االتصاالت وتقنية املعلومات التابع 
للهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت والذي يهدف إىل دعم 
جهود البحث والتطوير يف قطاع االتصاالت يف الدولة وإثراء 
الدولة يف  اندماج  التقنية وتعزيز  ودعم وتطوير الخدمــات 

االقتصاد العاملي.

  ال�شعودية وقطر
تســتهدف مذكرة التفاهم، تعزيز التعاون بني هيئة حقوق 
ملكافحة  القطرية  الوطنية  واللجنة  الســعودية،  اإلنســان 

االتجار بالبرش، وفق وسائل إعالم سعودية.
وكانت الواليات املتحدة رفعت الســعودية من قائمة أسوأ 

.2020 الدول يف مكافحة االتجار بالبرش، العام 
الرياض،  السعودية  العاصمة  اســتضافت  املايض،  والشهر 
ضمن  القطرية،  السعودية  املتابعة  للجنة  التاسع  االجتماع 
جهــود تعزيز العالقات بــني البلدين يف أعقــاب املصالحة 

الخليجية.
يوم  ومرص  والبحرين  واإلمارات  والسعودية  قطر  ووقعت 
5 كانــون الثاني/يناير 2021 عىل بيــان القمة الخليجية 
التــي انعقدت يف محافظة العال الســعودية، وأنهت األزمة 
املندلعــة عــام 2017 بــني الدوحة من جهــة والرياض 

والقاهرة وأبوظبي واملنامة من جهة أخرى.

التحالف يطلق
وأوضح املالكي، أن التحالف والرشعية اليمنية يبحثون عن 

السالم، »إال أن ميليشيا الحوثي اختارت الحرب«. 
من جانبه أعلن محافظ شــبوة، تحرير املحافظة بشــكل 

كامل من ميليشيا الحوثي. 
وأتت زيارة املالكي إىل محافظة شــبوة، بعد يوم من إعالن 
قوات الجيش اليمني، استكمال السيطرة عىل كافة مديريات 

محافظة شبوة النفطية وتحريرها من قبضة الحوثيني.
املاضية، معارك عنيفة بني  األيام  وشــهدت شــبوة خالل 
عســيالن  مديريات  يف  الحوثيني  ومســلحي  الجيش  قوات 
وبيحــان وعني، وامتد هذا القتال تجــاه مديرية نعمان يف 

البيضاء وأجزاء من مديرية حريب يف محافظة مأرب.
ومنذ أكثر من ســبع سنوات يشــهد اليمن رصاعا مسلحا 
بني القوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف الذي تقوده 

بتلقي  املتهمني  الحوثيني  السعودية من جهة،  ومســلحي 
الدعــم من إيران من جهة ثانية، بعــد أن انقلب األخريون 
عىل«الرشعية« وسيطروا عىل العاصمة صنعاء ومحافظات 

يمنية عدة، بقوة السالح.

ال�شي�شي يوؤكد    

ومن جانبه؛ أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره وامتنانه 
لجهود مرص الصادقة بقيادة الرئيس الســيىس ومساعيها 
الشــعب  وتمكني  الفلســطينية،  القضية  دعم  يف  املقــدرة 
الفلســطيني من مواجهة التحديــات املختلفة التي تواجه 
هذا  التاريخي يف  بدور مرص  الفلسطينية، مشــيداً  القضية 
الصدد وما يتميز به من ثبات واســتمرارية بهدف التوصل 

إىل حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. 
وأضاف املتحدث الرســمي أن اللقاء شهد استعراض جهود 
إعــادة إعمار قطاع غــزة، فضالً عــن التباحث حول آخر 
املســتجدات عىل الساحة الفلســطينية، يف ضوء التطورات 
والتي  والدولية،  واإلقليمية  الداخليــة  األصعدة  جميع  عىل 
تمس بدورها أرجاء القضية الفلســطينية، وكذلك الجهود 
واالتصاالت املرصيــة اإلقليمية املكثفة يف هذا اإلطار خالل 
التشــاور  مواصلة  عىل  التوافق  تم  حيــث  األخرية،  الفرة 
والتنســيق املكثف ســواء عىل املســتوى الثنائــي أو عىل 
إعادة  الشقيق من أجل  األردن  الثالثي بمشــاركة  املستوى 

إحياء عملية السالم.

حكومة الإمارات 

جــاء ذلــك، يف حفــل افرايض نظمــه الربنامــج الوطني 
للمربمجني بحضور معايل عمر ســلطان العلماء، وزير دولة 
للذكاء االصطناعي واالقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن 
بعد، وممثيل رشكاء املبادرة اســتعرض املشاركون فيه أهم 
املبادرات والربامج التي سيعمل مقر املربمجني عىل إطالقها 

وتنفيذها خالل الفرة املقبلة.
وأكــد عمر ســلطان العلماء أن توجيهات صاحب الســمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم بإطالق مقر املربمجني 
تهدف إىل تطويــر مجتمعات برمجة متقدمة لتكون محركا 
الرقمي املســتقبيل، بما يسهم يف تحقيق  أساسيا لالقتصاد 
رؤى القيــادة وتوجهــات املبادئ العرشة للخمســني عاما 
املقبلة، بتحويل دولة اإلمارات إىل عاصمة عاملية للتكنولوجيا 
واستبقاء  الســتقطاب  عاملي  ومركز  املســتقبل،  واقتصاد 

العقول واملواهب واملبتكرين يف مختلف املجاالت.
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دبي �� �سمري ال�سعدي:

الســمراء  أفريقيا  لجناح  نعــود  أخرى  مرة 
املنتجات  بعــض  مــع  الحكاية  لنســتكمل 
واملعروضــات وخاصة الكريمــات والزيوت 
الطبيعيــة التي تعترب من أكثــر املعروضات 
التي  اليدوية  السالل  وأيضاً صناعة  بالجناح, 
الخوص  ولكن من  الســيدات  تشابه حقائب 
ويف صناعتها الكثري من الفن, وكذلك نستطلع 
حكايات الحرف اليدوية التي تعرض يف الجناح 
الضيوف  أمام  املهن  هذه  محرفو  ويمارسها 
مستعرضني أمامهم براعتهم وحرفيتهم فيما 
لنعرف  هؤالء  مع  ســنتحاور  لذا  يصنعون.. 

حكايات ما يعرضون وتصنعون.
الكرميات والزيوت الطبيعية

= ونبدأ مع شــيماء مأمون.. من الســودان 
تشارك يف القرية العاملية منذ أكثر من عرشون 
الســودانية  املنتجات  وتبيع  عاما وتعــرض 
املتعــددة مثل أنواع مختلفــة من الكريمات 
التي تستخدم  الســودانية  كالدلكة  الطبيعية 
مياس  وكريم  البــرشة,  وترطيب  لتقشــري 
وكريمات  السوداني,  والرمس  النحل  بعسل 
ترطيــب البرشة بمختلف نكهــات الفاكهة, 
وســكراب الليمون والعســل وزبدة الشــيا 
وخلطة ســكراب بالقهــوة لرطيب وتنعيم 
وتفتيــح البرشة الذي يتكــون من الصابون 
الطبيعية,  والقهوة  األرجان  وزيت  األفريقي 
والصمغ العربي املســتخدم يف الطب الشعبي 
اللبان  وبخور  البويل,  الجهاز  التهابات  لعالج 
بأنواع متعــددة منها اللبان الطبيعي للبخور 
والتجميــل, \والبخــور والحنــاء والعطور 
السوداني  الكركار  زيت  وأخريا  الســودانية, 
الذي يســتخدم يف تنعيم وإطالة الشعر وحل 

جميع مشاكله.
= وأمنيــة أم الخليفة.. من الســودان أيضا 
العاملية منــذ 11 عاما  القريــة  تشــارك يف 
التي  الســودانية  املنتجات  وتبيــع  وتعرض 
والزيوت  والخلطات  الكريمات  بني  ما  تتنوع 
العربي  السوداني والصمغ  الطبيعية والعسل 
الســودانية,  والحناء  والعطــور  والبخــور 
للشعر  الطبيعية  الزيوت  من  مختلفة  وأنواع 
من  عديدة  أنواع  جانب  اىل  وللعالج,  والجسم 
الصابــون الطبيعي وزبدة الشــيا الطبيعية, 
يف  يستخدم  الذي  الســوداني  الكركار  وزيت 
تنعيم وإطالة الشعر, والتبلدي الذي يستخدم 
يف الطب الشــعبي كعالج نقص الكالســيوم 
وارتفاع الكولسرول الضار يف الدم, والصمغ 
مستوى  تنظيم  لعالج  يستخدم  الذي  العربي 
الســكر يف الــدم وعــالج تقرحــات املعدة, 
والخلطات مثــل خلطة العروس, ومجموعة 
واملرة  الكركم  ومجموعــة  الزرقــاء,  النيلة 
وإزالة  لونها  لتوحيد  للبرشة  تستخدم  وكلها 

القشور والتصبغات الجلدية.

ال�سالل اخلو�ص
الســالل  أمــري.. يعــرض ويبيع  = عيــىس 
واملرجونــات املصنوعة من خــوص النخيل 
امللون والســادة, وهذه املعروضات تعرب عن 
اإلتقان والجمال يف صناعتها, كما أن السالل 
منها ما يعلف من الخارج بالقماش املزخرف 
الخفيف, وهي  الطبيعي  بالجلد  أو  واملنقوش 
الداخل..  من  أيضا  مغلفــة  تكون  كلها  أصال 
اىل جانب ذلك يعرض ويبيع شــأن غريه من 
أخرى  أفريقية  معروضات  الســالل  عاريض 
واملحافظ  النسائية  اإلكسسوارات  مثل بعض 
الكريمات  من  أنواع  وعدة  الرجالية,  الجلدية 
والزيــوت الطبيعية, وكريمات دهن الشــبا 

األطفال  ألعاب  مــن  أنواع  وبض  والكاكاو, 
الصغرية.

احلرف اليدوية

الحرف اليدويــة أو الصناعات التقليدية هي 
الصناعــات املعتمدة عىل اليد أو باســتخدام 
األدوات البســيطة فقط دون استعمال آالت 
حديثة.. والحــرف اليدوية من املهارات التي 
عالية..  بحرفّية  وممارســتها  تعلّمها  ُيمكن 
وقــد تطورت الحــرف اليدوية عــرب الزمن 
وتحّولت من مجــّرد هواية إىل أعمال ومهن 
مختلفة.. كما أصبحت من أهم األنشطة التي 
تلقى اهتماًما واسًعا.. وعىل الرغم من تطّور 
ات إال أنــه لم يتم االســتغناء  اآلالت واملعــدّ
اليدويــة وارتفعت قيمتها خالل  عن الحرف 
الوقت باعتبارهــا فًنا من الفنون التي تأخذ 
الكثري من التعــب والجهد.. لكنها تحتاج إىل 
مهارة عالية وإتقاٍن كبي، وتحتاج إىل الركيز 
والصــرب كما تحتاج إىل القــدرة عىل الخيال 
واإلبــداع.. ألّن معظم الحــرف اليدوية ُتعّد 
وذات طابع خاّص وجميل..  إبداعيــة  حرًفا 
تتنّوع الحرف اليدوية بشــكٍل كبري وتختلف 
أهميتها باختالف السلعة التي ُتنتجها.. لكنها 
بشــكٍل  وتطورت  طويل  زمٍن  منذ  موجودة 
األفريقية  اليدوية  الزمن.. والحرف  كبرٍي عرب 
أفريقيا بكل ما فيها  التي تنطق وتعرب عــن 
ومشــغوالت  وألوان  ومتناقضات  حياة  من 
يراها  من  يســتغرب  متقنة  وحرفية  يدوية 
العاملية  القرية  لذا تجد ضيــوف  من دقتها.. 
يبــادرون باقتنائها كتحــف تذكارية معربة 
للقارة الســوداء املفعمة بالغرائب واأللغاز.. 

اليدوية: ومن هذه الحرف 
= جيبي ســو.. من الســنغال يقــوم بعمل 
ثم  التيك  الخشــب  الصغــرية من  التماثيــل 
دهانــه.. حيث يقوم بتشــكيل التماثيل من 
من  مراحلها  بــكل  الضيوف  أمام  الخشــب 
قص وتشــكيل وتنعيم ودهان.. كذلك يقوم 
بعمــل نماذج لقــوارب وحيوانات كالزراف 
والحمار  والغزال  والخرتيت  والفيلة  والقردة 
الوحيش.. إىل جانب األقنعة الخشــبية والتي 
لهــا حكايات وحكايات يف أفريقيا حيث كان 
األفارقة يســتعملونها للتخفي.. وأطوال ما 

يصنعه تراوح ما بني 10 و100 سم.
يشــارك  الســنغال  من  مصيل..  عثمــان   =
وبالجناح  الثالثــة  للمرة  العاملية  القريــة  يف 
األفريقي, يلعب بحرفية بالخشب حيث يقوم 
قطع  عدة  من  تتكون  موسيقية  آلة  بتصنيع 
خشــبية صغرية وأسفلها نصفي ثمرة جوز 
الطرق  وعند  األفون..  واسمها  الناشف  الهند 
تصد  صغرية  بعصاً  الخشب  القطع  هذه  عىل 
عنها نغمات موســيقية شبيهة بالتي تصدر 
آلة  بتصنيع  يقوم  الكمان.. كما  أو  العود  من 
موســيقية أخرى شــبيهة بالربابة وتسمى 
كوري.. وكل هــذا أمام أعني الضيوف الذين 

يقومون بتجربة هذه اآلالت بسعادة.
= ســيال مويل.. من كينيا يشــارك يف القرية 
العامليــة للمــرة األوىل يف الجنــاح األفريقي 
ليعمل  الخشبية  بالقطع  باللعب  أيضاً  ويقوم 
منها تماثيل مــن أحجام مختلفة للحيوانات 
األفريقية بكل أنواعها من فيلة ووحيد القرن 
والنمور  الوحش واألسود  والزرافات وحمار 
األفريقية  والقرود.. كما يقوم بعمل األقنعة 
بأنواعهــا وحســب الدولــة او القبيلة التي 

وتقاليد  عادات  تفاصيل  وتظهر  تســتعملها 
ويقوم  لألقنعــة..  هذه  يســتخدم  من  هذه 
أيضــا بعمل بعض أدوات املطبخ الخشــبية 
واملغارف  املختلفــة  بمقاســاتها  كاألطباق 
اىل  وغريها..  واملاجات  والكاســات  واملالعق 
جانب بعض األلعاب الصغرية لألطفال.. وكل 
هــذا يدويا وأما الضيوف الذين يشــاهدون 
والدقة  بالحرفية  املتسم  يعمله  باستغراب ما 

والرسعة.
= أمــا جديــون موجابي.. مــن كينيا الذي 
الرابعة  للمــرة  العاملية  القريــة  يشــارك يف 
بكل حرفية  بالحجر  يلعب  األفريقي  بالجناح 
وإتقان ويطوعه ليعمل منه بيديه األشــكال 
الفنيــة واألدوات املطبخيــة وكل ما يخطر 
عىل البال.. فهو يشــكل مــن الحجر تماثيل 
للحيوانــات والطيــور األفريقيــة املعروفة 
مختلفة  ومقاســات  وبأحجام  أنواعها  بكل 
ومن  واملتوســطة..  الصغرية  بني  ما  تراوح 
تمثل  وتماثيل  الــورود  فازات  الفنية  التحف 
وامليداليات  والشمعدانات  األفريقية  األمومة 
وإطــارات الصور وبعــض املناظر الطبيعية 
األفريقية والهدايا التذكارية ورقع الشطرنج 
بأحجارهــا وعلب الهدايــا الصغرية وبعض 
األدوات  بعــض  وأيضا  األطفــال..  العــاب 
املطبخية كاألطباق بمقاسات مختلفة ومنها 
والكاســات  املالعق  وكذلك  بغطــاء  هي  ما 
اىل  وغريها..  الكبايــات  وقواعــد  واملاجات 
الصغرية  األفريقيــة  الطبول  بعــض  جانب 
من  بعملها  يقوم  والتي  الحجم  ومتوســطة 

الخشب والجلد.
= إيرنجو.. من كينيا ويشــارك يف منذ عرشة 
العاملية..  بالقرية  األفريقــي  بالجناح  أعوام 

هو رسام وفنان أفريقي يقوم برسم املناظر 
األفريقية  والحيوانات  األفريقية  واملشــاهد 
األقريقية  الوجوه  وأيضا  أنواعها..  بمختلف 
التفاصيل  فيهــا  مبيننا  والنســاء  للرجــال 
ويرسم  األفريقية..  والقســمات  والتقاطيع 
لوحــات وبروفايالت بمختلف املعاني للمرأة 
األفريقيــة وهي تحمل جــرار املاء أو وهي 
تــزرع األرض أو تحصــد املحاصيــل, أيضاً 
أمومة املــرأة األفريقية التي تعرب عن تعامل 
املرأة مع أطفالها بكل الحنان والحب.. وأخرا 
حسب  املختلفة  األفريقية  لألكواخ  رسومات 

املستعمل لدي القبائل األفريقية املختلفة.
بعمل  يقوم  أفريقي  فنان  دومو..  سيمون   =
لوحات طبيعية من أوراق الشــجر املجففة, 
لوح  عىل  ولصقها  األوراق  بقص  يقوم  حيث 
خشبي صغري بطريقة فنية لتشكل يف النهاية 
لوحــة أو منظــر طبيعي, وتجــد الضيوف 
حرفته  يمــارس  وهــو  حولــه  متحلقــني 
مندهشــني من رسعته وحرفيتــه يف العمل 
والوقت املستغرق إلنجاز هذه اللوحة, وفعال 
البد  الطريقة  العمــل وهذه  هذا  يرى  إن من 

وأن يقتني إحدى هذه اللوحات.
= وأخــرياً جــون جريما.. يلعب بالخشــب 
ليصنع من نماذج لكل أنواع الطيور األفريقية 
بأحجام صغرية ومتوسطة ثم يقوم بتلوينها 
وزخرفتها حســب ألــوان وزخرفة الطيور, 
كما يعمل مــن بعضها مجموعات تقف عىل 
كما  طبيعية,  طيور  وكأنها  فتبدوا  األغصان 
من  أنواع  بعض  بعمل  الطريقة  بنفس  يقوم 
األســماك األفريقية من الخشــب ولكن بعد 
تلوينها وتشطيبها تغري الضيوف باقتنائها.
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ال�شارقةـ  وام:

من  ال�ساد�سة  الن�سخة  فعاليات  ت�ست�سيف 

الفوتوغرايف  للت�سوير  الدويل  املهرجان 

املحرتفني  امل�سورين  »اك�سبوجر« نخبة من 

من  �سل�سلة  يف  العامل  اأنحاء  خمتلف  من 

احلوارات امللهمة يك�سفون خاللها ق�س�ص اأبرز 

ال�سور التي التقطوها وروؤيتهم جتاه املتغريات 

والق�سايا العاملّية.

ويفتح امل�سورون امل�ساركون يف املهرجان الذي 

ينظمه املكتب الإعالمي حلكومة ال�سارقة خالل 

الفرتة من 9 حتى 15 من فرباير املقبل يف مركز 

للتعرف  اجلمهور  اأمام  الباب  ال�سارقة  اإك�سبو 

اإىل كوالي�ص اأعمالهم وخال�سات جتاربهم حيث 

يتيح املهرجان من�سة عاملية للحوار الإبداعي 

حول اأحدث التوجهات والتقنيات امل�ستخدمة 

يف عامل فن الت�سوير الفوتوغرايف اإىل جانب 

الفنية  الأعمال  اأبعاد  على  ال�سوء  ت�سليط 

والق�س�ص املوؤثرة التي تكمن وراء كل منها.

ففي جل�سة بعنوان »الك�سف عن حقيقة �سياحة 

احلياة الربية« ي�سلط اآرون جيكو�سكي ال�سوء 

على عالقة الإن�سان املعقدة مع �سناعة �سياحة 

احلياة الربية فيما تتحدث امل�سّورة املقدونية 

الأ�سرتالية بيلجانا جوروكوف�سكي عن رحلتها 

املليئة باملفاجاآت وال�سغف بثقافات العامل يف 

جل�سة »رحلة اكت�ساف الذات من خالل الت�سوير 

الربيطاين  امل�سور  ويتناول  الفوتوغرايف« 

ليفون بي�ص حتديات الت�سوير بالتكبري العايل 

يف جل�سة »احلدود الق�سوى لت�سوير املاكرو«.

يف  بروك  �ستيفن  املعماري  امل�سور  وي�سارك 

النماذج  العمارة:  »ت�سوير  بعنوان  جل�سة 

التاريخية والتطبيقات املعا�رصة« فيما يتناول 

امل�سور عمر هافانا يف جل�سة »كيف �سكلت 

و�سائل الإعالم حالة ال�سرب« مو�سوع تراجع 

الهتمام الإعالمي بق�سية زلزال نيبال وتبعاته 

والتي �سكلت مو�سوع فيلمه الوثائقي الرائد.

قلب  »من  بعنوان  جل�سة  املهرجان  وينظم 

احلرب على داع�ص« جتمع امل�سور راي ويلز 

وامل�سورة واملخرجة الت�سيكية يانا اأندرت التي 

والق�سايا  النزاع  مناطق  على  اأعمالها  ترتكز 

عن  خمتلفة  ق�س�سًا  تروي  حيث  الإن�سانية 

بنف�سها  �سهدت  وكيف  والعزمية  ال�سجاعة 

خماطر تلك احلرب.

الطريق«  قارعة  على  »م�سادفة  جل�سة  ويف 

ي�رصح فينيت فوهرا كيفية تركيب ال�سور يف 

ت�سوير  احرتاف  على  مركزاً  الثانية  من  جزء 

ال�سوارع فيما يناق�ص اآلن �سالر اأهمية الت�سوير 

الفوتوغرايف بالأ�سود والأبي�ص يف جل�سة »واقع 

الت�سوير اأحادي اللون«.

اأثر  بان  اإيفان  الهولندي  امل�سور  وي�ستك�سف 

عن�رصي ال�سوء والظالم على اإظهار جماليات 

البناء التقليدية يف بوركينا فا�سو واأثرهما على 

حياة ال�سكان يف جل�سة »ملحة من ال�سوء« يف 

حني يتناول فرانك فورنييه يف جل�سة »الآخر« 

تاأثري العنف ودوره يف �سياغة تاريخ الب�رصّية.

جول  جيوغرافيك  نا�سيونال  م�سور  ويك�سف 

�سارتور اأمام اجلمهور تفا�سيل واأ�رصار جتربته 

يف ت�سوير احليوانات يف املحميات وحدائق 

احليوان يف العامل خالل م�ساركته يف جل�سة 

»بناء فلك ال�سور« فيما ي�سلط كري�ص رينييه 

ال�سوء على اأهمية الثقافة يف جل�سة »ثقافات 

على الهام�ص: توثيق ح�سارة القبائل الأ�سلية 

يف العامل«.

�سوليفان  اأيدان  الإعالمي  اخلبري  ويتحدث 

عن  �ستودارت«  توم  ذكرى  »يف  جل�سة  يف 

فيما  العاملي  ال�سحفي  امل�سّور  هذا  م�سرية 

ي�سارك �سريجي بونوماريف يف جل�سة »فر�ص 

جديدة: خالل الإغالق الكامل اأثناء اجلائحة« 

ي�سور  الذي  الأخري  م�رصوعه  فيها  ويتناول 

فيه ال�سوارع اخلالية يف مدينته مو�سكو ويف 

امل�ساريع  امل�ستقل:  امل�سور  جل�سة »حتديات 

�سان�سيز  ايبارا  دييجو  يناق�ص  الأمد«  طويلة 

الأحداث  ال�سوء على  دور امل�سّور يف ت�سليط 

املاأ�ساوية والبحث عن اأ�سبابها بدًل من تقدمي 

اإجابات منطية.

وي�سهد املهرجان جل�سة م�سرتكة بعنوان: »قوة 

فن الت�سوير الفوتوغرايف« يتحدث فيها كل من 

وجوردان  بيليغور�سي  ويوري  كوردان  دانيال 

الفوتوغرايف  الت�سوير  اإمكانات  عن  هاموند 

ودوره يف التاأثري على الآخرين فيما ي�ستعر�ص 

اأعماله  من  فريدتني  جمموعتني  زيدي  طارق 

احلائزة على جوائز �سمن عر�ص تقدميي خالل 

جل�سة »الأنيقون يف الكونغو« و«�سلفادور: اأمة 

حمتجزة« ويناق�ص امل�سّور الهولندي جا�سرب 

حول  بوب«  اإىل  »تعرفوا  م�رصوعه  دوي�ست 

اإعادة تاأهيل طائر النحام /فالمينغو/.

اأعماله  من  اثنني  �رصودر  اآلين  وي�ستعر�ص 

احلائزة على جوائز والتي �سورها يف اإندوني�سيا 

وهما »عمليات اإنقاذ اإن�سان الغاب« و«الفر�سان 

ال�سغار« والتحديات التي واجهها خالل تلك 

كيف   « بعنوان  جل�سة  وذلك خالل  التجربة، 

ُتبنى الق�س�ص« فيما ياأخذ غار�سيا دي مارينا 

احل�سور للتعرف على تفا�سيل الرحلة الإبداعّية 

لإن�ساء ف�ساء بديل با�ستخدام مكّونات جامدة. 

ويقدّم �ستيف ماكوري يف جل�سة »م�ساٍع فردية: 

رحلة �ستيف ماكوري ال�سهرية« نظرة معمقة 

حول اأبرز املغامرات واملوا�سيع التي تناولها 

بدءاً من �سوره ال�سحفية الأوىل و�سوًل لرحلته 

اإىل اأفغان�ستان اإىل جانب رحالته العديدة عرب 

الهند وباك�ستان وتغطيته للدمار الذي خلفته 

حرب اخلليج عام 1991.

ال�سابقة  املدنية  احلقوق  حمامية  تتحدث  و 

كورنوال يف  ديبي  الوثائقية  الأفالم  و�سانعة 

جل�سة »ت�سليط ال�سوء على الق�س�ص امللّحة« 

البحث  يف  وجتربتها  املهنية  م�سريتها  عن 

والتفاو�ص اإىل جانب توثيق ن�ساطات الأنظمة 

وثائق  احل�سور  يناق�ص  حني  يف  ال�رصّية 

جونكالو فون�سيكا احلائزة على جوائز والتي 

منها  تعاين  التي  احلادة  ال�سكن  اأزمة  ت�سور 

العا�سمة الربتغالية ل�سبونة وذلك يف جل�سة 

بعنوان »توثيق اأزمة ال�سكن«.

يعرّف  العيون«  »لغة  بعنوان  جل�سة  يف  و 

تفا�سيل مده�سة  اجلمهور على  ترول  موجني 

عن رحالته حول اإفريقيا واآ�سيا ، ويتحدث عن 

�سغفه للنظر يف اأعني الرئي�سيات فيما ي�سارك 

امل�سور الربيطاين جورج جورجيو يف جل�سة 

»الفرد واملجتمع« ويتناول فيها اأ�رصار العملية 

الإبداعية ومراحل تطّور م�ساريعه التي تناق�ص 

والعامل  واملجتمع  الفرد  بني  املعقدة  احلالة 

جيم�ص  الأمريكي  امل�سّور  ،ويقدم  احل�رصي 

لتوثيق  املهنية  حياته  كرّ�ص  الذي  ناكتوي 

احلروب والق�سايا الجتماعية احلرجة جل�سة 

بعنوان »نظرة اإىل ال�سحافة املرئية يف ع�رص 

و�سائل التوا�سل الجتماعي واحلقائق البديلة«.

ال�شارقةـ  وام:

م مركز ال�سارقة لالت�سال بالتعاون مع نادي ال�سارقة  نظَّ

لل�سحافة التابعني للمكتب الإعالمي حلكومة ال�سارقة 

من  لعدد  خورفكان  مدينة  �سياحية يف  جولة  اأم�ص 

الإعالميني و�سيوف الن�سخة الثانية من ملتقى ال�سارقة 

ملراكز الت�سال الذي ينطلق غداً حتت �سعار »حلول 

ال�سيخ �سلطان  رقمية.. جتارب دولية« برعاية �سمو 

بن اأحمد القا�سمي نائب حاكم ال�سارقة رئي�ص جمل�ص 

ال�سارقة لالإعالم يف فندق اأو�سيانيك خورفكان.

اجلذب  ومناطق  املدينة  معامل  اأبرز  اجلولة  �سملت 

واملناطق  الطبيعية  املناظر  جتمع  التي  ال�سياحية 

الرتاثية التي تتمتع بها خورفكان حيث بداأت اجلولة 

بزيارة ا�سرتاحة �سد الرفي�سة بتواجد املهند�ص خالد 

قدَّم  الذي  لالت�سال  ال�سارقة  مركز  مدير  النقبي  عمر 

واملرافق  املنطقة  حول  تف�سيليًا  �رصحًا  لل�سيوف 

والأن�سطة املوجودة بها وال�سالل ال�سناعي الذي يبلغ 

اإىل  بالإ�سافة  البحرية  داخل  وي�سب  مرتاً   55 طوله 

اجلل�سات العائلية ومناطق األعاب الأطفال التي تتميز 

بها ال�سرتاحة. 

كما تعرف ال�سيوف على قرية جند املق�سار التاريخية 

اأحد اأهم مراكز التجمعات الب�رصية القدمية بوادي �سي 

والتي يتجاوز عمرها اأكرث من 100 عام مع املرور على 

عدد من معامل خورفكان وبع�ص املوؤ�س�سات احلكومية 

للمعاقني  خورفكان  ونادي  املقاومة  ن�سب  مثل: 

والنقل  والتكنولوجيا  للعلوم  العربية  والأكادميية 

البحري وجامعة ال�سارقة فرع خورفكان و�سارية العلم.

وقدَّم عبد اهلل النقبي رئي�ص ق�سم الت�سغيل مبركز ال�سارقة 

لالت�سال تعريفًا للح�سور بدور املركز واخلدمات التي 

يقدمها باعتباره الواجهة املعلوماتية الرئي�سية وحلقة 

الو�سل بني املتعاملني واجلهات احلكومية يف جميع 

مدن ومناطق الإمارة مو�سحًا اأن هناك اأكرث من 10 اآلف 

خدمة مفعلة داخل املركز الذي ي�ست�سيف 10 جهات 

حكومية ويعمل على مدار 24 �ساعة.
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»مرور راأ�س الخيمة« تد�ّشن الحملة 

المرورية الأولى لعام 2022 تحت �شعار 

»احذر تقلبات الطق�س«

انطالق �شوق المحتوى الرم�شاني 

الإلكتروني بدورته الثانية افترا�شياً

راأ�س اخليمةـ  وام:

د�ّسن العميد احمد �سعيد النقبي مدير اإدارة املرور 

والدوريات ب�رصطة راأ�ص اخليمة، احلملة املرورية 

/احذر  �سعار  لعام 2022م حتت  الأويل  الفرعية 

املرور  قطاع  مبادرات  �سمن  الطق�ص/  تقلبات 

الطرق، وتوعية  ال�سالمة املرورية على  لتح�سني 

الطق�ص،  تقلبات  مبخاطر  املجتمع  �رصائح  كافة 

اإىل  الرامية  الداخلية  وزارة  لإ�سرتاتيجية  تطبيقًا 

�سبط اأمن الطرق.

�ست�ستمر  احلملة  ان  النقبي،  اأحمد  العميد  واأكد 

اإدارة  وتنفيذ  اإ�رصاف  حتت  كامل/  /�سهر  ملدة 

بهدف  اخليمة،  راأ�ص  ب�رصطة  والدوريات  املرور 

رفع الوعي املروري لدى م�ستخدمي الطريق حول 

خماطر تقلبات الطق�ص، وتفادي احلوادث املرورية 

التي تتزايد اثناء تغري الأحوال اجلوية يف اأوقات 

ال�سباب وهطول الأمطار.

واأ�ساف باأن احلملة �سملت اإعداد فيديوهات توعوية 

تو�سح املحاذير التي يجب جتنبها عند القيادة 

يف وقت تقلبات الطق�ص وهطول الأمطار الغزيرة، 

مبا يحقق امن و�سالمة جميع م�ستخدمي الطريق، 

اإىل  الرامية  الداخلية  وزارة  ل�سرتاتيجية  تطبيقًا 

ن�رص وتعزيز الأمن وال�سالمة يف الطرق من خالل 

ن�رص التوعية والتثقيف املروري بالقوانني واللوائح 

املرورية بني جميع م�ستخدمي الطريق، والتاأكيد 

تغري  اثناء  واحلذر  احليطة  اأخذ  باأهمية  عليهم 

الأحوال اجلوية.

راأ�ص  والدوريات ب�رصطة  املرور  اإدارة  مدير  وحذر 

اخليمة، كافة م�ستخدمي الطريق، ممن ي�ستهوون 

ارتياد  بتجنب  الطبيعة  ويتحدون  املغامرات 

وعبور  الأمطار،  هطول  اأثناء  اجلبلية  املناطق 

هذا  بنتائج  ال�ستهانة  وعدم  الأودية،  جماري 

التحدي الذي قد يعر�ص حياتهم وحياة الآخرين اإىل 

اخلطر، داعيًا جميع م�ستخدمي الطريق اإىل اللتزام 

بالقوانني املرورية وجتنب القيادة ب�رصعة عالية.

دبيـ  وام:

انطلق اأم�ص �سوق املحتوى الرم�ساين الإلكرتوين 

يف دورته الثانية وي�ستمر يومني افرتا�سيا وتعد 

من�سة �سنوية خم�س�سة مل�سرتي ومنتجي جميع 

الرتفيهي  واملحتوى  التلفزيونية  الربامج  اأنواع 

ل�سهر رم�سان املبارك.

تقدم هذه الدورة من ال�سوق الفرتا�سي للمتخ�س�سني 

على  لالطالع  ذهبية  فر�سة  باملجال  واملهتمني 

الربامج احل�رصية لل�سهر الف�سيل والتي يتناف�ص 

قطاع  املهتمني يف  من  العديد  ا�ستحواذها  على 

تلفزيونية  حمطات  من  الإلكرتوين  املحتوى 

الإلكرتوين  البث  وتطبيقات  الربامج  ومنتجي 

والتي لقت طلبا �سديدا وجناحا كبريا يف العامني 

املا�سيني.

 - الإلكرتوين  الرم�ساين  املحتوى  �سوق  وي�سهد 

اإندك�ص لتنظيم املوؤمترات  والذي تنظمه موؤ�س�سة 

واملعار�ص الع�سو يف اندك�ص القاب�سة - اهتماما 

كبريا من اأبرز �سناع املواد الإعالمية يف املنطقة 

الأندوني�سية   MNCSkyVision منهم  و 

العربية  ال�سبكة  و  وروتانا  املغربية   2M و 

و  الرتكية   7  Kanal و  الأردنية  لالإعالم 

الباك�ستانية   AryDigitalNetwork
وزي  والتليفزيون  لالإذاعة  ال�سارقة  هيئة  و 

 MiMediaو الإماراتية   Vuclipو الوان 

و املاليزية   International
WaltDisney India من الهند.

ومن �ساأن هذا احلدث اأن يتيح الفر�سة للمنتجني 

اإ�سافة  الربامج  اأحدث  على  للتعرف  واملوزعني 

اإىل تن�سيق وتطوير ال�رصاكات البناءة مع خمتلف 

يف  الزمالء  على  والتعرف  التلفزيونية  القنوات 

املجال مما ي�سهل عملية �رصاء املحتوى والتن�سيق 

الإجتماعات  خدمة  خالل  من  ال�سفقات  لإبرام 

امل�سبق حجزها.

الإلكرتوين  الرم�ساين  املحتوى  �سوق  ي�سم  و 

الإقليمي  املحتوى  وموزعي  منتجي  اأبرز 

و الرتكية   Blue Media مثل  والدويل 

و الأملانية   ZDF Enterprises
و املغربية   ImageFactory

اإىل  بالإ�سافة  املاليزية   MediaPrima
 Qeesh Productions و Kaband

من دولة الإمارات العربية املتحدة.

تاأتي هذه الفعالية �سمن جهود اإندك�ص وروؤيتها 

وتعترب  عامليا وحمليا  الإعالمي  احلراك  لتعزيز 

اأبوابا  يفتح  مثاليا  اإعالميا  مركزا  الإمارات  دولة 

لفر�ص متعددة للتوا�سل يف ال�سوق الإعالمي.

يومية .. �شيا�شية .. م�شتقلة

الأربعاء 12 يناير 2022ـ  العـدد 14942  
12 متابعات

نخبة من الم�شورين العالمين ينقلون خبراتهم لجمهور »اك�شبوجر 2022«

ملتقى ال�شارقة لمراكز الت�شال ينظم جولة �شياحية 

ل�شيوفه في خورفكان

معر�س عالم القهوة ينطلق اليوم في دبي 

بح�شور 7 اآلف متخ�ش�س وخبير
دبيـ  وام:

تنطلق �سباح اليوم الأربعاء فعاليات 

اأوف  /وورلد  القهوة  عامل  معر�ص 

ثالثة  ملدة  ي�ستمر  الذي  كويف/ 

زائر  اآلف   7 من  اأكرث  مب�ساركة  اأيام 

�سناعة  رّواد  من  وخبري  متخ�س�ص 

واملنطقة  الدولة  داخل  من  القهوة 

وجميع اأنحاء العامل.

اإىل  بال�سافة  احلدث  يف  وت�سارك 

الإمارات التي ت�ست�سيف احلدث على 

من  وطنية  اأجنحة  مرة  لأول  اأر�سها 

كل من ا�سرتاليا و الربازيل و بوليفيا 

اإثيوبيا  و  ال�سلفادور  و  كولومبيا  و 

و  الهند  و  اإندوني�سيا  و  وجواتيمال 

اململكة  و  كوريا  و  كينيا  و  اإيطاليا 

العربية ال�سعودية والكويت و نيبال 

و  رومانيا  و  الربتغال  و  بولندا  و 

اململكة  و  اأوكرانيا  و  �سنغافورة 

املتحدة و الوليات املتحدة الأمريكية.

خا�سة  اأهمية  الدورة  هذه  وتكت�سب 

لنعقادها بالتزامن مع معر�ص اأك�سبو 

2020 دبي ويف مركز دبي للمعار�ص 

مبوقع اإك�سبو وي�سارك بها اأكرث من األف 

�رصكة عار�سة وعالمة جتارية وتزداد 

الذي  النجاح  خلفية  على  اأهميتها 

حققته الدورات ال�سابقة التي اأقيمت 

ذلك  يف  مبا  اأوروبية  مدن  عدة  يف 

 2018 اأم�سرتدام  و   2017 بوداب�ست 

كما   2021 ووار�سو   2019 برلني  و 

الأمريكية  الوليات  من  ثالث  �سهدت 

 2019 وبو�سطن   2018 �سياتل  هي 

ونيو اأورليانز 2020 الأمريكية اإقامة 

ثالث دورات ناجحة اأخرى.

بطولتني  العام  هذا  دورة  ت�ست�سيف 

بطولة  هما  معتمدتني  وطنيتني 

ونهائيات  الوطنية  القهوة  تذّوق 

بطولة الإبريق الوطنية حيث يحظى 

متثيل  بفر�سة  بالبطولتني  الفائزون 

يف  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة 

النهائيات العاملية يف معر�ص وورلد 

اأوف كويف التي تقام هذا العام باإحدى 

الإعالن  يتم  و�سوف  الأوروبية  الدول 

عنها قريبًا. وتقام البطولتان لالحتفاء 

دولة  يف  العربية  القهوة  ب�سناعة 

واملنطقة  املتحدة  العربية  الإمارات 

يف  اأ�سا�سًيا  جزًءا  القهوة  ُتعدّ  حيث 

وتعك�ص  الأ�سيلة  العربية  ال�سيافة 

تراث  اأ�سالة  بها  املرتبطة  التقاليد 

املنطقة وعراقتها.

يحظى املعر�ص بدعم وا�سع من رّواد 

القهوة على امل�ستوى املحلي  قطاع 

من  للعديد  مهّمة  من�ّسة  وي�سّكل 

اجلهات العار�سة للرتويج ملنتجاتها 

اجلديدة، ومن بينهم ناجي �سوراتي 

العام  واملدير  املوؤ�س�ص  ال�رصيك 

اإذ  اأرتيزان رو�سرتي  ملحم�سة ماتينا 

دبي  من  تتخذ  التي  ال�رصكة  تطلق 

امل�سّماة  اجلديدة  قهوتها  لها  مقراً 

الطريقة  باعتبارها   »V. DRIP«

املخت�سة  القهوة  لتح�سري  املبتكرة 

التي تر�سي اأ�سحاب الذوق الرفيع كما 

ت�ستعر�ص جمموعة من اأ�سناف القهوة 

النادرة لديها مثل »اإيزمريالدا جي�سا 

نات�سورال« من باناما و«اأوريجينال 

و«كاب  جامايكا  من  ماوننت«  بلو 

كو�ستاريكا  من  اإك�سلن�ص«  اأوف 

بالإ�سافة اإىل اأرقى اأنواع النب اليمني 

الدورة  انطالق  ومبنا�سبة  والإثيوبي. 

ومنطقة  دبي  يف  للمعر�ص  الأوىل 

احلمادي  خالد  قال  الأو�سط  ال�رصق 

يف  التنفيذي  للرئي�ص  الأول  النائب 

دي اأك�ص بي ليف اأن ا�ست�سافة دبي 

الرا�سخة  مكانتها  تعزز  احلدث  لهذا 

يف �سوق القهوة العاملي وميّثل هذا 

لل�رصكات  تاريخية  فر�سة  املعر�ص 

ل�ستعرا�ص  والإقليمية  املحلية 

اخلربات واملهارات التي طاملا حتلّت 

بها املنطقة يف جمال القهوة و�سوف 

ُت�سهم هذه الدورة بكل تاأكيد يف خلق 

فر�ص عمل جديدة ومهّمة للم�ساركني 

املحليني والإقليميني والعامليني.

ال�شارقةـ  وام:

عن  اخلريية  ال�سارقة  جمعية  اأعلنت 

بدء تلقيها طلبات امل�ساركة يف العر�ص 

اجلماعي الثامن داخل الدولة والذي من 

من  الأول  اُلثلث  خالل  تنظيمه  املقرر 

ال�سباب  من  عددا  لي�سمل  اجلاري  العام 

ذوي الدخل املحدود املقبلني على الزواج 

اجلماعية  الأعرا�ص  م�ساريع  غرار  على 

ال�سنوات  خالل  اجلمعية  نفذتها  التي 

املا�سية.

املدير  خادم  بن  �سلطان  عبداهلل  وقال 

من  بتوجيه  اإنه  للجمعية  التنفيذي 

مت  ملا  وتنفيذا  اجلمعية  اإدارة  جمل�ص 

العامة  الإ�سرتاتيجية  باخلطة  اإقراره 

تنظيم  تقرر  امل�ساريع  هذه  لإ�ستدامة 

ُيعد  والذي  اجلماعي  الُعر�ص  م�رصوع 

الثامن يف تاريخ اجلمعية منذ تاأ�سي�سها 

مواطني  من  ال�سباب  من  عدد  مب�ساركة 

واأبناء  املرا�سيم  واأ�سحاب  الدولة 

من  امل�ستفيدين  غري  من  املواطنات 

تعزيز  بهدف  الزواج  �سندوق  م�ساعدات 

ال�سباب نحو  والولء يف قلوب  الإنتماء 

يف  الفعالة  وامل�ساهمة  الوطن  خدمة 

بناء املجتمع ومتكينهم من اإمتام مرا�سم 

زواجهم ليتحقق ال�ستقرار النف�سي.

الذي  اللكرتوين  بالتحول  عمال  واأ�ساف 

�سهدته اجلمعية ب�سكل كامل فاإن تقدمي 

الُعر�ص  م�رصوع  يف  امل�ساركة  طلبات 

اللكرتوين  املوقع  خالل  من  اجلماعي 

التي  ال�سرتاطات  من  لعدد  ووفقا  فقط 

العر�ص  مل�رصوع  العليا  اللجنة  اأقرتها 

اجلماعي للوقوف على الفئات امل�ستحقة 

مو�سحا اأن اإمكانية تقدمي الطلبات ملن 

مل ي�سبق لهم الزواج مطلقا من قبل من 

مواطني الدولة واأ�سحاب املرا�سيم واأبناء 

املحدود  الدخل  اأ�سحاب  من  املواطنات 

بتكاليف  الإيفاء  مبقدورهم  لي�ص  ممن 

ومتطلبات الزواج فيما ُي�ستثنى من ذلك 

الأ�سخا�ص الذين يقومون مقام رب وعائل 

مع  والده  عجز  اأو  وفاة  نتيجة  اأ�رصته 

واملحا�رصات  للدورات  الزوجني  ح�سور 

التوعوية التي تنظمها اجلمعية.

الفرتة  انتهاء  مبجرد  اأنه  اإىل  اأ�سار  و 

الزمنية املحددة لإ�ستالم الطلبات �سوف 

الطلبات  تلك  كافة  بدرا�سة  البدء  يتم 

اإ�ستحقاقا  الأكرث  الفئات  على  للوقوف 

داعيا  امل�رصوع  هذا  يف  للم�ساركة 

ال�ستفادة من  اإىل  الزواج  املقبلني على 

هذه املبادرة تي�سريا عليهم يف بناء اأ�رصة 

على قواعد ثابتة والتوا�سل املبا�رص مع 

اجلمعية من خالل الرقم املجاين 80014 

بامل�رصوع  متعلقة  ا�ستف�سارات  لأية 

متوجها بالدعوة اإىل املح�سنني اأ�سحاب 

الأيادي البي�ساء كونهم املوؤ�رص الأ�سا�سي 

�سائر  من  وغريه  امل�رصوع  جناح  يف 

م�ساريع اجلمعية.

اأبوظبيـ  الوحدة: 

�سبطت �رصطة اأبوظبي 7873 خمالفة 

»عبور م�ساة للطريق من غري الأماكن 

اللتزام  وعدم  لعبورهم  املخ�س�سة 

املا�سي  العام  ال�سوئية  بالإ�سارات 

2021م باإمارة اأبوظبي، معر�سني بذلك 

اأنف�سهم وم�ستخدمي  الطريق الآخرين 

للخطر .

ودعت مديرية املرور والدوريات امل�ساة 

اإىل �رصورة  اللتزام بالعبور الآمن من 

وا�ستخدام  لهم  املخ�س�سة  الأماكن 

باإ�سارات  واللتزام  والأنفاق  اجل�سور 

امل�ساة ال�سوئية على التقاطعات التى 

تعمل بالتزامن مع الإ�سارات ال�سوئية 

لتنظيم حركة �سري املركبات.

وحذرت من خطورة العبور الع�سوائي 

للطريق والذي يعترب من اأهم الأ�سباب 

الرئي�سية لوقوع حوادث الده�ص وحثت 

العبور  بقواعد  اللتزام  على  امل�ساة  

خلو  من  والتاأكد  للطريق  ال�سحيحة 

ال�سارع من املركبات.

من  امل�ساة  و�سالمة  اأمن  اأن  واأكدت 

املهمة  ال�سرتاتيجية  الأولويات 

امل�ستمرة  اجلهود  اىل  بالإ�سارة   ،

املرورية،  ال�سالمة  �رصوط  لتح�سني 

اإن�ساء  نتيجتها  كان  والتي  للم�ساة 

الطرق  على  اجل�سور  من  العديد 

معابر  وحت�سني  واخلارجية  الداخلية 

�سطحية  ممرات  اإن�ساء  و  امل�ساة، 

واإغالق  �سوئية،  باإ�سارات  حمكومة 

الطرق  على  الأ�سوار  بعمل  الفجوات 

املختلفة مبا يعزز من �سالمتهم .

ال�سائقني على النتباه حلركة  وحثت 

واللتزام  الطرق  على  امل�ساة  عبور 

اأمن  اأن  موؤكدة  ال�رصعات  بخف�ص 

و�سالمة امل�ساة ُتعد م�سوؤولية م�سرتكة 

على  وال�سائقني  اأنف�سهم  امل�ساة  بني 

الطرق.

ال�سري  قانون  اأبوظبي  �رصطة  وتطبق  

واملرور الحتادي املادة رقم 89 وهي 

بال�سارات  امل�ساة  التزام  عدم  »اأ« 

ال�سوئية و »ب«عبور امل�ساة للطريق 

لعبورهم  املخ�س�سة  الأماكن  غري  من 

خمالفتها الغرامة 400 درهم.

�شرطة اأبوظبي : 7873 مخالفة »عبور م�شاة من غير الأماكن ال�شارقة الخيرية تبداأ اإ�شتقبال طلبات الُعر�س الجماعي الثامن

المخ�ش�شة خالل 2021



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

من :الطرف األول:  عائشة محمد احمد حنيفه املازمي     الجنسية: االمارات
 اىل الطرف الثاين:   عبدالغفار عبدالخالق   الجنسية: باكستان

 باسم التجاري ) مطبخ ومطعم شاكيل  ( رخصة صادرة من دائرة التنمية 
وصناعة  تجارة  بغرفة  واملسجلة   )   102489( برقم  بعجامن  االقتصادية 

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

من تاريخ نرش هذا االعالن.

بني  الرخصة  عن  تنازل  عىل  بالتصديق  العدل  الكاتب  سيقوم  أنه  العلم  يرجى 

االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول:   امان ياسمني اشيتا الجنسية: بنغالديش     اىل الطرف الثاين:   

امداد الحق برهان الدين الجنسية: بنغالديش

  باسم التجاري )  سعيد الشاميس لتنظيف املباين ( رخصة صادرة من دائرة التنمية 

عجامن  وصناعة  تجارة  بغرفة  واملسجلة   )   107980( برقم  بعجامن  االقتصادية 

برقم 143544

 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 يوما من تاريخ 

نرش هذا االعالن.

ليكن معلوما للجميع بأن السيدة / ايشايب شاميوال مقدم -هندية الجنسية وتحمل بطاقة 

حصتها  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  ترغب   ،)784198864757277( رقم   إماراتية  هوية 

البالغة )%100( وذلك للسيدة / ماهيش رسميورجان بيدوكو كريشيناير- هندية الجنسية 

يف   ،)784197574079618( رقم   املتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  هوية  بطاقة  وتحمل 

الشارقة مبوجب  بإمارة  تأسست  فردية  مؤسسة  الهندي(  املذاق  )كافترييا  املسامة  املنشأة 

رخصة رقم  )766637( 

وعمال لنص املادة )14( فقره 5 من القانون االتحادي رقم  )4( لسنة 2013 يف شأن الكاتب 

العدل ،فقد اقتىض نرش هذا اإلعالن للعلم وأنه سوف يتم التصديق عىل األجراءات املشار 

إليه بعد أسبوعني من تاريخ هذا اإلعالن فمن لديه أي اعرتاض عىل ذلك عليه اتباع السبل 

القانونية حيال ذلك.

بني  الرخصة  عن  تنازل  عىل  بالتصديق  العدل  الكاتب  سيقوم  أنه  العلم  يرجى 

االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول:  مريزا نديم بيك ميزرا اسلم بيك الجنسية: باكستان

  اىل الطرف الثاين:  كوماري برايتي بيبني بيهاري رشيفا ستاف الجنسية: الهند

االقتصادية  التنمية  دائرة  من  صادرة  رخصة   ) ناديه  كافترييا   ( التجاري  باسم    

بعجامن برقم ) 72553 ( واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجامن برقم 84676

 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 يوما من تاريخ 

نرش هذا االعالن.

الأربعاء 12 يناير 2022ـ  العـدد 14942 الأربعاء 12 يناير 2022ـ  العـدد 14942  الأربعاء 12 يناير 2022ـ  العـدد 14942 الأربعاء 12 يناير 2022ـ  العـدد 14942 

 االمارات العربية المتحدة

وزارة العدل

 االمارات العربية المتحدة

وزارة العدل

 االمارات العربية المتحدة

وزارة العدل

 االمارات العربية المتحدة

وزارة العدل

الكاتب العدل العامالكاتب العدل العام الكاتب العدل العامالكاتب العدل بال�شارقة

تنازل / بيع 
�إعالن

تنازل / بيع 
�إعالن

تنازل / بيع 
�إعالن

تنازل / بيع 
�إعالن

�أبوظبي-�لوحدة:

وافق املجل�س الوطني الحتادي خالل 

جل�سته الثالثة من دور انعقاده العادي 

ال�سابع  الت�رشيعي  للف�سل  الثالث 

ع�رش، التي عقدها برئا�سة معايل �سقر 

غبا�س رئي�س املجل�س اليوم بـ«قاعة 

زايد« يف مقر املجل�س، على م�رشوع 

قانون احتادي ب�ساأن اعتماد احل�ساب 

اخلتامي املوحد لالحتاد واحل�سابات 

اخلتامية للجهات امل�ستقلة عن ال�سنة 

املالية املنتهية يف 2020/12/31 م، 

كما وافق على طلب ردود من اجلهات 

اأو فائ�س  التي لديها عجز  الحتادية 

يف ميزانياتها.

ووجه اأع�ساء املجل�س �ستة اأ�سئلة اإىل 

تتعلق  منها  اأربعة  احلكومة  ممثلي 

الوظائف  توطني  تتناول  بالتوطني 

القطاع  يف  والإ�رشافية  الإدارية 

الإجازات  نظام  وتوحيد   ، اخلا�س 

و�ساعات العمل بني القطاعني اخلا�س 

املدير  من�سب  وتوطني  واحلكومي، 

احليوية  ال�رشكات  يف  التنفيذي 

مهنة  وتوطني  اخلا�س،  القطاع  يف 

مدققي احل�سابات يف الدولة و�سوؤالن 

يتعلقان بالتدريب امليداين وال�ساعات 

التعليم  موؤ�س�سات  لطلبة  التطوعية 

ال�سحي  والتاأمني  الدولة،  يف  العايل 

للمعلمني اجلدد.

ح�رش اجلل�سة معايل حممد بن هادي 

احل�سيني وزير الدولة لل�سوؤون املالية 

احلمادي  اإبراهيم  بن  ح�سني  ومعايل 

وزير الرتبية والتعليم ومعايل الدكتور 

عبدالرحمن بن عبداملنان العور وزير 

ومعايل  والتوطني  الب�رشية  املوارد 

العميمي  �سعيد  بن  حارب  الدكتور 

رئي�س ديوان املحا�سبة.

بخيت  عفراء  �سعادة  وجهت  فقد 

بن  اإىل معايل ح�سني  �سوؤال  العليلي 

التدريب   « حول  احلمادي  ابراهيم 

لطلبة  التطوعية  وال�ساعات  امليداين 

موؤ�س�سات التعليم العايل يف الدولة »، 

ووجهت �سعادة كفاح حممد الزعابي 

�سامل  بنت  جميلة  معايل  اإىل  �سوؤال 

ل�سوؤون  دولة  وزيرة  املهريي  م�سبح 

التعليم العام حول » التاأمني ال�سحي 

اإىل  اإرجاوؤه  ومت   « اجلدد  للمعلمني 

عن  الوزيرة  لعتذار  قادمة  جل�سة 

احل�سور.

ح�سن  �سابرين  �سعادة  وجهت  كما 

الدكتور  معايل  اإىل  �سوؤالني  اليماحي 

عبدالرحمن بن عبد املنان العور وزير 

 « حول  والتوطني،  الب�رشية  املوارد 

والإ�رشافية  الإدارية  الوظائف  توطني 

يف القطاع اخلا�س »، وحول » توحيد 

بني  العمل  و�ساعات  الإجازات  نظام 

القطاعني اخلا�س واحلكومي »، فيما 

الغول  خلفان  عبيد  �سعادة  وجه 

ال�سالمي �سوؤال اإىل معايل العور حول 

» توطني من�سب املدير التنفيذي يف 

ال�رشكات احليوية يف القطاع اخلا�س 

»، ووجهت �سعادة ناعمة عبدالرحمن 

العور  معايل  اإىل  �سوؤال  املن�سوري 

حول » توطني مهنة مدققي احل�سابات 

على  املجل�س  واطلع   .« الدولة  يف 

من  وردت  قوانني  م�رشوعات  خم�سة 

احلكومة منها ثالثة ب�سفة ال�ستعجال 

رئي�س  معايل  قبل  من  اإحالتها  مت 

وهي  املعنية،  اللجان  اإىل  املجل�س 

م�رشوع قانون احتادي ب�ساأن الأحداث 

للجنوح،  واملعر�سني  اجلانحني 

رد  ب�ساأن  احتادي  قانون  وم�رشوع 

العتبار اأحيال اإىل جلنة �سوؤون الدفاع 

وم�رشوع  واخلارجية،  والداخلية 

قانون احتادي ب�ساأن تنظيم الوكالت 

ال�سوؤون  جلنة  اإىل  اأحيل  التجارية 

املالية والقت�سادية وال�سناعية. 

قانون  م�رشوع  املجل�س  اأحال  كما 

العبادة  دور  تنظيم  ب�ساأن  احتادي 

الجتماعية  ال�سوؤون  جلنة  اإىل 

الب�رشية،  واملوارد  وال�سكان  والعمل 

وم�رشوع قانون احتادي بتعديل بع�س 

رقم  احتادي  بقانون  املر�سوم  اأحكام 

الأو�سمة  ب�ساأن   2021 ل�سنة   /23/

الع�سكرية  وال�سارات  وامليداليات 

والداخلية  الدفاع  �سوؤون  جلنة  اإىل 

واخلارجية.

الريا�ض-وام:

اأعمال  الثالثاء  يوم  الريا�س  يف  انطلقت 

املوؤمتر الـ 48 للجمعية العمومية لحتاد 

الذي  »فانا«  العربية  الأنباء  وكالت 

ت�ست�سيفه وكالة الأنباء ال�سعودية / وا�س / 

على مدى يومني مب�ساركة اأ�سحاب املعايل 

الأع�ساء  الوكالت  روؤ�ساء  ال�سعادة  و 

بالحتاد. 

يف   « وام   « الإمارات  اأنباء  وكالة  ميثل 

املوؤمتر الذي يعقد حتت �سعار » دور وكالة 

 .. الزائفة«  لالأخبار  الت�سدي  يف  الأنباء 

اأحمد ح�سن احلمادي املدير التنفيذي لقطاع 

اخلدمات امل�ساندة بالإنابة و الذي اأكد بهذه 

املوؤمتر يف بحث كل ما  اأهمية  املنا�سبة 

من �ساأنه دعم م�سرية الحتاد و النهو�س 

باأدواره التي اأن�سىء من اأجلها ما يعزز من 

اأغرا�س  و خدمة  العربي  الإعالم  منظومة 

التنمية ال�ساملة وحتقيق الإزدهار لالأقطار 

العربية بو�سف الإعالم اأحد الأدوات الفاعلة 

باملجتمعات  النهو�س  على  حتفز  التي 

ورقيها. ويف بداية اأعمال املوؤمتر رحب فهد 

الأنباء  وكالة  رئي�س  عقران  اآل  ح�سن  بن 

ال�سعودية بامل�ساركني يف املوؤمتر متمنيا 

اأن ت�سهم خمرجاته و جهود الأع�ساء يف 

رئي�س  جهود  وثمن  الحتاد..  م�سرية  دعم 

الأنباء  وكالت  لحتاد  ال�سابقة  الدورة 

العربية، املدير العام رئي�س التحرير لوكالة 

الأنباء العمانية اإبراهيم بن زهران العزري 

وما قدمه خالل الفرتة املا�سية يف �سبيل 

تعزيز التعاون امل�سرتك بني وكالت الأنباء 

التحولت يف  اأن  اآل عقران  الأع�ساء. واأكد 

الو�سائل  تفر�سها  التي  الإعالمي  امل�سهد 

على  الإعالمية حتتم  الر�سائل  وم�سامني 

الأع�ساء يف الحتاد �رشورة تطوير العمل 

والنهو�س باجلانب العملي و املهني يف 

على  م�سددا  الحتاد،  ن�ساطات  خمتلف 

الذهنية لالحتاد  ال�سورة  �رشورة حت�سني 

العاملي..  امل�ستوى  على  ح�سوره  وكذلك 

واأبدى تطلعه لأن تكون قرارات وتو�سيات 

جديدة  ملرحلة  انطالقة  نقطة  املوؤمتر 

اأ�ساد  جانبه  من  املرحلة.  ظروف  تواكب 

املدير العام رئي�س التحرير لوكالة الأنباء 

عرب  الحتاد  اأع�ساء  بجهود  العمانية 

موا�سلة تنفيذ الربامج امل�سرتكة املدرجة 

ما  ال�سابقة  الجتماعات  تو�سيات  �سمن 

و  الأهداف  لتحقيق  الحتاد  جهود  عزز 

الغايات التي ت�سهم يف الرتقاء مب�ستوى 

 « »فانا  اأع�ساء  الوكالت  بني  التعاون 

موؤكدا ال�سلطنة ممثلة بوزارة الإعالم لحتاد 

وكالت الأنباء العربية.

»الوطني االتحادي« يوافق على الح�ساب الختامي الموحد لالتحاد و الح�سابات الختامية للجهات الم�ستقلة

وكالة اأنباء االإمارات ت�سارك في موؤتمر اتحاد وكاالت االأنباء العربية بالريا�ض

مجمع ال�سارقة لالبتكار يبحث اال�ستثمار 

المعرفي مع وفد من االأكاديميين ورجال 

االأعمال االيطاليين

ال�سارقة-وام:

 ا�ستقبل جممع ال�سارقة للبحوث والتكنولوجيا 

من  عدداً  �سّم  اإيطاليًا  وفداً  وفد  والبتكار 

وم�سوؤويل  وروؤ�ساء  الأعمال  ورجال  الأكادمييني 

�رشكات نا�سئة وحا�سنات اأعمال ايطالية، ميثلون 

قطاعات خمتلفة ت�سمل التكنولوجيا وال�سناعات 

الذكية املبتكرة وغريها من القطاعات.

وجاءت هذه الزيارة بهدف التعرف والطالع على 

تقنية  حلول  لو�سع  ومبادراته  املجمع  جتربة 

بالإ�سافة لالطالع  القطاعات احليوية  لعدد من 

على الفر�س ال�ستثمارية املتاحة واخلدمات التي 

يقدمها املجمع للم�ستثمرين وال�رشكات النا�سئة 

و�سبل تعزيز التعاون القت�سادي وبناء عالقات 

لالبتكار  ال�سارقة  جممع  بني  و�رشاكة  تعاون 

وجمتمع الأعمال اليطايل.

ح�سني  من  تعريفي  �رشح  اىل  الوفد  وا�ستمع 

حتدث  للمجمع  التنفيذي  املدير  املحمودي 

واخلدمات  املميزات  واأهم  املجمع  عن  خالله 

للم�ستثمرين وخططه  يقدمها  التي  والت�سهيالت 

امل�ستقبلية من خالل عر�س تقدميي تناول اأهم 

نتيجة  املجمع  يحت�سنها  التي  ال�ستثمارات 

بيئة  يف  العاملي  امل�ستوى  ذات  للخدمات 

ا�ستثمارية مثالية ت�ساعد ال�رشكات وال�ستثمارات 

اىل  بالإ�سافة  والزدهار  النمو  على  البتكارية 

والبتكار  للبحوث  ال�سارقة  جممع  ا�ستعداد 

لتقدمي كافة الت�سهيالت لل�رشكات اليطالية التي 

ترغب يف العمل وال�ستثمار يف القطاع املعريف 

عليه  ت�ستند  ارتكاز  نقطة  مبثابة  يعترب  الذي 

روؤية املجمع ور�سالته من خالل دعم وت�سجيع 

وتطوير منظومة البتكار، ودعم الأبحاث العلمية 

بالأن�سطة  للقيام  والتكنولوجية  التطبيقية 

ال�ستثمارية، �سمن منطقة تتميز باتباعها لأف�سل 

املعايري الدولية يف تقدمي اخلدمات النوعية التي 

بجو  للعمل  ال�ستثمارات  جذب  على  �ست�ساعد 

ا�ستثماري اآمن وبنية حتتية متكاملة.
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 
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 وزارة القت�صاد
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 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
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�أخبارو�إعالنات13

  اسم الرشكة :    ام ام يت يس لتجارة لعب األطفال ذ.م.م 
 .  B ملك خالد محمد االرشم، ديرة، القرهود، استدامة A 201-202-203 العنوان :  مكتب

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري   1500245   رقم الرخصة   893231        

 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  :7-1-2022  تاريخ تصديق القرار:   2022-1-7

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 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 /   ام ام يت يس لتجارة لعب األطفال ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :7-1-2022  تاريخ تصديق القرار:   2022-1-7

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

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



اعالن

 :)46( املادة  لنص  وسنداً  العامة-ذ.م.م.   للصيانة  الفضاء  عرب  تعلن 

الرخصة  ملكية  إليه  تؤول  من  كل   -  1 املرتبطة:  القضائية  األحكام 

للمقاوالت  الفضاء  عرب  ذ.م.م(   - العامة  للصيانة  الفضاء  )عرب  التجارية 

الكهروميكانيكية فرع من عرب الفضاء للصيانة العامة يحل بحكم القانون 

محل املترصف يف جميع الحقوق والتعهدات الناشئة عن العقود املتصلة 

عىل  قامئا  العقد  كان  أو  ذلك  غري  عىل  يتفق  مل  ما  التجارية  بالرخصة 

اعتبارات شخصية. 

مكتوم  محمد  أحمد  وحذف  وبيع  التنازل  تم  فانه  املادة  لنص  وسنداً 

راشد هميلة املزروعي والسيد محمد مكتوم راشد هميلة املزروعي من 

الرخصة التجارية املذكورة أعاله. 

يف  الحق  له  الحق،  وحوالة  التنازل  هذا  اعرتاض عىل  له  من  كل  فعىل 

الجهات  لدى  االعللالن،  هذا  نرش  تاريخ  من  يوما   14 خالل  االعللرتاض 

املختصة وعليه فان هذا االعالن حوالة للحق عىل املشرتي الجديد.

نرش عىل مسؤولية املعلن

اخلتم والتوقيع

عرب الف�صاء لل�صيانة العامة ذ.م.م

 �لمو�صوع: �إعالن �إلغاء رخ�صة  

م�شت�شفيات ميديكلينيك ذ.م.م «عياد�ت»  فرع / كلية �شرطة �أبوظبي

 بهذا تعلن رشكة مستشفيات ميديكلينيك ذ.م.م «عيادات»  فرع 

/ كلية رشطة أبوظبي واملسجل لدى  دائرة الصحة أبوظبي تحت 

  .MF5687  ترخيص رقم

يقوم  سوف  وبالتايل  املذكور  الرتخيص  الغاء  بطلب  تقدم  بأنه 

بايقاف التعامل مع رشكات التأمني من  تاريخ 31 /ديسمرب / 2021 

عليه تعلن مستشفيات ميديكلينيك ذ.م.م «عيادات»  فرع / كلية 

رشطة أبوظبي انها انتهت من  الحسابات وليس لها مستحقات مع 

رشكات التأمني الصحي. 

فعىل كل من له حق او اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 

الصحة ابوظبي او يرجى مراسلتنا عىل االمييل التايل:

   Mona.AlAli@mediclinic.ae  

 م�صت�صفيات ميديكلينيك ذ.م.م 

عماد الزغبي

التاريخ:  6/1/2022 

�إعالن  

�شركة مجموعة بريد �لإمار�ت

�إلغاء ترخي�ص بريدي ل�شركة و�تر ميلون لخدمات 

تو�شيل �لطلبات ذ.م.م. 

تم  بأنه  اإلمارات  بريد  تعلن رشكة مجموعة 

الغاء الرتخيص الربيدي رقم  )335( املتمثل يف 

الطلبات  توصيل  لخدمات  ميلون  واتر  رشكة 

ش.ذ.م.م، بناًء عىل طلب املرخص له علام بأن 

مسؤوله  غري  اإلمارات  بريد  مجموعة  رشكة 

عن اي حق للغري بعد هذا االعالن. 
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عرب الف�صاء لل�صيانة العامة ذ.م.م

 جمموعة بريد الإمارات 

لإعالناتكم بالوحدة: هاتف: 024488400 فاك�س 024488201

ليكن معلوما للجميع بأن السيد /سامل أحمد عمر باقازي ميني الجنسية وأحمل بطاقة 
البالغة  كامل حصته  والتنازل عن  البيع  يرغب يف   ،  ) هوية رقم )784197020935421 
)100 %( وذلك للسيدة / سميه رشيف محمد االمريي اماراتية الجنسية وأحمل بطاقة 
هوية رقم )784198103061796 ( يف الرخصة املسامه )مغسلة التفاين( مؤسسة فردية و 
املرخصة من دائرة التنمية االقتصادية بإمارة الشارقة برقم  )502433( ، - حيت تم تغيري 
الشكل القانوين من )مؤسسة فردية  وكيل خدمات( اىل )مؤسسة فردية ( و عمال لنص 
املادة )14(  فقره 5 من القانون االتحادي رقم )4( لسنة 2013 يف شأن الكاتب العدل 
،فقد اقتىض نرش هذا اإلعالن للعلم و انه سوف يتم التصديق عىل األجراءات املشار إليه 
بعد أسبوعني من تاريخ هذا اإلعالن فمن لديه أي اعرتاض عىل ذلك عليه اتباع السبل 

القانونية حيال ذلك 
الكاتب العدل بالشارقة 
اسم كاتب العدل التوقيع
راشد سعيد العبدويل

ميكنكم االعرتاض عىل هذا اإلعالن عرب الرابط التايل: 
https://enotary.moj.gov.ae\ObjectForm\67478 

 ليكن معلوما للجميع بأن السيد /أحمد يوسف عبدالرحيم أحمد الحمادي اماراتي الجنسية وأحمل 
بطاقة هوية رقم )784198565264102 ( ، يرغب في البيع والتنازل عن كامل حصته البالغة )100% 
( وذلك لكل من :للسيد / زهير موالي المجذوب اليزيوى مغربي الجنسية وأحمل بطاقة هوية رقم 
)784197750604023 ( بنسبة 50 % في الرخصة المسماه )كافتيريا جمال الشام( مؤسسة فردية و 
المرخصة من دائرة التنمية االقتصادية بإمارة الشارقة برقم  )743185( ، وللسيد / كمال مصطفى 
( بنسبة 50 % في  ، وأحمل بطاقة هوية رقم )784196138060635  الجنسية  الغضبان  فلسطيني 
االقتصادية  التنمية  دائرة  المرخصة من  و  فردية  الشام( مؤسسة  )كافتيريا جمال  المسماه  الرخصة 
الى  الشام(  التجاري من)كافتيريا جمال  تغيير االسم  ، - حيث تم  برقم  )743185(  الشارقة  بإمارة 
)مؤسسة  الى   ) فردية  القانوني من)مؤسسة  الشكل  تغيير  تم  - حيت  الشاميه(  المشاوي  )كافتيريا 

فردية  وكيل خدمات ( 
وعماًل لنص المادة )14(فقره 5 من القانون االتحادي رقم )4( لسنة 2013 في شأن الكاتب العدل ، 
فقد اقتضى نشر هذا اإلعالن للعلم وانه سوف  يتم التصديق على اإلجراءات المشار إليه بعد أسبوعين 

من تاريخ هذا اإلعالن فمن لديه أي اعتراض على ذلك عليه اتباع السبل القانونية حيال ذلك.
  الكاتب العدل بالشارقة 
 اسم كاتب العدل التوقيع
ناصر غالم علي كبير

يمكنكم االعتراض على هذا اإلعالن عبر الرابط التالي: 
https://enotary.moj.gov.ae\ObjectForm\67319

ليكن معلوما للجميع بأن السيد / محمد ياسين علي محمد سكندر علي اكند  بنغالدش 
البيع والتنازل عن  الجنسية ويحمل بطاقة جواز سفر رقم  )EH0215273 ( ترغب في 
كامل حصته البالغة )%100( وذلك للسيد/ محمد موفين علي اكاند محمد سكندر علي 
اكاند  بنغالدش الجنسية ويحمل بطاقة هوية رقم  )784198763734203(، في المنشأة 
المسماة )عوافي لتجارة وصيانةأجهزة الحاسوب( مؤسسة فردية وكيل خدمات تأسست 

بإمارة الشارقة بموجب رخصة رقم  )617060( 
)4( لسنة 2013 في شأن  االتحادي رقم   القانون  المادة )14( فقره 5 من  لنص   وعمال 
على  التصديق  يتم  سوف  انه  و  للعلم  اإلعالن  هذا  نشر  اقتضى  ،فقد  العدل  الكاتب 
األجراءات المشار إليه بعد أسبوعين من تاريخ هذا اإلعالن فمن لديه أي اعتراض على 

ذلك عليه اتباع السبل القانونية حيال ذلك. 
اسم كاتب العدل التوقيع
ليلى راشد ناصر الشامسي

 يمكنكم االعتراض على هذا اإلعالن عبر الرابط التالي: 
https://enotary.moj.gov.ae\ObjectForm\56824
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تنازل / بيع

 اإعــالن 

تنازل / بيع

 اإعــالن 

تنازل

 اإعــالن 
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 قطاع ال�صوؤون التجارية- اأبوظبي

 قطاع ال�صوؤون التجارية- اأبوظبي

 قطاع ال�صوؤون التجارية- اأبوظبي

 قطاع ال�صوؤون التجارية- اأبوظبي

 قطاع ال�صوؤون التجارية- اأبوظبي قطاع ال�صوؤون التجارية- اأبوظبي

 قطاع ال�صوؤون التجارية- اأبوظبي

اإعــــالن

اإعــــالن

اإعــــالن

اإعــــالن

 اإلغاء اعالن �سابقاإعــــالن

اإعــــالن

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن السلللادة/ زهرة 
جنني تصليح كهرباء السيارات 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1111714  : 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.

التنمية االقتصادية بأن / السادة : برودند لتجارة املعدات  تعلن دائرة 

رخصة رقم  : CN- 3796080  قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل رأس املال  من Null إىل 50000

 1x1 إىل NullxNull تعديل لوحة اإلعالن / إجاميل من مساحة 

تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م

 PRuDENT EQuIPMENT TRADING تعديل إسم تجاري من 

 PRuDENT EQuIPMENT إىل  املللعللدات  لتجارة  بللرودنللد   -

TRADING - SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C  برودند لتجارة 

املعدات - 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.

السلللادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
ابروف لتخليص املعامالت

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2891308  : رقم  رخصة 
بطلب:

 إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  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.

 تعن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : بقالة رنسية 

رخصة رقم  : CN- 3979502  قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة صبري كلوث ميثال )49%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / بخيت مسعود بخيتان مفرح األحبايب من مالك إىل رشيك 

تعديل نسب الرشكاء / بخيت مسعود بخيتان مفرح األحبايب من %100 إىل 51% 

تعديل رأس املال من Null إىل 150000 

 1x1 إىل NullxNull تعديل لوحة اإلعالن / إجاميل من مساحة

تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة 

 RINSIYA إىل  رنسية  بقالة   -  RINSIYA BAQAlA  / من  تجاري  إسم  تعديل 

ExPRESS BAQAlA l.l.C - بقالة رنسية اكسربيس ذ.م.م 

تعديل نشاط / إضافة خدمات توصيل الطلبات )8299010( 

 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.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن السلللادة/  كويف 
شوب موجه

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3861012  : 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.

بخصللوص  االقتصاديللة  التنمية  دائللرة  تعلن    
التجاري   باالسم   CN  -  2918330 رقم  الرخصللة 
تعديل  طلب  بإلغاء  السيارات  لغسيل  التسامح 

الرخصة وإعادة الوضع كام كان عليه سابقا.  
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 املذكورة. 
CN -  2918330 / الرقم : د ت / ش ت 

CA -   4161334 : رقم الخطاب

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : بن عيل للتجهيزات الطبية 

- ذ.م.م 

رخصة رقم  : CN- 1043067  قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة اسامء سامل احمد سامل )51%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة شريوكابيليل عمر عىل كونجو )49%(

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف احمد عبدالله محمد سامل العيل 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف شريوكابيليل عمر عىل كونجو 

   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.

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /      

املالك: التميمي ومشاركوه 

الحامية  مدة  تجديد  طلب  بنرش 

للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 169864

 بإسم: يونيليفر يب ال يس

 وعنوانه: بورت صناليت ، ويرال ،

 مرسيسايد ، اململكة املتحدة.

واملسجلة تحت الرقم : 169864

بتاريخ: 2013/06/24  

وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :35  الحامية نافذة 

املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء لحامية يف: 

2022/04/26 وحتى تاريخ: 2022/04/26 

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /      
املالك: التميمي ومشاركوه 

مدة  تجديد  طلب  بنرش   
التجارية  للعالمة  الحامية 

التالية:
املودعة بالرقم : 168549 

أنللد  جللونللسلللللون   : بللإسللم   
جونسلون

أند  جونسون  وان  وعنوانه: 
جونسون

املتحدة  الواليات    ،  08933   ، نيوجرييس   ، برنزويك  نيو   ، بالزا   
األمريكية.   

واملسجلة تحت الرقم : 168549
بتاريخ: 2013/30/07 

 وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :5 
 الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء لحامية يف: 2022/01/30 وحتى تاريخ: 2032/01/30 

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /      

املالك: التميمي ومشاركوه 

 بنرش طلب تجديد مدة الحامية 

للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 169863 

  بإسم: يونيليفر يب ال يس

 وعنوانه: بورت صناليت ، ويرال،

 مرسيسايد ، اململكة املتحدة.

واملسجلة تحت الرقم : 169863

بتاريخ: 2012/02/26 

   وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :43  الحامية 

نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

لحامية يف: 2022/04/26 وحتى تاريخ: 2022/04/26

   تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /      
املالك: التميمي ومشاركوه 

مدة  تجديد  طلب  بنرش   
التجارية  للعالمة  الحامية 

التالية:
املودعة بالرقم : 168547 

أنللد  جللونللسلللللون   : بللإسللم   
جونسلون

أند  جونسون  وان  وعنوانه: 
جونسون

املتحدة  الواليات    ،  08933   ، نيوجرييس   ، برنزويك  نيو   ، بالزا   
األمريكية.   

واملسجلة تحت الرقم : 168547  بتاريخ: 2013/30/07 
 وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :16 

 الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ 
انتهاء لحامية يف: 2022/01/30 وحتى تاريخ: 2032/01/30 

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /      

املالك: التميمي ومشاركوه 

 بنرش طلب تجديد مدة الحامية 

للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 168548 

 بإسم : جونسلون أند جونسلون

أند  جونسون  وان  وعنوانه: 

جونسون

  ، ، نيوجرييس  نيو برنزويك   ،  بالزا 

08933 ،  الواليات املتحدة األمريكية.   

واملسجلة تحت الرقم : 168548

بتاريخ: 2013/30/07 

  وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :21 

 الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء لحامية يف: 2022/01/30 وحتى تاريخ: 2032/01/30 

  تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /      
املالك: التميمي ومشاركوه 

بللنللرش طلللللب تللجللديللد مللدة 
التجارية  للعالمة  الحامية 

التالية:
املودعة بالرقم : 168551 

أنللد  جللونللسلللللون   : بللإسللم 
جونسلون

أند  جونسون  وان  وعنوانه: 
جونسون

املتحدة  الواليات    ،  08933   ، نيوجرييس   ، برنزويك  نيو   ، بالزا   
األمريكية.   

واملسجلة تحت الرقم : 168551
بتاريخ: 2013/30/07 

وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :21 
 الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء لحامية يف: 2022/01/30 وحتى تاريخ: 2032/01/30 

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /      
املالك: التميمي ومشاركوه 

مدة  تجديد  طلب  بنرش   
التجارية  للعالمة  الحامية 

التالية:
املودعة بالرقم : 168550 

أنللد  جللونللسلللللون   : بللإسللم   
جونسلون

أند  جونسون  وان  وعنوانه: 
جونسون

املتحدة  الواليات    ،  08933   ، نيوجرييس   ، برنزويك  نيو   ، بالزا   
األمريكية.   

واملسجلة تحت الرقم : 168550
بتاريخ: 2013/30/07 

 وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :16 
الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء لحامية يف: 2022/01/30 وحتى تاريخ: 2032/01/30 
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 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : الزين لالقمشة 
إلينا  تقدموا  قد    CN-  1045480  : رقم   رخصة  والخياطة 

بطلب :
 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة عبدالرحمن احمد حسن 

عبدالله املرزوقي )100%( 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف سعيد خان جبار خان

تعديل وكيل خدمات / حذف سليامن عىل محمد املعمري 
 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
تاريخ  من  يوماً  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : خالد الهاجري للعقارات والصيانة العامة 
رخصة رقم  : CN- 1055805  قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة رشيد الياس الرحباين )100%( 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / خالد عوض محمد عىل الهاجري من مالك إىل وكيل خدمات

 تعديل نسب الرشكاء / خالد عوض محمد عىل الهاجري من  %100 إىل 0% 
 KHALID AL HAJRI REAL ESTATE & GENERAL / تعديل إسم تجاري من
 ALRAHIB العامة   والصيانة  للعقارات  الهاجري  خالد   -  MAINTENANCE

PAINTING WORK - الرحيب ألعامل األصباغ 
تعديل عنوان / من أبوظبي أبوظبي مصىل العيد شقة 202 مكتب رقم  14شارع املطار 
مجموعة اس اس دي العقارية إىل أبوظبي جزيرة أبوظبي رشق 41 202101097856 

202101097856 احمد سيف عبد الرحمن 
تعديل نشاط / إضافة أعامل الطالء والدهانات للمباين )4330003( 

تعديل نشاط / حذف صيانة املباين )4329901( 
تعديل نشاط / حذف خدمات تاجري العقارات وادارتها )6820001(

تعديل نشاط / حذف رشاء وبيع األرايض والعقارات )6810001( 
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.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ الغيم 
للديكور 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  2963755   : 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.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : فندق كريستال 
رخصة رقم  : CN- 2240508  قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص 
الواحد ذ.م.م 

 -  CRISTAL HOTEL مــن/   تــجــاري  ــم  إس تعديل 
 CRISTAL HOTEL -SOLE إىل  كريستال  فندق 
رشكة   - كريستال  فندق    PROPRIETORSHIP L.L.C

الشخص الواحد ذ.م.م 
 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
تاريخ  من  يوماً  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

والعالقات  بيوند لالستشارات   : السادة   / بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
العامة 

رخصة رقم  : CN- 3896899  قد تقدموا إلينا بطلب : 
تعديل رأس املال / من NuLL إىل 50000 

 1x1 إىل NuLLxNuLL تعديل لوحة اإلعالن / إجاميل من مساحة
الواحد  الشخص  رشكــة  إىل  فردية  مؤسسة  من   / قانوين  شكل  تعديل 
 BEYOND CONSuLTANCY & مــن/  تجاري  إســم  تعديل  ذ.م.م 
إىل  العامة  العالقات  و  لالستشارات  بيوند   -  PuBLIC RELATIONS
 BEYOND CONSuLTANCY & PuBLIC RELATIONS - SOLE
PROPRIETORSHIP L.L.C  - بيوند لالستشارات و العالقات العامة - رشكة 

الشخص الواحد ذ.م.م  
التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  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 و السادة : غريك دونر 
رخصة رقم  : CN- 1997573  قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل وكيل خدمات / إضافة محمد يوسف حسن بن طوق 
الحوسني 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة كيهان يوليوسيك )100%( 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف سليامن عمر عبدالله عمر 

بلبحيث 
 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
تاريخ  من  يوماً  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

للخدمات  الكربى  املياه   : السادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

البحرية ذ.م.م 

رخصة رقم  : CN- 1822971  قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة بياريالل تريوفات كاندي )49%(

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة محمد نارص عيل عبدالله املازمي 

 )51%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف سليامن راوتهري عاشق سوباهاين 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف خالد محمد حسني محمد ال عىل 

 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.

برج  الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
العرب للمعدات الصناعية - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

رخصة رقم : CN -  1045897 قد تقدموا إلينا بطلب:
محمد  احمد  زمري  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

عارف 100%
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عيل محمود مريزا عيل 

نارص
اإلعالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً 
من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو  حق  أي  عن 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

لالستشارات  اسكو   : السادة   / بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن 
الهندسية- رشكة الشخص الواحد ذ.م.م

رخصة رقم  : CN- 2985426  قد تقدموا إلينا بطلب : 
عويضه  جوعان  محمد  منصور  إضافة   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل   .

الخيييل )100%(
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف حمد هدى بطي دميثان الشاميس 

 ASCO ENGINEERING CONSuLTANT /تعديل إسم تجاري من
SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C -   اسكو لالستشارات الهندسية- 
 EMIRATES ENGINEERING إىل  ذ.م.م   الواحد  الشخص  رشكة 
 -   CONSuLTANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

امياريتس  لالسشارات الهندسية - 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.

ماجيستك  رويال   : بأن/السادة  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

انفيسمنت ذ.م.م 

رخصة رقم  : CN- 2633143  قد تقدموا إلينا بطلب: 

 ROYAL MAJESTIC  / مـــن   ــاري  ــج ت إســـم  تــعــديــل 

ذ.م.م  انفيسمنت  ماجيستك  رويال    INVESTMENT L.L.C

اىل - ROYAL MAJESTIC INVESTMENT P.J.S.C   رويال 

ماجيستك انفيسمنت ش.م.خ.

فعىل كل من له حق أو اعرتاض 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 / السادة : الخط األمامي النظمة الكمبيوتر 
رخصة رقم  : CN- 1015414  قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / محمد صديق محمد احمد املرزوقي من مالك إىل رشيك
تعديل نسب الرشكاء / محمد صديق محمد احمد املرزوقي من  %100 إىل 51% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة أحمد محمود خليل دهامن )49%(
 تعديل رأس املال  من NuLL إىل 150000 

 1x1 1 إىلx1 تعديل لوحة اإلعالن / إجاميل من مساحة
تعديل شكل قانوين من مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة

تعديل إسم تجاري من/ FRONT LINE COMPuTER SYSTEMS - الخط األمامي 
 LAMAISON ART ENGINEERING CONSuLTANCY. ألنظمة الكمبيوتر إىل

L.L.C  - الميزون ارت لالستشارات الهندسية ذ.م.م 
تعديل نشاط / إضافة استشارات يف الهندسة املعامرية )7110202( 

تعديل نشاط / حذف استرياد )4610008(
 تعديل نشاط / حذف  تجارة مستلزمات الحاسب اآليل و معالجة البيانات - بالجملة 

 )4651004(
 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.

سترييل  سامرت   : السادة   / بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

لخدمات التعقيم 

رخصة رقم  : CN- 3902625  قد تقدموا إلينا بطلب : 

عراده  راشد  محمد  عابد  إضافة   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

املنصوري )100%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف سايل جربيل محمد حمد 

العقيد  عبدالله  سليامن  محمد  حذف   / خدمات  وكيل  تعديل 

النقبي 

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض 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 / السادة : فضاء ام ايه للديكور 
رخصة رقم  : CN- 2932869  قد تقدموا إلينا بطلب :

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة موىس عيىس داود )100%( 
رأس  تعديل  املزروعي  راشد  مكتوم  احمد محمد  / حذف  وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

املال  من NuLL إىل  5000 
تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

تعديل إسم تجاري من FADA MA FOR DECORATION - فضاء ام ايه للديكور 
 AL FADA AL SAFI FOR GENERAL MAINTAINANCE - SOLE إىل 
PROPRIETORSHIP L.L.C  - الفضاء الصايف للصيانة العامة - رشكة الشخص الواحد 

ذ.م.م 
تعديل عنوان / من Abu Dhabi Abu Dhabi Abu Dhabi إىل أبوظبي املصفح م 

32_2022000607522 202200060752 حكومة أبوظبي 
تعديل نشاط / إضافة صيانة املباين )4329901( 

تعديل نشاط / حذف أعامل تنفيذ التصميم الداخيل )الديكور( )4330015( 
  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.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : اسكو للمقاوالت - رشكة الشخص الواحد 

ذ.م.م

رخصة رقم  : CN- 3741724  قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة منصور محمد جوعان عويضه الخيييل )100%(

 تعديل مدير/ إضافة منصور محمد جوعان عويضه الخيييل 

تعديل مدير/ حذف حمد هدى بطي

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف مجموعة اسكو القابضة - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م   

  ASCO HOLDING GROuP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 ASCO CONTRACTING - SOLE  / مــن  تــجــاري  ـــم  إس تــعــديــل 

ذ.م.م  الواحد  الشخص  رشكة   - للمقاوالت  اسكو   -  PROPRIETORSHIP L.L.C

 - EMIRATES CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C  إىل

اميارتيس للمقاوالت - 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.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : رسفيو للصيانة ذ.م.م 
رخصة رقم  : CN- 3715297  قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة رسفيو ش ذ.م.م  SERVEu LLC تعديل 
 SERVEu LLC الرشكاء تنازل وبيع / حذف رسفيو ذ.م.م

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف خالد عبدالحافظ منرص الجهوري
 Khaled Abdelhafedh Munasar Aljahoori 

الشخص  رشكة  إىل  محدودة  مسؤولية  ذات  رشكة  من   / قانوين  شكل  تعديل 
الواحد ذ.م.م 

تعديل إسم تجاري من / SERVEu MAINTENANCE LLC - رسفيو للصيانة 
 SERVEu MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP ذ.م.م إىل

L.L.C  - رسفيو للصيانة - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  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 / السادة : بدجت لتأجري السيارات 

رخصة رقم  : CN- 1137886  قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل رأس املال / من NuLL إىل 100000 

 1x1 1 إىلx2 تعديل لوحة اإلعالن / إجاميل من مساحة

تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

بدجت   -  BuDGET RENT A CAR من)  تجاري  إسم  تعديل 

 BuDGET RENT A CAR L.L.C - SOLE إىل  السيارات  لتأجري 

 - ذ.م.م  السيارات  لتأجري  بدجت   -   PROPRIETORSHIP L.L.C

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.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : فضاء 999 للصيانة العامة 
رخصة رقم  : CN- 2937319  قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة موىس عيىس داود )100%( 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف احمد محمد مكتوم راشد املزروعي 

 تعديل رأس املال  من NuLL إىل 5000 
تعديل  ذ.م.م  الواحد  الشخص  رشكة  إىل  فردية  مؤسسة  من   / قانوين  شكل  تعديل 
فضاء   -  FADA 999 FOR GENERAL MAINTENANCE  / من  تجاري  إسم 
 SAMA ALFADA AL SAFI FOR CARPENTRY & إىل  العامة  للصيانة   999
REINFORCE BLACKSMITH - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C  - سام 

الفضاء الصايف للنجارة والحدادة 
املسلحة - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

أبوظبي  إىل   ABu DHABI ABu DHABI ABu DHABI من  عنوان/  تعديل 
املصفح م 32_2 202200060752 202200060752 حكومة أبوظبي 

تعديل نشاط / إضافة أعامل النجارة املسلحة )4390004(
 تعديل نشاط / حذف  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.

كيور  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن    
للتجهيزات الطبية ذ.م.م    
رخصة رقم :  CN - 1063320 قد تقدموا إلينا بطلب:

راشد  راشد خادم  احمد  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 
املهريي 51%

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف يوسف سيف الله محمد 
الخوري 

مراجعة  اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق  من  كل  فعىل 
تاريخ  من  يوماً  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

البحرية  للخدمات  نافيسبيك   : السادة   / بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
ذ.م.م 

رخصة رقم  : CN- 3828799  قد تقدموا إلينا بطلب :
 NAVISPEC MARINE SERVICES L.L.C / تعديل إسم تجاري من 

  NAVISSPEC إىل  ذ.م.م  الــبــحــريــه  لــلــخــدمــات  نافيسبيك   -  
نافيسبك   -  ELECTROMECHANICAL CONTRACTING L.L.C

للمقاوالت الكهروميكانيكية ذ.م.م 
تعديل نشاط / إضافة املقاوالت الكهربائية )4220904( 
تعديل نشاط / إضافة املقاوالت امليكانيكية )4220903( 

تعديل نشاط / حذف  معاينة وسائل النقل البحري وتصنيفها )7490002( 
تعديل نشاط / حذف إصالح وصيانة السفن )3315001( 
تعديل نشاط / حذف ادارة السفن وتشغيلها )5222005( 

التنمية  دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  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.

الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
مؤسسة املنصة الرئيسية للنقليات واملقاوالت العامة  
إلينا  تقدموا  قد   CN  -  1723836   : 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.

�إعــالنات
يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

الأربعاء 12 يناير 2022ـ  العـدد 14942 
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الفوز عىل  أهمية  املغربية  الصحف  أكدت 
غانا بهدف يف افتتاحية مشــوار أســود 
األطلس بكأس أمم أفريقيا، وسط ترقب 
جزائــري ومرصي وســوداني ملا حدث 
بمواجهات ســرياليون ونيجرييا وغينيا 

بيساو، عىل الرتتيب، امس الثالثاء.
العربية  االيومية بالصحف  نبدأ جولتنــا 
البطولة، مــن املغرب، حيث  عىل مــدار 
عنونــت جريــدة " الصحــراء": "كان 
أول  يمنح  بوفال  ســفيان  كامريون".. 

ثالث نقاط لألسود".
أوناحــي: حمــل قميص األســود حلم 
خاليلوزيتش  دعوة  طفولتي.. وتلقيــت 

بكثري من الفخر.
لنهائيــات كأس  الثالث  اليــوم  ضمــن 
الدفاع  أفريقيا.. الجزائر تســتهل حملة 
مرص  بني  نارية  لقبها.. ومواجهــة  عن 

ونيجرييا.
وقالت جريدة "هسربيس: "بوفال يقود 
يف  غانا  عــىل  الفوز  إىل  األطلس  أســود 

افتتاح الكان".
بــن رشقي يعــوض بانــون يف الكأس 
األفريقيــة.. والجابون تهزم جزر القمر 

يف كأس أفريقيا.
بوفال  بإمكانــات  يشــيد  خاليلوزيتش 
املصابني..  الالعبــني  عــودة  ويتعجــل 
أســود  بقوة  يعــرتف  غانا  ومنتخــب 

األطلس.
عنونت  إذ  التونســية،  للصحف  وننتقل 
الوطني..  صحيفة "الرشوق": "املنتخب 

انشغال كبري بالدفاع".
باملنتخــب.. واملغرب  يلتحق  املســاكني 

وغينيا ينترصان عىل غانا وماالوي. 
التمارين  نســق  يرفع  التونيس  املنتخب 

استعدادا للقاء مايل.
وعنونت "تونس الرقمية": "قبل يومني 
التونســية  مايل.. الجامعة  مواجهة  من 
لوفد  الصحيــة  الحاليــة  عن  تكشــف 

املنتخب من إداريني والعبني".
ركلــة جــزاء تنقذ الســنغال من كمني 
زيمبابوي يف افتتاح مشوارها بكأس أمم 
أفريقيا.. واملغــرب يتجاوز عقبة غانا.. 

وغينيا تخطف فوزا صعبا من ماالوي.
بوبنــدزا يقود الجابون إلســقاط جزر 

القمر.
جريــدة " املغرب" التونســية:  وقالت 
"قبل الرحلة 19 لنسور قرطاج يف كأس 

أفريقيا: تتويج وحيد ســنة 2004 و3 
مرات يف نهائي الكان".

عنونت  الجزائرية، إذ  للصحــف  وننتقل 
"املحاربون  الجديــد":  النهار   " جريدة 
عازمون عىل تحقيق بداية مثالية يف كان 

الكامريون".
الخرض جاهزون للدخول بقوة.. تاهرات 
وغياب  يعــود  ســبعيني  وبن  يلتحــق 

زروقي ووناس.
يف اتصال هاتفي جمعه برئيس "الفاف" 
دعمه  يعلــن  تبون  عمــارة.. الرئيــس 
للخرض يف املحفل األفريقي ويطمئن عىل 

الوفد اإلعالمي.
والربازيل  إســبانيا  رقم  ملعادلة  الخرض 

بـ35 مباراة من دون هزيمة.
حذر من منتخب سرياليون وأكد رضورة 
دخول الكان بحماس.. بلمايض: جئنا إىل 
الكامريون للحفاظ عىل اللقب وال نخىش 

إال كورونا.
عن  ويعربان  ينــددان  والفــاف  الكاف 
تضامنهمــا.. إيتــو يعتــذر للصحفيني 

الجزائريني بعد االعتداء.
ملعاقبة  الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  إىل  دعا 
للصحفيني  الوطني  املجرمني.. املجلــس 
يف  إعالميني جزائريني  االعتداء عىل  يدين 

الكامريون.
زيمبابوي..  عىل  بصعوبة  تفوز  السنغال 

ومنتخب املغرب يفوز عىل غانا.
قالت:  جريــدة "البــالد"، حيــث  وإىل 
اللقب  نحو  للســباق  االنطالق  "صافرة 

الثالث". األفريقي 
"الــكاف" ينــدد بحادثــة االعتداء عىل 

الصحفيني الجزائريني.. وإيتو يعتذر.
سرياليون..  ملواجهة  جاهزون  بلمايض: 

وجئنا إىل الكامريون للتتويج بالكأس.
 مســتوى املنافســني ارتفع لكننا نريد 

مــرص.. محــرز: هدفنا  إنجاز  تكــرار 
االحتفاظ باللقب.

الالعب اإليفواري السابق باكاري كوني: 
لم يفاجئني نجاح جمال بلمايض.

بهدف قاتل.. السنغال تتجاوز زيمبابوي 
يف الوقت القاتل.

"الجمهوريــة"  صحيفــة  وعنونــت 
الجزائرية: "الجزائر وسرياليون.. أبطال 
القارة يستهلون حملة الدفاع عن اللقب.

ســادس مباراة يف تاريخ املواجهات بني 
البلدين.

الكامريون من  جمال بلمايض: نحــن يف 
أجل الحفاظ عىل لقبنا وليس للسياحة. 
سرياليون: جاهزون  مدرب  ميشا  خوان 

ملقارعة أحد أفضل املنتخبات األفريقية.
ســليماني: جميع املنتخبات تستهدفنا.. 

وسنقاتل من أجل التتويج.
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الكبير: جئنا لت�شريف تاريخ 
تون�س.. واخترت الحار�س 

الأول قبل 3 اأ�شابيع
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الريا�سة

تونس،  ملنتخب  الفني  الكبري، املدير  منذر  أكد 
لقب  عىل  بقوة  سينافسون  قرطاج  نسور  أن 

كأس األمم اإلفريقية بالكامريون.
املايل،  بنظــريه  التونيس  املنتخب  ويصطــدم 
مباريات  من  األوىل  الجولة  األربعاء، يف  اليوم 

املجموعة السادسة.
وقال الكبري، يف مؤتمر صحفي امس: "ظروف 
اإلقامة صعبة، لكــن أغلب الالعبني والجهاز 
الفني معتادون عىل مثل هذه األجواء، واملهم 

أن نعرف كيف نتعامل مع هذه الظروف".
هدف  أجل  من  الكامريون  إىل  وأضاف: "جئنا 
بأفضل صورة،  تونــس  تمثيل  واحد، وهــو 
نراهن  بالدنا، حيث  وعراقة  تاريخ  وترشيف 
تلعب  القــاري". وزاد: "تونس  اللقــب  عىل 
دوما من أجل األدوار النهائية يف أي مسابقة، 
وهذا حافز لكل الالعبني، لكن علينا أن نستعد 

لكل مباراة عىل حدة".
وتابــع: "نوجه كل تركيزنا ملبــاراة مايل يف 
اللقاء  يف  نفكــر  ذلك  الحايل، وبعــد  الوقــت 

الثاني".
وأردف: "منافســنا منتخــب محــرتم جدا، 
جاهزين  العبونا  يكــون  أن  يهمنــا  ما  لكن 
عىل جميع املســتويات، ليقدموا مباراة تليق 

بسمعة الكرة التونسية".
اإلقامة ســيئة، وهذا عىل  وواصل: "ظروف 

كل املنتخبات، لذلك لن تكون هناك أعذار".
وحول مركز حراســة مرمــى املنتخب أمام 
مــايل، علق: "بعد نهاية مشــاركتنا يف كأس 
بدعوة 4  قرارا  املايض، اتخذت  الشهر  العرب 

حراس".
قبل  للكان  األسايس  الحارس  وختم: "اخرتت 
3 أسابيع، وكل الحراس عىل علم بذلك، وغدا 
ستعلمون من سيحمي عرين املنتخب، ولدينا 

ثقة يف أنه سيكون باملستوى املأمول".

نجم  صــالح،  محمد  املــرصي  تحدث 
ليفربول، عن قضيــة تجديد عقده مع 

النادي اإلنجليزي.
وينتهي عقد صالح مع الريدز يف صيف 
اإلنجليزي  النادي  2023، ولم يوافــق 
حتــى اآلن عىل رشوط الالعب املرصي 

لتوقيع العقد الجديد.
وقال صــالح، يف حوار أجراه مع مجلة 
"جي كيو" املتخصصة يف أزياء الرجال: 
"أريد البقاء يف ليفربول، لكن هذا األمر 

ليس تحت سيطرتي، إنه بأيديهم".
وأضاف الالعب املرصي: "إنهم يعرفون 

ماذا أريد، أنا ال أطلب أشياء جنونية".
وتابع: "األمر يتعلق بأنك تطلب شــيًئا 
بأنهم  يخــربوك  النادي، وهم  مــن  ما 
ألنهم  ما،  شــيًئا  منحك  يســتطيعون 

يقدرون ما فعلته للنادي".
للســنة  ليفربول  يف  هنا  وواصل: "أنــا 
اآلن،  جيًدا  النادي  أعرف  الخامســة، لذا 
لكن  يحبونني،  الجمهور، وهــم  وأحب 
تم  باإلدارة، لقد  تتعلق  التجديد  مســألة 
الجديد،  العقــد  بموقفي من  إخبارهــم 

واألمر اآلن يف أيديهم".
أفضل العب يف  بجائزة  وأكمل: "الفــوز 
كان  األمر  هذا  بأن  ســألتني  العالم؟ إذا 
دافًعا لتحقيق ما فعلته حتى اآلن سأقول 

نعم.. بالطبع".
وأردف: "ال أســتطيع الكــذب وأقــول 

برصاحة لم أفكر يف األمر.. ال، كنت أفكر 
يف الفوز بجائزة أفضل العب يف العالم".

واختتــم: "أريــد أن أصبــح األفضل يف 
حتى  جيدة  حياة  ســأعيش  العالم، لكن 
يرام،  ما  بالجائزة، حياتي عىل  أفز  لم  لو 

وكل يشء يسري جيًدا".

�سالح: اأريد البقاء في ليفربول.. وال 
اأطلب اأ�سياء جنونية

مان�سيتات اأفريقيا: �سحف الجزائر تطلب الدفاع عن اللقب.. 
واحتفاء مغربي ببوفال

كأس  غمــار  تونس  منتخــب  يدخــل 
الكامريون، بخوض  يف  األفريقية  األمم 
مواجهة قوية أمام مايل، اليوم األربعاء، 
لحســاب الجولة األوىل من منافســات 

املجموعة السادسة.
اللقب  لتحقيــق  التونســيون  ويطمح 
تاريخهــم، خالل  يف  الثانــي  القــاري 
مشاركتهم الـ20 بالنهائيات األفريقية، 

التتويج الوحيد عام 2004. بعد 
للفوز األول عىل  ويسعى نسور قرطاج 
الثالثة  املواجهــة  الــكان خالل  يف  مايل 
بينهمــا، بعد الخســارة يف عقر دارهم 
تونس 1994 )0-2( والتعادل  بنسخة 

)1-1( يف النسخة املاضية بمرص.
 12 يف  املنتخبــان  التقــى  وإجمــاال، 
مناســبة، فاز تونس 6 مرات، مقابل 5 

ملايل، وتعادل وحيد.
يعانــي منتخب تونس من غياب العبني 
محمد  األيمن  الظهري  غرار  بارزين، عىل 
عىل  آالم  مــن  معاناته  دراجر، بســبب 
مســتوى الكاحل، ويوســف املساكني، 
تعافيه  بعد  اليوم  الكامريون  يصل  الذي 

من كورونا.
بإقحام  الكبري  منذر  املدرب  يجازف  ولن 
مانشسرت  ألعاب  املجربي، صانع  حنبعل 
يونايتد، واملهاجم سيف الدين الجزيري، 
اللذيــن تخلفا عــن بعــض التدريبات، 

بسبب اإلصابة بفريوس كورونا.
ويف غياب املســاكني، يقــود املجموعة 

الالعب وهبي الخزري، الذي سيشــارك 
مع النسور يف النهائيات للمرة الخامسة.

تونس  منتخب  أن  الغيابــات، إال  ورغم 
يســعى لدك حصــون النســور املالية، 
املشوار  افتتاح  يف  الثالث  النقاط  وحصد 

بالنسخة 33 من الكان.
وأكد املدرب املســاعد لنســور قرطاج، 
طموحات  ســقف  القــادري، أن  جالل 
نسور قرطاج ارتفع، بعد الظهور الجيد 

يف كأس العرب الشهر املايض.
التي  املنتخبــات  وأضــاف: "مايل مــن 
يمكنها الذهاب بعيدا يف الكامريون، لكن 
نملك اإلمكانات لتحقيق بداية موفقة".

وأتــم: "منتخبنا وصل مرحلة ال يخىش 
أعىل  يف  كنــا  منافــس، وإذا  أي  فيهــا 

مستوى من الجاهزية والرتكيز سنحقق 
النتيجة التي ينتظرها التونسيون".

يف املقابــل، يحــرص منتخب مايل خالل 
مشــاركته الـ12 بالــكان، عىل تحقيق 
إنجاز يفوق ما فعله يف نســخة 1972، 
أمام  اللقب  النهائــي وخرس  حني وصل 

الكونغو.
العبيه  بمهــارات  النســور  ويتســلح 
الفرديــة، ويف مقدمتهم أمــادو حيدرة 
املثالية  التشــكيلة  الذي تــم اختياره يف 

إلفريقيا لسنة 2021.
املدرب محمد جاســوبا، الذي  أن  كمــا 
القارة  يف  مــدرب  كأفضل  اختيــاره  تم 
الســمراء، يقود املجموعة للمرة الثانية 

التوايل يف كأس األمم. عىل 

الغيابات ت�سعب مهمة تون�س اأمام مالي

يبدأ املنتخب التونيس مشواره يف كأس األمم 
بالكامريون، بمواجهة  املقامــة  األفريقية، 
ثأريــة ومحفوفة باملخاطر ضد املايل، اليوم 

األربعاء.
األوىل من  الجولــة  املنتخبان يف  ويصطــدم 
أيضا  تشــهد  السادســة، التي  املجموعــة 

مواجهة أخرى بني موريتانيا وجامبيا 
باللقب  توج  تونس، الــذي  منتخب  احتفظ 
البطولة عىل  اســتضاف  مرة وحيدة حينما 
مالعبه عام 2004، بمقعده يف نهائيات أمم 
أفريقيا للنســخة الـ15 عىل التوايل، ليحقق 
تواجدا يف  املنتخبــات  كأكثر  قياســيا  رقما 

نسخ متتالية باملسابقة.
الرتقاء  العودة  قرطاج  نســور  ويستهدف 
املربع  التتويج من جديد، بعد احتالل  منصة 
 ،)2019 املاضية )مرص  النســخة  الذهبي 
آالن جرييس،  الفرنيس  املــدرب  قيادة  تحت 
أغسطس/آب 2019، ليخلفه  يف  رحل  الذي 

الوطني منذر الكبري.
املنتخب فرتة جيــدة، خاصة بعد  ويعيــش 
تأهله للمرحلة النهائية للتصفيات األفريقية 
املؤهلة لكأس العالم، والتي أعقبها الحصول 
العرب  الثاني يف بطولــة كأس  املركــز  عىل 
الشــهر املايض، والتي كانت خري إعداد قبل 

خوض املعرتك األفريقي.
أفريقيا،  بأمم  بينهما  الثالثــة  املواجهة  ويف 
للمرة  تونس، الذي يشــارك  يتطلع منتخب 
األول  انتصاره  البطولــة، لتحقيق  الـ20 يف 
عىل مــايل، والثأر من خســارة عمرها 28 

عاما ما زالت عالقة يف األذهان إىل اآلن.
ففــي املبــاراة االفتتاحية لنســخة تونس 
العيار  مــن  مفاجأة  مايل  1994، حققــت 
الثقيل بالتغلب -2صفر عىل أصحاب األرض، 
ما لعب دورا يف وداع نسور قرطاج املسابقة 
مبكرا من دور املجموعات، يف صدمة لم يكن 

يتوقعها أكثر الجماهري التونسية تشاؤما.
عبور  يف  ســهلة  تونس  مهمة  تكــون  ولن 
املرحلة  اآلخر  هو  بلــغ  املايل، الذي  املنتخب 
لتصفيــات مونديال 2022، حيث  النهائية 
الالعبني  من  بالكامل  بقائمة مكونة  يتسلح 

املحرتفني بالخارج.  

ويحلــم منتخب مايل، الذي يشــارك يف أمم 
للمرة  اللقب  الـ12، بمعانقة  للمرة  أفريقيا 
األوىل يف تاريخــه، خاصة وأن البطولة تقام 
أفضل  شــهدت  الكامريون، التي  أرض  عىل 
إنجازاته باملسابقة، عندما حصل عىل املركز 

الثاني يف نسخة 1972.
والتقــى املنتخبان يف مواجهــة ودية خالل 
تونس  بفوز  انتهت  املايض،  يونيو/حزيران 
اثنــني من العبي  -2صفر، وشــهدت طرد 

مايل. 
ويف اللقــاء اآلخر، يبحث منتخب موريتانيا، 
بأمم  تاريخه  يف  انتصــار  أول  تحقيــق  عن 
الجامبي، الذي  أفريقيا، عندما يالقي نظريه 

يستعد لتسجيل ظهوره األول يف البطولة. 
ورغــم األداء الجيد الذي ظهــر به منتخب 
موريتانيا يف مشــاركته األوىل بأمم أفريقيا 
النســخة املاضية، إال أنــه عجز عن تحقيق 
يف  بالتعادل  مواجهــة، مكتفيا  أي  يف  الفوز 
مباراتني والخســارة يف لقاء، ليتذيل ترتيب 

املجموعة برصيد نقطتني. 
ويخــوض املنتخب امللقــب بـ)املرابطون(، 
ديدييه  الفرنــيس  املــدرب  يقــوده  الــذي 
جوميز صاحــب الخربات الكبرية يف املالعب 
الضاربة، بعدما  بقوتــه  األفريقية، املباراة 
جاءت نتيجة اختبارات فريوس كورونا التي 

خضع لها جميع أفراده سلبية. 
أما منتخــب جامبيا، فيطمــع يف أن يكون 
للبطولــة، خاصة بعدما  األســود  الحصان 
تأهل للمســابقة، بعدمــا تصدر مجموعته 
تضم 3 منتخبات  كانــت  بالتصفيات، التي 
أكثر  أفريقيــا  أمم  يف  التواجــد  لها  ســبق 
مــن مــرة، يف مقدمتها منتخــب الكونغو 
للبطولة  التأهل  الديمقراطية، الذي أخفق يف 
ملنتخبي  بها مرتــني، باإلضافة  تــوج  التي 

الجابون وأنجوال.
ويضــم املنتخــب الجامبــي مجموعة من 
الالعبــني املحرتفني بالخــارج، الذين يعول 
توم سينتفيت، مثل  البلجيكي  عليهم مدربه 
سامبدوريا  بارو، العبي  وموىس  كويل  عمر 
وأســان  الرتتيب،  عىل  اإليطاليني  وبولونيا 

سيساي، مهاجم زيورخ السويرسي.

اأمم اأفريقيا: مواجهة ثاأرية لتون�س اأمام مالي.. 
وموريتانيا تحلم بانت�سار تاريخي



اإلمارات،  منتخب  مدرب  مارفيك،  فان  بيرت  أعلن 
القائمة الموسعة لألبيض استعداًدا لمواجهتي سوريا 
الحاسمة  الثالثة  المرحلة  تصفيات  ضمن  وإيران، 
العالم  كأس  نهائيات  إلى  المؤهلة  األولى  للمجموعة 

.2022
علي  من  كل  المرمى  حراسة  في  القائمة  وضمت 
وفهد  الحوسني  عادل  الشامسي،  محمد  خصيف، 

الظنحاني.
وليد  العطاس،  محمد  األحبابي،  بندر  الدفاع:  وفي 
شاهين  هيكل،  العزيز  عبد  خميس،  محمود  عباس، 
سالم  برغش،  محمد  الحمادي،  خليفة  الرحمن،  عبد 

الله إدريس. سلطان، الحسن صالح وعبد 
رمضان، ماجد  الله  سالمين، عبد  الوسط: علي  وفي 
راشد، ماجد حسن، يحيى نادر، ماجد سرور، طحنون 
الزعابي، فابيو دي ليما، كايو كانيدو، حارب عبد الله، 

خلفان مبارك وخليل الحمادي.
العامري،  زايد  عيد،  جمعة  محمد  الهجوم:  وفي 

سبستيان تيجالي، علي صالح وسهيل النوبي.
منذ  األولى  للمرة  اإلمارات  منتخب  قائمة  عن  وغاب 
سنوات طويلة، المهاجم علي مبخوت، الذي لم يشارك 

مع فريقه الجزيرة في آخر 6 مباريات محلية.
 27 يوم  سوريا  اإلمارات،  تلتقي  أن  المقرر  ومن 
مكتوم  آل  ستاد  على  الجاري،  الثاني  يناير/كانون 
فبراير/شباط  من  األول  في  إيران  تلتقي  ثم  بدبي، 

المقبل، على ستاد آزادي.

ت�سريب يغير وجهة النفاتي 
ويحرج الرجاء مع نادي الإمارات

18 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
الريا�سةاألربعاء ١٢ يناير ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٤٩٤٢

الكشف  بعد  المثيرة،  التطورات  تسارعت 
الرجاء  ناديي  من  كل  بين  رسمي  اتفاق  عن 
المغرب  بطل  وصيف  ضم  بشأن  واإلمارات 

النفاتي لنهاية الوسم. لالعب آدم 
بين  االتفاق  لوثيقة  تسريب  بعد  ذلك  جاء 
االجتماعي  التواصل  منصات  عبر  الناديين 
أنصار  على  محسوبين  طرف  من  بالمغرب، 
اإلعارة  بنود  االتفاق حول سرية  الرجاء، عكس 

كما تم ترتيبها.
تسبب  فقد  وصلت  التي  المعلومات  وحسب 
اإلمارات  نادي  مسؤولي  غضب  في  األمر  هذا 
الجيش  نادي  دخل  الالعب، ومعه  أعمال  ووكيل 
الصفقة، ليقدم عرضا  وبقوة على خط  الملكي 
التعاقد مع  الرجاء بهدف  ماليا أقوى من عرض 

الالعب
وحسب التسريبات فقد بلغ عرض الرجاء 100 
النفاتي  يلعب  كي  اإلمارات،  لنادي  دوالر  ألف 
لشراء  بندا  مع  الموسم،  نهاية  حتى  معارا 
وديا  مستحقاته  بتسوية  النفاتي  يقوم  وبعدها 
هذه  كافة  تسريب  أن  إال  الحالي،  ناديه  مع 
كووورة،  عليها  اطلع  وثيقة  عبر  المعطيات 
أغضب النادي اإلماراتي والالعب ليقرر الطرفان 
فتح  مجال التفاوض مع ناد جديد وهو الجيش 
الملكي، الذي استغل التسريب ليتقدم بمقترحات 
أفضل للفريق اإلماراتي والالعب على حد سواء.

 وعلمنا أن تسريب هذه الوثيقة، أغضب برلمان 
معرفة  بقصد  تحقيق  لفتح  دعا  الذي  الرجاء 
أجهض  بعدما  ومتابعته  األمر،  في  المتسبب 
لغاية اآلن واحدة من أقوى الصفقات التي راهن 
وصف  اذ  الشتوي،  بالميركاتو  النادي  عليها 
غايتها  التي  بالمؤامرة  حدث  الرجاء ما  برلمان 
إعاقة  النادي عند كل تحرك أو خطوة يخطوها.

ا�ستبعاد مبخوت من قائمة الإمارات

اأبوظبيـ  وام:

العربية  المنتخبات  أداء  تفاوت   
ببطولة  المجموعات  دور  في 
النسخ  خالل  أفريقيا  أمم 
بطولة  من  األخيرة  الخمس 
نسبة  تفاوتت  وبالتالي  ألخرى، 
األدوار  إلى  الدور  هذا  التأهل من 
ألخرى  نسخة  من  اإلقصائية 

صعودا وهبوطا.
النسخة  الكاميرون  وتستضيف 
تقام  التي  للبطولة  الحالية 
إلى 6  من 9 يناير  الفترة  خالل 
 24 بمشاركة   ،2022 فبراير 
منتخبات   7 بينهم  من  منتخبا 
من  األكبر  العدد  وهو  عربية 
البطولة  في  العربية  المشاركات 
على مدار تاريخها، حيث يشارك 
النسخة  بطل  الجزائر  من  كل 
وتونس  ومصر  الماضية، 
وموريتانيا  والسودان  والمغرب 
األرقام  وتؤكد  القمر.  وجزر 
واإلحصاءات الرسمية أن نسخة 
جنوب  في  أقيمت  التي   2013
حيث  األسواء من  كانت  أفريقيا 
عدد المنتخبات العربية المتأهلة 
والتي شهدت  اإلقصائية  لألدوار 
أي منتخب عربي من  تأهل  عدم 
األدوار  إلى  المجموعات  دوري 
 3 مشاركة  ظل  في  االقصائية 
والمغرب  تونس  هي  منتخبات 
في   / وام   / وترصد   والجزائر. 
ومشوار  نتائج  التالي  التقرير 
مرحلة  من  العربية  المنتخبات 
نسخ   5 آخر  خالل  المجموعات 
من بطولة كأس األمم األفريقية، 

ونسب تأهلها إلى الدور التالي.
 2013 عام  نسخة  باستثناء 
فريق  أي  فيها  يتأهل  لم  والتي 
كانت  المجموعات،  مرحلة  من 
األخرى  النسخ  في  العرب  نتائج 
بالضرورة  وانعكست  إيجابية 

على تأهلها لألدوار النهائية.
الماضية 2019  النسخة  وكانت 
والتي أقيمت في جمهورية مصر 
تأهل  في  األبرز  هي  العربية 
 80 بنسبة  العربية  المنتخبات 
التالي  الدور  إلى  تأهل  %، حيث 
من  منتخبات   4 للمجموعات 
 24 بين  من  مشاركات   5 أصل 
تاريخ  في  األولى  للمرة  منتخبا 
منتخبات  تأهلت  حيث  البطولة، 
وتونس  والجزائر  مصر  من  كل 
والمغرب، فيما ودعت موريتانيا 

البطولة من المجموعات.
وفي نسخة عام 2012 شاركت 
أصل  من  عربية  منتخبات   4
منتخبان  منها  وتأهل   ،16
فيما  وتونس،  السودان  هما 

ليبيا  منتخبا  األول  الدور  ودع 
والمغرب بنسبة نجاح 50 %.

كانت   2015 عام  نسخة  وفي 
ظل  في   %  100 التأهل  نسبة 
هما  فقط،  منتخبين  مشاركة 
ضمن  حيث  وتونس  الجزائر 
لألدوار  التأهل  المنتخبان 
عام  نسخة  وفي  اإلقصائية. 
منتخبات   4 شاركت   2017
منتخبا،   16 إجمالي  من  عربية 
ومصر  والجزائر  تونس  وهي 
جميعا  تأهلوا  وقد  والمغرب، 
بنسبة  الجزائر  باستثناء منتخب 

نجاح تصل إلى 75 %.
من  الرغم  وعلى  وباألرقام، 
مرحلة  من  التأهل  نسب  تفاوت 
المنتخبات  أن  إال  المجموعات 
العربية لها تاريخ حافل في كأس 
مرات  عدد  في  األفريقية  األمم 
 12 نالت  حيث  باللقب  التتويج 
لقبا من أصل 32 نسخة سابقة، 
آخر  الجزائري  المنتخب  وكان 
الماضية  النسخة  في  المتوجين 

2019 التي أقيمت في مصر.
ويتصدر المنتخب المصري قائمة 

المتوجة  العربية  المنتخبات 
باللقب االفريقي برصيد 7 ألقاب، 
في  بلقبين  الجزائر  منتخب  يليه 
كل  واحدة  مرة  باللقب  فاز  حين 
والمغرب  تونس  منتخبات،  من 
في  التفاصيل:  وفي  والسودان. 
أقيمت  والتي   2012 نسخة 
 16 فيها  وشارك  الجابون  في 
منتخبا وتوج بها منتخب زامبيا، 
عربية  شاركت 4 منتخبات  فقد 
في البطولة وهي ليبيا والسودان 

وتونس والمغرب.
من  السوداني  المنتخب  وتأهل 
 4 برصيد  المجموعات  مرحلة 
نقاط عن المجموعة الثانية التي 
العاج  ساحل  منتخب  تصدرها 
في  ودع  لكنه  نقاط،   9 برصيد 
الخسارة  بعد  النهائي  ربع  الدور 

أمام زامبيا بنتيجة 0 – 3.
كثاني  تونس  تأهل منتخب  فيما 
 6 برصيد  الثالثة  المجموعة 
الجابون  منتخب  خلف  نقاط، 
برصيد 9 نقاط، لكنها  المتصدر 
في  غانا  أمام  بالخسارة  ودعت 
بنتيجة  النهائي  ربع  مواجهة 

المنتخب  ودع  فيما   ،2  –  1
المجموعات  دور  من  المغربي 
الثالث  المركز  على  حصوله  بعد 
برصيد 3  التونسي  نظيره  خلف 

نقاط.
أيضا  الليبي  المنتخب  وودع 
مرحلة  من  النسخة  هذه  في 
على  الحصول  بعد  المجموعات 
األولى  للمجموعة  الثالث  المركز 
زامبيا  خلف  نقاط،   4 برصيد 
المتصدر برصيد 7 نقاط، وغينيا 
في  نقاط   6 برصيد  االستوائية 

المركز الثاني.
 ،2013 عام  نسخة  في  أما 
نيجيريا،  بها منتخب  توج  والتي 
أفريقيا،  جنوب  واستضافتها 
األفريقي  االتحاد  قرر  وخاللها 
مباريات  تحويل  القدم  لكرة 
الفردية  السنوات  إلى  البطولة 
مباريات  مع  تتعارض  ال  حتى 
كأس العالم، فقد شارك فيها 16 
منتخبات   3 بينهم  من  منتخبا 
وتونس  المغرب  هي  عربية 
جميعها  ودعت  وقد  والجزائر، 
البطولة من مرحلة المجموعات.

المنتخبات العربية في دور المجموعات باأمم 
اأفريقيا .. اأرقام واإح�ساءات

اإلمارات  اتحاد  عاشور، رئيس  نبيل  أكد 
األول  اإلماراتي  المنتخب  أن  اليد،  لكرة 
يواصل استعداداته حاليا بقوة، للمشاركة 
في النسخة 20 للبطولة اآلسيوية، التي 
من 18 حتى 31  السعودية  في  ستقام 

يناير/كانون الثاني الجاري.
بأهمية  تحظى  البطولة  أن  إلى  وأشار 
العالم  إلى كأس  قصوى، لكونها مؤهلة 

في بولندا والدنمارك 2023.
وقال عاشور: "الروح المعنوية لالعبين 
والجهاز الفني عالية، لحجز مقعد التأهل 
من بين المقاعد الخمسة المتاحة لقارة 

آسيا".
هدفاً  أمامها  تضع  "اإلمارات  وأضاف: 
واحداً، وهو التأهل إلى مونديال 2023، 
االتحاد  قبل  من  الموضوعة  والخطة 
بشكل  تسير  للمنتخب،  الفني  والجهاز 
ونستهدف  عقبات،  أي  دون  صحيح 

جميعا تحقيق إنجاز آسيوي جديد".
ورداً على تساؤل عن تأثير تأجيل الدورة 
يناير/كانون  من  بالكويت،  الخليجية 
المقبل،  مايو/أيار  إلى  الجاري  الثاني 
ألن  كبيراً،  يكن  لم  "التأثير  أجاب: 
كانت  البطولتين  لخوض  االستعدادات 

سارية".
وأضاف: "كان هناك وقت كاف لخوض 
فرصة  التأجيل  من  جعل  ما  معسكر، 
واحدة،  بطولة  في  للتركيز  إيجابية 

موعدها  في  الخليجية  البطولة  وانتظار 
الجديد".

بين  التعاون  على  االتفاق  تم  أنه  وذكر 
حسن  المصري  الدولي، برئاسة  االتحاد 
للعبة،  اإلماراتي  واالتحاد  مصطفى، 
لتعزيز مساعي اإلمارات وبرامجها لنشر 

كرة اليد.
منصب  على  للحصول  طموحه  وعن 
خالل  الدولي  أو  اآلسيوي  االتحاد  في 
"الطموح  عاشور:  قال  المقبلة،  الفترة 
لدينا  الحالي  الوقت  في  لكن  موجود.. 

خبرات كبيرة في االتحاد اآلسيوي".
وأكمل: "يتواجد صالح عاشور، كرئيس 
باالتحاد  والتحكيم  القوانين  للجنة 
اآلسيوي لكرة اليد، وعبد الكريم جلفار، 
وكلنا  اآلسيوي،  االتحاد  عضوية  في 
واإلنجازات  األهداف  لتحقيق  فيهما  ثقة 

المطلوبة".

للمونديال  التاأهل  عا�سور:  نبيل 
اأولوياتنا اأهم 

اأمل بو�سالخ ت�سهد نهائي بطولة المملكة للكرة الن�سائية
إدارة  مجلس  عضو  بوشالخ،  أمل  شهدت 
القدم  كرة  لجنة  رئيس  اإلماراتي،  االتحاد 
النسائية، المباراة النهائية لبطولة المملكة، 
تلبية لدعوة رسمية من االتحاد السعودي.

وجرت المباراة النهائية بين فريقي المملكة 
ملعب  على  وأقيمت  والتحدي،  للسيدات 
الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية في 
حورية  اإلماراتية  المدربة  جدة. وحرصت 
المباراة، والتي تعد  الطاهري، على حضور 
بداية قوية النتشار اللعبة بشكل أوسع في 

منطقة الخليج العربي.
بدعوتي  "سعدت  بوشالخ  أمل  وقالت 
كرة  بطولة  أول  نهائي  في  للتواجد 
كرة  تاريخ  في  للسيدات  رسمية  قدم 
بفضل  تحققت  والتي  السعودية،  القدم 

لتواجد  توفرا  كبيرين  ودعم  مجهودات 
الشعبية  اللعبة  في  النسائي  العنصر 
"فخورة  وتابعت  العالم".  حول  األولى 
كرة  ولجنة  السعودي  االتحاد  حققه  بما 
القدم للسيدات من نجاح للبطولة الرسمية 
األولى، والتي شهدت مشاركة 16 فريًقا".

على  سيكون  األكبر  "المردود  وأكملت 
منتخبات السيدات، والتي نسعى لتطويرها 
وتحظى  المحلية،  المسابقات  خالل  من 
القدم  كرة  اتحادات  في  كبير  باهتمام 

بمجلس التعاون الخليجي".
وحرص االتحاد السعودي ممثاًل في األمين 
ولمياء  القاسم،  سلمان  بن  إبراهيم  العام 
والهدايا  الدروع  تبادل  على  بهيان،  بنت 

التذكارية مع أمل بوشالخ.

الكرة  التحاد  المؤقتة  اللجنة  عقدت 
السباعي،  نبيل  برئاسة  السوري، 
رسمي  بشكل  للتوقيع  صحفًيا  مؤتمًرا 
لتدريب  فاليريو،  تيتا  الروماني  عقد 

المنتخب األول.
الصحفي  المؤتمر  في  السباعي  وقال 
شرط  وضع  عن  تنازل  فاليريو  إن 
على  حصوله  عقده، مقابل  في  جزائي 
مكافأة بقيمة 150 ألف دوالر إذا تأهل 
المنتخب للملحق اآلسيوي، و500 ألف 
دوالر في حال تأهل نسور قاسيون إلى 

كأس العالم 2022
المدرب ستة أشهر  وأضاف: "مدة عقد 
الواحد،  للشهر  دوالر  آالف   10 مقابل 
فيما سيحصل جهازه المساعد على 15 
ألف دوالر، حصلنا على 750 ألف دوالر 

وذهبوا  العرب  بكأس  المشاركة  جراء 
لنا  سمح  ولكن  المجمدة،  األموال  إلى 
االتحاد الدولي بأن ندفع رواتب المدرب 

منها.
اللجنة  رئيس  السباعي  نبيل  وأكد 
من  بذلت  قد  كبيرة  جهوًدا  أن  المؤقتة 
األستاذ  مقدمتهم  وفي  الجميع  قبل 
الرياضي  االتحاد  رئيس  معال  فراس 
حول  اتفاق  إلى  للتوصل  وذلك  العام 

كافة بنود العقد.
المدرب  عقد  مدة  أن  السباعي  وأوضح 
ستكون  المساعد  كادره  مع  الروماني 
ستة أشهر، وذلك حتى نهاية التصفيات 
دون   ،2022 العالم  لكأس  التأهيلية 
الطرفين،  لكل  جزائي  شرط  أي  وجود 

متمنياً له التوفيق في مهمته.

جديدة  �سفحة  يفتح  �سوريا  مدرب 
المنتخب مع 



اأبوظبي ــ وام:

 نظــم نادي أبوظبي للدراجــات الهوائية 
ليــوا ENEC للدراجات  تحــدي  امــس 
الظفــرة، بالتعاون  منطقة  يف  الهوائيــة 
مــع مجلس أبوظبي الريــايض، وبرعاية 
مؤسســة اإلمارات للطاقة النووية رشيك 

النادي يف منطقة الظفرة.
شهد السباق إقباالً كبرياً من املشاركني عىل 
والبدنية، حيث  الفنية  مختلف مستوياتهم 
املتوسطة 70  السباق من مسافتني  تكون 

كيلومرتاً والطويلة 95 كيلومرتاً.
وشــهد السباق، الذي بدأ يف الصباح الباكر 
مــن أمام فندق ليوا واســتمر لنحو ثالث 

املشاركني،  ســاعات، تنافســاً مثرياً بني 
برؤية  املنافسات  خالل  اســتمتعوا  الذين 
املناظــر الصحراوية الخالبــة والطرقات 

الجميلة يف ربوع ليوا ومزارعها.
حرص  إطــار  يف  الفعالية  هــذه  وتأتــي 
عىل  الهوائية  للدراجــات  أبوظبــي  نادي 
املتنوعة،  والفعاليــات  الســباقات  إقامة 
أبوظبي عىل  التي تســهم يف تعزيز مكانة 
ورياضة  عموماً  الدولية  الرياضة  خارطة 
ضوء  خصوصــاً، يف  الهوائية  الدراجــات 
اختيار اإلمــارة كمدينة صديقة للدراجات 
للدراجات  الدويل  االتحاد  قبل  الهوائية، من 
آسيوية تحصل عىل  مدينة  الهوائية، كأول 

هذا اللقب املرموق.

اأبوظبي-الوحدة:

أكــد العميــد أحمــد حمــدان 
ادارة  مجلس  رئيــس  الزيودي 
للتايكواندو  االمــارات  اتحــاد 
2022 حافلة  عــام  أجندة  أن 
تنظيمها  سيتم  التي  بالبطوالت 
والدويل  املحيل  املســتويني  عىل 
موضحــا أن املوســم الريايض 
2022-2021 انطلق يف أكتوبر 
وسيســتمر  املايض،  العام  من 
الجاري،  العــام  صيــف  حتى 
ويتضمن عىل 12 بطولة محلية 
كبريتني  بطولتــني  عىل  عالوة 
واألخرى  العرب  كأس  أحدهما 

بطولة الفجرية الدولية.
اتحــاد  رئيــس  وأوضــح 
التايكواندو، ان البطوالت املحلية 
التي ستقام يف 2022 تأتي عىل 
رأســها بطولــة كأس صاحب 
بينما  الدولــة،  رئيس  الســمو 
والعربي،  الدويل  املســتوى  عىل 
مع  بالتعاون  اإلتحاد  ســينظم 
للتايكواندو  العربــي  اإلتحــاد 
القتالية  للفنون  الفجرية  ونادي 
والتي  العــرب،  كأس  بطولــة 
ســتقام يف مجمع زايد الريايض 
يف إمارة الفجرية برعاية ســمو 
الرشقي  حمد  بن  محمد  الشيخ 
الفجــرية، وذلك خالل  ويل عهد 

يومي 3 و4 فرباير املقبل.
البطولة  وقــال:” تعــد هــذه 

 G2 النجمتني فئة  من  املصنفة 
أهمية كــربى لالعبني من  ذات 
أجل تحســني تصنيفهم الدويل، 
بامليدالية  الفائــز  يحصل  حيث 
تضاف  نقطة   20 عىل  الذهبية 
الدويل، وســتقام  إىل تصنيفــه 
يف فئــات تحت 14 و 17 عام، 
البطولة  هــذه  والعموم، وبعد 
بطولــة  ســتقام  مبــارشة، 

 G2 الدولية املصنفة الفجــرية 
الدويل  االتحاد  مــع  ، بالتعاون 
من 6 إىل  الفرتة  يف  للتايكواندو 

8 فرباير املقبل”.
انه  اإلتحــاد  رئيس  وأوضــح 
القليلة  األيــام  خــالل  ســيتم 
لإلعالن  صحفي  مؤتمر  تنظيم 
واالدارية  الفنية  التفاصيل  عن 
املشــاركات  وحجم  للبطولتني 

جميع  وأن  خصوصا  املتوقعة، 
إمارة  تنظمها  التــي  البطوالت 
الســنوات  الفجــرية عىل مدار 
كبري  باهتمام  تحظــى  املاضية 
املستوى  ظل  يف  عالية  ومتابعة 
نخبة  املرتفع، ومشاركة  الفني 
مــن أفضل الالعبــني العامليني 
الفجرية  أصبحت بطوالت  حتى 
من  ميــالد” للكثري  “شــهادة 

النجــوم واالبطــال ينطلقــوا 
العديد  مــن بعدهــا لتحقيــق 
مــن اإلنجــازات والوصول إىل 
البطوالت  يف  التتويــج  منصات 

العاملية والدولية.
لعبــة  أن  الزيــودي  وأكــد 
تدين  اإلمارات  يف  التايكوانــدو 
من  والرعاية  للدعــم  بالفضل 
بن  محمد  الشــيخ  ســمو  قبل 
حمد الرشقي، ويل عهد الفجرية 
الرئيس الفخري التحاد اإلمارات 
التي  والعالقات  للتايكوانــدو، 
االتحاد  رئيس  مع  سموه  تربط 
تشــو،  الدكتور  الكوري  الدويل 
العالقات  لتوطيد  مهــدت  التي 
انعكس بشكل  الدولية، وهو ما 
ايجابــي عىل الجهــود املبذولة 
لتطوير رياضــة التايكواندو يف 

الدولة.
أن  إىل  االتحــاد  رئيس  وأشــار 
يف  اإلمــارات  العبي  مشــاركة 
ســيكون  الدولية  البطــوالت 
اآلسيوي  االتحادين  أجندة  وفق 

والدويل للعبة.
يذكر أن اإلمارات تشــهد حاليا 
إقامــة العديد من معســكرات 
واألوروبية  العربية  املنتخبــات 
بطولتي  يف  للمشاركة  استعداداً 
الدولية،  والفجرية  العرب  كأس 
يقرب  ما  الدولة  إىل  وصل  حيث 
من 8 منتخبات يمثلهم ما يزيد 

عن 100 العب والعبة.
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األربعاء ١٢ يناير ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٤٩٤٢ الريا�سة
بطولة الإمارات للم�صارعة 
ال�صاطئية تنطلق بال�صارقة 

22 يناير

 دبي-الوحدة:

والجودو بشاطئ منطقة  املصارعة  اتحاد  ينظم 
الخان يف الشــارقة يوم السبت 22 يناير الحايل 
للناشــئني ،والتي  للمصارعة  اإلمــارات  بطولة 
تجدد إقامتها برعاية ســعادة محمد بن ثعلوب 
الدرعــي رئيس االتحــاد، وذلــك بالتعاون مع 
مجلــس الشــارقة الريايض مواصلــة للتعاون 
املســتمر يف مختلف الفعاليات الرياضية ، والتي 
اعتبارا من  البطولة  رابط  لها عرب  التسجيل  يبدأ 
الخميس 13/ 1 ويســتمر حتى مساء  يوم غد 
يــوم األربعاء القــادم  19/ 1 .. وتحدد صباح 
للميــزان والقرعة  الســبت 22/ 1 موعدا  يوم 
،فيما تبدأ منافسات الدور التمهيدي عند الساعة 
لرشوط  وفقا  الخان  بشــاطئ  صباحا  العارشة 
للبطولة  املنظمــة  اللجنة  البطولــة. وحــددت 
اليوم  بعد ظهر نفس  والنصف  الثانية  الســاعة 
موعدا لبدء األدوامليزان،ية، عىل أن تبدأ مراســم 
والكؤوس  بامليداليات  الفائزين  وتكريم  التتويج 
عند الســاعة الرابعة عــرا بموقع البطولة .. 
بطاقة  إبراز  رضورة  البطولة  الئحة  واشرتطت 
الهوية عند التسجيل أو جواز السفر األصيل عند 
امليزان ،والذي تعقبه قرعة البطولة، ويمكن لكل 
ناد املشاركة بعدد 4 العبني يف كل وزن وستكون 

املشاركة مفتوحة لجميع الجنسيات.
مواليد  الناشئني  فئة  البطولة  رشوط  وشــملت 
مواليد  بمشــاركة  2005 – 2006 ويســمح 
األمر واملدرب  2007 برشط رســالة مــن ويل 
،وتحددت أوزان تلــك الفئة ب تحت 50 كجم ، 
60 ، 70 ، 80 ، وفوق 80 كجم ،وتطبق قواعد 
االتحاد الدويل للمصارعة .. وأشاد سعادة محمد 
بن ثعلوب الدرعي رئيس االتحاد بتعاون مجلس 
الشارقة الريايض املستمر برئاسة سعادة عيىس 
الحزامي، والذي أســهم يف اتســاع رقعة  هالل 
املشاركة، وشــكر كل الجهات التي ظلت تسهم 
يف دعم مســرية االتحاد ،والتي كانت لها بصمة 
رائعة خالل قيام البطولة األوىل املاضية بشاطئ 

الخان بالشارقة، متمنياً للجميع التوفيق.

ردود فعل وا�سعة لإ�سدار قانون حقوق ذوي الإعاقة

اتحــاد التايكواندو ينظم 12 بطولــة محلية وبطولتين 
دوليتين في 2022

دبي ــ وام :

 أحدث القانون الذي أصدره صاحب الســمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولــة رئيس مجلس الــوزراء “رعاه الله” 
بصفتــه حاكمــا إلمارة دبــي القانون رقم 
األشخاص  /3/ لسنة 2022 بشــأن حقوق 
إمارة دبي ردود فعل واسعة  ذوي اإلعاقة يف 
أشــادت بالقانون والذي يرسخ لحقوق هذه 
الفئــة الغالية عىل قلوب الجميع يف مجتمعنا 
إدارة نادي  املعطاء. فمن جانبه وجه مجلس 
دبي ألصحاب الهمم وأبطال النادي ومنتسبيه 
أبنائه “  الشكر إىل ســموه لحرصه عىل دعم 
اإلمارات نموذجا  باتت  الهمم” حتى  أصحاب 
ملهمــا يحتــذى يف دعم مســرية “ أصحاب 
عىل  طموحاتهم  لتحقيق  اإلمــام  الهمم” إىل 
املبادرات  من  العديد  خــالل  من  كافة  الصعد 
الهادفــة لنحقيق التمكني و الدمج الكامل يف 
بناء  يف  رشكاء فاعلني  أصبحوا  حتى  املجتمع 
أيضا  شــكرهم  عن  الوطن.. معربني  نهضة 
لسمو الشــيخ حمدان بن محمد بن راشد آل 

مكتوم ويل عهد دبي رئيس املجلس التنفيذي.
مــن ناحيته أكد ثاني جمعــة بالرقاد رئيس 
مجلــس إدارة النادي أن القــرار الصادر عن 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل 
تقوية  شــأنها  من  جديدة  مكتوم، مبــادرة 
أن جميع فئاته  التأكيــد عىل  و  بناء املجتمع 
مدعوون للعمل واإلنتاج واالبتكار واإلبداع يف 
ســبيل رفعة الوطن، وإعالء شأنه يف املحافل 

كافة.
و قال: “إن القرار يعزز ما ذهب إليه ســموه 
بإطالق مســمى “ أصحاب الهمم” عىل هذه 
الفئــة و يفتح املجــال لتمكينهم يف املجتمع 
الدولة  للســري معا من أجل تحقيق أهــداف 

خالل الخمسني عاما املقبلة.
املدير  العصيمي  ماجد  أكد  نفسه  السياق  ويف 
التنفيذي لنادي دبي ألصحاب الهمم أن إصدار 
هــذا القانون يعد اســتكماال ملنظومة الدعم 
و الرعايــة الكريمة التــي توفرها “ القيادة 
املجاالت،  كل  يف  الهمم  الرشــيدة” ألصحاب 
وذلــك من خــالل السياســات والترشيعات 
التــي من شــأنها توفــري البيئــة الصديقة 

ألصحــاب الهمم والفرص املتســاوية يف كل 
بهذا  العصيمي عن سعادته  املجاالت. وأعرب 
إطار  يف  جديدة  لحقبة  يدشــن  الذي  القانون 
دور “ أصحاب  لتعزيز  “الخمســني” املقبلة 
الهمم” يف املجتمع وإطالق الربامج واملشاريع 
املساواة  فيها  ترتســخ  جديدة  آفاق  أجل  من 
الكاملــة يف الحقوق و الواجبات. من جانبها 
ثمنت رئيســة الفاليس عضــو مجلس إدارة 
النــادي القــرار من أجل تمكــني “ أصحاب 
الهمم “ يف جميــع مناحي الحياة، ووضعهم 
املرســوم  النهج  وفق  الصحيح  الطريق  عىل 

وصوال إىل األهداف املنشودة.
و قالــت: “إن أصحاب الهمــم” يعاهدون “ 
حســن  عند  يكونوا  الرشــيدة” بأن  القيادة 
الظن بهم للســري عىل درب النجاحات وعدم 
التفريط يف املكتســبات التــي تحققت خالل 

الفرتة املاضية”.
و أشــارت الفــاليس إىل أن القانــون يغطى 
جميــع النواحي مــن أجل الحيــاة الكريمة 
ألصحاب الهمم حتى يحقق كل منتسب لهذه 

الفئة طموحاته التي يهدف إليها.

وقال محمد خميس العب رفعات القوة بطلنا 
به  يحظى  الذي  الكبري  االهتمام  إن  الباراملبي 
الرشــيدة”  الهمم” من “ القيادة  “ أصحاب 
يضاعف من مســؤولية كل العب للسري عىل 
درب التميــز من أجل تحقيق كل الطموحات 
التي تســتحوذ عىل  املقبلة  خــالل املرحلــة 
بداية”  يف  تأتي  ألنهــا  األهمية  من  كبري  قدر 

الخمسني “ عاما املقبلة.
و أشــاد بالدور الريــادي لإلمارات يف دعم “ 
أصحاب الهمــم” و توفري كل عوامل النجاح 
لهم من أجل تمكينهم حيث باتت رائدة يف هذا 
املجال بشهادة الجميع لتتبوأ مكانة مرموقة 
يف الخريطة العاملية محققة النجاح تلو اآلخر 
مما كان لــه املردود اإليجابي عىل األبطال و 

املنتسبني لهذه الفئة املهمة يف املجتمع.
بالنادي  الســلة  العب  ســالم  إبراهيم  وقال 
و املنتخــب الوطني:” إن حــرص “ القيادة 
الهمم  الكبري بأصحاب  الرشيدة “ واهتمامها 
أوصلنــا إىل العاملية لتصبــح اإلمارات محط 
وإنما  فراغ  من  يــأت  لم  العالم، وهذا  أنظار 
لـ” أصحاب  القيادة  لدعم  طبيعية  ثمرة  كان 

الهمم “ يف كل املناسبات.
من جانبها أكدت عائشة املهريي العبة النادي 
واملنتخب الوطني للرماية إن القانون أسعد “ 
أصحاب الهمــم” ألنه يمثل مرحلة جديدة يف 
يحققوا  املقبلة “ حتى  “ الخمســني “ عاما 
أهدافهم املنشودة وفق النهج املرسوم وصوال 
إىل ما نصبو إليه جميعا. و أشارت املهريي إىل 
أن الدعم الــذي يحظى به “ أصحاب الهمم” 
من “ القيادة الرشيدة” يعد أكرب حافز ودافع 
لهم من أجل رفع علم اإلمارات عاليا يف جميع 

املحافل القارية والدولية.
القدم  املقبايل العب كرة  أيمن  أكد  من ناحيته 
الوطني  املنتخب  و  بالنادي  للصم  البولينج  و 
الهمم” كانوا عىل قدر  أبطال “ أصحــاب  أن 
امللقاة عىل عاتقهم و عند حسن  املســؤولية 
اإلنجازات  الرشــيدة” بتعزيز  ظن “ القيادة 
من خالل ترك بصمات جديدة يف كافة املحافل 
أعرب عن ســعادته  القاريــة والدوليــة. و 
حقــوق “ أصحاب  يضمن  الــذي  بالقانون 
الهمــم” ويعد أكرب حافز لهم من أجل تمثيل 

الدولة بأفضل صورة يف كل املحافل.

34 مليونــاً و 400 األــف يورو القيمة ال�ســوقية لهدافي 
الدوري الإماراتي بدوره الأول

أبوظبي ــ وام :

ألبرز  السوقية  القيمة  بلغت   
من  اإلماراتي  الــدوري  هدايف 
الالعبــني املواطنني واألجانب 
مع ختام مباريات الدور األول 
من " دوري أدنوك للمحرتفني 
" 34 مليونا و400 ألف يورو، 
تحديثات "  آخــر  وفق  وذلك 
ماركــت" املوقع  ترانســفري 
صفقات  يف  املتخصص  العاملي 
الالعبــني والقيمة الســوقية 

لألندية والدوريات.
أنبــاء  وكالــة   " وترصــد 
التقرير  يف  /وام/  اإلمــارات" 
ألبرز  الســوقية  القيمة  التايل 
هدايف املسابقة حتى اآلن حيث 
كودجو  البا  التوجويل  يتصدر 
العــب العني قائمــة الهدافني 
برصيــد 13 هدفــا وبلغــت 
ماليني   5 الســوقية  قيمتــه 
الثاني  املركز  و جــاء يف  يورو 
خوســيه "  أنطونيو  الربتغايل 
برصيد  النر  توزي" العــب 
ســوقية  وبقيمة  أهــداف   8
حل  يــورو، فيما  4.5 مليون 
الثالث الربازييل جواو  يف املركز 
برصيد 8  الوحدة  العب  بيدور 
السوقية  قيمته  وبلغت  أهداف 
4 ماليــني يــورو، ويف املركز 

الســوري عمر  الرابــع حــل 
خريبــني العب الوحدة برصيد 
7 أهــداف وقيمة ســوقية 4 
ماليني يورو، ثم الربازييل كايو 
الشــارقة  نادي  العب  لوكاس 
برصيد 6  الخامــس  املركز  يف 
ســوقية 3.5  وبقيمة  أهداف 

مليون يورو.
الســادس  املركــز  يف  ويأتــي 
العب  رحيمي  سفيان  املغربي 
العني برصيد 4 أهداف، وقيمة 
يليه  يورو  ســوقية 3 ماليني 

الكونجــويل بن ماالنجو العب 
أهداف   6 برصيــد  الشــارقة 
2.5 مليون  ســوقية  قيمة  و 
التونــي  ســابعا  و  يــورو 
عجمان  العب  بالعربي  فراس 
برصيــد األهــداف نفســه و 
مليون   2.5 ســوقية  قيمــة 
القيمة  بلغت  فيما  أيضا  يورو 
تيجايل  الســوقية لسيباستيان 
العب النــر 700 ألف يورو 
القيمة  تبلغ  بينما  و 7 أهداف 
السوقية ملاكيتي ديوب صاحب 

األهداف الـــخمسة 200 ألف 
يورو.

املواطنني  الهدافني  قائمة  يف  و 
الســوقية  القيمــة  يتصــدر 
العب  مبخوت  عــىل  للهدافني 
أهداف   4 برصيــد  الجزيــرة 
 3.5 الســوقية  قيمته  وتبلغ 
القيمة  وتبلــغ  يورو،  مليون 
رمضان  لعبداللــه  الســوقية 
العب وسط الجزيرة واملنتخب 
الوطنــي صاحــب األهــداف 

األربعة مليون يورو.

تحدي ليــوا للدراجات الهوائية ي�ســهد 
اإقباًل كبيراً

»ال�صارقة الريا�صي 
للمراأة« يح�صد 17 
ميدالية في بطولة 

قوى ال�صيدات

ال�سارقة  ــ وام :
 

حصد نادي الشــارقة الريايض للمرأة 17 ميدالية ملونة خالل 
مشاركته يف البطولة التخصصية الثانية أللعاب القوى للسيدات 
التي نظمها إتحاد ألعاب القوى ضمن أجندة مسابقاته للموسم 
الريــايض الحايل وذلك عىل مضمار نــادي ضباط رشطة دبي 
وميــدان نادي النر محققا 12 ميدالية ذهبية و 4 ميداليات 

فضية وميدالية برونزية .
و توجت املشاركة املميزة للنادي يف النسخة الثانية من البطولة 
إبراهيم  وداد  الواعــدة  الالعبة  حققتــه  جديد  قيــايس  برقم 
بمسابقة إطاحة املطرقة بمسافة /45,10/ مرت محطمة بذلك 

رقم الدولة املُســّجل /44,60/ مرت يف داللة واضحة عىل تطور 
مســتوى كافة الالعبات املنتســبات لنادي الشارقة الريايض 

للمرأة بمختلف األلعاب .
املدرجة  املسابقات  جميع  يف  النادي  العبات  ميداليات  وتنوعت 
القــوى حيث نجحت علياء عبد  التخصصية أللعاب  بالبطولة 
العليم يف حصد ذهبية مســابقة 600م لفئة »أشــبال بنات« 
فيما حصدت أمرية عبد العليم ذهبية مسابقة 1000 مرت لذات 

الفئة.
كما نالت كل من مهرة عبد الرحيم وفاطمة البلويش امليداليتني 
الذهبية والفضية عىل الرتتيب ضمن مسابقة 800 مرت سيدات 

بينما فازت انجريد فيليزا بذهبية 800 مرت لفئة الشابات.



بعد غيــاب عامني يعود نحو 3 
ماليني طالب باملرحلة االبتدائية 
يف اململكــة العربية الســعودية 
حضوريــاً  الدراســة  ملقاعــد 
بمدارســهم، حيث ســيتفاوت 
حضــور الطالب بــني يوم و5 
أيام أســبوعياً، بعــد أن عملت 
املدارس  تصنيــف  عىل  الوزارة 
لتنظيــم  مســتويات  إىل  عــىل 
للمدارس  الحضورية  عودتهــم 

بما يتناسب مع اإلجراءات.
رضورية  إىل  تربويــون  ونبــه 
ملدارسهم  الطالب  عودة  تنسيق 
وحضور دروسهم بشكل يومي 
أو  الدراسية  الفصول  ســواء يف 
عرب املنصة وفق صحيفة عكاظ. 
يف  باململكة  الــوزارة  وتعتمــد 
للمدارس عىل مساحة  تصنيفها 
املدرسة وفصولها، وعدد طالب 
كل مدرســة، حيــث ســيعود 
التصنيف  ذات  املــدارس  طالب 

الحضــوري املنخفض للحضور 
يومي، بما  بشــكل  ملدارســهم 
التباعد بمسافة  يسمح بتحقيق 
ال تقــل عــن مســافة 1 مرت، 
يتم  الذي  املتوســط  واملستوى 
ملجموعتني  الطالب  تقسيم  فيه 
التي  املــدارس  A وB، وهــي 
التباعد  بتطبيق  فصولها  تسمح 

عند تقسيمهم ملجموعتني، حيث 
كل مجموعة  حضور  ســيكون 
أسبوعني،  كل  يعادل 5 أيام  بما 
وهمــا التصنيفــان اللذان ذكر 
بــأن 97 %  التعليم  متحــدث 
من املــدارس االبتدائية ورياض 
األطفال تقــع ضمنهم، يف حني 
األطفال  رياض  توزيع  ســيتم 

نصف  يحــران  ملجموعتــني 
دوام يوميا، حيث سيتم تقسيم 
اليــوم الــدرايس بحيث تحر 
كل  وتشكل  يوميا،  املجموعتان 
الطالب  عــدد  نصف  مجموعة 
يف كل فصــل لتحر املجموعة 
اليوم  النصف األول من  األوىل يف 
الثانية  الــدرايس، واملجموعــة 
تقليص  الثانــي، مع  النصف  يف 
الربنامج  لفرتات  الزمني  الوقت 
اليومــي، ويكــون دوام جميع 
األطفال يوميــا ملدة نصف يوم 
درايس، يف حــني ســيتم تطبيق 
نظــام الثــالث مجموعات عىل 
ضمن  تصنــف  التي  املــدارس 
املســتوى العايل والتي تســمح 
عند  التباعد  بتطبيــق  فصولها 
تقسيم الطالب إىل 3 مجموعات، 
أن يكون حضور  يتوقــع  حيث 
املســتوى  هذا  ضمن  الطــالب 

حوايل 5 أيام من كل شهر.

    

و7  الثالثة  الســاعة  قرابــة 
الثالثاء،  يــوم  فجر  دقائــق 
الكربى  القاهرة  سكان  شعر 
ومرىس  الســاحلية  واملــدن 
هز  قــوي  بزلزال  مطــروح 

بعض األبنية.

رواد  من  كبــر  عدد  وتداول 
االجتماعي  التواصل  مواقــع 
املرصية  املناطــق  أغلــب  يف 
فيديوهــات تظهر أثار الهزة 
خاصة  القويــة،  األرضيــة 

سكان القاهرة الكربى.

انترشت لقطــات مروعة عىل اإلنرتنت، من كامرات 
الصني، تظهر جاموساً يداهم  املراقبة CCTV يف 

ما ذكر  العمــالء، وفق  أحد  مطعمــاً، ويهاجم 
موقع »روسيا اليوم«.

اليوم  ويف مقطع فيديو ُصــّور عىل ما يبدو يف 
ذلك  منذ  ديســمرب، وانترش  األخر من شــهر 
االجتماعي، يمكن  التواصل  وسائل  عىل  الحني 
رؤية رجلني يقفان داخل مطعم. وبينما يفتح 

أحدهما مرشوباً، واآلخر مشغول بهاتفه الذكي، 
املدخل، ويرســل  يظهر جاموس ضخم من خالل 

أحد العمالء بعيداً عن أنظار الكامرا.
وبعد حــوايل 20 ثانية، يعــود الجاموس عرب مدخل 
وحوافره. ثم  بقرونــه  مختلف، محطمــاً األثاث 

يخرج من الباب من حيث دخل.
الحيوان، ما يرتك  يتدىل مــن  ويمكن رؤية حبل 
املعلقني يتســاءلون، عما إذا كان نجا من ذبحه 
عىل يد جزار. وبحســب ما ورد، وقع الحادث يف 
الذي  الرجل  الصني. ونقل  تايتشو برشقي  مدينة 
يف  بجروح  إلصابته  املستشفى  إىل  للهجوم  تعرض 

ساقه. 

تعمــد كثر من ربــات البيوت 
املرحاض  ســجادة  تنظيف  إىل 
عن طريق وضعها يف الغســالة 
املخصصــة  األوتوماتيكيــة 
غر  أمر  املالبس، وهو  لتنظيف 
األجهزة  خبر  بحسب  مناسب 
حذر  الذي  غاي  الفنية، سكوت 

من خطورة ذلك.
الفنية،  األجهزة  خبر  وبحسب 
وخالل 30  غاي، فإنه  سكوت 
عاما من خربته شــاهد العديد 
من الغســاالت التــي تعطلت، 
ألن أصحابها وضعوا ســجادة 
املرحاض يف هــذه اآلالت، وفق 
مــا نقل موقع “ســكاي نيوز 
fAmily� عــن  “عربيــة” 

.”hAndymAn
يف  أنــه وجد  الخبر  وأوضــح 
الغسالة  واجهة  الحاالت  بعض 
يمكن  ال  بشــكل  مكســورة، 
وضع  عندما  وذلــك  إصالحه، 
شخص ســجادتي مرحاض يف 

الوقت نفسه داخل الغسالة.
الغســاالت  أن  وذكــر 
عىل  تحتــوي  األوتوماتيكيــة 
مســاحة كبــرة، تمكنها من 
الثقيلة،  البطانيات  اســتيعاب 
مما يقــود البعض إىل االعتقاد 

األشياء  غسل  عىل  قادرة  بأنها 
الكبرة والثقيلة.

السجادة  أن  يف  املشكلة  وتكمن 
املاء،  من  كبرة  كميات  تمتص 
تنتهــي داخلها، ممــا يجعلها 
الذي  الحجــم  بــوزن أكرب من 

تتحمله الغسالة.
الحديثة  الغســاالت  وتتمتــع 
بمعدل أرسع من تلك التقليدية، 
إذ يمكنهــا أن تصل إىل 1200 
الواحــدة،  الدقيقــة  يف  دورة 
الكبرة،  املعدالت  هذه  وتسبب 
هناك  كانت  وإذا  كبــرة  طاقة 
الغسالة  داخل  أشــياء ضخمة 
فهــذا قــد يلحق الــرر بها 

ويمزقها.

جاموس غاضب يقتحم مطعمًا ويقذف أحد الزبائن جوًا

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

كشف رئيس الوزراء املرصي مصطفى مدبويل، أن مرص معرضة 
لغرق بعض املدن بسبب التغرات املناخية التي أثرت عىل العالم.

املناخي تسببت يف وقوع خسار برشية  التغرات  أن  إىل  وأشــار 
هائلة يف العالم، مؤكدا أن مرص من أكثر الدول عرضة النبعاثات 

التغر املناخي، وفقاً لصحيفة أخبار اليوم املرصية.
إىل رشم  الطريق من جالســكو  وأضاف خالل كلمته بجلســة 
الشــيخ ملواجهة التغرات املناخية بفعاليات اليوم الثاني ملنتدى 
الشيخ،  املؤتمرات برشم  الرابعة بمركز  العالم يف نسخته  شباب 
أن مــرص من أكثر الــدول عرضة للتأثرات الســلبية للتغرات 

املناخية.

املكتبي يف 2019 وإيركا طومســون  العمل  أن اختارت تــرك  منذ 
النحل والقفران يف والية تكســاس  أعــداد  متفرغة ملهمــة زيادة 
األمريكية.  وتعمل مؤسسة “تكساس بيووركس” بيديها العاريتني 
عىل إنقاذ النحل من املبانــي القديمة محافظًة عىل قفرانها القديم 
وتنقلها يف شــاحنتها إىل أرضها للعنايــة بها. وترشح علر الكامرا 
ملتابعيها عىل قناة “يوتيوب” أو عىل “تيك توك” مدى لطف وتنظيم 

مجتمعات النحل. 
أما الســؤال الرقــم واحد الذي يطرح عليها فهــو كيف ال تتعرض 
للســع. وتجيب إريكا عىل ذلك بالتأكيد عــىل أهمية قراء “مزاج” 
النحل، بحسب شــبكة “غود نيوز” الكندية. تكتب الشابة مضيفًة 
عــرب موقعها اإللكرتوني: “ بعــد أن نزيل النحل نعمل عىل نقله إىل 
إحدى املحميات التي يزيد عددها عىل 25 يف منطقة أوســتن حيث 

يتابع النحل عمله املهم يف مكان آمن له وللناس”.
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يف عمليــة جراحيــة دقيقــة تكللت 
مــن  فريــق  اســتطاع  بالنجــاح، 
األطباء اللبنانيني بمستشــفى بعلبك 
الشعر  من  كتلة  الحكومي، استئصال 
أقفلت كامل معدة شــابة يف التاسعة 

عرش من عمرها.
مفاجأة  وجــود  األطباء  واكتشــف 
الفتاة،  الشعر داخل معدة  خيالية من 
ويف إطــار توضيــح تفاصيــل هذه 
الجراحة  قســم  رئيس  العملية، قال 
يف املستشــفى، الدكتور عاصم شداد: 
الطوارئ  إىل قسم  “الشــابة حرت 
يف مستشــفى بعلبك الحكومي وهي 
تعاني من ألم شــديد نتيجة انســداد 
الفحــص  ويف  بالكامــل،  معدتهــا 

الرسيــري تبــني أن هنــاك انتفاخا 
واضحا فــوق املعدة، مما يشــر إىل 
وجــود كتلــة كبرة تحــت الجلد يف 
املعرتض،  والكولــون  املعدة  منطقة 
ويف صورة السكنر ظهر تضخم هائل 
إىل مخرجها”. وفقاً  املعدة  من مدخل 

ملوقع “روسيا اليوم”.  
وأضاف د. شــداد: “أجرينا للمريضة 
البطن،  فتح  جراحية، ولــدى  عملية 
أخذت  الشــعر  من  كتلة  لدينــا  تبني 
شكل كامل املعدة، وجرى االستئصال 
للكتلــة التي علمنا أنهــا ناجمة عن 
مثابــرة الفتاة عىل أكل الشــعر منذ 
عدة ســنوات، ووضع املريضة حاليا 

مستقر، وهي بصحة جيدة”.
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ح رشطيان مــن الخدمة يف لوس أنجلوس  رُسّ
الـ"بوكيمــون" عىل  تعّقــب  فّضال  أن  بعــد 

مطاردة لصوص كانوا يرسقون متجرا كبرا.
وكان لويس لوزانو وإريك ميتشل جابا شوارع 
املدينــة يف أبريل 2017 بحثاً عن شــخصيات 
الـ"بوكيمــون" االفرتاضية من خالل تطبيق 

لعبة "بوكيمون غو" املحّملة عىل هاتفيهما.
وعندما أطلقت الرشطة نداًء من أجل االستعانة 
اقتحام  للمســاعدة يف صــّد عملية  بتعزيزات 
متجر كبر، قــرر الرشطيان تجاهله وواصال 
ملحادثاتهما  تسجيالت  كشفت  ما  اللعب، وفق 

داخل السيارة.
إىل  ملفهما  يف  مسّجلة  رسمية  وثائق  وأشارت 
أّن ميتشل نّبه زميله لوزانو بأّن "رونفليكس"، 
وهو بوكيمــون معروف بنومه العميق، ظهر 

للتو.
املايض  األسبوع  ُنرشت  التي  الوثائق  وأضافت 
أّن بعد عرشين دقيقة عىل طلب املساعدة، أظهر 
التســجيل الرشطيني وهما يجريان "مناقشة 
أثنــاء تنقلهما يف مواقع مختلفة  اللعبة  حول 
بناًء عىل ظهور الشــخصيات االفرتاضية عىل 

هاتفيهما".

لهذا السبب ممنوع وضع سجادة المرحاض في الغسالة

تسريح شرطيين انشغال بمطاردة البوكيمون بدل اللصوصزلزال قبرص شعر به سكان القاهرة

أمريكية تنقذ النحل في تكساس بيدين عاريتين

ليس وحشًا.. هذا ما وجده األطباء في ليس وحشًا.. هذا ما وجده األطباء في 
معدة فتاة لبنانيةمعدة فتاة لبنانية

رئيس الوزراء المصري: مدن مصر 
معرضة للغرق

السعوديةالسعودية: عودة : عودة 33 ماليين طالب باالبتدائي للدراسة  ماليين طالب باالبتدائي للدراسة حضوريًا حضوريًا 
يحوز الحوت األزرق عىل أكرب لســان يف العالم، بعد غياب بعد غياب عامينعامين

باإلضافة  إىل عدد مــن املراكز املتقدمة يف عالم 
الطبيعــة، كأكــرب مخلــوق عاش منــذ األزل، 

باإلضافة المتالكه أكرب قلب يف العالم.
6 ماليني كائن بحري يوميا ضمن وجبة الحوت 

البالغ
 »CoolAnTArCTiCA« موقع وبحسب 
املتخصص يف الحيتان، يســتهلك الحوت األزرق 
البالغ ما نســبته 3 إىل %4 من وزن جســمه 
عىل شــكل وجبة الكريل يوميا، أي إنه بالنسبة 
للحــوت األزرق الذي يبلغ وزنه 150 طنا، فإن 
هــذا يعني 6 أطنان من الغذاء يوميا تتكون من 

نحو 6 ماليني سمكة كريل.
للقيام بهذه املهمة املعقدة، يحتاج الحوت األزرق 
العدد  لنظام جيــد يدعم قدرته عىل صيــد هذا 
الكبر من األسماك يف يوم واحد، لذلك يمتلك فما 
الكلمة  تعنية  ما  بكل  عىل شكل مصيدة عمالقة 

من معنى.
كما يمتلك الحوت األزرق الطيات الطولية أسفل 
الفــم تصل إىل رصة البطــن )يمتلك رصة ألنها 

الثدييات( تسمح للحلق بالتمدد بشكل كبر  من 
الحتواء كميات  العادي  الحجم  لنحو 6 أضعاف 

كبرة جدا من األسماك مع املياه املالحة.

يتألّف من نحو  ُعثر عىل كنــز 
إىل  تعود  نقديــة  200 قطعة 
شــمال  يف  الروماني  العــرص 
جهود...  بفضل  إسبانيا  غرب 
غرير يبحث عن طعام، عىل ما 

أفاد علماء اآلثار.
الكنز يف  وُكشــف عــن هــذا 
ما  يف “وثائق  ديســمرب  نهاية 
جامعة  يف  واآلثار  التاريخ  قبل 
مجلة  وهي  املستقلة”،  مدريد 

دورية تنرشها الجامعة.
يف  الخــرب  أصــداء  وتــرّدد 
عام  بعد  اإلســبانية  الصحافة 
عىل العاصفة الثلجية فيلومينا 
التي شــلت قســماً كبراً من 
البالد لعرشة أيام يف أوائل يناير 
2021 وأدت إىل اضطــراب يف 
البيئي، مما أجرب بعض  النظام 
الحيوانــات عــىل االبتعاد من 

مساكنها للعثور عىل الطعام.
وأشار مقال نرشه علماء اآلثار 
يف املجلّة إىل “العثور عىل النقود 

املعدنية بني الرمال التي ُيحتمل 
أن يكون حّركها غرير يف أسفل 
حفرتــه” يف كهف “كويســتا 
بمنطقة  غرادو  برثيو” يف  دي 

أستورياس.
الســكان  أحد  رأى  أن  وبعــد 
املحليني الكنز أبلغ الســلطات، 
من  مجموعــة  انتقلــت  ثــم 
إىل  اآلثار  وعلمــاء  الباحثــني 

املكان يف أبريل ملعاينة النقود.

وذكر املقال أّن الكنز هو عبارة 
عــن “مجموعــة مــن 209 
إىل  الثالث  القــرن  مــن  قطع 
الخامس بعد امليالد”، مصدرها 
شمال  منطقة  رئييس  “بشكل 
املتوســط  األبيــض  البحــر 
ورشقــه” وتحديــداً أنطاكيا، 
وسالونيك،  والقســطنطينية، 
وكذلك  ورومــا، وآرل، وليون 

من لندن.

اكتشاف استثنائي.. العثور على كنز ثمين في إسبانيا

أكبر لسان في العالم بحجم سيارة
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