
نواك�شوط-)دب ا(:

 بــدأت يــوم اإلثنين فــي العاصمــة الموريتانية 
العادية الجتماع رؤساء  الدورة  أعمال  نواكشــوط 
أركان دول الميــدان، التي تضم موريتانيا والجزائر 
والنيجــر ومالي، وذلك بهدف التنســيق في مجال 
المنظمة  اإلرهاب والجريمــة  الدفــاع ومحاربــة 

والهجرة غير القانونية.
وأوضح مصدر قريب من االجتماع أن قادة األركان 
ســيبحثون التنســيق المشــترك بين أركان الدول 
المعنيــة في كافة المجــاالت ذات الصلة بالتعاون 
اإلرهاب  مكافحة  مجاالت  في  العســكري، خاصة 

والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.
التدابير  أعمــال االجتماع بحث  كما يتضمن جدول 
المشــتركة،  األمنية  للتهديدات  بالتصدي  الكفيلــة 
والحد من تفشــي الجريمــة المنظمة في الفضاء 

المشترك لهذه الدول.

اأبوظبي-وام:

 برعايــة صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
زايد آل نهيان ولــي عهد أبوظبي نائب القائد 
الشيخ  جائزة  أعلنت  المسلحة  للقوات  األعلى 
زايد للكتاب عن أســماء الفائزين في دورتها 

السادسة عشرة.
أبوظبي  مركز  ينّظمها  التــي  الجائزة  وتلّقت 
للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والســياحة 
الكّتاب  فئة  من  واســعة  مشاركة  – أبوظبي 
الشــباب من مختلف دول العالــم إذ بلغ عدد 
الترشيحات أكثر من 3 آالف مشاركة من 55 
دولة من بينها 20 دولة عربية، و35 أجنبية، 
وفاز فيها ســتة أدباء ومفكرين ومترجمين، 

باإلضافة إلى مكتبة اإلسكندرية.
وحصــدت جائزة "فــرع اآلداب" الشــاعرة 
اإلماراتية ميسون صقر عن كتابها  والروائية 
"مقهى ريش، عين على مصر وفازت الكاتبة 
الســورية ماريا دعــدوش بالجائزة عن فرع 
قصتها "لغز  والناشــئة" عــن  الطفل  "أدب 
الكــرة الزجاجية" فيما نــال الكاتب الدكتور 
عن  الجائزة  تونــس  من  المزطــوري  محمد 
فرع "المؤلف الشاب" عن كتابه "البداوة في 

الّشعر العربي القديم" .

 بيروت-)د ب اأ(:

أمين  اللبناني  والتجــارة  االقتصاد  وزير  أعلن 
الرسمية من مجلس  الموافقة  سالم، تســلمه 
الطارىء لدعم  القرض  الدولي على  البنك  إدارة 

استيراد القمح.
وقال ســالم خالل مؤتمــر صحفي عقده بعد 
ظهر امس اإلثنين في الوزارة: "أردنا عقد هذا 
المؤتمــر الصحفي حتى نقــدم بعض األخبار 
اإليجابيــة وتحديدا في موضوع األمن الغذائي 
القمح، ومثلما  استيراد  موضوع  رأسها  وعلى 
تعرفــون أننا ومنذ شــهر تقريبا ونحن نعمل 
مع البنك الدولــي على اتفاقية من أجل قرض 
لخلق  دوالر  بقيمة 150 مليون  للبنان  مدعوم 

نوع من االستقرار على صعيد الخبز".

يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة أسسها را�شــد بن عوي�شة  سنة ١٩٧٣م

لبنان يعلن موافقة البنك الدولي 
على القر�ض الطارئ لدعم 

ا�شتيراد القمح

»ايربا�ض« تعلن ت�شليم 48 طائرة نقل في اأبريل
باريس-د ب أ(:  أيدت محكمة اســتئناف فــي باريس حكم اإلدانة 
الصادر بحق رئيس الوزراء الفرنسي األسبق فرانسوا فيون وزوجته 

بينلوبي، في فضيحة توظيف وهمي أنهت مهنته السياسية.
إال أن محكمة االستئناف خففت األحكام التي صدرت بحق الزوجين 

في قضية االختالس عام 2020 .
وأصدرت المحكمة حكما بالســجن أربعة أعــوام بحق فيون، من 
بينها ثالثة أعوام مع إيقاف التنفيذ، مقارنة بالحكم الســابق وهو 
السجن خمسة أعوام، من بينها ثالثة مع إيقاف التنفيذ. كما قضت 
بأن رئيس الوزراء األســبق مؤهل أيضا الرتداء سوار إلكتروني في 

الكاحل بدال من السجن.
وأصدرت المحكمة حكما بســجن زوجته عامين مع إيقاف التنفيذ 

التنفيذ. بدال من الحكم السابق بالسجن ثالثة أعوام مع إيقاف 

تولــوز-)د ب أ(:  أعلنت المجموعــة األوروبية للصناعات الدفاعية 
والطيران )ايرباص( أنها ســلمت 48 طائــرة نقل إلى عمالئها في 
تم  التي  الطائــرات  من  أقل  العــدد  الماضي، وهذه  نيســان/أبريل 

تسليمها في آذار/مارس السابق عليه .
وذكرت أكبر شركة تصنيع طائرات في العالم في مقرها في مدينة 
تولوز الفرنسية مساء االثنين أن إجمالي عدد الطائرات التي سلمتها 
فــي أول ثلث من العام الحالي وصل إلــى 190 طائرة ما يعني أن 
الشركة حققت أكثر من %25 من هدفها للعام الحالي والمتمثل في 

وصول عدد الطائرات المسلمة في 2022 إلى قرابة 720 طائرة.
ايرباص مع قرب نهاية  التسليم لدى  أن تزيد عمليات  العادة  وجرت 

العام.

  اإدانة رئي�ض الوزراء الفرن�شي االأ�شبق باالختال�ض

اإ�شالم اآباد-)د ب اأ(:

طالبان  قــوات  الوطنية  المقاومــة  جبهــة   اتهمت 
باحتجاز رهائن وإعــدام مدنيين عزل ، فيما يتصاعد 
القتــال بين حركة طالبان الحاكمة والجبهة المناوئة 
للحركة الحاكمة في وادي بانشير االستراتيجي شمال 

العاصمة األفغانية كابول.
بيان  في  الجبهة علي ميسم  باسم  المتحدث  ذكر  فقد 
أكثر من مئة  احتجزت  االثنين ، أن قوات طالبان  يوم 
مدني وقتلت تســعة آخرين علــى األقل في منطقتي 
أبشــار وعبد خيل بوادي بانشير بعد تكبدها خسائر 

بشرية وفقدها السيطرة على منطقة معينة .
ورفــض أبو بكــر صديــق المتحدث باســم الحاكم 
االدعاءات بشــأن مقتل مدنيين ، لكنه  اإلقليمي هذه 
أكد احتجاز "بضعة أشخاص مشتبه بهم" في منطقة 

داره حيث جرى مهاجمة قواتنا".

اتهــام »طالبــان« باحتجــاز رهائن 
واإعدام مدنيين عزل

اجتمــاع لقــادة اأركان دول الميــدان 
في موريتانيا

أبوظبي 26/34 دبي 26/34 الشارقة 25/34 عجمان 25/32 أم القيوين 22/33 رأس اخليمة 23/37 الفجيرة 28/41 العني 21/36 ليوا 24/35 السلع 24/35     درجات الحرارةمواقيت ال�شالة  الفجر 4.18 الظهر 12.21  العصر 3.45  املغرب 6.59 العشاء 8.20  

اأبوظبي-وام:

 بحث صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل 
نهيــان ولي عهــد أبوظبي نائــب القائد األعلى 
للقوات المسلحة يوم االثنين ومعالي كيرياكوس 
ميتســوتاكيس رئيــس وزراء جمهورية اليونان 
المشترك  والعمل  التعاون  الصديقة .. مســارات 
بيــن البلديــن في مختلــف الجوانب فــي إطار 
التي تجمعهما .. إضافة  اإلســتراتيجية  الشراكة 
إلى مجمل القضايا والتطورات اإلقليمية والدولية 

محل االهتمام المشترك.
الشــيخ محمد بن زايد آل  ورحب صاحب السمو 
نهيان ــ خالل اللقاء الذي جرى في قصر الوطن 
ــ بمعالي رئيس وزراء اليونان والوفد المرافق ..

معربــا عن ثقته في أن الزيارة ســتكون إضافة 
والمثمر  الفاعل  المشترك  والعمل  للتعاون  جديدة 
بيــن البلديــن الصديقين في مختلــف المجاالت 
والبناء على الشراكة اإلستراتيجية التي تجمعهما.
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التغير %ال�شــابقالحالي التغير%  ال�شــابقالحالي
 0.65  1.97  9,957.46 10,041.123,622.013,719.63

محمد بن زايد وكيرياكو�س يبحثان التطورات 
الإقليمية والدولية

اأبوظبي-وام:

 عقدت اللجنة األمنية المشتركة بين 
اإلمارات  دولة  في  الداخلية  وزارتي 
العربية  والمملكة  المتحدة  العربية 
الســعودية الشــقيقة اجتماعهــا 

الســادس صباح امس بقاعة سيف 
الشــعفار بمقــر الــوزارة لتعزيز 
المجاالت  فــي  المشــترك  التعاون 
األمنية كافة بين البلدين الشقيقين.

في  اإلمــارات  دولــة  وفد  تــرأس 
االجتماع اللواء الركن خليفة حارب 

في  الداخلية  وزارة  وكيــل  الخييلي 
الدكتور هشــام  ترأس معالي  حين 
الفالح وكيل وزارة  الرحمن  بن عبد 
العربية  المملكــة  الداخليــة وفــد 

السعودية.

دبي-وام:

دبي  كهربــاء ومياه  هيئــة   أعلنت 
»ديوا« االنتهــاء من انجاز 98.83 
في المائة من مشروع تمديد خطوط 
إجمالية  بأطوال  رئيســية  مياه  نقل 
إلى نحو 36 كيلومتراً في عدة  تصل 
مناطــق في دبي بتكلفــة تصل إلى 

266 مليون درهم.

إجراء تحسينات  المشــروع  يتضمن 
على شبكة المياه بما في ذلك تركيب 
وتشــغيل خطوط أنابيب على امتداد 
وشارع  زايد  بن  محمد  الشيخ  شارع 
أنابيب من محطة  اإلمارات وتمديــد 
إلى  المياه فــي مجمع حصيان  ضخ 
آل  مجمع دبــي لالســتثمار ومطار 

مكتوم الدولي 

اللجن��ة الأمنية الإماراتية ال�ش��عودية الم�ش��تركة 
تبحث �شبل تعزيز التعاون الأمني

»تتمة ص 88««
»تتمة ص 88««»تتمة ص 88««

اإنجاز 98.83 % من م�شروع تمديد خطوط 
نقل مياه رئي�شية بدبي

اإعالن اأ�شماء الفائزين بجائزة 
ال�شيخ زايد للكتاب   

اأبوظبي-وام:

 ترأس صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد 
مجلس  رئيس  الدولة  رئيــس  نائب  مكتوم  آل 
الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" اجتماع مجلس 
في  الوطن  الــوزراء والذي عقــد في قصــر 
العاصمة أبوظبي بحضور سمو الشيخ مكتوم 
آل مكتــوم، نائب حاكم  بن راشــد  بن محمد 
دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، 
والفريق ســمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان 
الداخلية  الوزراء وزيــر  مجلس  رئيــس  نائب 
وســمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب 

رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة .
تــم ضمن أجنــدة االجتماع اعتمــاد عدد من 
الهادفة  والسياسات  والتشــريعات  المبادرات 
الحكومي  العمل  منظومة  تطوير  مواصلة  إلى 
اعتماد  مقدمتها  اإلمارات، وجاء في  دولة  في 
سياســة جديدة لقروض اإلســكان االتحادي 
وإقــرار نظام التأمين ضــد التعطل عن العمل 
ورفــع مســتهدفات التوطين فــي الوظائف 

المهارية في القطاع الخاص.

مجل�ض الوزراء يعتمد �سيا�سة جديدة للإ�سكان وبرنامجًا تمويليًا للقرو�ض الإ�سكانية بتكلفة مجل�ض الوزراء يعتمد �سيا�سة جديدة للإ�سكان وبرنامجًا تمويليًا للقرو�ض الإ�سكانية بتكلفة 11.5 مليار درهممليار درهم

»طالع ص 22««

�شهدا تبادل مذكرات واتفاقيات تعاون بين االإمارات واليونان

محمد بن را�شد: نظ�م جديد ب�ش�أن تعزيز تواجد 
كوادرن� الوطنية في القط�ع الخ��ص

اعتم�د قرار يتيح ن�شر اأ�شم�ء المخ�لفين لأنظمة 
اأ�شواق الم�ل 

»طالع ص 33««

اأبوظبي-وام:

وهي   ،/ADQ/ "القابضة"  أعلنت 
شركة استثمارية قابضة في إمارة 
أبوظبي، عن توقيع اتفاقية شراكة 
استثمارية مع بنك التنمية الهيليني 
/HDB/، وهو بنك التنمية الوطني 
التنميــة  بنــك  اليونانــي، ومــع 
 ،/HDBI/ لالســتثمارات الهيليني 
للتمويالت  السيادي  الصندوق  وهو 
اليونان، لتمويل  في  االســتثمارية 

استثمارات بقيمة 4 مليارات يورو 
في قطاعات وفئات أصول متعددة 

اليوناني. في االقتصاد 
إمارة  االتفاقّيــة في  وتــم توقيع 
الســمو  صاحب  بحضور  أبوظبي 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 
األعلى  القائد  نائــب  أبوظبي  عهد 
للقوات المســلّحة ورئيس الوزراء 
كيرياكــوس  معالــي  اليونانــي؛ 

ميتسوتاكيس.

اأبوظبي-وام:

إيــرادات  صافــي  نمــا   
أغذيــة" خالل  "مجموعــة 
 2022 عام  من  األول  الربع 
ليتجــاوز للمرة األولى عتبة 
تأســيس  منذ  درهم  المليار 
النتائج  بحســب  المجموعة 
عن  الصادرة  الربعية  المالية 

المجموعة امس.
المنتهي  الربع  هذا  وشــهد 
 ،2022 مــارس   31 فــي 
إيرادات  صافي  في  تحســناً 
بنســبة 58%  المجموعــة 
مقارنة  سنوي،  أساس  على 
عام  مــن  نفســها  بالفترة 

.2021

بقيمة 4 مليارات يورو.. »القاب�شة« تعلن 
عقد �شراكة ا�شتثمارية مع اليونان

1.05 مليار درهم اإيرادات اأغذية 
في الربع الأول من 2022

»تتمة ص 88«« »تتمة ص 88««



:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

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

 ¢SƒcÉjÒc ‹É©e ..ÚæK’G Ωƒj áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d

 ¿Éfƒ«dG ájQƒ¡ªL AGQRh ¢ù«FQ ¢ù«cÉJƒ°ùà«e

 ádhO  ¤EG  á«ª°SQ  IQÉjõH  Ωƒ≤j  …òdG  á≤jó°üdG

.äGQÉeE’G

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

 Öë£°UG å«M á«ª°SQ ∫ÉÑ≤à°SG º°SGôe - øWƒdG

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U

 ΩÓ°ùdG  ±õ oYh  ±öûdG  á°üæe  ¤EG  ∞«°†dG

 ..  ¿Éfƒ«dGh  äGQÉeE’G  ádhO  øe  πµd  »æWƒdG

 IQÉjõH kÉÑ«MôJ á≤∏W 21 á«©aóŸG â≤∏WCG Éª«a

 á«– ±öûdG ¢SôM øe á∏K âØ£°UGh ∞«°†dG

.¬d

 Qƒ°üæe ï«°ûdG  ƒª°S ..∫ÉÑ≤à°S’G ‘ ¿Éc óbh

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

 øH ˆGóÑY ï«°ûdG ƒª°Sh á°SÉFôdG ¿hDƒ°T ôjRh

 ‹hódG ¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG ôjRh ¿É«¡f ∫BG ójGR

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi øH ódÉN ï«°ûdG ƒª°Sh

 »ÑXƒHCG Öàµe ¢ù«FQ …ò«ØæàdG ¢ù∏éª∏d ƒ°†Y

 øH óªfi øH ¿GóªM ï«°ûdG  ƒª°Sh  …ò«ØæàdG

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

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

 •ƒÑî°T ï«°ûdG ‹É©eh á°SÉFôdG ¿hDƒ°T IQGRh

.ádhO ôjRh ¿É«¡f ∫BG ∑QÉÑe øH ¿É«¡f øH

 øH øªMôdGóÑY ‹É©e ..∫ÉÑ≤à°S’G ‘ ¿Éc Éªc

 ™ªàéŸG ájÉbhh áë°üdG ôjRh ¢ùjƒ©dG óªfi

 …OÉ–’G »æWƒdG ¢ù∏éŸG ¿hDƒ°ûd ádhódG ôjRh

 ôjRh ôHÉ÷G óªMCG øH ¿É£∏°S QƒàcódG ‹É©e h

 IQƒf ‹É©eh áeó≤àŸG É«LƒdƒæµàdGh áYÉæ°üdG

 h ÜÉÑ°ûdGh áaÉ≤ãdG IôjRh »Ñ©µdG óªfi âæH

 OÉ°üàb’G  ôjRh …ôŸG ¥ƒW øH ˆGóÑY ‹É©e

 ôjRh …OƒjõdG óªMCG  øH ÊÉK QƒàcódG ‹É©eh

 QƒàcódG  ‹É©e  h  á«LQÉÿG  IQÉéà∏d  ádhO

 »°SÉeƒ∏HódG QÉ°ûà°ùŸG ¢TÉbôb óªfi øH QƒfCG

 ¿hó∏N ‹É©eh ádhódG ¢ù«FQ ƒª°ùdG ÖMÉ°üd

 ájò«ØæàdG ¿hDƒ°ûdG RÉ¡L ¢ù«FQ ∑QÉÑŸG áØ«∏N

 π«∏N QƒàcódG ‹É©eh …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ƒ°†Y

 RÉ¡÷ ÜóàæŸG ƒ°†©dG ƒª°S QÉ°ûà°ùe …P’ƒØdG

 »YhQõŸG ¿Éª«∏°S IOÉ©°S h QÉªãà°SÓd »ÑXƒHCG

 IÒª°S  ‹É©eh  ¿Éfƒ«dG  iód  ádhódG  ÒØ°S

 º°SGôª∏d ájOÉ–’G áÄ«¡dG  ΩÉY ÚeCG  »ã«eôdG

 ó«Y  Ëôe  IOÉ©°Sh  »é«JGÎ°SE’G  OöùdGh

 áeƒµ◊ »eÓYE’G  ÖàµŸG  ΩÉY  ôjóe  …Ò¡ŸG

 ¢ù«FôdG …ójƒ°ùdG ø°ùM óªfi IOÉ©°Sh »ÑXƒHCG

 π«ªL  óªfih  á°†HÉ≤dG  »ÑXƒHC’  …ò«ØæàdG

 »ÑXƒHCG  ácöûd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  »fiôdG

.{ Qó°üe { πÑ≤à°ùŸG ábÉ£d

 ¿hó«Ñ°S  ‹É©e  ..  º°†j  óah  ∞«°†dG  ≥aGôjh

 QÉªãà°S’Gh á«ªæàdG ôjRh ¢ùjOÉLQƒL ¢ù«fhOCG

 áÄ«ÑdG ôjRh ¢SÉµjôµ°S ¢Sƒæ«àfÉà°ùfƒc ‹É©eh

 ¢SƒcÉµjQhOƒ«K ¢ù«Jƒ«LÉfÉH ‹É©eh ábÉ£dGh

 ÉZÉZ  Éæ«ª«°SCG  IOÉ©°Sh  øWGƒŸG  ájÉªM ôjRh

 ¢Sƒ«°ù«fƒjO  IOÉ©°Sh  ÜhÉæŸG  áë°üdG  ôjRh

 ádhO  iód  á«fÉfƒ«dG  ájQƒ¡ª÷G  ÒØ°S  ¢ùjhR

 QÉ°ûà°ùe ¢Sƒcƒàf ¢Sƒ«°SÉæKCG QƒàcódGh äGQÉeE’G

 ÚdhDƒ°ùŸG QÉÑc øe OóY ÖfÉéH »eƒ≤dG øeC’G

.¿Éfƒ«dG ‘

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U åëH 

 áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf »ÑXƒHCG ó¡Y ‹h

 ¢ù«FQ ¢ù«cÉJƒ°ùà«e ¢SƒcÉjÒc ‹É©eh ÚæK’G Ωƒj

 ¿hÉ©àdG äGQÉ°ùe .. á≤jó°üdG ¿Éfƒ«dG ájQƒ¡ªL AGQRh

 ÖfGƒ÷G ∞∏àfl ‘ øjó∏ÑdG ÚH ∑Î°ûŸG πª©dGh

 ..  Éª¡©ªŒ »àdG  á«é«JGÎ°SE’G  ácGöûdG  QÉWEG  ‘

 á«ª«∏bE’G  äGQƒ£àdGh  ÉjÉ°†≤dG  πª›  ¤EG  áaÉ°VEG

.∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G πfi á«dhódGh

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

 `` øWƒdG öüb ‘ iôL …òdG AÉ≤∏dG ∫ÓN `` ¿É«¡f

.. ≥aGôŸG óaƒdGh ¿Éfƒ«dG AGQRh ¢ù«FQ ‹É©Ã

 IójóL áaÉ°VEG ¿ƒµà°S IQÉjõdG ¿CG ‘ ¬à≤K øY ÉHô©e

 ÚH  ôªãŸGh  πYÉØdG  ∑Î°ûŸG  πª©dGh  ¿hÉ©à∏d

 AÉæÑdGh  ä’ÉéŸG  ∞∏àfl ‘ Ú≤jó°üdG  øjó∏ÑdG

.Éª¡©ªŒ »àdG á«é«JGÎ°SE’G ácGöûdG ≈∏Y

 ¢ù«cÉJƒ°ùà«e ¢SƒcÉjÒc ‹É©eh √ƒª°S ¢Vô©à°SGh

 á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO ÚH ¿hÉ©àdG ¬LhCG ∞∏àfl

 IóYGƒdG  ¢UôØdGh  ¿Éfƒ«dG  ájQƒ¡ªLh  IóëàŸG

 ájOÉ°üàb’G ájƒ«◊G ä’ÉéŸG ‘ á°UÉN Égôjƒ£àd

 ¤EG  ..  ábÉ£dGh  áÄ«ÑdGh  ájƒªæàdGh  ájQÉªãà°S’Gh

 ó©J »àdGh »FGò¨dG øeC’Gh IOóéàŸG ábÉ£dG ÖfÉL

 á∏é©d Écôfih á«æWƒdG äGOÉ°üàbÓd É°ù«FQ ÉªYGO

.øjó∏ÑdG ‘ áeGóà°ùŸG á«ªæàdG

 äÉ¡Lh  ÊÉfƒ«dG  AGQRƒdG  ¢ù«FQh  √ƒª°S  ∫OÉÑJh

 ≈∏Y  äGQƒ£àdGh  çGóMC’G  πª›  ¿CÉ°ûH  ô¶ædG

 ∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G äGP á«dhódGh á«ª«∏bE’G ÚàMÉ°ùdG

 ≈∏Y  É¡JÉ«YGóJh  á«fGôchC’G  áeRC’G  É¡àeó≤e  ‘h

 GócCGh  ..  ájOÉ°üàb’Gh  á«fÉ°ùfE’G  ÖfGƒ÷G  ∞∏àfl

 äGQÉeE’G  ádhO  ÚH  iDhôdG  ≥aGƒJ  ¥É«°ùdG  Gòg  ‘

 á°UÉN äÉØ∏ŸGh ÉjÉ°†≤dG øe ójó©dG ¿CÉ°ûH ¿Éfƒ«dGh

 á«ª∏°S  äÉjƒ°ùJ  OÉéjEG  ≈∏Y  πª©dÉH  ≥∏©àj  Ée

 ⁄É©dGh á≤£æŸG Égó¡°ûJ »àdG äÉeRC’Gh äÉYGõæ∏d

 ≥«≤– ‘ º¡°ùJ »àdG á«°SÉeƒ∏HódG »YÉ°ùŸG ™aOh

 á«ªæàdGh  QÉgOR’Gh  ΩÓ°ùdG  ¤EG  Üƒ©°ûdG  äÉ©∏£J

.»ŸÉ©dGh »ª«∏bE’G QGô≤à°S’Gh øeC’G Rõ©Jh

 ¿EG..ójGR  øH  óªfi  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ∫Ébh

 ¿Éfƒ«dGh äGQÉeE’G ádhO ÚH á«°SÉeƒ∏HódG äÉbÓ©dG

 IOó©àeh IQƒ£àeh ájƒb 1976 ΩÉY ∫ÓN äCGóH »àdGh

 »àdG á«é«JGÎ°SE’G ácGöûdG ¿CG ¤EG GÒ°ûe ä’ÉéŸG

 á«Yƒf á∏≤f â≤≤M .. 2020 ΩÉY ∫ÓN ¿Gó∏ÑdG É¡æ∏YCG

 ¢UôM É¡jód äGQÉeE’G ádhO ¿CGh äÉbÓ©dG √òg ‘

 ∞∏àfl ‘ ΩÉeC’G ¤EG ácGöûdG √òg ™aO ≈∏Y ÒÑc

.ä’ÉéŸG

 ∫OÉÑàdG  É¡≤≤M  »àdG  IõØ≤dG  ¿CG  √ƒª°S  ±É°VCG  h

 øY È©J .. 2021 ΩÉY ∫ÓN øjó∏ÑdG ÚH …QÉéàdG

 á«é«JGÎ°SE’G  ácGöûdG  ¬à≤≤M …òdG  ÒÑµdG  Qƒ£àdG

 ,  2020  ΩÉ©H  áfQÉ≤e  %67  áÑ°ùæH  ™ØJQG  …òdGh

 äÉcGöûdG øe ójõe ƒëf ¥Ó£fÓd IóYÉb πãÁ Éªc

 ä’É› ‘ á°UÉN áeGóà°ùŸGh á∏YÉØdG ájOÉ°üàb’G

 øeC’Gh  áë°üdGh  É«LƒdƒæµàdGh  IOóéàŸG  ábÉ£dG

.ÉgÒZh »FGò¨dG

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ócCGh

 ójó°T ≥∏≤H á«fGôchC’G áeRC’G ™HÉàJ äGQÉeE’G ádhO ¿CG

 QGô≤à°S’Gh  øeC’G  ≈∏Y  Iô£ÿG  É¡JÉ«YGóJ  ÖÑ°ùH

 ∞bƒeh ..⁄É©dG ‘ ÊÉ°ùfE’Gh …OÉ°üàb’G ™°VƒdGh

 É¡JÉ¡LƒJ ™e ≥°ùàj ájGóÑdG òæe áeRC’G øe ádhódG

 ájƒdhC’G  AÉ£YEGh  ΩÓ°ùdG  ¤EG  IƒYódG  ‘  áàHÉãdG

 ó©ÑdÉH  ΩÉªàg’Gh  äÉeRCÓd  á«°SÉeƒ∏HódG  ∫ƒ∏ë∏d

 ôªà°ùà°S  ∂dòd  äÉYGöüdG  ≥WÉæe  ‘  ÊÉ°ùfE’G

 áKÉZEGh á«fÉ°ùfE’G äGóYÉ°ùŸG Ëó≤àH äGQÉeE’G ádhO

.øjQö†àŸG Ú«fóŸG

 ºFGódG  äGQÉeE’G  ádhO  OGó©à°SG  ≈∏Y  √ƒª°S  Oó°Th

 ‘  É¡FÉbó°UCG  ™e  ¿hÉ©àdÉH  ó¡L  …CÉH  ΩÉ«≤∏d

 ‘ ™aó∏d á≤jó°üdG ¿Éfƒ«dG º¡àeó≤e ‘h ..⁄É©dG

 ÉgQÉKBG π«∏≤Jh áeRC’G ‘ ôJƒàdG IóM ∞«ØîJ √ÉŒG

.äÉjƒà°ùŸG ∞∏àfl ≈∏Y á«Ñ∏°ùdG

 ≈∏Y É«fGôchCG áeRCG äGÒKCÉJ Aƒ°V ‘ ¬fEG √ƒª°S ∫Ébh

 ÉªFGO ócDƒJ Éªc ` äGQÉeE’G ádhO ¿EÉa ábÉ£dG ¥ƒ°S

 ábÉ£dG ¥ƒ°S QGô≤à°SGh ábÉ£dG øeCG ≈∏Y á°üjôM ``

.™«ª÷G áë∏°üe ≥≤ëj ÉÃ ¬fRGƒJh »ŸÉ©dG

 É¡æe ÊÉ©J »àdG äGôJƒàdG ºZQ ¬fCG √ƒª°S ±É°VCGh

 É¡fCG  ’EG  §°SƒàŸG  ôëÑdGh  §°ShC’G  ¥öûdG  á≤£æe

..¿hÉ©àdGh ΩÓ°ù∏d É°Uôa ¬°ùØf âbƒdG ‘ ∂∏à“

 πLCG  øe  É¡JÉcô– πc  ‘ πª©J  äGQÉeE’G  ádhOh

 ΩÓ°ùdG õjõ©àd á≤£æŸG ‘ ±hô¶dGh áÄ«ÑdG áÄ«¡J

 QGô≤à°S’G ≥≤– á«HÉéjEG äÉcGöT OÉéjEGh ..»ª«∏bE’G

 ¿EÉa ∂°TÓHh ..AÉæãà°SG ¿hO ™«ª÷G ídÉ°üe ΩóîJh

 ‘  ∑Î°ûe  ¬LƒJ  Éª¡©ªéj  ¿Éfƒ«dG  h  äGQÉeE’G

.á≤£æŸG ‘ QGô≤à°S’Gh ΩÓ°ùdG πLCG øe πª©dG

 ¬©∏£J øY äÉãMÉÑŸG á°ù∏L ΩÉàN ‘ √ƒª°S ÜôYCGh

 äÉbÓ©dG ‘ QÉgOR’Gh AÉªædGh Qƒ£àdG øe ójõe ¤EG

 ä’ÉéŸG ∞∏àfl ‘ ¿Éfƒ«dGh äGQÉeE’G ádhO ÚH

.á∏Ñ≤ŸG IÎØdG ∫ÓN

 √ôµ°T  øY ¿Éfƒ«dG  AGQRh  ¢ù«FQ  ÜôYCG  ¬ÑfÉL øe

 øjò∏dG ∫ÉÑ≤à°S’G IhÉØMh áaÉ«°†dG Ωôµd √ôjó≤Jh

 ó«Y áÑ°SÉæÃ √ƒª°S CÉægh..≥aGôŸG óaƒdGh Éª¡H »¶M

 Ωó≤àdG ΩGhO äGQÉeE’G ádhód É«æªàe ∑QÉÑŸG ô£ØdG

.AÉNôdGh

 √OÓH RGõàYG ¢ù«cÉJƒ°ùà«e ¢SƒcÉjÒc ‹É©e ócCGh

 ádhO ™e É¡©ªŒ »àdG Iõ«ªàŸG ábGó°üdG äÉbÓ©H

 øe  á«é«JGÎ°SE’G  Éª¡àcGöT  ¬à≤≤M  Éeh  äGQÉeE’G

 ∞∏àfl ‘ ¿hÉ©àdG äÉjƒà°ùe ‘ áeÉg á«Yƒf á∏≤f

 øe á°SOÉ°ùdG »g √òg ¬JQÉjR ¿CG ¤EG Égƒæe ä’ÉéŸG

. √OÓH ‘ áeƒµ◊G á°SÉFQ ¬«dƒJ

 ™e É¡fhÉ©J õjõ©J ≈∏Y á°üjôM ¿Éfƒ«dG ¿EG ∫Ébh

 á«é«JGÎ°SE’G  Éª¡àcGöT  QÉWEG  ‘  äGQÉeE’G  ádhO

 Éª¡«Ñ©°ûd QÉgOR’Gh ÒÿG ¬«a ÉŸ É¡bÉaBG ™«°SƒJh

 É©aO ó¡°ûJ ábÓ©dG √òg ¿CG ¤EG QÉ°TCGh ..Ú≤jó°üdG

 ±GógC’G  ≈∏Y  ¢SÉ°SC’G  ‘  Ωƒ≤J  »gh  ΩÉeC’G  ¤EG

 äGP ÉjÉ°†≤dG ∞∏àîŸ ácÎ°ûŸG Iô¶ædG h ácÎ°ûŸG

. ∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G

 áeRC’G äÉ«YGóJ ¿CÉ°ûH ¿Éfƒ«dG AGQRh ¢ù«FQ çó–h

 á«ªgCG ¤EG GÒ°ûe ábÉ£dG ∫É› ‘ á°UÉN á«fGôchC’G

 QGô≤à°S’Gh  øeC’G  ¿ÉcQCG  õjõ©àd  ∑Î°ûŸG  ¿hÉ©àdG

.⁄É©dGh á≤£æŸG ‘ ΩÓ°ùdGh

 ‘  áª∏c  ¢ù«cÉJƒ°ùà«e  ¢SƒcÉjÒc  ‹É©e  ¿hOh

 ádhO IQÉjõH ¬JOÉ©°S øY É¡«a ÜôYCG QGhõdG πé°S

 ™ªŒ »àdG  á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG  iƒà°ùeh  äGQÉeE’G

.Qƒ£àdGh Ωó≤àdG øe Gójõe É¡d É«æªàe øjó∏ÑdG

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ΩÉbCGh

 ¢SƒcÉjÒc ‹É©e OÓÑdG ∞«°†d ÉÁôµJ AGóZ áHOCÉe

.≥aGôŸG óaƒdGh ¢ù«cÉJƒ°ùà«e

 ∫BG  ójGR  øH  Qƒ°üæe  ï«°ûdG  ƒª°S  ..  AÉ≤∏dG  ö†M

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

 ôjRh ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ˆGóÑY ï«°ûdG ƒª°Sh á°SÉFôdG

 øH ódÉN ï«°ûdG ƒª°S h ‹hódG ¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG

 …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ƒ°†Y ,¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi

 ƒª°Sh …ò«ØæàdG »ÑXƒHCG Öàµe ¢ù«FQ »ÑXƒHCG IQÉeE’

 ‹É©e h ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi øH ¿GóªM ï«°ûdG

 QÉ°ûà°ùe ¿É«¡f ∫BG ¿ƒæëW øH óªM øH óªfi ï«°ûdG

 ‹É©eh á°SÉFôdG ¿hDƒ°T IQGRh ‘ á°UÉÿG ¿hDƒ°ûdG

.ádhO ôjRh ¿É«¡f ∫BG ¿É«¡f øH •ƒÑî°T ï«°ûdG

 óªfi øH øªMôdGóÑY ‹É©e ..  AÉ≤∏dG  ö†M Éªc

 ‹É©e h ™ªàéŸG ájÉbh h áë°üdG ôjRh ¢ùjƒ©dG

 áYÉæ°üdG  ôjRh  ôHÉ÷G  óªMCG  øH  ¿É£∏°S  QƒàcódG

 óªfi âæH IQƒf ‹É©e h áeó≤àŸG É«LƒdƒæµàdGh

 ˆGóÑY ‹É©e h  ÜÉÑ°ûdGh  áaÉ≤ãdG  IôjRh  »Ñ©µdG

 ÊÉK QƒàcódG ‹É©eh OÉ°üàb’G ôjRh …ôŸG ¥ƒW øH

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

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

 ‹É©eh ádhódG ¢ù«FQ ƒª°ùdG ÖMÉ°üd »°SÉeƒ∏HódG

 ¿hDƒ°ûdG  RÉ¡L  ¢ù«FQ  ∑QÉÑŸG  áØ«∏N  ¿hó∏N

 QƒàcódG ‹É©eh …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ƒ°†Y ájò«ØæàdG

 RÉ¡÷ ÜóàæŸG ƒ°†©dG ƒª°S QÉ°ûà°ùe …P’ƒØdG π«∏N

 »YhQõŸG  ¿Éª«∏°S  IOÉ©°S  h  QÉªãà°SÓd  »ÑXƒHCG

 »ã«eôdG IÒª°S ‹É©e h ¿Éfƒ«dG iód ádhódG ÒØ°S

 OöùdG  h  º°SGôª∏d  ájOÉ–’G  áÄ«¡dG  ΩÉY  ÚeCG

 ΩÉY ôjóe …Ò¡ŸG ó«Y Ëôe IOÉ©°Sh »é«JGÎ°SE’G

 óªfi IOÉ©°Sh »ÑXƒHCG áeƒµ◊ »eÓYE’G ÖàµŸG

 á°†HÉ≤dG »ÑXƒHC’ …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG …ójƒ°ùdG ø°ùM

 ácöûd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  »fiôdG  π«ªL óªfih

.{ Qó°üe { πÑ≤à°ùŸG ábÉ£d »ÑXƒHCG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ó¡°T 

 »ÑXƒHCG ó¡Y ‹h ¿É«¡f ∫BG ójGR øH

 áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf

 ¢SƒcÉjÒc  ‹É©eh  ÚæK’G  Ωƒj

 ájQƒ¡ªL AGQRh ¢ù«FQ ¢ù«cÉJƒ°ùà«e

 äÉ«bÉØJ’G  øe  OóY  ∫OÉÑJ  ¿Éfƒ«dG

 øe  OóY  ÚH  ºgÉØàdG  äGôcòeh

 á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhO  ‘ äÉ¡÷G

 ¿Éfƒ«dG  ájQƒ¡ªLh  IóëàŸG

 ábÉ£dGh  QÉªãà°S’G  ä’É›  πª°ûJ

 áYÉæ°üdGh  h  áë°üdGh  IOóéàŸG

 øe  ÉgÒZh  áeó≤àŸG  äÉ«æ≤àdGh

 ≈¶–  »àdG  ájƒ«◊G  ÖfGƒ÷G

.øjó∏ÑdG ΩÉªàgÉH

 »àdG äGôcòŸGh äÉ«bÉØJ’G âæª°†J

 ô``°üb  ‘  É¡dOÉÑJ  º°SGôe  äôL

.. øWƒdG

 ¿hÉ©àdG ∫É› ‘ ºgÉØJ Iôcòe -

 É¡dOÉÑJ .. ÜÉgQE’G áëaÉµeh »æeC’G

 óªMCG  øH  ¿É£∏°S  QƒàcódG  ‹É©e

 É«LƒdƒæµàdGh áYÉæ°üdG ôjRh ôHÉ÷G

 ÖfÉ÷G  øeh  ..áeó≤àŸG

 ¢ù«Jƒ«LÉfÉH  ‹É©eh  ÊÉfƒ«dG

 ájÉªM  ôjRh  ¢SƒcÉµjQhOƒ«K

.øWGƒŸG

 áYÉæ°üdG IQGRh ÚH ºgÉØJ Iôcòe -

 IQGRh  h  áeó≤àŸG  É«LƒdƒæµàdGh

 á«fÉfƒ«dG  äGQÉªãà°S’Gh  á«ªæàdG

 äÉ«æ≤àdGh  äÉYÉæ°üdG  ∫É›  ‘

.. áeó≤àŸG

 ¿É£∏°S  QƒàcódG  ‹É©e  É¡dOÉÑJ

 ¿hó«Ñ°S  ‹É©eh  ôHÉ÷G  óªMCG  øH

 á«ªæàdG  ôjRh ¢ùjOÉLQƒL ¢ù«fhOCG

. ÊÉfƒ«dG QÉªãà°S’Gh

 áYÉæ°üdG »JQGRh ÚH ºgÉØJ Iôcòe -

 ádhO  ‘  áeó≤àŸG  É«LƒdƒæµàdGh

 äGQÉªãà°S’Gh  á«ªæàdGh  äGQÉeE’G

 ..  ¢ù««≤àdG  ∫É›  ‘  á«fÉfƒ«dG

 ¿É£∏°S  QƒàcódG  ‹É©e  É¡dOÉÑJ

 áYÉæ°üdG  ôjRh  ôHÉ÷G  óªMCG  øH

 ‹É©e  h  áeó≤àŸG  É«LƒdƒæµàdGh

 ôjRh ¢ùjOÉLQƒL ¢ù«fhOCG ¿hó«Ñ°S

.ÊÉfƒ«dG QÉªãà°S’Gh á«ªæàdG

 ¿hÉ©àdG ∫É› ‘ ºgÉØJ Iôcòe -

 É¡dOÉÑJ  øjó∏ÑdG  ÚH  …OÉ°üàb’G

 …ôŸG  ¥ƒW  øH  ˆGóÑY  ‹É©e

 ¿hó«Ñ°S  ‹É©e  h  OÉ°üàb’G  ôjRh

 á«ªæàdG  ôjRh ¢ùjOÉLQƒL ¢ù«fhOCG

.ÊÉfƒ«dG QÉªãà°S’Gh

 ‘ áë°üdG IQGRh ÚH ºgÉØJ Iôcòe ``

 á«fÉfƒ«dG  É¡JÒ¶fh  äGQÉeE’G  ádhO

 øH  øªMôdGóÑY  ‹É©e  É¡dOÉÑJ

 ájÉbhh áë°üdG ôjRh ¢ùjƒ©dG óªfi

 ÊÉfƒ«dG  ÖfÉ÷G  øeh  ™ªàéŸG

 áë°üdG ôjRh ÉZÉZ Éæ«ª«°SCG IOÉ©°S

.ÜhÉæŸG

 çƒ©ÑŸG Öàµe ÚH ºgÉØJ Iôcòe ``

 Ò¨à∏d  äGQÉeE’G  ádhód  ¢UÉÿG

 ‘ ábÉ£dGh áÄ«ÑdG IQGRhh »NÉæŸG

 QƒàcódG  ‹É©e  É¡dOÉÑJ  ..  ¿Éfƒ«dG

 çƒ©ÑŸG  ôHÉ÷G  óªMCG  øH  ¿É£∏°S

 Ò¨àH »æ©ŸG äGQÉeE’G ádhód ¢UÉÿG

 ¢Sƒæ«àfÉà°ùfƒc  ‹É©eh  ñÉæŸG

 ábÉ£dGh  áÄ«ÑdG  ôjRh  ¢SÉµjôµ°S

.ÊÉfƒ«dG

 ¿hÉ©à∏d  ájQÉWEG  á«bÉØJG  ``

 QƒJƒe  {  ácöT  ÚH  »é«JGÎ°SE’G

 »ÑXƒHCG  ∫hÎH  ácöTh  {  πjhCG

 ¤EG  ±ó¡J  {  ∑ƒfOCG  {  á«æWƒdG

 ∫É› ‘ ¿hÉ©àdG ¢Uôa ±É°ûµà°SG

 »©«Ñ£dG  RÉ¨dG  äGOGóeEG  ójQƒJ

 åëH  ÖfÉéH  ¿Éfƒ«dG  ¤EG  ∫É°ùŸG

 ÚH ∑Î°ûŸG πª©dGh ¿hÉ©àdG ¢Uôa

 QƒàcódG  ‹É©e  É¡dOÉÑJ..ÚÑfÉ÷G

 ¢ù«FôdG{  ôHÉ÷G  óªMCG  øH  ¿É£∏°S

 »ÑX  ƒHCG  ∫hÎH  ácöûd  …ò«ØæàdG

 áYƒª›h  {  ∑ƒfOCG  {  á«æWƒdG

 ..  ÜóàæŸG  ƒ°†©dG  zÉ¡JÉcöT

 ¢ù«fƒj  ÊÉfƒ«dG  ÖfÉ÷G  øe  h

 IQGOEG  ¢ù∏› ¢ù«FQ ¢ùfÉ«bƒæjOQÉH

.IOóéàŸG ábÉ£dG äÉcôfi

 ábÉ£∏d Qó°üe ÚH ºgÉØJ Iôcòe ``

 á«fÉfƒ«dG  ájQƒ¡ª÷Gh  áØ«¶ædG

 É¡dOÉÑJ .. { á«Ä«ÑdG Qõ÷G { ¿CÉ°ûH

 ¢ù∏› ¢ù«FQ ôHÉ÷G ¿É£∏°S ‹É©e

 ¢Sƒæ«àfÉà°ùfh ‹É©eh Qó°üe IQGOEG

 ábÉ£dGh  áÄ«ÑdG  ôjRh  ¢SÉµjôµ°S

.ÊÉfƒ«dG

 zQó°üe { ácöT ÚH ºgÉØJ Iôcòe ``

 ∫É› ‘ ¿hÉ©à∏d zπjhCGQƒJƒezh

 ‘ AÉHô¡µdG ¥ƒ°S øe ¿ƒHôµdG ádGREG

 ¿É£∏°S  ‹É©e  É¡dOÉÑJ  ..  ¿Éfƒ«dG

 Qó°üe  IQGOEG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ôHÉ÷G

 ¢SÉµjôµ°S ¢Sƒæ«àfÉà°ùfƒc ‹É©eh

.ÊÉfƒ«dG ábÉ£dGh áÄ«ÑdG ôjRh

 ácGöT ójóŒ ¿CÉ°ûH ºgÉØJ Iôcòe ``

 { ádOÉÑe { ÚH ∑Î°ûŸG QÉªãà°S’G

 QÉªãà°SÓd  ÊÉfƒ«dG  á«ªæàdG  ∂æHh

 OóY ‘ QÉªãà°S’G ≈∏Y õcôJ »àdGh

 ¿ƒ«∏e  400  áª«≤H  äÉYÉ£≤dG  øe

 ∑QÉÑŸG ¿hó∏N ‹É©e É¡dOÉÑJ ..hQƒj

 …ò«ØæàdG ¢ù«FôdGh ÜóàæŸG ƒ°†©dG

 ..QÉªãà°SÓd  ádOÉÑe  áYƒªéŸ

 ¿ƒé«àfCG  ÊÉfƒ«dG  ÖfÉ÷G  øeh

 ∂æÑd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ƒdƒHhÒÑª«d

.äGQÉªãà°SÓd ÊÉfƒ«dG á«ªæàdG

 øY  ¿ÓYE’G  ¿CÉ°ûH  ºgÉØJ  Iôcòe  ``

 ∑Î°ûe …QÉªãà°SG ¥hóæ°U ¢ù«°SCÉJ

 äÉYÉ£≤dG  øe  OóY  ‘  QÉªãà°SÓd

 á©HQCG  áª«≤H  ¿Éfƒ«dG  ‘  ájƒ«◊G

 óªfi IOÉ©°S É¡dOÉÑJ..hQƒj äGQÉ«∏e

 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  …ójƒ°ùdG  ø°ùM

 Éà°ùfƒc IOÉ©°Sh á°†HÉ≤dG »ÑXƒHC’

 ôjRh ÖFÉf ¢ù«fÉ«LƒµLGôa ¢Sƒæ«àf

 ìÉàØf’Gh ájOÉ°üàb’G á«°SÉeƒ∏HódG

.á«fÉfƒ«dG á«LQÉÿG IQGRh ‘

 Qó°üe { ácöT ÚH ºgÉØJ Iôcòe ``

 ∑Î°ûe  ´höûe  AÉ°ûfE’  ƒJƒ«ch  {

 IOóéàe ábÉW ™jQÉ°ûe ôjƒ£J ±ó¡H

 QƒàcódG ‹É©e É¡dOÉÑJ..¿Éfƒ«dG ‘

 Éàf  Éà°ùfƒc  π«NCGh  ôHÉ÷G  ¿É£∏°S

.{TEMES  ̀õª«J { ¢ù«FQ ¢SƒdƒHƒc

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 QƒàcódG ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U Qó°UCG 

 ƒ°†Y  »ª°SÉ≤dG  óªfi  øH  ¿É£∏°S

 ,  ábQÉ°ûdG  ºcÉM  ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG

 áæ°ùd  /36/  ºbQ  …ÒeC’G  Ωƒ°SôŸG

 IQGOEG ¢ù∏› π«µ°ûJ ¿CÉ°ûH ,Ω 2022

.ábQÉ°ûdG áYÉæ°Uh IQÉŒ áaôZ

 π«µ°ûJ OÉ© oj ¿CG ≈∏Y Ωƒ°SôŸG ¢üfh

 áYÉæ°Uh IQÉŒ áaôZ IQGOEG ¢ù∏›

 ˆGóÑY  /ó«°ùdG  á°SÉFôH  ábQÉ°ûdG

 ájƒ°†Yh  ,¢ùjƒ©dG  óªfi  ¿É£∏°S

 /ï«°ûdG .1 :º¡FÉª°SCG á«dÉàdG øe πc

 ódÉN øH ódÉN øH π°ü«a øH óLÉe

.»ª°SÉ≤dG

 ≈°ù«Y  ó«ÑY  óªfi  óªMCG  .2

.IOƒHÉædG

.¿ójƒg øH ¿É£∏°S óªfi ∫ÉªL .3

.¢ùjƒ©dG »∏Y ó«ªM áª«∏M .4

.ËôJ ¿GôªY óªM IóZQ .5

.»é◊G ˆGÒN Oƒªfi OÉjR .6

.»ë°ûdG óªfi óªMCG óªfi .7

.ÓŸG Ú°ùM óªfi ¿É£∏°S .8

.¢ùØ«YO º«gGôHEG ˆGóÑY .9

.»é«æ£dG ¢VƒY ó«ÑY .10

.»HÉYõdG ó«ÑY »∏Y ó«ÑY »∏Y .11

.∫É«ÿG ˆGóÑY óªfi »∏Y .12

.¢SÉÁódG »∏Y ó°TGQ óªfi .13

.πeÉc øH ¥hRôe »∏Y óªfi .14

.»eGõ◊G ∫Óg óªfi .15

.»é«æ£dG óªMCG íÑ°üe öUÉf .16

.ôWÉNƒH øªMôdGóÑY ó«dh .17

 ájƒ°†©dG Ióe ¿ƒµJ Ωƒ°Sôª∏d kÉ≤ahh

 øe CGóÑJ  äGƒæ°S  ™HQCG  ¢ù∏éŸG  ‘

 Rƒéjh  ¬d  ´ÉªàLG  ∫hCG  ïjQÉJ

 ≈∏Y ,á∏KÉ‡ Oóe hCG  IóŸ Égójó“

 ∞jöüJ  ‘  ¢ù∏éŸG  ôªà°ùj  ¿CG

 ºàj ¿CG ¤EG ¬Jóe AÉ¡àfG iód ¬dÉªYCG

 IOÉYEG Rƒéjh ójóL ¢ù∏› Ú«©J

.º¡àjƒ°†Y Ióe â¡àfG øe Ú«©J

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 óMC’G Ωƒj AÉ°ùe OÓÑdG ¤EG π°Uh 

 ¢ù«cÉJƒ°ùà«e ¢SƒcÉjÒc ‹É©e

 ¿Éfƒ«dG  ájQƒ¡ªL  AGQRh  ¢ù«FQ

 ádhó∏d á«ª°SQ IQÉjR ‘ á≤jó°üdG

. ÚæK’G Ωƒj äCGóH

 iód  ¬«dÉ©e  ∫ÉÑ≤à°SG  ‘  ¿Éc

 ‹É©e  ..  á°SÉFôdG  QÉ£e  ¬dƒ°Uh

 ôHÉ÷G óªMCG øH ¿É£∏°S QƒàcódG

 É«LƒdƒæµàdGh  áYÉæ°üdG  ôjRh

.ÚdhDƒ°ùŸG øe OóYh áeó≤àŸG

¿Éfƒ«dG AGQRh ¢ù«FQ ™e ¬JÉãMÉÑe ∫ÓN ójGR øH óªfi

 ôHÉ÷G óªMCG øH ¿É£∏°S ¬dÉÑ≤à°SG ‘h OÓÑdG ¤EG π°üj ¿Éfƒ«dG AGQRh ¢ù«FQ

:ΩGh-øjƒ«≤dG ΩCG

 Ó©ŸG ó°TGQ øH Oƒ©°S ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U Qó°UCG

 Éeƒ°Sôe øjƒ«≤dG ΩCG ºcÉM ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ƒ°†Y

 á«dÉŸG áHÉbôdG IôFGód ¢ù«FQ Ú«©J ¿CÉ°ûH ÉjÒeCG

.øjƒ«≤dG ΩCG ‘

 ≈∏Y  2022  áæ°ùd  /  3  /  ºbQ  Ωƒ°SôŸG  ¢üfh

 Ó©ŸG ó°TGQ øH Oƒ©°S øH óªfi ï«°ûdG Ú«©J

. øjƒ«≤dG ΩCG ‘ á«dÉŸG áHÉbôdG IôFGód É°ù«FQ

 ∞dÉîj ¢üf πc ≈¨∏j ¿CG ≈∏Y Ωƒ°SôŸG ¢üf Éªc

 øe ¬H  πª©jh  ,  Ωƒ°SôŸG  Gòg  ™e ¢VQÉ©àj  hCG

.á«ª°SôdG Iójô÷G ‘ öûæjh ¬«∏Y ™«bƒàdG ïjQÉJ

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 kÉfÉ«MCG  GÈ¨e ΩÉY ¬LƒH Gƒë°U AÉKÓãdG  Ωƒ«dG

 ájƒbh ,áYöùdG á£°ûf ¤EG ádóà©e ìÉjôdGh ,kGQÉ¡f

 QÉÑ¨∏d IÒãe ¿ƒµJ ôëÑdG ≈∏Y á°UÉN kÉfÉ«MCG

. kGQÉ¡f á«≤aC’G ájDhôdG ióe ÊóJ ¤EG …ODƒJ áHôJC’Gh

 π°üJ 25 ¤EG 15 / á«HôZ á«dÉª°T :ìÉjôdG ácôM

 »Hô©dG  è«∏ÿG  ‘ êƒŸG  h  ..  ¢S/ºc  50 ¤EG

 çóëjh ..  ÜGô£°V’G  ójó°T  ¤EG  ÉHô£°†e ¿ƒµj

 ÊÉãdG  óŸGh  22:54  áYÉ°ùdG  óæY  ∫hC’G  óŸG

 áYÉ°ùdG  óæY  ∫hC’G  Qõ÷Gh  08:01  áYÉ°ùdG  óæY

. 02:28 óæY ÊÉãdGQõ÷Gh14:20

 §°Sƒàe ¤EG ÉHô£°†e êƒŸG ¿ƒµj ¿ÉªY ôëH ‘h

 17:58 áYÉ°ùdG óæY ∫hC’G óŸG çóëjh ..ÜGô£°V’G

 óæY ∫h’G Qõ÷Gh 05:49 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG óŸGh

. 00:24 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG Qõ÷Gh 10:21 áYÉ°ùdG

 IôFGód kÉ°ù«FQ ø«©j øjƒ«≤dG ΩCG ºcÉM

IQÉeE’G »a á«dÉªdG áHÉbôdG

kGQÉ¡f ôÑ¨e ΩÉY ¬LƒH ƒë°U ¢ù≤£dG

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

  15039 Oó`©dG  ̀2022 ƒjÉe 10 AÉKÓãdG2 øWƒdG QÉÑNCG

¿Éfƒ«dG AGQRh ¢ù«FQ πÑ≤à°ùj ójGR øH óªëe

 á«é«JGôà°S’G ácGô°ûdG ¿ÉãëÑj ¿Éfƒ«dG AGQRh ¢ù«FQh ójGR øH óªëe

á«dhódGh á«ª«∏bE’G äGQƒ£àdGh øjó∏ÑdG ø«H

 ø«H ¿hÉ©J äÉ«bÉØJGh äGôcòe ∫OÉÑJ ¿Gó¡°ûj ¢ù«cÉJƒ°ùà«e ¢SƒcÉjô«ch ójGR øH óªëe

¿Éfƒ«dGh äGQÉeE’G

ábQÉ°ûdG áYÉæ°Uh IQÉéJ áaôZ IQGOEG ¢ù∏ée πµ°ûj »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S

 AGQRh ¢ù«FQ

 π°üj ¿Éfƒ«dG

OÓÑdG ≈dEG

¿Éfƒ«dG AGQRh ¢ù«FQ ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN ójGR øH óªfi



:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

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

 ‘ ó≤Y …òdGh AGQRƒdG ¢ù∏› ´ÉªàLG zˆG √ÉYQ{

 ƒª°S  Qƒ°†ëH  »ÑXƒHCG  áª°UÉ©dG  ‘  øWƒdG  öüb

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

 ,á«dÉŸG ôjRh AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf ,»HO ºcÉM

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

 ï«°ûdG ƒª°Sh á«∏NGódG ôjRh AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ

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

. á°SÉFôdG ¿hDƒ°T ôjRh

 äGQOÉÑŸG øe OóY OÉªàYG ´ÉªàL’G IóæLCG øª°V ”

 ôjƒ£J á∏°UGƒe ¤EG áaOÉ¡dG äÉ°SÉ«°ùdGh äÉ©jöûàdGh

 AÉLh ,äGQÉeE’G  ádhO ‘ »eƒµ◊G πª©dG  áeƒ¶æe

 ¿Éµ°SE’G ¢Vhô≤d IójóL á°SÉ«°S OÉªàYG É¡àeó≤e ‘

 πª©dG øY π£©àdG ó°V ÚeCÉàdG ΩÉ¶f QGôbEGh …OÉ–’G

 ‘ ájQÉ¡ŸG ∞FÉXƒdG ‘ ÚWƒàdG äÉaó¡à°ùe ™aQh

.¢UÉÿG ´É£≤dG

 {  :  ó°TGQ  øH  óªfi  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ∫Ébh

 IRÉLEG ó©H É¡dÉªYCG OÉ–’G áeƒµM Ωƒ«dG âØfCÉà°SG

 AGQRƒdG ¢ù∏éŸ ÉYÉªàLG â°SCGôJh ó«©°ùdG ô£ØdG ó«Y

 QGôb ∫hCG ¿Éc h .. »ÑXƒHCG áª°UÉ©dG ‘ øWƒdG öü≤H

 èeÉfôH øª°V IójóL á«fÉµ°SEG á°SÉ«°S Éæà°ù∏L ‘

 ¢Vhô≤d  ójóL  »∏jƒ“  èeÉfôHh  ¿Éµ°SEÓd  ójGR

13 ¬æe ó«Øà°ùJ ºgQO QÉ«∏e 11^5 áª«≤H ¿Éµ°SE’G

.záæWGƒe IöSCG ∞dCG

 ¿CÉ°ûH GójóL ÉeÉ¶f Ωƒ«dG ÉfQôbCG Éªc { : √ƒª°S ±É°VCGh

 ¢UÉÿG ´É£≤dG  ‘ á«æWƒdG  ÉfQOGƒc óLGƒJ  õjõ©J

 ∞FÉXƒ∏d Éjƒæ°S %2 ÚWƒàdG Ö°ùf ™aQ ÈY ∂dPh

10 `d ’ƒ°Uh ..¢UÉÿG ´É£≤dG äBÉ°ûæe ‘ ájQÉ¡ŸG

 èeÉfôH ™e ¿hÉ©àdÉH ∂dPh 2026 ΩÉY ‘ áFÉŸG ‘

 ºYód äBÉ°ûæª∏d ¢ùaÉf øe á«dÉe äGõ«‡ ÈYh ¢ùaÉf

. zQOGƒµdG √òg ∞«XƒJ

 ÚeCÉà∏d ÉeÉ¶f É°†jCG Ωƒ«dG ÉfóªàYGh z: √ƒª°S ∫Ébh

 πeÉ©dG  ¢†jƒ©J  ¬aógh  ..  πª©dG  øY  π£©àdG  ó°V

 ∫ÉM ‘ IOhófi IÎØd …ó≤f ≠∏ÑÃ ¬«∏Y øeDƒŸG

 ¥ƒ°S á«°ùaÉæJ õjõ©J ±ó¡dGh .. πª©dG øY ¬∏£©J

 ï«°SôJh ¬«a Ú∏eÉ©∏d á«YÉªàLG á∏¶e ÒaƒJh πª©dG

. z™«ªé∏d Iô≤à°ùe πªY áÄ«H

 áeƒ¶æe  É°†jCG  Ωƒ«dG  ÉfóªàYGh{  :  √ƒª°S  ±É°VCGh

 á«eƒµ◊G ‹É©dG º«∏©àdG äÉ°ù°SDƒe áªcƒ◊ IójóL

 ÈcCG á«dÓ≤à°SGh áfhôe Òaƒàd á«æWƒdG ÉæJÉ©eÉLh

 ÉÃh º¡∏ª©d áë°VGh AGOCG äGöTDƒe ™°Vh ™e .. º¡d

 É¡ªYójh ..äÉ°ù°SDƒŸG √ò¡d á«dÉŸG IAÉØµdG øe Rõ©j

. zá«ª«∏©àdG É¡aGógCG ≥«≤– ‘

 Éªc { : ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ∫Ébh

 öûf í«àj GQGôb AGQRƒdG  ¢ù∏› ‘ Ωƒ«dG  ÉfóªàYG

 áª¶fCGh Éæjód ∫ÉŸG ¥Gƒ°SCG áª¶fC’ ÚØdÉîŸG AÉª°SCG

 √òg ™FÉbh öûf ™e ..™∏°ùdGh á«dÉŸG ¥GQhC’G áÄ«g

 ..  …QÉªãà°S’G  »YƒdG  ™aQ  ±ó¡dGh  ,  äÉØdÉîŸG

 ¿Éª°Vh .. ÚØdÉîŸG ´OQh .. á«dÉŸG ÉæbGƒ°SCG ájÉªMh

. zøjôªãà°ùŸG áaÉc ájÉªM

 Ωƒ«dG ÉfóªàYG »Ä«ÑdG ´É£≤dG ‘h { : √ƒª°S ±É°VCGh

 á°SÉFôH  »NÉæŸG  πª©∏d  äGQÉeE’G  ¢ù∏›  π«µ°ûJ

 ájOÉ–’G äÉ¡÷G ájƒ°†Yh »NÉæŸG Ò¨àdG IôjRh

 á«YÉ£≤dG §£ÿG ™°Vh ±ó¡dGh .. á«æ©ŸG á«∏ëŸGh

 ™e ∞«µàdGh »NÉæŸG Ò¨àdG QÉKBG ™e πeÉ©à∏d áeÉ©dG

 ádhódG »NÉæŸG OÉ«◊G §£N ò«ØæJ á©HÉàeh √QÉKBG

.zÉ≤HÉ°S É¡æY Éæ∏YCG »àdG 2050 ∫ƒ∏ëH

 ¢ù∏› AÉ°ûfEG É°†jCG Ωƒ«dG ÉfóªàYG { : √ƒª°S ∫Ébh

 áaÉc  ájƒ°†©H  …ó∏ÑdGh  »Ä«ÑdG  πª©∏d  äGQÉeE’G

 ájOÉ–’G äGQGRƒdG øe áYƒª›h ádhódG ‘ äÉjó∏ÑdG

 áª¶fC’G  ìGÎbGh  ..  äGÈÿG  ∫OÉÑJ  ±ó¡H  ∂dPh

 ≈∏Y …ó∏ÑdG πª©dG iƒà°ùÃ »≤JôJ »àdG äÉ©jöûàdGh

. { …OÉ–’G iƒà°ùŸG

 èeóH GQGôb  Ωƒ«dG  ÉfóªàYG  Éªc { :  √ƒª°S ±É°VCGh

 ™e  ±ÉbhC’Gh  á«eÓ°SE’G  ¿ƒÄ°û∏d  áeÉ©dG  áÄ«¡dG

..áÄ«¡dG IQGOE’ ójóL ¢ù∏› π«µ°ûJh IÉcõdG ¥hóæ°U

 á«ªæJh ádhódÉH ∞bƒdG ´É£b ƒªæd IÒÑc á°Uôa Éæjód

.. IÉcõdG OQGƒe

 Gòg  ôjƒ£àd  IÒÑc  áª¡e  É¡jód  Iójó÷G  áÄ«¡dGh

.z´É£≤dG

 {  :  ó°TGQ  øH  óªfi  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ∫Ébh

 ‘ äGQÉeE’G ádhO ìÉæL ¿CÉ°ûH Ωƒ«dG GQGôb ÉfóªàYGh

 Góædƒ¡H ΩGOÎ°ùeCG ‘ ΩÉ≤j …òdG OÉjQƒ∏a 2022 ƒÑ°ùcEG

 ≈∏Y Ö∏¨àdG ‘ ádhódG Oƒ¡éH ∞jô©à∏d ±ó¡jh ..

 ≈∏Y ®ÉØ◊Gh √É«ŸG IQófh IQGô◊G ´ÉØJQG äÉjó–

 »Ä«ÑdG ¢Vô©ŸG Gòg ΩÉ≤jh .. Éæjód »Lƒdƒ«ÑdG ´ƒæàdG

. zGóædƒ¡H ΩGƒYCG 10 πc

 Iójó÷G á«æµ°ùdG ¢Vhô≤dG á°SÉ«°S -

 Iójó÷G á°SÉ«°ùdG  AGQRƒdG  ¢ù∏› óªàYG  ,Ó«°üØJh

 ±ó¡J »àdGh  ,…OÉ–’G  »eƒµ◊G ¿Éµ°SE’G  ¢Vhô≤d

 ∫ÓN  øe  á«fÉµ°SE’G  ¢Vhô≤∏d  πjƒªàdG  ÒaƒJ  ¤EG

 ÉÃ ,á«æWƒdG ±QÉ°üŸGh ¢UÉÿG ´É£≤dG ™e ácGöûdG

 QÉ¶àf’G IÎa ¢ü«∏≤àH á£ÑJôŸG äÉaó¡à°ùŸG ºYój

 ¿Éµ°SEÓd  ójGR  ï«°ûdG  èeÉfôH  Ωƒ≤«°Sh  ..äÉÑ∏£∏d

 áHÉ«f ¢Vhô≤dG ≈∏Y áÑJÎŸG ìÉHQC’G áª«b πjƒªàH

 OóY áØYÉ°†e ‘ ºgÉ°ùj …òdG ôeC’G ,ÚæWGƒŸG øY

 ™jöùJh ¢Vhô≤∏d Éjƒæ°S ÉgQGó°UEG øµÁ »àdG äGQGô≤dG

 ,á∏Ñ≤ŸG äGƒæ°S ¢ùªÿG ∫ÓN Éª«°S ’ ,äÉÑ∏£dG RÉ‚EG

 ¿Éµ°SE’G äÉÑ∏W á«£¨Jh πjƒªàdG áeGóà°SG ¤EG áaÉ°VEG

.¢UÉÿG ´É£≤dG ™e ácGöûdG ∫ÓN øe

 á°SÉ«°ùdG Aƒ°V ‘ ÊÉµ°SE’G πjƒªàdG èeÉfôH ±ó¡à°ùj

 äGƒæ°S ¢ùªî∏d ÊÉµ°SEG QGôb ∞dCG 13 QGó°UEG Iójó÷G

 ,ºgQO QÉ«∏e 11^5 áØ∏µàH z2026 - 2022{ á∏Ñ≤ŸG

 ,ádhódG  »æWGƒŸ  á«∏Ñ≤à°ùŸG  äÉLÉ«àM’G  á«Ñ∏Jh

 …öSC’G QGô≤à°S’G õjõ©J ¤EG É¡∏ªéÃ ±ó¡J »àdGh

.ÚæWGƒª∏d áæeB’Gh áÁôµdG IÉ«◊Gh AÉNôdG ≥«≤–h

 ‘ äGQÉeE’G ádhO áeƒµM Oƒ¡L á°SÉ«°ùdG ó°ùŒh

 É¡JGƒ£N øe  Rõ©jh  ´öùj  ÉÃh  ,É¡«æWGƒe  OÉ©°SEG

 ºYójh  ,ÚæWGƒª∏d  »æµ°ùdG  QGô≤à°S’G  ≥«≤– ƒëf

 ájƒÄeh ,á∏Ñ≤ŸG ÉeÉY Ú°ùªî∏d ádhódG äÉaó¡à°ùe

 ‘ á«ŸÉ©dG IOÉjôdG ƒëf É¡JÉ©∏£Jh 2071 äGQÉeE’G

.É¡Ñ©°ûd á«gÉaôdGh áMGôdG ≥«≤–

ÚæWGƒŸG ∞FÉXh äÉaó¡à°ùe -
¢UÉÿG ´É£≤dG ‘ 

 ΩÉµMCG ¢†©H ≈∏Y äÓjó©J AGQRƒdG ¢ù∏› óªàYG h

 á«°ùaÉæJ èeGôHh äGQOÉÑe ¿CÉ°ûH AGQRƒdG ¢ù∏› QGôb

 ±ó¡à°ùe  ™aQ  QGôbEGh  ,z¢ùaÉf{  á«JGQÉeE’G  QOGƒµdG

 ∞FÉXƒ∏d Éjƒæ°S áFÉŸG ‘ 2 ∫ó©Ã ÚWƒàdG Ö°ùf

 »àdG ¢UÉÿG ´É£≤dG äBÉ°ûæeh äÉcöT ‘ ájQÉ¡ŸG

 ÉjóYÉ°üJ ÚWƒàdG áÑ°ùf ™aQh ,ÌcCÉa ÉØXƒe 50 º°†J

 ΩÉY ≈àM áFÉŸG ‘ 10 øY π≤j ’ ‹ÉªLEG ∫ó©Ã

 Éjƒæ°S  á«Ø«Xh  ¢Uôa  ≥∏N  ±ó¡H  ∂dPh  ,2026

 äÉYÉ£≤dG ∞∏àflh ¢UÉÿG ´É£≤dG ‘ ÚæWGƒª∏d

.ádhódÉH ájOÉ°üàb’G

 πª©dG øY π£©àdG ó°V ÚeCÉàdG -

 óªàYG  á«©jöûàdG  ¿hDƒ°ûdG  ‘h  ôNBG  ÖfÉL  øeh

 ΩÉ¶f  ¿CÉ°ûH  …OÉ–G  ¿ƒfÉb  QGó°UEG  AGQRƒdG  ¢ù∏›

 äÉbÉÑdG  ∫ÓN øe πª©dG  øY π£©àdG  ó°V ÚeCÉàdG

 πeÉ©∏d πNO ôaƒJ ¿Éª°V ±ó¡à°ùj …òdGh ,á«æ«eCÉàdG

 õjõ©Jh ,á∏jóH πªY ¢Uôa ôaƒJ Ú◊ ¬∏£©J äÉbhCG

 ÒaƒJh πª©dG ¥ƒ°S ‘ á«JGQÉeE’G QOGƒµdG á«°ùaÉæJ

 áeGóà°SG  πØµj ÉÃ º¡d á«YÉªàL’G ájÉª◊G á∏¶e

 á«ŸÉ©dG ÖgGƒŸG π°†aCG ÜòLh ,º¡d áÁôµdG IÉ«◊G

 πª©dG ¥ƒ°S ‘ É¡«∏Y ®ÉØ◊Gh IôgÉŸG ádÉª©dG øe

 ,»°ùaÉæJ  ‘ô©e  OÉ°üàbG  ¤EG  ∫ƒ°Uƒ∏d  ádhódG  ‘

 øeDƒŸG πeÉ©dG ¢†jƒ©J ójó÷G ΩÉ¶ædG øª°†àj å«M

 ádÉM ‘ IOhófi √ÎØd …ó≤f ≠∏ÑÃ ádhódÉH ¬«∏Y

.¢†jƒ©àdG Oóeh áª«bh πª©dG øY ¬∏£©J

 ájOÉ–’G ‹É©dG º«∏©àdG äÉ°ù°SDƒe áªcƒM -

 GQGôb ¢ù∏éŸG óªàYG ∂dòc á«©jöûàdG ¿hDƒ°ûdG ‘h

 á«eƒµ◊G ‹É©dG º«∏©àdG äÉ°ù°SDƒe áªcƒM ¿CÉ°ûH

 QÉWEG  ™°Vh  ±ó¡à°ùj  …òdGh  ,ádhódG  ‘  ájOÉ–’G

 IQƒ£àeh áfôe á«©jöûJ áÄ«H AÉæHh πeÉ°T »ª«¶æJ

 ‘ ájOÉ–’G á«eƒµ◊G ‹É©dG º«∏©àdG äÉ°ù°SDƒŸ

 IQGOE’Gh áªcƒ◊G øª°†Jh ,É¡à«°ùaÉæJ Rõ©J ádhódG

 ,á«ª«∏©J äÉ°ù°SDƒŸ ÜòL õcôe ¿ƒµàd ,É¡«a á∏YÉØdG

 AÉëfCG  ∞∏àfl  øe  áÑ∏Wh  ,á«é«JGÎ°SG  äÉcGöTh

 á«æWƒdG  á«é«JGÎ°S’G  ™e  ≈°TÉªàj  ÉÃ  ,⁄É©dG

 ,2071 äGQÉeE’G ájƒÄeh ,ádhódG ‘ ‹É©dG º«∏©à∏d

 OƒLh ¿Éª°V ™e ,É¡d á«dÓ≤à°S’Gh áfhôŸG ÒaƒJh

 É¡æ«µ“h ,AGOC’G á©HÉàeh ádAÉ°ùª∏d áë°VGh äÉ«dBG

 iƒà°ùÃ AÉ≤JQ’Gh ,á«é«JGÎ°S’G É¡££N ≥«≤– øe

 •GôîfÓd Ú∏gDƒe áÑ∏W èjôîJh ,º«∏©àdG äÉLôfl

 QOÉ°üe  ™jƒæJ  ≈∏Y  Égõ«Ø–h  ,πª©dG  ¥ƒ°S  ‘

 ôjƒ£àdGh  åëÑdG  Oƒ¡L  õ«Ø–  øY  Ó°†a  ,É¡∏NO

.É¡jód

 º«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒŸ  á«dÉŸG  IAÉØµdG  QGô≤dG  Rõ©jh

 ÉÃ  É¡FGOCG  á©HÉàeh  ,ádhódG  ‘  á«eƒµ◊G  ‹É©dG

 É«∏fi É¡à«°ùaÉæJ äGöTDƒeh äÉfÉµeEG ≈∏Y ¢ùµ©æj

 áÄ«g  AÉ°†YCG  ÜÉ£≤à°SG  ≈∏Y  É¡JQóbh  ,É«ŸÉYh

 IQGOEGh ,á«dÉ©dG äGAÉØµdG …hP øe IOÉ«≤dGh ¢ùjQóàdG

 äÉ°ù°SDƒŸG √ò¡d áeƒµ◊G øe á°ü°üîŸG á«fGõ«ŸG

.IAÉØc ÌcCG á«dBG ≥ah

 äÉØdÉîŸG  öûf  á°SÉ«°S  AGQRƒdG  ¢ù∏›  óªàYGh

 á«dÉŸG ¥GQhC’G áÄ«g áª¶fCGh ¿ƒfÉb ΩÉµMCÉH á≤∏©àŸG

 áÑµJôŸG ™FÉbƒdG öûf á«MÓ°U áÄ«¡dG íæeh ,™∏°ùdGh

 É¡æY IQOÉ°üdG  áª¶fC’Gh áÄ«¡dG  ¿ƒfÉ≤d áØdÉîŸÉH

 öûædG øª°†àj ¿CG RGƒL ™e ,á«fhÎµdE’G É¡©bGƒe øª°V

 ∂dPh  ,äÉØdÉîŸG  ∂∏J  ¿ƒª°†eh  ÚØdÉîŸG  AÉª°SCG

 Rõ©j Ée ƒgh ,º∏¶à∏d äÉ«dBGh IOófi §HGƒ°†d É≤ah

 øjôªãà°ùŸG ájÉªMh …QÉªãà°S’G »YƒdG ™aQ Oƒ¡L

 ,á«dÉŸG ¥Gƒ°SC’G ‘ º«∏°ùdG πeÉ©àdG ¢ù°SCG ádÉØch

 äÉØdÉîŸG ÜÉµJQG øe óëjh ,´OôdG ≥«≤– øª°†jh

.á«dÉŸG ¥Gƒ°SC’G QÉWEG ‘

 »NÉæŸG πª©∏d äGQÉeE’G ¢ù∏› AÉ°ûfEG -
 ájó∏ÑdGh »Ä«ÑdG πª©∏d äGQÉeE’G ¢ù∏›h

 ¢ù∏› óªàYG  ,á«eƒµ◊G  á«ª«¶æàdG  ¿hDƒ°ûdG  ‘h

 »NÉæŸG  πª©∏d  äGQÉeE’G  ¢ù∏›  π«µ°ûJ  AGQRƒdG

 ,ájó∏ÑdGh  »Ä«ÑdG  πª©∏d  äGQÉeE’G  ¢ù∏›  AÉ°ûfEGh

 πª©∏d  äGQÉeE’G  ¢ù∏› π«µ°ûJ  ≈∏Y  QGô≤dG  ¢üfh

 IôjRh ‹É©e á°SÉFôH ,äGƒæ°S çÓK IóŸ »NÉæŸG

 IQGRh øY Ú∏ã‡ ájƒ°†Yh áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG

 IQGRhh ,OÉ°üàb’G IQGRhh ,‹hódG ¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG

 ábÉ£dG  IQGRhh  ,áeó≤àŸG  É«LƒdƒæµàdGh  áYÉæ°üdG

 áÄ«¡dGh ,º«∏©àdGh á«HÎdG IQGRhh ,á«àëàdG á«æÑdGh

 ¢UÉÿG  çƒ©ÑŸG  Öàµeh  ,ÊóŸG  ¿GÒ£∏d  áeÉ©dG

 AÉ°†YCG 5 OóYh ,IQÉeEG πc øY πã‡h ,»NÉæŸG Ò¨à∏d

 ‹É©e πÑb øe ºgQÉ«àNG ºàj ¢UÉÿG ´É£≤dG π«ãªàd

.áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG IôjRh

 ìGÎbG  »NÉæŸG  πª©∏d  äGQÉeE’G  ¢ù∏›  ¤ƒàjh

 á«YÉ£≤dGh áeÉ©dG ™jQÉ°ûŸGh §£î∏d áeÉ©dG ¢ù°SC’G

 ™e ∞«µàdGh »NÉæŸG Ò¨àdG øe ∞«ØîàdÉH á≤∏©àŸG

 á«é«JGÎ°S’G IQOÉÑŸG ò«ØæJ á©HÉàeh ôjƒ£Jh ,√QÉKBG

 åjó–h  á©LGôeh  ,2050  »NÉæŸG  OÉ«ë∏d

 »NÉæŸG  Ò¨àdG  ¿CÉ°ûH  ádhódG  äÉªgÉ°ùe  ôjQÉ≤J

 OGóYEGh  ..»NÉæŸG  Ò¨à∏d  ájQÉWE’G  á«bÉØJÓd  É≤ah

 ò«ØæJ ‘ ádhódG äÉªgÉ°ùe ¿CÉ°ûH á«æWƒdG ôjQÉ≤àdG

 áeAGƒeh  ìGÎbGh  ,»NÉæŸG  Ò¨à∏d  ¢ùjQÉH  á«bÉØJG

 ™«é°ûJh  á«∏ëŸGh  ájOÉ–’G  äÉ«é«JGÎ°SE’G

 RGôHEG øY Ó°†a ,¢UÉÿG ´É£≤dG ™e ácGöûdG ™jQÉ°ûe

 äÉcQÉ°ûŸG º«¶æJh »NÉæŸG Ò¨àdG ‘ ádhódG Oƒ¡L

.á«ª∏©dG çƒëÑdGh äÉ°SGQódG ôjƒ£Jh õjõ©Jh ,á«dhódG

 »Ä«ÑdG πª©∏d äGQÉeE’G ¢ù∏› π«µ°ûJ OÉªàYG ” Éªc

 ‹É©e  á°SÉFôH  äGƒæ°S  çÓK  IóŸ  ∂dPh  ájó∏ÑdGh

 Ú∏ã‡  ájƒ°†Yh  ,áÄ«ÑdGh  »NÉæŸG  Ò¨àdG  IôjRh

 ,áeó≤àŸG É«LƒdƒæµàdGh áYÉæ°üdG IQGRh :øe πc øY

 ,á«àëàdG  á«æÑdGh  ábÉ£dG  IQGRhh  ,OÉ°üàb’G  IQGRhh

 á«HÎdG  IQGRhh  ,™ªàéŸG  ájÉbhh  áë°üdG  IQGRhh

 πµH áÄ«ÑdGh äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°T øY πã‡h ,º«∏©àdGh

.IQÉeEG

 ájó∏ÑdGh  »Ä«ÑdG  πª©∏d  äGQÉeE’G  ¢ù∏›  ¤ƒàjh

 ‘ ∑Î°ûŸG  πª©dG  õjõ©àd  áeÉ©dG  ¢ù°SC’G  ìGÎbG

 ìGÎbGh ,ájó∏ÑdG äÉeóÿG ∫É› ‘h áÄ«ÑdG ∫É›

 ácQÉ°ûe ¿Éª°†d äÉ°SÉ«°ùdGh äÉ©jöûàdGh áª¶fC’G

 ,á∏°üdG äGP ™jQÉ°ûŸG ‘ ¢UÉÿG ´É£≤∏d á«∏YÉa ÌcCG

 á£ÑJôŸG  á«∏eÉµàdG  ™jQÉ°ûŸGh  äGQOÉÑŸG  ìGÎbGh

 ≥«°ùæàdG  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  ,…ó∏ÑdGh  »Ä«ÑdG  ∫ÉéŸÉH

 πª©dG ∫É› ‘ äÉ°SQÉªŸG π°†aCGh äGÈÿG ∫OÉÑàd

 á«ª∏©dG çƒëÑdGh äÉ°SGQódG ôjƒ£Jh õjõ©Jh ,…ó∏ÑdG

 á«dhódG  äÉ°VhÉØŸG  ‘  ádhódG  ∞bƒe  ójó–h

.á∏°üdG äGP á«ª«∏bE’Gh

ádhó∏d áªFGódG á«HhóæŸG AÉ°ûfEG -
 á«dhódG ájôëÑdG áª¶æŸG iód 

 …OÉ–G  Ωƒ°Sôe  QGó°UEÉH  GQGôb  ¢ù∏éŸG  óªàYGh

 áª¶æŸG  iód  ádhó∏d  áªFGódG  á«HhóæŸG  AÉ°ûfEÉH

 øª°†j  ÉÃ ,IóëàŸG  áµ∏ªŸG  ‘ á«dhódG  ájôëÑdG

 ä’hGóe  ‘ áª¶æŸG  äÉ«dÉ©a  áaÉc  ‘ ácQÉ°ûŸG

 ájôëÑdG äÉfhóŸGh ä’ƒcƒJhÈdGh äÉ«bÉØJ’G QGôbEG

 ÉÃ  ÉgOÉªàYGh  É¡«∏Y  CGô£J  äÓjó©J  ájCGh  á«dhódG

 á«Ä«ÑdGh ájôëÑdGh ájOÉ°üàb’G ádhódG ídÉ°üe ≥≤ëj

 ájôëÑdG áeÓ°ùdG äÉjƒà°ùe ‘ Ú°ùëàdG ä’É›h

 ≥«≤–  ‘  áªgÉ°ùŸGh  ,…ôëÑdG  π≤ædG  IQÉŒh

 …ôëÑdG  OÉ°üàb’G  ä’É›  ‘  ádhódG  äÉ¡LƒJ

 ájôëÑdG äGQÉªãà°S’G ‘ ádhódG äÉ«fÉµeEG ≥jƒ°ùJh

 ±ƒbƒdGh ,ádhó∏d ájôëÑdG IQÉéàdG ídÉ°üe ≥«≤–h

 ‘ ΩGóà°ùŸG ôjƒ£àdG áeóÿ äGóéà°ùŸG áaÉc ≈∏Y

 ádhódG ™bƒe õjõ©Jh ,ádhódG ‘ …ôëÑdG π≤ædG ´É£b

 áHPÉL áÄ«H ≥∏Nh á∏°üdG äGP äGöTDƒŸG áaÉc ‘

.É¡«a ájôëÑdG ™jQÉ°ûª∏d

áÄ«¡dG IQGOEG ¢ù∏› π«µ°ûJ IOÉYEG -
ÊóŸG ¿GÒ£∏d áeÉ©dG 

 ¢ù∏› π«µ°ûJ IOÉYEÉH É°†jCG GQGôb ¢ù∏éŸG óªàYGh

 çÓK  IóŸ  ÊóŸG  ¿GÒ£∏d  áeÉ©dG  áÄ«¡dG  IQGOEG

 ájƒ°†Yh  ,OÉ°üàb’G  ôjRh  ‹É©e  á°SÉFôH  ,äGƒæ°S

 ¢ù«FQ ‹É©eh ,ÊóŸG ¿GÒ£∏d »HO áÄ«g ¢ù«FQ ƒª°S

 ¢ù«FQ  IOÉ©°Sh  ,»ÑXƒHCÉH  π≤ædGh  äÉjó∏ÑdG  IôFGO

 ¢ù«FQ  IOÉ©°Sh  ,ábQÉ°ûdG  ‘ ÊóŸG  ¿GÒ£dG  IôFGO

 ¢ù«FQ IOÉ©°Sh ,áª«ÿG ¢SCGQ ‘ ÊóŸG ¿GÒ£dG IôFGO

 π«ch  IOÉ©°Sh  ,IÒéØdG  ‘  ÊóŸG  ¿GÒ£dG  IôFGO

 ´ÉaódGh ájƒ÷G äGƒ≤dG óFÉb IOÉ©°Sh á«∏NGódG IQGRh

 á«æÑdGh  ábÉ£dG  IQGRh  øe  πc  øY  πã‡h  ,…ƒ÷G

.»æWƒdG øeCÓd ≈∏YC’G ¢ù∏éŸGh á«àëàdG

 IQGOEG ¢ù∏› π«µ°ûJ IOÉYEG -
á«fÉªàF’G äÉeƒ∏©ª∏d OÉ–’G ácô°T

 IQGOEG ¢ù∏› π«µ°ûJ IOÉYEÉH GQGôb ¢ù∏éŸG óªàYG Éªc

 çÓK  IóŸ  á«fÉªàF’G  äÉeƒ∏©ª∏d  OÉ–’G  ácöT

 ,á«dÉŸG ¿hDƒ°û∏d ádhódG ôjRh ‹É©e á°SÉFôH ,äGƒæ°S

 ,z¢ù«Fô∏d ÉÑFÉf á«dÉŸG IQGRh π«ch IOÉ©°S ájƒ°†Yh

 ôjóe IOÉ©°Sh ,QÉªãà°SÓd äGQÉeE’G RÉ¡L øY πã‡h

 áÄ«g ΩÉY ôjóe IOÉ©°Sh ,á«ªbôdG »ÑXƒHCG áÄ«g ΩÉY

 ájOÉ–’G áÄ«¡dG ΩÉY ôjóe IOÉ©°Sh ,á«ªbôdG  »HO

 IOÉ©°Sh ,òaÉæŸG øeCGh ∑QÉª÷Gh á«°ùæ÷Gh ájƒ¡∏d

 Ëôe  IQƒàcódG  IOÉ©°Sh  ,OƒªëŸG  º«gGôHEG  Oƒªfi

.…ójƒ°ùdG »£H

 á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG èeO -
 IÉcõdG ¥hóæ°Uh ±ÉbhC’Gh

 áÄ«¡dG  øe  πc  èeóH  É°†jCG  GQGôb  ¢ù∏éŸG  óªàYGh

 IÉcõdG ¥hóæ°Uh ±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d áeÉ©dG

 π«µ°ûJh ,É©e Úà¡÷G º°†J IójóL áÄ«g AÉ°ûfEGh

 ¬FÉ°†YCG  QÉ«àNG  ºàj  áÄ«¡dG  IQGOE’  ójóL  ¢ù∏›

 ä’É› ‘ áHƒ∏£ŸG äGÈÿÉH ≥∏©àJ ÒjÉ©Ÿ É≤ah

 ,QÉªãà°S’G  ¿hDƒ°Th  ,ihÉàØdGh  á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°ûdG

 OÉªàYG  ÖfÉL  ¤EG  ,ájQGOE’Gh  ,á«dÉŸG  ¿hDƒ°ûdGh

 ¿Éª°†d IQGOE’G ¢ù∏› ™ÑàJ ¿Éé∏dG øe OóY π«µ°ûJ

 ,IÉcõdG áæ÷ πãe Iójó÷G áÄ«¡dG ‘ πª©dG áªcƒM

 ¿hDƒ°ûdGh ihÉàØdG áæ÷h ôWÉîŸGh ≥«bóàdG áæ÷h

 …ÒÿG ∞bƒdG ¥hóæ°U AÉ°ûfEG ¤EG áaÉ°VEG ..á«eÓ°SE’G

 á«ØbƒdG äGQÉªãà°S’ÉH ≈æ©jh IQGOE’G ¢ù∏› ™Ñàj h

 ´É£≤H  ¢Vƒ¡ædG  ≈∏Y  πª©dGh  ∞bƒdG  ∫GƒeCG  øe

 áeGóà°ùŸG á«ªæàdG äÉcôfi ºgCG øe ¬Ø°UƒH ±ÉbhC’G

 ´É£≤d áªYGO äÉ©jöûJh á∏eÉµàe á°SÉ«°S ™°Vhh

 ‘  QÉªãà°S’G  á°SÉ«°S  ôjƒ£Jh  ádhódG  ‘  ∞bƒdG

.á«∏Ñ≤à°ùŸG áeƒµ◊G äÉ¡LƒJ ≥«≤ëàd ±ÉbhC’G

 ∫ƒ°UC’G  ¢†©H  IQGOEG  ó«¡©J  ¥hóæ°ü∏d  Rƒéjh

 ‘  á°ü°üîàe  äÉ¡L  ¤EG  ájQÉªãà°S’G  ßaÉëŸGh

.IQGOE’G ¢ù∏› á≤aGƒÃ QÉªãà°S’G

OÉjQƒ∏a 2202 ƒÑ°ùcEG äGQÉeE’G ádhO ìÉæ`L -

 äGQÉeE’G  ádhO ìÉæ`L ¿CÉ°ûH GQGôb ¢ù∏éŸG óªàYGh

 √É«ª`dG  ¿ó`e{  ¿Gƒæ©`H  ,OÉjQƒ∏a  2022  ƒÑ°ùcEG

 ‘  ,zô`ëÑdÉ`H  ¢VQC’G  »≤à∏`J  å«`M  :áë`dÉª`dG

 ¿óŸG á«ªæJ{ ¿GƒæY â– ΩÉ≤j …òdG ‹hódG ¢Vô©ŸG

 ‘ äGƒæ°S öûY πc Iôe ¬ª«¶æJ ºàjh ,zAGö†ÿG

.Góædƒ¡H ΩGOÎ°ùeCG áæjóe

 ≈∏`Y Ö∏¨à`dG »`a ádhódG Oƒ¡L ìÉæ÷G ¢Vô©à°ùjh

 √É«ª`dG  IQó`f  ‘  á∏ãªàŸG  ,á«©«Ñ£`dG  äÉ`jó`ëàdG

 ,áHÎdG áMƒ∏e áÑ°ùf ´ÉØJQGh IQGô◊G áLQO ´ÉØJQGh

 ¿óe á«ªæJh ,ájôFGódG á«ë∏ŸG áYGQõdG áª¶fCG AÉ°ûfEGh

 AÉª∏©dG  Oƒ¡L  ≈∏Y  Aƒ°†dG  »≤∏jh  ,GQGö†NG  ÌcCG

 ≈∏Y ßaÉ– ∫ƒ∏M ôjƒ£J ‘ øjôµàÑŸGh ÚãMÉÑdGh

 øeCÓd áeGóà°ùe ∫ƒ∏M ôjƒ£Jh ,»Lƒdƒ«ÑdG ´ƒæàdG

.√É«ŸG IQófh áÄ«ÑdG ÉjÉ°†bh ,»FGò¨dG

 ¬H ôNõJ ÉÃ QGhõdG ∞jô©J ¤EG ìÉæ÷G ≈©°ùj Éªc

 ,á«ë∏ŸG  äÉJÉÑædG  ‘ »Lƒdƒ«H  ´ƒæJ  øe  ádhódG

 ™«é°ûàd ∂dPh á«JGQÉeE’G ¿óŸG Ò°†îJ ‘ ÉgQhOh

 »FGò¨dG øeC’G ÉjÉ°†b èdÉ©J »àdG Iójó÷G äGQÉµàH’G

 Rõ©j Éªc ,áfhôeh áeGóà°SG ÌcCG Éæfóe π©Lh »FÉŸGh

 øe ÚcQÉ°ûŸG ™e ≥ªYCG §HGhQ AÉ°ûfEG ¢Uôa ìÉæ÷G

 á«Ä«ÑdG äÉjóëà∏d ∫ƒ∏M QÉµàHG ‘ áªgÉ°ùŸG É¡fCÉ°T

.ábÓÿG QÉµaC’G ΩÉ¡∏à°SGh äGQÉeE’G ádhO ¬LGƒJ »àdG

 óYGƒ≤dGh  äÉ«MÓ°üdG  áªFÉb  ≈∏Y  ¢ù∏éŸG  ≥aGhh

 ¥GQhC’G  áÄ«g  øe  É¡∏≤fh  ájò«ØæàdGh  á«∏«¨°ûàdG

 ’ÉªYEG  ∂dPh  á«dÉŸG  ¥Gƒ°SC’G  ¤EG  ™∏°ùdGh  á«dÉŸG

 áæ°ùd /22/ ºbQ …OÉ–G ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôŸG ΩÉµMCÉH

 äÉ«MÓ°üdGh  äÉ°UÉ°üàN’G  ™jRƒJ  ¿CÉ°ûH  2020

 ‘  á°üNôŸG  á«dÉŸG  ¥GQhC’G  ¥Gƒ°SCGh  áÄ«¡dG  ÚH

 á«∏«¨°ûJ á«MÓ°U 30 øe ÌcCG â∏ª°T »àdGh ,ádhódG

.á«dÉŸG ¥Gƒ°SC’G ¤EG â∏≤f ájò«ØæJh

 äÉ«°UƒJ øe OóY ≈∏Y ¬à°ù∏L ∫ÓN ¢ù∏éŸG ™∏WGh

 QhO{ ´ƒ°Vƒe ¿CÉ°T ‘ …OÉ–’G »æWƒdG ¢ù∏éŸG

 ¿CÉ°T  ‘  áeó≤àŸG  É«LƒdƒæµàdGh  áYÉæ°üdG  IQGRh

 πjó©J OÉªàYG ÖfÉL ¤EG ,zá«æWƒdG áYÉæ°üdG ôjƒ£J

 á«¡«LƒàdG  áæé∏dG  π«µ°ûJ  ¿CÉ°T  ‘ QOÉ°üdG  QGô≤dG

 ¿GƒjO ôjô≤J ≈∏Y ´ÓW’Gh ,¢ù«jÉ≤ŸGh äÉØ°UGƒª∏d

 óMƒŸG »eÉàÿG ÜÉ°ù◊G ¿CÉ°ûH »FÉ¡ædG áÑ°SÉëŸG

 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ùdG øY OÉ–Ód

 ¿CÉ°ûH …OÉ–G ¿ƒfÉb ´höûe ≈∏Y á≤aGƒŸGh ,2021

 áæ°ù∏d  OÉ–Ód  óMƒŸG  »eÉàÿG  ÜÉ°ù◊G  OÉªàYG

.2021 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG

 ∫Éªµà°S’ IòîàŸG äGAGôLE’G ≈∏Y ¢ù∏éŸG ™∏WG Éªc

 …òdGh á«fhÎµdE’G IôJƒØdG ´höûe ò«ØæJ äÉÑ∏£àe

 øjÎ°ûŸGh øjOQƒŸG ÚH ÒJGƒØdG ∫OÉÑJ ¤EG ±ó¡j

 ∫Éãàe’G  ºYój  ÉÃ  á∏eÉµàe  á«fhÎµdEG  IQƒ°U  ‘

 áëaÉµe ºYOh ∂∏¡à°ùŸG ájÉªM õjõ©Jh »Ñjö†dG

.∫GƒeC’G π°ùZ ºFGôL

 ∫ÉªYCG  ôjQÉ≤J  ≈∏Y  AGQRƒdG  ¢ù∏›  ™∏WG  Éªc

 ΩÉ©d äÉ°ù°SDƒŸGh äÉÄ«¡dG øe OóY äGQGOEG ¢ùdÉ›

 áeÉ©dG  áÄ«¡dG  IQGOEG  ¢ù∏›  ôjô≤J  É¡æe  ,2021

 QƒfCG á«ÁOÉcCG AÉæeCG ¢ù∏› ôjô≤Jh ,ÊóŸG ¿GÒ£∏d

 á©eÉL AÉæeCG ¢ù∏› ôjô≤Jh ,á«°SÉeƒ∏HódG ¢TÉbôb

 ¿CÉ°ûH ôjô≤J ¤EG áaÉ°VE’ÉH IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

 á«Hô©dG  á«dÉŸG  äÉÄ«¡∏d  ájƒæ°ùdG  äÉYÉªàL’G

 IöûY ájOÉ◊G ájOÉ«àY’G IQhódG ´ÉªàLGh ácÎ°ûŸG

.2022 Üô©dG á«dÉŸG AGQRh ¢ù∏éŸ

 äÉ«bÉØJG ≈∏Y ¢ù∏éŸG ¥OÉ°U á«dhódG ¿hDƒ°ûdG ‘h

 å«M ,á«dhódG äÉª¶æŸGh á≤jó°üdG ∫hódG øe OóY ™e

 øe πch ádhódG áeƒµM ÚH Úà«bÉØJG ≈∏Y ¥OÉ°U

 É«cÉaƒ∏°S ájQƒ¡ªL áeƒµMh ,É«fÉÑ°SEG áµ∏‡ áeƒµM

 ,áØæ°üŸG  äÉeƒ∏©ª∏d  ácÎ°ûŸG  ájÉª◊G  ¿CÉ°T  ‘

 äÉ«bÉØJ’G øe OóY ™«bƒJ ≈∏Y ¢ù∏éŸG ≥aGh Éªc

 ‘  ¿ÉHÉ«dG  ájQƒWGÈeEG  áeƒµM  ™e  á«bÉØJG  É¡æe

 ™e á«bÉØJGh ,´ÉaódG É«LƒdƒæµJh äGó©e π≤f ¿CÉ°T

 Öàµe AÉ°ûfEG ¿CÉ°T ‘ ôªMC’G Ö«∏°ü∏d á«dhódG áæé∏dG

 á«bÉØJGh ,ádhódG ‘ ôªMC’G Ö«∏°ü∏d á«dhódG áæé∏d

 ádOÉÑàŸG ájÉª◊Gh ™«é°ûà∏d ÚÑ∏ØdG ájQƒ¡ªL ™e

 á«ª«∏bE’G áª¶æŸG ™e ¥ÉØJG Iôcòeh äGQÉªãà°SÓd

 ∫Éª°Th §°ShC’G ¥öûdG ∫hód ájƒ÷G áeÓ°ùdG áÑbGôŸ

.{MENA RSOO{ É«≤jôaG

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©H

 óªfi  øH  ¿É£∏°S  QƒàcódG

 ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ƒ°†Y »ª°SÉ≤dG

 ¤EG áÄæ¡J á«bôH ábQÉ°ûdG ºcÉM

 ÚØjöûdG Úeô◊G ΩOÉN ¬«NCG

 ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ∂∏ŸG

 á«Hô©dG áµ∏ªŸG πgÉY Oƒ©°S

 áÑ°SÉæÃ  á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG

 á«Ñ£dG  äÉ°UƒëØdG  ìÉ‚

 ≈Ø°ûà°ùe  ‘  ÉgGôLCG  »àdG

 ‘  »°ü°üîàdG  π°ü«a  ∂∏ŸG

 ¿CG πLh õY ¤ƒŸG É«YGO IóL

 ÚØjöûdG Úeô◊G ΩOÉN ™àÁ

 .á«aÉ©dGh áë°üdÉH

 ¿É£∏°S ï«°ûdG ƒª°S å©H Éªc

 »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S øH óªfi øH

 ábQÉ°ûdG ºcÉM ÖFÉfh ó¡Y ‹h

 øH  ˆGóÑY  ï«°ûdG  ƒª°Sh

 »ª°SÉ≤dG  ¿É£∏°S  øH  ⁄É°S

 ƒª°Sh  ábQÉ°ûdG  ºcÉM  ÖFÉf

 øH  óªMCG  øH  ¿É£∏°S  ï«°ûdG

 ºcÉM ÖFÉf »ª°SÉ≤dG  ¿É£∏°S

 á∏KÉ‡ áÄæ¡J äÉ«bôH ábQÉ°ûdG

 ÚØjöûdG  Úeô◊G  ΩOÉN  ¤EG

 ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ∂∏ŸG

.Oƒ©°S

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©H  Éªc

 Ó©ŸG ó°TGQ øH Oƒ©°S ï«°ûdG

 ºcÉM  ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG  ƒ°†Y

 ¤EG  áÄæ¡J  á«bôH  øjƒ«≤dG  ΩCG

 ÚØjöûdG Úeô◊G ΩOÉN á«NCG

 ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ∂∏ŸG

 á«Hô©dG  áµ∏ªŸG  ∂∏e  Oƒ©°S

 áÑ°SÉæÃ  á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG

 ≈àdG á«Ñ£dG äÉ°UƒëØdG ìÉ‚

 ∂∏ŸG  ≈Ø°ûà°ùe  ≈a  ÉgGôLCG

 É«YGO IóéH ≈°ü°üîàdG π°ü«a

 ¬©àÁ  ¿CG  ôjó≤dG  ≈∏©dG  ˆG

 ôª©dGh á«aÉ©dGh áë°üdG ΩGhóH

 á«Hô©dG áµ∏ªª∏d ≈æ“h ójóŸG

 ≥«≤°ûdG  É¡Ñ©°Th  ájOƒ©°ùdG

 QÉgOR’Gh  AÉNôdG  øe  Gójõe

 IOÉ«≤dG πX ≈a ¿ÉeC’Gh øeC’Gh

.¿Éª∏°S ∂∏ª∏d áª«µ◊G

 øH ó°TGQ ï«°ûdG ƒª°S å©H Éªc

 ó¡Y ‹h Ó©ŸG ó°TGQ øH Oƒ©°S

 á∏KÉ‡ áÄæ¡J á«bôH øjƒ«≤dG ΩCG

 ÚØjöûdG  Úeô◊G  ΩOÉN  ¤EG

 ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ∂∏ŸG

.Oƒ©°S

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H Éªc

 »ª°SÉ≤dG  ô≤°U  øH  Oƒ©°S

 ºcÉM  ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG  ƒ°†Y

 ¤EG áÄæ¡J á«bôH áª«ÿG ¢SCGQ

 ∂∏ŸG ÚØjöûdG Úeô◊G ΩOÉN

 Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S

 ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ∂∏e

 ìÉ‚ áÑ°SÉæÃ ∂dPh á≤«≤°ûdG

 »àdG  á«Ñ£dG  äÉ°UƒëØdG

 ∂∏ŸG  ≈Ø°ûà°ùe  ‘  ÉgGôLCG

.IóéH »°ü°üîàdG π°ü«a

 ºcÉM  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ÜôYCGh

 ¬à«bôH  ‘  áª«ÿG  ¢SCGQ

 ΩOÉÿ  ¬JÉ«æ“  ¢üdÉN  øY

 ΩGhóH  ÚØjöûdG  Úeô◊G

 πLh õY ˆG É«YGO ..  á«aÉ©dG

 ôª©dGh  áë°üdÉH  ¬©àÁ  ¿CG

 á«Hô©dG áµ∏ªª∏d ≈æ“h ójóŸG

 ≥«≤°ûdG  É¡Ñ©°Th  ájOƒ©°ùdG

 QÉgOR’Gh  Ωó≤àdG  øe  Gójõe

 IOÉ«≤dG πX ‘ ¿ÉeC’Gh øeC’Gh

.¿Éª∏°S ∂∏ª∏d áª«µ◊G

 øH óªfi ï«°ûdG ƒª°S å©Hh

 ‹h »ª°SÉ≤dG ô≤°U øH Oƒ©°S

 áÄæ¡J á«bôH áª«ÿG ¢SCGQ ó¡Y

 Úeô◊G  ΩOÉN  ¤EG  á∏KÉ‡

 ¿CG ¤É©J ˆG É«YGO ÚØjöûdG

.á«aÉ©dGh áë°üdG ΩGhóH ¬©àÁ

 

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©H  Éªc

 »böûdG óªfi øH óªM ï«°ûdG

 ºcÉM  ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG  ƒ°†Y

 ¤EG  áÄæ¡J  á«bôH  IÒéØdG

 ÚØjöûdG Úeô◊G ΩOÉN ¬«NCG

 ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ∂∏ŸG

 á«Hô©dG áµ∏ªŸG πgÉY Oƒ©°S

 áÑ°SÉæÃ  á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG

 á«Ñ£dG  äÉ°UƒëØdG  ìÉ‚

 ≈Ø°ûà°ùe  ‘  ÉgGôLCG  »àdG

 ‘  »°ü°üîàdG  π°ü«a  ∂∏ŸG

 ¿CG πLh õY ¤ƒŸG É«YGO IóL

 ÚØjöûdG Úeô◊G ΩOÉN ™àÁ

.á«aÉ©dGh áë°üdÉH

 óªfi ï«°ûdG  ƒª°S  å©H Éªc

 »böûdG  óªfi  øH  óªM  øH

 áÄæ¡J á«bôH IÒéØdG ó¡Y ‹h

 Úeô◊G  ΩOÉN  ¤EG  á∏KÉ‡

 øH  ¿Éª∏°S  ∂∏ŸG  ÚØjöûdG

.Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H Éªc

 ƒ°†Y »ª«©ædG ó°TGQ øH ó«ªM

 ¿ÉªéY ºcÉM ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG

 Úeô◊G ΩOÉN ¤EG áÄæ¡J á«bôH

 øH  ¿Éª∏°S  ∂∏ŸG  ÚØjöûdG

 ∂∏e  Oƒ©°S  ∫BG  õjõ©dGóÑY

 ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áµ∏ªŸG

 ìÉ‚ áÑ°SÉæÃ ∂dPh á≤«≤°ûdG

 »àdG  á«Ñ£dG  äÉ°UƒëØdG

 ∂∏ŸG  ≈Ø°ûà°ùe  ‘  ÉgGôLCG

.IóéH »°ü°üîàdG π°ü«a

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ÜôYCGh

 ¬à«bôH  ‘  ¿ÉªéY  ºcÉM

 ΩOÉÿ  ¬JÉ«æ“  ¢üdÉN  øY

 ΩGhóH  ÚØjöûdG  Úeô◊G

 h  õY  ˆG  É«YGO  ..  á«aÉ©dG

 h  áë°üdÉH  ¬©àÁ  ¿CG  πL

 áµ∏ªª∏d ≈æ“ h ójóŸG ôª©dG

 É¡Ñ©°T  h  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG

 h  Ωó≤àdG  øe  Gójõe  ≥«≤°ûdG

 ‘  ¿ÉeC’Gh  øeC’Gh  QÉgOR’G

 ∂∏ª∏d  áª«µ◊G  IOÉ```«≤dG  πX

.¿Éª∏°S

 QÉªY  ï«°ûdG  ƒª°S  å©H  Éªc

 ó¡Y  ‹h  »ª«©ædG  ó«ªM  øH

 öUÉf ï«°ûdG  ƒª°S h ¿ÉªéY

 ÖFÉf  »ª«©ædG  ó°TGQ  øH

 áÄæ¡J  »à«bôH  ¿ÉªéY  ºcÉM

 Úeô◊G  ΩOÉN  ¤EG  Úà∏KÉ‡

 .. ÚØjöûdG

 ¬©àÁ  ¿CG  ¤É©J  ˆG  Ú«YGO

.á«aÉ©dG h áë°üdG ΩGhóH

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 15039 Oó`©dG  ̀2022 ƒjÉe 10 AÉKÓãdG
øWƒdGQÉÑNCG

¢UÉîdG ´É£≤dG »a á«æWƒdG ÉfQOGƒc óLGƒJ õjõ©J ¿CÉ°ûH kGójóL kÉeÉ¶f Ωƒ«dG ÉfQôbCG

 ¬«∏Y øeDƒªdG πeÉ©dG ¢†jƒ©J ¬aógh .. πª©dG øY π£©àdG ó°V ø«eCÉà∏d k ÉeÉ¶f ÉfóªàYG 

  πª©dG øY ¬∏£©J ∫ÉM »a IOhóëe IôàØd …ó≤f ≠∏ÑªH

 áÄ«H ï«°SôJh ¬«a ø«∏eÉ©∏d á«YÉªàLG á∏¶e ô«aƒJh πª©dG ¥ƒ°S á«°ùaÉæJ õjõ©J ±ó¡dG

  ™«ªé∏d Iô≤à°ùe πªY

 ô«aƒàd á«æWƒdG ÉæJÉ©eÉLh á«eƒµëdG »dÉ©dG º«∏©àdG äÉ°ù°SDƒe áªcƒëd IójóL áeƒ¶æe

º¡d ôÑcCG á«dÓ≤à°SGh áfhôe

 áÄ«g áª¶fCGh Éæjód ∫ÉªdG ¥Gƒ°SCG áª¶fC’ ø«ØdÉîªdG AÉª°SCG ô°ûf í«àj kGQGôb ÉfóªàYG

™∏°ùdGh á«dÉªdG ¥GQhC’G

3

á«Ñ£dG äÉ°UƒëØdG ìÉéæH ø«Øjô°ûdG ø«eôëdG ΩOÉN ¿ƒÄæ¡j äGQÉeE’G ΩÉµM

QO QÉ«∏e 11^5 áØ∏µàH á«fÉµ°SE’G ¢Vhô≤∏d kÉ«∏jƒªJ kÉéeÉfôHh ¿Éµ°SEÓd IójóL á°SÉ«°S óªà©j AGQRƒdG ¢ù∏ée
 :ó°TGQ øH óªëe

 á«fÉµ°SEG á°SÉ«°S

 èeÉfôH øª°V IójóL

 ó«Øà°ùJ ¿Éµ°SEÓd ójGR

 Iô°SCG ∞dCG 13 É¡æe

áæWGƒe

 ø«WƒàdG Ö°ùf ™aQ 

 ∞FÉXƒ∏d k Éjƒæ°S % 2
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أبوظبي ـ الوحدة:
املري،  ســاملني  عامــر  يســتمر 
»العني  مهرجان  ومدير  مؤســس 
بدعــم  نهجــه  يف  الســينمائي« 
ودعم  والخليجية  املحلية  السينما 
الخربات  تبادل  املهرجان من خالل 
الســينما يف  والثقافات مع صناع 
والتعاون  املنطقــة،  أنحاء  جميع 
العربية  املهرجانــات  مــع  املثمر 
تهدف  والتي  األخــرى،  والدولية 
اإلماراتي  الفيلم  وتواجد  لحضور 
عىل  وتأكيداً  املحلية،  نطاق  خارج 
دعم  يف  نفســه  املهرجان  شــعار 

الشباب وسينما املستقبل.
املري  ســاملني  عامر  حّل  ومؤخراً 
»ماملو  مهرجــان  عــىل  ضيفــاً 
دورتــه  يف  العربيــة«،  للســينما 
الـــ12 التــي أقيمــت مؤخراً يف 
الســويد، وذلك تفعيــالً للتواصل 
مهرجان  بــني  الثقايف  والتبــادل 
يف  الســينمائي«،  و»العني  »ماملو« 
أنه  املري  أكد  املقبلة، حيث  دوراته 
إحداث  يف  ثابتة  بخطوات  يســعى 
جوالته  خالل  من  سينمائي  حراك 
عربية  مهرجانــات  يف  املتعــددة 
ودوليــة، لتبــادل اآلراء واألفكار 
وتطويرها،  السينما  صناعة  حول 
يف  تســهم  رشاكات  لبناء  ســعياً 
جانب  إىل  القطاع،  هذا  بناء  رحلة 

املحيل  الفيلم  حضور  عىل  الرتكيز 
إليه  وصلت  بمــا  اآلخر  وتعريف 
السينما اإلماراتية من تطور كبري 

التقنية والفنية. الناحيتني  من 
»ماملــو  لحضــور  كان  وتابــع: 
السينمائي« أهمية كبرية من حيث 
مهرجان  بمكانــة  اآلخر  تعريف 
العربية  املهرجانات  العني وســط 
األخــرى، والحــرص  والعامليــة 
عــىل متابعــة ومشــاهدة أغلب 
مسابقات  يف  تشارك  التي  األفالم 
أحدث  إىل  والتعــرف  املهرجــان، 

األعمال السينمائية والتي
لعرضها  اختيارهــا  املمكــن  من 
يف الــدورة الخامســة من »العني 
الســينمائي«، إىل جانب أن »ماملو 

من  يعتــرب  العربيــة«  للســينما 
املهرجانات البارزة، الذي يســلط 
العربية،  الســينما  عــىل  الضوء 
وأصبــح مــن أهــم املهرجانات 
الغرب،  يف  تأثرياً  وأكثرها  العربية 
كمــا قطع منــذ تأسيســه عام 
إدارة  يف  مميزة  خطــوات   2011
الجمهور  تهــم  بّنــاءة  حوارات 
واملختصني بحكم موقع املهرجان 
من  العديد  تضم  التي  الســويد  يف 
واملتعايشة عىل  املتنوعة  الثقافات 
املهرجان  وظيفة  لتصبح  أرضها، 
الثقافات  تلك  بني  الجســور  بناء 
لغة  بصفته  الفيلــم  عىل  اعتماداً 
برصية عاملية، قادرة عىل محاكاة 

البعد اإلنساني عىل تنوعه.

اأبوظبي ـ الوحدة:

أكدت مؤسســة »تحقيق أمنية« يف 
الكبري  الخريي  الدعــم  أن  اإلمارات 
الــذي قّدمه أهل الخــري وأصحاب 
يف  البيضــاء  والقلــوب  األيــادي 
يف  ســاهم  اإلمارات  دولة  مجتمع 
أكثر  وجوه  عىل  االبتســامة  رسم 
من 30 طفالً من املُصابني بأمراض 
خطرية عىل مدار أيام شهر رمضان 

الكريم الثالثني.
الرئيس  الزبيــدي  هانــي  وقــال 

أمنية«:  »تحقيق  ملؤسسة  التنفيذي 
 30 يوم   30 حملة  نجاح  »ُيسعدنا 
زرع  من  وتمّكننا  الرمضانية  أمنية 
قلوب  يف  والقّوة  واألمل  الســعادة 
ُتهّدد  بأمــراض  املُصابني  األطفال 
عىل  االبتســامة  ورســم  حياتهم 
بفضل  عائالتهــم  مــع  وجوههم 
من  والربكة  الخري  أهل  ُمســاهمة 
والقاطنني  اإلمارات  دولة  مواطني 

عىل أرضها الخرّية املُباركة«.
والعرفان  بالشكر  »نتقّدم  وأضاف: 
املتواصل  دعمهم  عــىل  الجميع  إىل 

العميق بأهــداف وقيم  وإيمانهــم 
التي  النبيلة  املؤسســة اإلنســانية 
أرجاء  يف  الســعادة  نرش  إىل  تسعى 
بالشكر  أيضاً  نتوجه  كما   .. الدولة 
مؤسســة  ســفراء  إىل  والتقديــر 
التواصل  تحقيق أمنية من مشاهري 
يف  ُمســاهمتهم  عىل  االجتماعــي 
وحرصهم  املؤسســة  رسالة  نرش 
عىل إيصال صوتهــا إىل كافة أفراد 
إىل  الدائــم  وســعيهم  املجتمــع، 
املُسارعة يف تقديم يد العون لتحقيق 

أمنيات األطفال املرىض«.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة5
الثالثاء ١٠ مايو ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥٠٣٩ اأخبار الوطن

عامــر المري: »مالمــو لل�ســينما العربية«..مهرجان 
لتفعيل التوا�سل والتبادل الثقافي

»تحقيــق اأمنيــة«: حملــة »30 يــوم 30 اأمنية« زرعت 
ال�سعادة والأمل في قلوب الأطفال المر�سى

مهرجان اأبوظبي يقدم ال�سيمفونية الخام�سة لمحمد فيروز 
عن اإرث وحياة ال�سيخ زايد في 19 مايو

أبوظبي ـ الوحدة:
دورتــه  فعاليــات  ضمــن 
شعار  تحت  عرشة  التاســعة 
إبداع-  ريادة  اإلمارات:  »فكر 
حضارة«  بناء  إنجاز-  حرفية 
العاملية  فعالياتــه  وبرنامــج 
يقــدم مهرجان  الخــارج،  يف 
مــع  بالتعــاون  أبوظبــي، 
السيمفونية  لندن  أوركســرتا 
عاملياً  الرائــدة  األوركســرتا 
يف  املتحدة،  اململكة  يف  واألعرق 
19 مايو الجاري عرب منصاته 
األول  العاملي  العرض  الرقمية، 
للسيمفونية الخامسة للمؤلف 
العاملي  اإلماراتي  املوســيقي 
محمد فريوز، والتي تســتلهم 
محطــات ومواقف خالدة من 
املؤســس  األب  وحيــاة  إرث 
طيب  زايد،  الشيخ  له  املغفور 

الله ثراه.
إبراهيــم  هــدى  وعــرّبت 
الخميس، مؤســس مجموعة 
والفنون،  للثقافــة  أبوظبــي 
املؤسس واملدير الفني ملهرجان 
املهرجان  اعتزاز  عن  أبوظبي، 
بتقديــم املؤلــف املوســيقي 
محمــد  املبــدع  اإلماراتــي 
فــريوز يف عمله االســتثنائي 
الذي  الخامسة«  »السيمفونية 
ورؤية  وحياة  بــإرث  يحتفي 
طّيب  زايد،  الشيخ  له  املغفور 
اللــه ثــراه، مســلطاً الضوء 
واألخوة  التســامح  قيم  عىل 
اإلنسانية والسالم التي أورثنا 

إياها الوالد املؤسس زايد«.
عمــل  »نقــّدم  وقالــت 
يف  الخامســة  الســيمفونية 
متضمناً  األول،  العاملي  عرضه 
الحــركات األربــع: عاملني  – 
التالقي، تناغم – األمة، اقرأ – 
تعدد ال نهائي والتنوير، بإنتاج 
وتكليف حرصي من مهرجان 
مــع  بالتعــاون  أبوظبــي، 
السيمفونية  لندن  أوركســرتا 
يل  املايســرتو  بقيادة  العريقة 

منا يف تعزيز  رينولدز، إسهاماً 
عاملياً،  اإلماراتــي  الحضــور 
وبناء جسور التالقي اإلنساني 

وحوار الثقافات«.
منصور  قــال  جانبــه،  مــن 
سفري  بالهول،  خلفان  عبدالله 
دولــة اإلمارات لــدى اململكة 
»إنَّ محمد فريوز يعد  املتحدة، 
من أكثــر امللحنني اإلماراتيني 
استثنائيا،  شهرة عاملًيا وأجده 
خاصة يف سمفونيته الخامسة 
األوىل  العاملية  العــروض  أحد 
ملهرجــان أبوظبــي، والتــي 
ُسجلت يف العاصمة الربيطانية 
أوركســرتا  بمشــاركة  لندن 
وقيادة  الســيمفونية  لنــدن 
املايســرتو جوناثون هيوارد؛ 
فيها  إلهامه  اســتوحى  حيث 
الشــيخ  له  املغفور  حياة  من 
لدولة  املؤســس  األب  زايــد، 
اإلمــارات العربيــة املتحدة«، 
متابعة  إىل  »أتطلــع  مضيفــا 
املوهبتني  هاتني  ومشــاهدة 
عرب  مًعا  يجتمعان  العامليتــني 
بث رقمي عاملي يف وقت الحق 

من هذا العام؛ حيث من املؤكد 
أنه سكون هناك أداء مذهل«.

الخامسة،  السيمفونية  وتأتي 
املايض  يناير  يف  ُســجلت  التي 
لندن  الربيطانية  بالعاصمــة 
بقيادة املايســرتو يل رينولدز، 
اإلنتاج والتكليف  ضمن أعمال 
العاملية  والعــروض  الحرصي 
لتستكشف  للمهرجان،  األوىل 
قصة  دقيقة،   70 مــدار  عىل 
اإلمارات  دولة  تأسيس  وحلم 
يف  وقيمها  املتحــدة  العربيــة 
والتنوير،  والتســامح  السالم 
األربع:  الحــركات  خالل  من 
تناغم –  التالقــي،  عاملــني – 
نهائي  ال  تعــدد   – إقرأ  األمة، 

والتنوير.
التي  »فريوز«،  أعمال  وتتميز 
ُعزفــت يف كــربى القاعــات 
واملراكــز املوســيقية حــول 
العالــم، مــن بينهــا قاعــة 
املتحدة،  الواليات  يف  كارنيغي 
وقاعة  لينكولــني،  ومركــز 
ومركز  السيمفونية،  بوسطن 
كينيــدي، ويف عــدد من دول 

املــرشق العربــي، وأوروبــا 
التي  بتداخالتها  وأســرتاليا، 
وفلســفات  ثقافات  تجمــع 

وأفكاراً متنوعة.
االســتمتاع  للجمهور  ويمكن 
الخامســة  بالســمفونية 
اإللكرتونــي  املوقــع  عــرب 
 https :// للمهرجــان 
 ،abudhabifestival.ae
التابعة  الرقميــة  واملنصــات 
فيســبوك  عرب:  للمهرجــان 
 ،)abudhabifestival(
abudhabi_@( وتويــرت 
@( وانســتغرام   ،)fest

.)abudhabifestival
برنامج  فعاليــات  أن  يذكــر، 
فعاليــات الــدورة التاســعة 
عرشة مــن مهرجان أبوظبي 
تحت  تنعقــد   ،2022 لعــام 
شــعار »فكر اإلمارات: ريادة 
إبــداع- حرفية إنجــاز- بناء 
حــرم  برعايــة  حضــارة«، 
سمو الشــيخ حمدان بن زايد 
آل نهيــان، ممثــل الحاكم يف 
هيئة  رئيس  الظفرة،  منطقة 

الهالل األحمر اإلماراتي، سمو 
الشــيخة شمسة بنت حمدان 
نهيان، مســاعد  آل  بن محمد 
للشؤون  الهيئة  ســمو رئيس 
اللجنــة  رئيســة  النســائية، 
وبدعم  عطايا،  ملبــادرة  العليا 
من رشيــك املهرجان الرئييس 
لالســتثمار  مبادلة  رشكــة 
الطاقة جي  »مبادلة«، ورشيك 

.GsenerGy أس إنرجي 
أبوظبي  مهرجــان  ويســهم 
الفنية  فعالياتــه  خــالل  من 
مكانة  ترسيخ  يف  واملوسيقية 
إبداعيــة  العاصمــة منصــًة 
عامليــة، يف إطــار تصنيفهــا 
مــن  املوســيقى«  »مدينــة 
منظمــة األمم املتحدة للرتبية 
والعلم والثقافة "اليونسكو"، 
ويف تعزيــز موقعهــا كمركز 
خريطة  عىل  األهمية  متنامي 
باعتبارها  العاملية،  املوسيقى 
موطنــاً ملنظومة موســيقية 
عىل  قائمة  ومســتدامة  مرنة 
االبتــكار. ويشــارك يف دورة 
أكثر   ،2022 لعــام  املهرجان 
مختلف  من  فنان   1000 من 
أنحاء العالم، يقدمون أكثر من 
ورقمية،  واقعية  فعالية   300
موسيقيتني  جولتني  جانب  إىل 
ألول  عرضاً  و17  عامليتــني، 

مرة عاملياً.

الريا�ض ـ وام :

الرتبية  وزارة  تشارك 
املؤتمر  التعليــم يف  و 
الــدويل  واملعــرض 
انطلق  الذي  للتعليــم 
بمركز  األحــد  يــوم 
الــدويل  الريــاض 
للمؤتمرات واملعارض 
وزارة  وتنظمــه 
اململكــة  يف  التعليــم 
و  السعودية  العربية 

يستمر حتى 11 مايو الحايل تحت شعار » التعليم 
يف مواجهة األزمات- الفرص والتحديات«.

تهدف الوزارة إىل من وراء هذه املشاركة إىل تعزيز 
مشــاركاتها يف املعــارض و الفعاليــات الدولية 
وإبراز جهود الدولــة بصورة متكاملة يف تطوير 
التعليــم الذي يتماىش مع أفضــل النظم العاملية 
لتحقيق املنجزات الوطنية، يف التنمية املســتدامة 
واالقتصــاد املعريف، من خــالل تخصيص منصة 
تعكــس ريادتها املتطورة يف التعليم، بمشــاركة 
جامعة زايد، جامعة خليفة، كلية محمد بن راشد 
لإلدارة الحكومية، جامعة الســوربون، الجامعة 
األمريكية يف رأس الخيمة، املتحدة للنرش التعليمي 

التعليمية القابضة. ونرباس 
يوفر املؤتمر منصــة لعرض التوجهات الجديدة، 
يف  الحديثة  والتطبيقــات  العرصيــة  واملعطيات 
إدخال  واســتمرار  والتعلــم،  التعليم  مجــاالت 
بعد،  عن  والتعليم  املناهــج،  يف  الرقمية  املهارات 
والتعليــم »الهجني« وغريها مــن املواضيع التي 
رياض  مدارس  بــدءا من  اإلمارات  تجارب  تثري 
األطفال، والصفوف األولية وحتى أعىل مستويات 

التعليم والبحث واالبتكار.
والحلول،  والتقنيات  االبتــكارات  أحدث  يقدم  و 
بما ينعكس عــىل جودة ونوعية الحضور القوي 
التعليــم، والزائرين  القرار يف قطــاع  لصانعــي 
التجاريــني املســتقطبني، مــن خــالل الرشاكة 
الوثيقة مع كل الرشكاء، واملستثمرين يف قطاعي 
التجاريني  واملشــرتين  والخاص،  العــام  التعليم 
السياسات  صانعي  إىل  باإلضافة  التجزئة،  وتجار 

واملسؤولني الحكوميني.
املؤتمر قنــاة اتصال فاعلة بني اإلدارات  و يعترب 
الســعودية  التعليميــة والثقافية  واملؤسســات 
رشيحة  مع  املبارش  والتفاعل  العاملية،  ومثيالتها 
الفرصة  إتاحــة  إىل جانب  الــزوار  واســعة من 
منتجات  تقــدم  التي  واملؤسســات  للــرشكات 
وخدمــات تخــدم قطــاع التعليم لتســتثمر يف 

البنى التحتية، والبحث واالبتكار. مرشوعات 

»التربية« ت�شارك في الم�ؤتمر والمعر�ض 
الدولي للتعليم بال�شع�دية

اأبوظبي ـ الوحدة:

أنهت مؤسسة زايد لألعمال الخريية واإلنسانية 
للمســاعدات  الرمضاني  موســمها  أعمــال 
اإلنســانية والخريية بزيارة املنشآت العقابية 

لتقديم مساعداتها الدورية للنزالء.

وشملت املساعدات 12 ألف نسخة من الكتب 
الهادفة يف الثقافة العامة والدينية لتكون زادا 
العقابية  املنشآت  يف  املكتبات  ولتزويد  معرفيا 
2000 حقيبة  إىل  املؤسسة إضافة  بإصدارات 

لكل نزيل و9000 سجادة صالة.
املساعدات  اختتمت  قد  املؤسسة  تكون  وبذلك 

الرمضانية املكثفة هذا العام من مري رمضاني 
وكوبونات لألرس املتعففة، ووجبات رمضانية 
وتمور وسجادات صالة وسالل غذائية وصلت 
إىل آالف األرس لتكتمــل فرحــة مســاعدات 
إذ ضاعفت من  العيد وهدايا لألطفال  بكسوة 
جهودها اإلنسانية هذا العام ملواكبة توجهات 

الدولة يف العمل اإلنســاني وتحقيقا للمعاني 
الفضيل  الشهر  لهذا  النبيلة  والقيم  الســامية 
شعب  لجميع  والعطاء  والتســامح  العون  يف 
وقال  الطيبة.  أرضها  عىل  واملقيمني  اإلمارات 
العامري مدير  سعادة حمد سالم بن كردوس 
عام املؤسسة ســعت املؤسسة وبمتابعة من 

سمو الشــيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس 
مجلس األمناء وسمو الشيخ عمر بن زايد آل 
نهيان نائب رئيس املجلس ملضاعفة املساعدات 
لتبقى اإلمارات منارة للمســاعدات اإلنسانية 
ويف طليعة الدول لتعزيز كرامة اإلنسان داخل 

الدولة وخارجها.

»زايد الإن�سانية« تختتم مو�سمها الرم�ساني بتقديم الم�ساعدات لنزلء المن�ساآت العقابية

�شمن اأعمال الإنتاج والتكليف الح�شري والعرو�ض العالمية الأولى عبر من�شاته الرقمية
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دبي-الوحدة:

اســتضاف وفد بابوا غينيا الجديدة يف 
اإلمــارات حوار التعــاون االقتصادي 
واإلمارات  الجديــدة  غينيا  بابــوا  بني 
أقيم  وذلــك يف حفل  املتحدة  العربيــة 
يف أبو ظبي. حيــث يعد حوار التعاون 
االقتصادي هــو الحدث األخري إلعالن 
الجديدة  غينيا  لبابوا  املشــاركة  رحلة 
تعد  والتي  دبي   2020 إكســبو  خالل 
بداية جديدة للتعاون البناء بني البلدين 

عىل املستويني الوزاري و الرسمي. 
الدولية  التجارة  وزارة  من  كل  وتهدف 
اإلمارات  الجديدة ودولة  بابوا غينيا  يف 
يف  التجارية  والغرفة  املتحــدة  العربية 
الصناعات وبناء  إىل ربــط  البلدين  كال 
الحكومات  التجــاري بــني  التعــاون 
ببناء  املهتمني  املســتثمرين  بمشاركة 

القطاعات  مختلف  يف  األعمــال  فرص 
مع بابوا غينيا الجديدة.

التعــاون  حــوار  اســتضاف  وقــد   
البلدين كل من معايل  االقتصادي بــني 

تيموثــي ماســيو وزيــر تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت  ومعايل سوريو 
غينيا  لبابــوا  الخارجيــة  وزيــر  إيو 
الجديدة ومعايل ثاني بن أحمد الزيودي 
والتعاون  الخارجيــة  التجــارة  وزير 
املتحدة  العربية  اإلمارات  بدولة  الدويل 
املزيد من  إىل جانب   ، الخارجية  بوزارة 
من  واملساهمني  واملستثمرين  الرشكاء 
الهادئ  املحيط  ودول  والهند  اإلمارات 

ودول أوروبا.
ويف بداية الحوار أكد ســعادة ثاني بن 
االفتتاحييه  الكلمه  يف  الزيــودي  أحمد 
للميض  اإلمــارات  حكومة  اســتعداد 
يسهم  الذي  املستقبيل  التعاون  يف  قدماً 
التي  والفرص  األفكار  اســتعراض  يف 
واالقتصادي  التجــاري  التعاون  تدعم 
غينيا  وبابــوا  اإلمــارات  دولــة  بني 

الجديدة. 

دبي-وام:

 أكد سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة 
املرحلة  أن  اإلنســان  لحقوق  الوطنية 
نوعية  مبادرات  إطالق  ستشهد  املقبلة 
باألساس  تستهدف  تفاعلية  وخدمات 
تطوير عمل الهيئة، كما ستشهد تقييم 
األداء وفــق مخرجات ونتائج االعمال 
التعامل  التي سيتم  للملفات  بالنســبة 
بأعىل  ومعالجتها  كاملة  بمهنية  معها 

مستويات االحرتافية.
الوطنية  الهيئــة  رئيس  واســتعرض 
اإلحاطة  خــالل  اإلنســان،  لحقــوق 
الوطنية  للهيئــة  الثالثــة  اإلعالميــة 
لحقوق اإلنسان التي ُعقدت يوم االثنني 
يف مقر نــادي دبي للصحافة، منجزات 
التأسيسية  لألعمال  يوم«  املئة  »خطة 
أهدافها يف  استكملت  التي  والتنظيمية، 
ترسيع وترية إنجاز الجوانب التنظيمية 
واإلداريــة الرضوريــة لوضــع إطار 
الهيئة،  أعمال  ملجمل  متكامل  مؤسيس 
مخرجات  كلمتــه  خالل  تنــاول  كما 
االجتماع الرابــع ملجلس األمناء، الذي 
انعقــد يف إبريل الفائــت بحضور عدد 
اإلعالم  وسائل  وممثيل  املسؤولني  من 

املحلية والدولية.
الوطنيــة  الهيئــة  رئيــس  ووجــه 
أصحاب  إىل  الدعوة  اإلنســان  لحقوق 
لالنضمام  الصلة  ذات  االختصاصــات 
إىل فريــق عمــل الهيئة املتميــز، بما 
يضمن التمثيل املتســاوي لكافة فئات 
املجتمع، وبما يخدم يف تحقيق أهدافها 

االسرتاتيجية عىل الوجه األكمل.
وقــال ســعادة مقصود كــروز: »ما 
يوم«  »املئة  فــرتة  طــوال  إنجازه  تم 

هو  والتنظيمية؛  التأسيســية  لألعمال 
بمثابــة وضــع حجر األســاس نحو 
خريطة طريق مستدامة لتعزيز حقوق 
األفراد واملجتمعــات يف دولة اإلمارات 
طوال  عملنا  ..فقــد  املتحدة  العربيــة 
عىل  الساعة  مدار  وعىل  املاضية  الفرتة 
وضع املمكنــات وآليات ترسيع وترية 
اإلنجــاز للجوانب التنظيمية واإلدارية 
الرضورية لتحقيق الجاهزية املؤسسية 

للهيئة الوطنية لحقوق اإلنسان«.

وأشــار إىل أنه تم تحقيــق العديد من 
والتأسيســية  التنظيميــة  املنجــزات 
خالل تلك الفرتة التي شــهدت ترشيح 
للمشاركة  حكوميني  ممثلني  خمســة 
دون  األمنــاء  مجلس  اجتماعــات  يف 
قرار  مع  تماشًيا  وذلك  التصويت،  حق 
صاحــب الســمو رئيــس الدولة رقم 
ممثيل  بشــأن   2021 لســنة   /22/
اجتماعــات  يف  الحكوميــة  الجهــات 
الجهات  األمنــاء، وشــملت  مجلــس 
الخمــس وزارة الخارجيــة والتعاون 
الداخلية،  العــدل، وزارة  الدويل، وزارة 
والتوطــني  البرشيــة  املــوارد  وزارة 

ووزارة تنمية املجتمع.
واستعرض رئيس الهيئة خالل اإلحاطة 
املئة  »خطــة  مخرجــات  اإلعالميــة 
يوم« والتي تضمنت عقد سلســلة من 
اللقاءات التعريفية مع عدد من الوفود 
الدولية وممثيل البعثات الدبلوماسية يف 
الدولة، باإلضافة للمشــاركة يف العديد 
من الفعاليــات الحقوقية داخل الدولة 
التعريفية  الجوالت  إطار  يف  وخارجها 
بالهيئــة الوطنيــة لحقوق اإلنســان 
العالقات  التواصل وبناء  ومد جســور 

االسرتاتيجية.

 اأبوظبي - الوحدة:

أس"  بــي  يف   " مجموعــة  أصــدرت 
فعاليات  رعاة  أحــد  الصحية،  للرعاية 
غنائيا  فيديــو  الطبي،  االمــارات  يوم 
واإلشــادة  لتكريم  شــكرا"  بعنوان" 
الصحية.   الرعاية  مجــال  يف  بالعاملني 
الغنائي، الذي انتجه  الفيديــو  ويحوي 
املجموعــة خصيصــا بمناســبة يوم 
ومواقف  صورا  االول،  الطبي  االمارات 
الشــجاعة  والتضحيــة  تعــر عــن 
يف  العاملني  اظهرهــا  التــي  واملرونة 
مجال الرعاية الصحية بمختلف مرافق 
الفيديو  غناء  وتم  الصحية.   املجموعة 

واالنجليزية  العربية  هي:  لغات،  بثالث 
دقائق،  خمس  مدته  وتبلغ  واالوردية، 
بيتي  أشــوك  الشــاعر  االغنية  وكتب 
نيلســون، وهــي من ألحــان الفرقة 

الهندية ثايكودام بريدج. 
إيمان  العربية،  باللغــة  االغنية  ولحن 
موســيقي  ملحــن  أول  الهاشــمي، 
البيانو،  والتي عزفت عــىل  إماراتــي، 
العربي  املغني  زرقانــي،  أمري  وغناها 

املقيم يف دبي. 
فيمــا غنــى هــذه االغنيــة باللغتني 
جوباال  أنيش  واألورديــة،  اإلنجليزية 

كريشنان وكريشنا بونجاني. 

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة 
8متابعاتالثالثاء ١٠ مايو ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥٠٣٩

التعاون القت�سادي بين بابوا غينيا الجديدة والإمارات بعد 
معر�ض اإك�سبو دبي
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بقيمة 4 مليارات
وســعادة  كّل من  االتفاقية  وتبــادل 
فراجكوجيانيس  نتينــوس  كونســتا 
االقتصادية  الدبلوماســية  وزير  نائب 
الخارجيــة  وزارة  فــي  واالنفتــاح 
أيوانيــس  وســعادة  اليونانيــة. 
التنمية  وزيــر  نائــب  تســاكيريس، 
جهة،  اليونــاّن من  في  واالســتثمار 
الّســويدي،  وســعادة محمد حســن 
لِـ  التنفيذي  والرئيس  المنتدب  العضو 

"القابضة" /ADQ/ من جهة أخرى.
العالقات  تنامي  على  االتفاقية  وتؤكد 
االقتصاديــة الممّيــزة التــي تربــط 
البلدين، كما ستسهم في زيادة اهتمام 
المستثمرين بالفرص االستثمارّية في 
اليونان. وستســتثمر األطراف الثالثة 
بشكل مستقل ومشترك في القطاعات 
المستهدفة، بما في ذلك قطاع الطاقة 
المتجــّددة والبنيــة الّتحتية والزراعة 
الحياة،  وعلوم  والّصحة  والتكنولوجيا 

إلى جانب قطاعات اقتصادية أخرى.
أيوانيس تســاكيريس: "تواصل  وقال 
دولة اإلمارات واليونان العمل معاً على 
راسخة  إســتراتيجّية  شراكات  إقامة 
توّفر  التــي  باالســتثمارات  مدعومة 
العديــد من فرص النمــو لكال البلدين 
..وتعد "القابضة" /ADQ/ الشــريك 
األفضل لقدرتها على اإلسهام في دعم 
نمونا االقتصادي، وذلك بفضل سجلّها 
استثمارية  شراكات  إقامة  في  الحافل 

سيادّية قوّية وملموسة".
حسن  محمد  سعادة  جانبه، قال  ومن 
األخيرة  األعوام  "شــهدت  السويدي: 
دولة  بين  ثنائيــة ممّيزة  بناء عالقات 
اإلمارات واليونان، خاّصة في مجاالت 
..ويؤكد  االقتصادية  والّتنمية  الّتجارة 
التزام  اليــوم  االّتفاقية  هــذه  توقيع 
شــراكات  ببناء   /ADQ/ "القابضة" 
رئيسيين  شــركاء  مع  إســتراتيجية 
وتزيد  االســتثمارية  محفظتنا  تكّمل 

مالّية  عوائد  تحقيــق  على  قدرتنا  من 
هذا  بأن  ثقة  على  مســتدامة ..ونحن 
المشــترك سيســاهم بشكل  التعاون 
مباشر في تسريع وتيرة االستثمارات 
في  االقتصادي  النمــو  ســتدعم  التي 
تشــاتزيبيترو،  أثينا  وقالت  البلدين". 
والرئيــس  اإلدارة  مجلــس  رئيســة 
التنفيــذي في بنك التنميــة الهيليني: 
التعاون  إلى تطوير مستويات  "نتطلع 
/ADQ/ لالســتفادة  مع "القابضة" 
من اإلمكانات االقتصادية الكبيرة التي 
اليونان ..وسيساهم تعميق  تتمّتع بها 
في  بلدينا  بيــن  االقتصادية  العالقات 
إنشاء ممّر تجاري راسخ بين منطقتي 
والشــرق  المتوســط  األبيض  البحر 
بدوره  الذي سيرتقي  األوســط، األمر 
الثنائّية  التجارية  العالقات  بمســتوى 
وســيفتح آفاًقا جديدة لالستثمار في 
اليونان. ويستفيد بنك التنمية الهيليني 
من قاعدة بيانــات فريدة، ورغم بدئه 
مليــون   280 باســتثمار  ألعمالــه 
اليوم يدير  اّنــه أصبح  يورو فقط، إاّل 
استثمارات بقيمة 8.6 مليار يورو على 
شــكل قروض، حيث تم منح أكثر من 
38 ألف قرض جديد حتى اآلن، ويتبع 
في  اإلستراتيجي  التآزر  سياسة  البنك 
الدكتور  أعماله." وبدوره، قال  جميع 
هاريــس المبروبولــوس، رئيس بنك 
/ لالســتثمارات  الهيلينــي  التنميــة 

HDBI/: "يمثل توقيع االتفاقية اليوم 
مناسبة مهّمة أخرى من شأنها تعزيز 
التعاون بين دولــة اإلمارات واليونان 
مع "القابضة"  العمــل  إلى  ..ونتطلع 
/ADQ/ لالســتفادة من خبراتها في 
قطاع االســتثمارات التي تدعم التنّوع 
إلى  الوصول  في  االقتصادي، وتساهم 
أهدافنا المشــتركة في النمو وتحقيق 

العوائد المالية القوّية".

1.05 مليار

درهم،  الربح 82 مليون  صافي   وبلغ 

بنســبة %64 مقارنة  محققاً زيادة 
عــام 2021 ..وقد  من  األول  بالربع 
لتوحيد  ربــع  أول  األخير  الربــع  مثل 
أعمال جميع الشــركات الخمسة التي 
عليها  االســتحواذ  اإلعالن عــن  تــم 
خــالل عــام 2021 /وهــي الفوعة 
للتمــور، ومخبز وحلويــات الفيصل، 
وشــركة النبيل للصناعــات الغذائية، 
إم  بي  أطياب، ومجموعــة  وشــركة 
البيانات  على  اإليجابي  بي/ وانعكاسه 

المالية للمجموعة.
 وقال خليفة سلطان السويدي؛ رئيس 
أغذية: "تعّد  مجموعــة  إدارة  مجلس 
األول من  للربع  أغذية  نتائج مجموعة 
عام 2022 دليــالً على نجاح الجهود 
إلثراء  الماضــي  العام  بذلناهــا  التي 
أعمالنا التجارية عبر االســتحواذ على 
ذات قيمــة متنامية  شــركات جديدة 
البدايــة القوية فــي مطلع  ..وهــذه 
باتت  الظــروف  أن  على  تؤكــد  العام 
مواتيــة لجنــي ثمار عــام كامل من 
المدروس والتطبيق الصارم  االنضباط 
الســتراتيجيتنا للنمو ..كمــا يعّد هذا 
الرامية  لمهمتنا  انطالق  نقطة  اإلنجاز 
أكثر شــمولية  إلى بناء نموذج أعمال 
وكفــاءة وتكامــالً، تتويجــاً للنجاح 
الــذي حققناه في الســنة األولى من 

استراتيجيتنا الخمسية".
 وأضــاف الســويدي: "نحــن نتطلع 
إلى المســتقبل بعزيمة متجددة، فيما 
في  التحول  عمليــة  تســريع  نواصل 
جميع قطاعاتنا األساســية، وتحقيق 
المســاهمين  النمو لصالح  المزيد من 
واألطراف المعنية ..لقد كان لمبادراتنا 
المستمر  التحســين  الرائدة في مجال 
اإلنتاجية  تعزيز  على  وقدرتنا  للتكلفة 
إيجابي  تأثير  الجديدة  الشركات  ودمج 
ملموس علــى أعمال المجموعة بينما 

نواصل رحلة التحول".
 من جانبه، قال آالن ســميث، الرئيس 
أغذيــة: "في  لمجموعــة  التنفيــذي 

عــام 2022، انصب  من  األول  الربع 
التكامل  األول على  المقام  تركيزنا في 
عليها  المســتحوذ  للكيانات  الســلس 
الرغم من  في عــام 2021 ..وعلــى 
المستمرة والضغوط  تقلبات الســوق 
على  التضخم  عن  الناتجة  االستثنائية 
على  مصممون  العالمي، فإننا  الصعيد 
التحول  رحلــة  واســتكمال  مواصلة 
لمجموعتنــا ..وتعّد نتائجنا في الربع 
األول دليالً على ســالمة استراتيجيتنا 
في مجال أنشطة االندماج واالستحواذ 
الماضي، والتي  العــام  التي جرت في 
أدت إلــى نمو قوي وثابــت إليراداتنا 
جميــع  فــي  القياســية  اإلجماليــة 
قطاعاتنــا األساســية ..ونعتقــد أن 
النمو، بينما  لزيادة  مجاالً كبيراً  هناك 
عملية  الســتكمال  جهودنا  نواصــل 
عام  في  رئيســية  كأولوية  التكامــل 
نحو  بخطــًى ثابتة  2022، والمضي 
إنجاز خطتنا االســتراتيجية الخمسية 

للنمو".

اإنجاز 98.83 % من
ومــن محطــة تحلية الميــاه بتقنية 
التناضح العكسي في مجمع جبل علي 
إلى  المياه  الكهرباء وتحليــة  إلنتــاج 
شــارع الشــيخ زايد وتم االنتهاء من 
المراحل بنســبة 100 في  تنفيذ هذه 

المائة.
أنابيب  أيضا تمديد  المشروع  ويتضمن 
مياه من خزان النخلي إلى دوار العوير 
على امتداد شــارع دبي – حتا وبلغت 
نسبة التنفيذ 95 في المائة وتمديدات 
فــي منطقة محيصنة وبلغت نســبة 
آبــار مرغم إلى  التنفيــذ %98 ومن 
التنفيذ  نسبة  وبلغت  العين  دبي  شارع 
100 فــي المائــة .. ومــن المتوقع 
المشــروع  االنتهاء من جميع مراحل 

خالل شهر يوليو 2022.
وتشمل مواقع المشروع امتداد شارع 
الشيخ محمد بن زايد و شارع اإلمارات 

المائة  التنفيذ 100 في  نسبة  بلغت  و 
ومــن محطة ضخ الميــاه في مجمع 
حصيــان إلى مجمع دبي لالســتثمار 
ومطار آل مكتوم الدولي وبلغت نسبة 
خزان  ومن  المائة  التنفيذ 100 فــي 
النخلــي إلى دوار العويــر على امتداد 
شارع دبي – حتا وبلغت نسبة التنفيذ 
95 في المائــة وتمديدات في منطقة 
التنفيذ 98 في  محيصنة وبلغت نسبة 
دبي  إلى شارع  آبار مرغم  المائة ومن 
العين وبلغت نســبة التنفيذ 100 في 
المائة ومن خزان مشــرف إلى طريق 
نســبة  وبلغت  األكاديميــة  المدينــة 
المائــة .. ومن  التنفيــذ 67.17 في 
المتوقــع االنتهاء مــن جميع مراحل 

المشروع خالل شهر يوليو 2022.

اإعالن اأ�سماء
وفــاز بالجائزة عن فــرع "الترجمة" 
الدكتور أحمــد العدوي من مصر الذي 
ترجم كتاب "نشــأة اإلنســانيات عند 
المســيحي"  الغرب  وفي  المســلمين 
للمؤلــف جورج مقدســي فيما حصد 
الكاتب المغربــي محمد الداهي جائزة 
النقدية" عن  والدراسات  فرع "الفنون 
كتابه "السارد وتوأم الروح من التمثيل 

إلى االصطناع".
العربية  فرع "الثقافــة  جائــزة  ونال 
األخرى" الدكتور محســن  اللغات  في 
العراق/الواليات  من  الموسوي  جاسم 
ألف  كتابه:"  عــن  األمريكية  المتحدة 
ليلة وليلة في ثقافات العالم المعاصر: 
والتصنيع  والترجمة  العولمي  التسليع 
فرع  في  الجائزة  ذهبت  الثقافي" فيما 
الثقافية" لمكتبة  والتقنيات  "النشــر 

اإلسكندرية في مصر.
وقــال ســعادة ســعود عبــد العزيز 
الحوسني وكيل دائرة الثقافة والسياحة 
– أبوظبي عضو مجلس أمناء الجائزة: 
"منــذ انطالقتهــا في العــام 2006 
حضورها  ترسيخ  على  الجائزة  عملت 

كواحدة من أهم وأعرق الجوائز األدبية 
اإلقليمي  المســتويين  على  والثقافية 

والعالمي.

اللجنة الأمنية
اللــواء الخييلي فــي كلمته  ورحــب 
الدكتور  بمعالي  االفتتاحية  بالجلســة 
له في  المرافق  الفالح والوفد  هشــام 
ونقل  اإلمــارات  دولة  الثاني  بلدهــم 
للوفد الســعودي تحيات الفريق سمو 
نائب  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ ســيف 
رئيس مجلس الــوزراء وزير الداخلية 

وتمنياته لهم بالتوفيق والسداد.
ترجمة  يأتي  االجتمــاع  هذا  إن  وقال 
حقيقــة للعالقات األخويــة الصادقة 
العربية  اإلمارات  دولة  بين  تربط  التي 
المتحدة والمملكة العربية الســعودية 
بنهج  دعائمها  أرسيت  والتي  الشقيقة 
قويم وتوطدت قواعدها برغبة صادقة 
نحــو المزيد من التعــاون البناء على 
المشتركة وخدمة  المصالح  أسس من 
للبلدين والشــعبين الشقيقين في ظل 
القيــادة الحكيمــة لصاحب الســمو 
آل نهيان رئيس  زايد  الشيخ خليفة بن 
الدولــة »حفظه اللــه« وأخيه خادم 
بن  سلمان  الملك  الشريفين،  الحرمين 
عبدالعزيز آل سعود، ووفق مساعيهما 

لما فيه الخير والصالح لبلديهما.
توجيهات  االجتماع  »يجسد  وأضاف: 
الشــقيقين  البلدين  في  العليا  القيادة 
التعاون  دفــع عالقات  على  وحرصها 
بين البلدين في المجاالت ذات االهتمام 
وتبادل  التواصل  واســتمرار  المشترك 
اآلراء واألفــكار في ما بين األشــقاء 
أوجه  دفع  شــأنه  من  مــا  كل  لبحث 
العمل المشــترك، وتعزيز التعاون في 
المجاالت األمنية والشــرطية، متمنيا 
أن يحقــق النتائج واألهداف المرجوة 
للشــعبين  الرفاهية  ويحقــق  منــه 
الشقيقين في أجواء من األمن واألمان 

واالستقرار.

 دبي - الوحدة: 
»قمــة  افتتحــت 
التــي   »2022 القــادة 
مجلــس  ينظمهــا 
لالتصــاالت  ســامينا 
الســلكية والالســلكية 
صبــاح   )SAMENA(
من  كل  بحضور  االثنني 
ماجد  الســيد/  سعادة 
املســمار، مديــر عــام 

االتصاالت  تنظيــم  هيئة 
والحكومة الرقمية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، 
والراعي الرئييس لقمة القادة 2022، والسيد/ هولني 
جاو، األمني العام لالتحاد الدويل لالتصاالت، واملهندس 
عليان الوتيد، الرئيس التنفيذي ملجموعة اس تي يس 
)STC( باململكة العربية الســعودية، والسيد بوكار 
بي ايه، الرئيس التنفيذي ملجلس ســامينا، باإلضافة 
إىل أبرز املشاركني من القطاع الخاص ومنهم السيد/ 
األوسط  الرشق  يي، رئيس رشكة هواوي يف  ستيفن 
االفتتاحية وطرحوا  ألقوا كلماتهم  والذين  وأفريقيا، 
رؤيتهم عىل الحضور. وقد وجه صاحب السمو الشيخ 
نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التســامح والتعايش 
اإلماراتــي وضيف الرشف رســالة مشــجعة لقادة 
الدائم والحثيث  انطالًقا من ســعيه  القمة،  املجال يف 
الصناعة لسنوات برسائله والرتكيز  ألهم  الذي لطاملا 
عىل رضورات التخطيط ملستقبل القطاع وخلق الحياة 

الرقمية الجديدة.
الدويل  العــام لالتحــاد  األمني  وقد وجــه ســعادة 
انتباه  الســيد/ هولني جاو يف رســالته  لالتصاالت، 
الصناعة إىل تطور البنيــة التحتية الرقمية والجهود 
الجديرة بالثناء والذي بذلتها حكومات املنطقة وقادة 
القطاع الخاص. قال السيد/ جاو »عندما بدأنا قياس 
اســتخدام اإلنرتنت يف 2005، كانت النســبة 16٪. 
يف عام 2022، وبلغ اســتخدام األفراد لإلنرتنت عىل 
مســتوى العالم ٪63. إن األرقام تتحدث عن نفسها 
وتظهــر التقدم الهائل الذي أحرزناه يف االتصال بغري 
املتصلني. من بني جميع املعنيني الذين ساهموا يف هذا 

النجاح، ينبغي اإلشادة بكم، قادة سامينا«.
غطــت قمة قــادة مجلــس ســامينا 2022 التي 
استضافتها هواوي، والتي عقدت يف دبي تحت رعاية 
هيئة تنظيم االتصاالت والحكومة الرقمية - اإلمارات 
العربيــة املتحدة، السياســات الرئيســية ومجاالت 
التخطيــط لالتصال والحياة الرقميــة الجديدة، كما 
ناقشــت من بني أبرز مواضيعها الشبكات البرصية 
 )NBN( العريض  للنطاق  الوطنية  والشــبكة  الكاملة 
 )OpENRAN( الشبكة  عنارص  بني  املفتوحة  والواجهة 
ونماذج  التحتية  والبنية  بالخدمــة  العاملي  وااللتزام 
الدعم املــايل والتمويل وجدول أعمــال لجنة النطاق 
العريض وإجــراءات االتحاد الدويل لالتصاالت إلعادة 

تصور سياسة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

قم��ة قادة مجل���س �س��امينا لع��ام 2022 
تتناول ق�سايا مهمة

�سهيل المزروعي: دعم القيادة الر�سيدة ي�سهم 
في توفير اإ�سكان حكومي م�ستدام

أبوظبي-وام:

ثمن معايل سهيل بن محمد فرج فارس املزروعي، وزير 
بقيادة  املتواصل  الدولة  التحتية، دعــم  والبنية  الطاقة 
صاحب الســمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة »حفظه الله«، وأخيه صاحب الســمو الشــيخ 
الدولة رئيس  نائب رئيس  آل مكتوم  محمد بن راشــد 
مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«، وصاحب السمو 
الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 
القائد األعىل للقوات املسلحة، وأصحاب السمو أعضاء 
إسكان  لقطاع  اإلمارات،  حكام  لالتحاد  األعىل  املجلس 

املواطنني ورعايتها الكريمة ألبناء وبنات اإلمارات.
ورفع معاليه أسمى آيات الشكر والتقدير واالمتنان إىل 
املتواصل لقطاع اإلسكان،  الرشيدة عىل دعمها  القيادة 
وتوفري بنية تحتية متطورة وإسكان حكومي مستدام 
يحقق الســعاد للمواطنني وجــودة حياتهم بوصفها 
انعكــس ذلك من خالل اعتمادها  أولوّية قصوى، وقد 
ترشيعات وقوانني منظمة لهذا القطاع الحيوي، وكان 
ضمن  جديدة  إســكانية  سياســة  عن  اإلعالن  آخرها 
برنامج زايد لإلسكان، وبرنامج تموييل جديد لقروض 
 13 منه  تستفيد  درهم  مليار  بقيمة 11.5  اإلســكان 

ألف أرسة مواطنة.

فيديو غنائي بـ »لغات ل�سكر الطواقم الطبية في يوم  
»يوم الإمارات الطبي«

»الوطنية لحقوق الإن�سان« ت�ستعر�ض اإنجازات »خطة المئة 
يوم« للأعمال التاأ�سي�سية والتنظيمية
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0

الأمين العام للناتو يدعو بوتين 

لإنهاء الحرب

ا�صتطالع:10% من الم�صابين بكورونا 

يعانون من اآثاره بعد عام من 

خروجهم من الم�صت�صفى 

الحكومة الألمانية توؤكد تعر�ض هيئات 

ووزارات لهجمات �صيبرانية

يومية .. �صيا�صية .. م�صتقلة

الثالثاء 10 مايو 2022ـ  العـدد 15039  
12 �أخبار وتقارير

برلنيـ  )د ب اأ(-

لـ«يوم  ال�سنوية  بالذكرى  االحتفال  مبنا�سبة 

العام  االأمني  دعا  النازية،  اأملانيا  على  الن�رص« 

حللف �سمال االأطل�سي )الناتو(، ين�س �ستولتنربج، 

الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني اإىل وقف االأعمال 

القتالية يف اأوكرانيا على الفور.

وقال �ستولتنربج يف ت�رصيحات ل�سحيفة »فيلت« 

الرئي�س  »اأدعو  االثنني:  يوم  ال�سادرة  االأملانية 

بوتني مرة اأخرى يف 9 اأيار/مايو اإىل اإنهاء احلرب 

وبدء  اأوكرانيا،  من  قواته  و�سحب  الفور،  على 

جانب  اإىل  بحزم  نقف  اإننا  ال�سالم...  مفاو�سات 

اأوكرانيا و�سنوا�سل م�ساعدة البلد يف فر�س حقه 

يف الدفاع عن النف�س«.

ويتوقع �ستولتنربج اأن ين�رص بوتني اليوم »االأكاذيب 

مرة اأخرى حول الناتو والغرب ككل«.

ويعتزم بوتني اإلقاء خطاب لالأمة يوم االثنني خالل 

عر�س ع�سكري يف مو�سكو مبنا�سبة »يوم الن�رص«.

ورف�س االأمني العام للناتو اتهامات مو�سكو باأن 

وقال:  بعدوانية،  يت�رصف  الغربي  الدفاع  حتالف 

»الأكرث من �سبعة عقود كنا قادرين على منع احلرب 

حتالف  هو  االأطل�سي  �سمال  حلف  حلفائنا.  عن 

ال�رصوري  من  اأنه  تظهر  احلالية  واالأزمة  دفاعي 

يف  معا  تت�سافرا  اأن  ال�سمالية  واأمريكا  الأوروبا 

الناتو ل�سمان ال�سالم واحلفاظ على قيم احلرية 

والدميقراطية«.

طوكيوـ  )د ب ا(- 

اأجرته جمموعة  ا�ستطالع حديث  نتائج  خل�ست 

بحثية تابعة لوزارة ال�سحة اليابانية اأن نحو %10 

بفريو�س  ال�سابتهم  امل�ست�سفى  دخلوا  الذين  من 

من  عام  بعد  اآثاره  من  يعانون  مازالوا  كورونا 

خروجهم.

وذكرت �سحيفة جابان توداي اأن اال�ستطالع تو�سل 

اإىل اأن العر�س االأكرث �سيوعا كان انخفا�س القوة 

الع�سلية بن�سبة 4ر7% ، يليه �سعوبة يف التنف�س 

بن�سبة 4ر4% واخلمول بن�سبة 5ر%3.

و�سمل اال�ستطالع 693 �سخ�سا عانوا من اأعرا�س 

متو�سطة اإىل حادة لفريو�س كورونا، وجرى نقلهم 

اإىل امل�ست�سفيات يف الفرتة ما بني اأيلول/ �سبتمرب 

2020 ومتوز/ يوليو 2021.

وبلغت ن�سبة االأ�سخا�س الذين ا�ستمروا يف الرتدد 

على من�ساآت طبية للح�سول على م�سورة طبية 

ب�سبب معانتهم من االأعرا�س التي يبدو اأنها م�ستمرة 

بعد عام من خروجهم من امل�ست�سفى 8ر%9.

وقال اكيهيتو يوكوياما، امل�سوؤول بوزارة ال�سحة 

اإنه على الرغم من تراجع ن�سبة اال�سخا�س الذين 

بفريو�س  اال�سابة  اأعرا�س  ا�ستمرار  من  ي�ستكون 

كورونا مع مرور الوقت، فاإن االثار اجلانبية طويلة 

املدى م�ستمرة« عند البع�س«.

اال�سابة  جتنب  املهم  من  يوكوياما«  واأ�ساف 

بالعدوى« حيث حث املواطنني على احل�سول على 

التطعيم واتباع اإجراءات ال�سالمة.

برلنيـ  )د ب اأ(- 

ووزارات  هيئات  تعر�س  االأملانية  احلكومة  اأكدت 

ال�سيربانية خالل  الهجمات  من  ل�سل�سلة  اأملانية 

االأيام املا�سية.

االأملانية،  الداخلية  وزارة  با�سم  املتحدث  وقال 

ماك�سيمليان كال، يوم االثنني اإن هجمات التحمل 

بنجاح،  �سدها  مت  قد  ن�سبيا  الب�سيطة  الزائد 

م�سيفا اأنه وفقا للمعلومات احلالية، مل تت�سبب 

هذه الهجمات يف اأي �رصر دائم، كما مل ت�سفر عن 

ت�رصيب اأي بيانات اأي�سا.

ويف مثل هذه الهجمات، التي تعرف با�سم )هجمات 

اخلادم  �سل  املهاجمون  يحاول  اخلدمة(،  حجب 

ب�سيل من الطلبات.

وقال املتحدث اإن ال�سلطات االأملانية مل تر�سد اأي 

هجمات �سيربانية اأكرب منذ بدء احلرب العدوانية 

فرباير  �سباط/   24 يف  اأوكرانيا  على  الرو�سية 

املا�سي.

وكانت جملة »دير �سبيجل« االأملانية قد اأفادت باأن 

قرا�سنة رو�س �سنوا هجمات على مواقع اإلكرتونية 

تابعة ل�سلطات اأملانية جعلتها غري متاحة موؤقتا.

وبح�سب بيانات املجلة، ا�ستهدفت الهجمات وزارة 

الدفاع والربملان االحتادي )بوند�ستاج( وال�رصطة 

االحتادية والعديد من �سلطات ال�رصطة يف الواليات، 

�سولت�س  اأوالف  للم�ست�سار  �سفحة  اإىل  باالإ�سافة 

على موقع احلزب اال�سرتاكي الدميقراطي. واعرتفت 

جمموعة القرا�سنة الرو�سية »كيلنت« بذلك على 

تطبيق املرا�سلة »تليجرام«.

مانيالـ  )د ب اأ(- 

اأعلنت جلنة االنتخابات يف الفلبني )كوميليك( 

يوم االثنني اأنه مت ر�سد م�سكالت يف نحو األفي 

جهاز لفرز االأ�سوات قبيل فتح مراكز االقرتاع 

اأمام الناخبني لالإدالء باأ�سواتهم يف انتخابات 

الرئا�سة.

ع�سو  عن  الفلبينية  االأنباء  وكالة  ونقلت 

 1867 هناك  اأن  جار�سيا،  جورج  كوميليك، 

جهازا من اأجهزة فرز االأ�سوات تعطلت وحتتاج 

اإىل االإ�سالح.

وقال: »مل يتم ا�ستبدال كل االأجهزة )املعطلة(. 

متكن الفنيون من حل امل�سكالت«.

ومن بني امل�سكالت امل�سجلة تراكم الورق )يف 

 606( االقرتاع  بطاقات  ورف�س  جهازا(،   940

اأجهزة(، وم�سكالت اأخرى.

من ناحية اأخرى، اأفاد ع�سو اللجنة مارلون 

كا�سكيجو باأن هناك ما جمموعه 1900 جهاز 

احتياطي لفرز االأ�سوات يف و�سع اال�ستعداد.

النهائي واخلتم، كان  الفح�س  وقال: »خالل 

اأجهزة فرز االأ�سوات  اإجمايل 818 جهازا من 

معيبة ولكن مت اإ�سالحها جميعا. وبالتايل، 

ففي يوم االنتخابات التي انطلقت يوم االثنني، 

ال يزال لدينا 1900 من اأجهزة فرز االأ�سوات 

االحتياطية«.

و345  اآالف   107 اإجمايل  احلكومة  ووفرت 

جهازا لفرز االأ�سوات ال�ستخدامها يف انتخابات 

الفلبينيون  الناخبون  توجه   . االثنني  يوم 

يوم االثنني النتخاب خليفة للرئي�س احلايل 

الدكتاتور  جنل  ويت�سدر  دوتريتي،  رودريجو 

الراحل الراحل فرديناند ماركو�س ال�سباق بعد 

36 عاما من االإطاحة بوالده.

برلنيـ  )د ب اأ(- 

انتخب االحتاد االأملاين للنقابات العمالية )دي 

جي بي( خالل موؤمتره العام يوم االثنني النائبة 

اال�سرتاكي  احلزب  عن  االأملاين  الربملان  يف 

رئا�سة  لتويل  فهيمي،  يا�سمني  الدميقراطي، 

على  عاما/   54/ فهيمي  ووح�سلت  االحتاد. 

لت�سبح  االحتاد،  مندوبي  اأ�سوات  من  2ر%93 

بذلك اأول امراأة تتوىل قيادة االحتاد.

رى االنتخابات يف االحتاد ب�سورة دورية كل  وجتجُ

اأربع �سنوات. وبداأ املوؤمتر العام الثاين والع�رصون 

لالحتاد اأم�س االأحد بخطاب من الرئي�س االأملاين 

فرانك - فالرت �ستاينماير. ويغادر الرئي�س احلايل 

لالحتاد، رايرن هوفمان، من�سبه الأ�سباب تتعلق 

اأ�سول  من  املنحدرة  فهيمي،  وكانت  بالعمر. 

اإيرانية، �سغلت ل�سنوات طويلة من�سب اأمينة �رص 

الحتاد نقابات ال�سناعات التعدينية والكيماوية 

.)IG BCE( والطاقة

تايبيهـ  )د ب ا(-

ذكرت تقارير تايوانية يوم االثنني اأن طائرتني 

الدفاع  حتديد  منطقة  يف  حلقتا  �سينيتني 

بذلك  لتكون  االأحد،  اأم�س  التايوانية  اجلوي 

�ساد�س مرة تخرتق الطائرات ال�سينية االأجواء 

التايوانية خالل هذا ال�سهر. وذكرت �سحيفة 

تايوان تاميز اأن مروحية م�سادة للغوا�سات 

بجي�س  اجلوية  للقوات  تابعة  كا-28«   «

التحرير ال�سعبي ال�سيني ظهرت يف جنوب 

غرب منطقة حتديد الدفاع اجلوي التايوانية. 

من ناحية اأخرى، حلقت مروحية » �سانك�سي 

يو-8« امل�سادة للغوا�سات يف جنوب غرب 

وجنب و�رصق املنطقة. وبدورها اأر�سلت تايوان 

اأنظمة  ون�رصت  حتذيرات  واأ�سدرت  مروحية، 

الدفاع ال�ساروخي اجلوي لتعقب املروحيتني.

�صولـ  )د ب اأ(-  

الكوريني  ن�سف  من  بقليل  اأكرث  توقع 

يون  القادم  للرئي�س  جيدا  اأداء  اجلنوبيني 

�سيوك-يول يف �سوؤون الدولة، وفقا لنتائج 

االثنني  يوم  ن�رصت  للراأي  حديث  ا�ستطالع 

قبل يوم واحد من تن�سيبه.

وذكرت وكالة »يونهاب« الكورية اجلنوبية 

اأجرته  الذي  اال�ستطالع  نتائج  اأن  لالأنباء 

وكالة ريال مرت و�سمل 2014 �سخ�سا يزيد 

عمرهم على 18 عاما يف الفرتة من االثنني 

اإىل يوم اجلمعة االأ�سبوع املا�سي )با�ستثناء 

اأن يوؤدي يون  يوم اخلمي�س(، توقع 4ر%51 

توقعات  اأبدوا  6ر%44  مقابل  جيدا،  اأداء 

�سلبية.

اأداء  ب�ساأن  االإيجابية  التوقعات  وارتفعت 

الذي  االأ�سبوع  عن  مئوية  نقطة  7ر1  يون 

ال�سلبية  التوقعات  انخف�ست  بينما  �سبقه، 

1ر0 نقطة مئوية.

ن�سبة  تراجعت  اأخرى،  ناحية  ومن   

الرئي�س  اأداء  ب�ساأن  االإيجابية  التقييمات 

نقطة  4ر1  جيه-اإن  مون  واليته  املنتهية 

ن�سبة  زادت  بينما  4ر%41،  اإىل  مئوية 

التقييمات ال�سلبية مبقدار 4ر1 نقطة مئوية 

اإىل %55.

التقييمات  متو�سط  اإن  مرت  ريال  وقالت 

يف  مون  اأداء  ب�ساأن  وال�سلبية  االإيجابية 

مدى  على  االأ�سبوعية  الراأي  ا�ستطالعات 

9ر%51  بلغ  املا�سية  اخلم�س  ال�سنوات 

و5ر43% على الرتتيب.

اأداء  ب�ساأن  االإيجابية  التقييمات  وكانت 

يف  لها  م�ستوى  اأعلى  اإىل  و�سلت  قد  مون 

االأ�سبوع الرابع من اأيار/مايو عام 2017 يف 

�سجلت  بينما  1ر%84،  اإىل  تن�سيبه  اأعقاب 

يف  لها  م�ستوى  اأعلى  ال�سلبية  التقييمات 

عام  ني�سان/اأبريل  من  الثالث  االأ�سبوع 

اإىل 63% متاأثرة بال�سيا�سات  2021 لت�سل 

العقارية.

وا�صنطنـ  )د ب اأ(-

اأثارت تر�سانة احلرب االإلكرتونية املتطورة يف 

بيوجنياجن اهتماما ورد فعل دويل اأقل بكثري 

النووية  اأ�سلحتها  اأثارته  ما  مع  باملقارنة 

يف  مرارا  ا�ستخدامها  رغم  وال�ساروخية، 

هجمات ا�ستهدفت حكومات وموؤ�س�سات مالية 

و�سناعات، بح�سب ما قاله املحلل ال�سيا�سي 

برو�س كلينجرن، وهو اأحد كبار الزمالء يف مركز 

ملوؤ�س�سة  التابع  االآ�سيوية  الدرا�سات  اأبحاث 

»هرييتيدج« البحثية االأمريكية.

جملة  ن�رصته  تقرير  يف  كلينجرن  وقال 

كوريا  اإن  االمريكية،  انرتي�ست«  »نا�سونال 

ال�سمالية �سنت حرب ع�سابات اإلكرتونية ل�رصقة 

تقدر  اأمواال  واختل�ست  �رصية،  ع�سكرية  اأ�رصار 

اال�ستخبارات  اأن  م�سيفا  الدوالرات،  مبليارات 

بو�سفها  بيوجنياجن  بتقييم  تقوم  االأمريكية 

اإلكرتونية  تهديدات  اأربعة  اأكرب  من  واحدة 

قادرة على �سن »هجمات اإلكرتونية تخريبية 

اأو مدمرة« �سد الواليات املتحدة، حيث اأنها 

ميكن اأثناء االأزمات اأن تلحق اأ�رصارا ج�سيمة 

وو�سائل  التحتية  والبنية  املالية  بال�سبكات 

النقل واجلي�س و�سبكات الكمبيوتر احلكومية.

عمليات  على  النظام  ركز  البداية،  ويف 

التج�س�س االإلكرتوين من اأجل �رصقة املعلومات 

زعزعة  اأو  لتعطيل  االإلكرتونية،  والهجمات 

الوطني  بالدفاع  املتعلقة  ال�سبكات  ا�ستقرار 

التحتية  والبنية  النووية  الطاقة  وحمطات 

واالت�ساالت واالإعالم وال�رصكات. ولكن، بينما 

تطور  مدى  بتح�سني  ال�سمالية  كوريا  قامت 

عملياتها االإلكرتونية، يف الوقت الذي تدهور 

فيه و�سعها االقت�سادي، اأعطى النظام اأولوية 

من  التهرب  اأجل  من  االإلكرتونية  للجرائم 

اأجل  من  االأموال  ولك�سب  الدولية  العقوبات 

الربامج النووية وال�ساروخية.

الذي �سغل يف وقت �سابق  واأو�سح كلينجرن، 

بوكالة  كوريا  ق�سم  رئي�س  نائب  من�سب 

املخابرات املركزية ، اأن بيوجنياجن بداأت ب�سن 

هجمات على املوؤ�س�سات املالية التقليدية، مثل 

البنوك، واخلو�س يف عمليات حتويل احتيالية 

االآيل.  ال�رصف  ماكينات  و�رصقة  البنوك  بني 

وبعد اأن الحظ املجتمع الدويل هذه الهجمات 

اإىل  النظام  حتول  الدفاعات،  بتح�سني  وقام 

ا�ستهداف بور�سات العمالت امل�سفرة.

وربحا  كفاءة  اأكرث  االإلكرتونية  اجلرائم  وتعد 

مع  باملقارنة  التكاليف،  حيث  من  وفعالية 

االأن�سطة ال�سابقة غري امل�رصوعة يف بيوجنياجن، 

واالأدوية  والتهريب  العمالت  تزييف  مثل 

التي  االإلكرتونية  اجلرائم  اأن  كما  املغ�سو�سة. 

نطاقها،  يف  عاملية  تعترب  النظام  بها  يقوم 

لال�ستثمار،  بالن�سبة  �سخمة  عوائد  وتوفر 

ب�سبب  املخاطر  قليلة  كونها  اإىل  باال�سافة 

�سعوبة اكت�سافها، كما ي�سعف احتمال ت�سببها 

يف فر�س عقوبات دولية.

وكانت عملية �سطو اإلكرتوين من جانب كوريا 

 ،2016 عام  يف  البنوك  اأحد  على  ال�سمالية 

ا�سفرت عن اختال�س 81 مليون دوالر، وكان من 

املمكن اأن يزيد 850 مليون دوالر اأخرى على 

م�سوؤول م�رصيف وجود  اأن الحظ  لوال  املبلغ 

امل�رصيف  التحويل  طلبات  يف  مطبعي  خطاأ 

االحتيالية. اأما يف عام 2019، فقد حققت كوريا 

ال�سمالية مكا�سب بقيمة 2 مليار دوالر تراكمي 

من خالل اجلرائم االإلكرتونية، بح�سب تقديرات 

فريق من اخلرباء التابعني لالأمم املتحدة.

ومل تنته موجة عمليات االختال�س االلكرتونية 

الكوريون  االنرتنت  قرا�سنة  بعد، حيث متكن 

ال�سماليون من �رصقة ما ال يقل عن 400 مليون 

دوالر من العمالت امل�سفرة يف عام 2021. ويف 

ني�سان/اأبريل املا�سي، اأعلن مكتب التحقيقات 

قيام  عن  اآي(  بي  )اإف  االمريكي  االحتادي 

ب�رصقة  ال�سمالية  كوريا  من  اإنرتنت  قرا�سنة 

من  امل�سفرة  العمالت  من  دوالر  مليون   620

�رصكة األعاب فيديو.

وبح�سب تقديرات بع�س اخلرباء، فاإن بيوجنياجن 

قد حتقق اأرباحا ت�سل اإىل مليار دوالر �سنويا 

وبح�سب  االإلكرتونية.  ال�رصقة  عمليات  من 

جمل�س االأمن الدويل، فاإن االإيرادات التي تاأتي 

من خالل هذه العمليات االحتيالية ت�ستخدم 

برامج  ودعم  العقوبات  فر�س  من  للتهرب 

اأ�سلحة الدمار ال�سامل وال�سواريخ البالي�ستية 

يف كوريا ال�سمالية، بح�سب كلينجرن.

اإال اأن االأمر االأكرث اإثارة للقلق هو احتمالية اأن 

تت�سبب بيوجنياجن يف اإحلاق �رصر اأكرب اأثناء 

تعر�س �سبه اجلزيرة الكورية لالأزمات اأو الأي 

اأن تقوم  اأنه من املمكن  اأعمال عدائية، حيث 

التحتية  البنية  اأنظمة  ب�سل  ال�سمالية  كوريا 

وال�سبكات  وال�سدود  االت�ساالت  مثل  احليوية 

الطاقة  وحمطات  وامل�ست�سفيات  الكهربائية 

النووية و�سال�سل التوريد واأنظمة التحكم يف 

حركة املرور.

وقد ا�ستهدف قرا�سنة كوريا ال�سمالية �رصكات 

ال�سكك احلديدية و�رصكات الطريان، التي تت�سمن 

�رصعة  يتحكم يف  الذي  االآيل  الت�سغيل  نظام 

بالفعل  االنرتنت  قرا�سنة  قام  وقد  القطارات. 

بت�سوي�س اإ�سارات نظام التمو�سع العاملي )جي 

بي اإ�س( اخلا�سة ب�رصكات الطريان، وقد ي�سعون 

اإىل ال�سيطرة على اأجهزة التحكم يف الطائرات.

حرب  يف  بيوجنياجن  ت�سارك  اأن  ميكن  كما 

اقت�سادية ل�رصقة كميات �سخمة من االأموال، 

اأو  الدويل  املايل  النظام  ا�ستقرار  تقوي�س  اأو 

االأ�سواق العاملية، حيث ميكن للنظام اأن يقوم 

احل�سول  بغر�س  البنوك  على  هجمات  ب�سن 

لتعطيل  اأو  املال  ك�سب  اأجل  من  فدية  على 

�سبكات الكمبيوتر اأو تدمريها.

نيويوركـ  )د ب اأ(- 

اأظهرت بيانات جممعة اأن اإجمايل عدد 

اأنحاء  يف  كورونا  بفريو�س  االإ�سابات 

العامل جتاوز 3ر517 مليون حالة حتى 

عدد  و�سل  بينما  االثنني،  يوم  �سباح 

اللقاحات التي جرى اإعطاوؤها لـ 33ر11 

مليار. واأظهرت اأحدث البيانات املتوفرة 

هوبكنز  جونز  جامعة  موقع  على 

بتوقيت  ال�ساعة 0630  عند  االأمريكية، 

جرينت�س، اأن اإجمايل االإ�سابات و�سل اإىل 

517 مليونا و 357 األف حالة.

وارتفع اإجمايل الوفيات اإىل �ستة ماليني 

و 251 األف وفاة.

كما متت مراجعة عدد جرعات اللقاحات 

التي جرى اإعطاوؤها حول العامل ليكون 

و 339  مليارا  االإجمايل عند 11  العدد 

مليون جرعة. جتدر االإ�سارة اإىل اأن هناك 

بيانات  توفر  التي  اجلهات  من  عددا 

جممعة ب�ساأن كورونا حول العامل، وقد 

يكون بينها بع�س االختالفات.

بانكوكـ  )د ب اأ(- 

م�ستوى  التايالندية  احلكومة  خف�ست 

التاأهب لوباء كورونا على م�ستوى البالد 

بدرجة واحدة لت�سل اإىل امل�ستوى الثالث، 

اجلديدة  االإ�سابات  تراجع  بعد  وذلك 

وفقا  مطرد،  ب�سكل  اخلطرية  واحلاالت 

لوزارة ال�سحة. وذكرت وكالة »بلومربج« 

اأنه وفقا لقواعد م�ستوى التاأهب  لالأنباء 

الثالث، ي�سمح بالتجمعات الكبرية وال�سفر 

بني املقاطعات واإىل خارج تايالند.

يوم  بيان  يف  قالت  ال�سحة  وزارة  لكن 

االثنني اإنه يتم ن�سح االأ�سخا�س يف الفئة 

هذه  مثل  بتجنب  للخطر  عر�سة  االأكرث 

االأن�سطة.

وال تزال ال�سلطات تن�سح ال�سكان بتجنب 

اأماكن الرتفيه واالأماكن املزدحمة واالأماكن 

التي ال حتظى بتهوية جيدة.

اجلديدة  االإ�سابات  منحنى  وي�سهد 

واحلاالت اخلطرية والوفيات هبوطا، وذلك 

ب�سكل يتما�سى مع توقعات الوزارة.

ر�صد اأعطال في األفي جهاز لفرز الأ�صوات قبيل بدء 

انتخابات الرئا�صة الفلبينية

انتخاب النائبة البرلمانية يا�صمين فهيمي لرئا�صة التحاد 

الألماني للنقابات العمالية

تايوان: طائرتان من ال�صين تحلقان في منطقة تحديد 

الدفاع الجوي

ا�صتطالع: اأكثر من ن�صف الكوريين الجنوبيين يتوقعون 

اأداء جيداً للرئي�ض الجديد 

محلل اأمريكي: جرائم الحروب الإلكترونية الكورية ال�صمالية تقو�ض فر�ض 

العقوبات الدولية وتهدد اأمريكا

تايالند تخف�ض التاأهب لكورونا مع تراجع الإ�صابات والوفيات الجديدةكورونا حول العالم: اإجمالي الإ�صابات 517٫3 مليون واللقاحات 11٫33 مليار
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�إعالنات ومتابعات

لإعالناتكم بالوحدة:

 هاتف: 024488400 

فاك�س: 024488201

زكي ن�سيبة يكرم طالبة بجامعة

 الإمارات لفوزها بجائزة حمدان بن را�سد 

للأداء التعليمي المتميز

رم�سان في الإمارات 

بقلم:

 ها�سم محمود الزيود

العني-وام:

 كرم معايل زكي اأنور ن�شيبة امل�شت�شار الثقايف 

ل�شاحـــب ال�شمو رئي�س الدولـــة الرئي�س الأعلى 

جلامعـــة الإمـــارات يف مكتبـــه باجلامعة يوم 

الثنني الطالبة نورة احلمـــادي، احلا�شلة على 

ماج�شتري يف الرتبية البتكارية يف كلية الرتبية 

باجلامعة حل�شولها على جائزة حمدان بن را�شد 

لالأداء التعليمي املتميز يف دورتها الـ 24 - فئة 

املعلم املتميز.

واأ�شـــاد الرئي�س الأعلى للجامعـــة خالل اللقاء 

بامل�شتوى العملـــي املتميز خلريجات اجلامعة 

والالتي يعك�شن املكانة العلمية الرائدة واجلهود 

املتميـــزة للجامعـــة من خالل دعـــم و حتفيز 

طلبتها علـــى التطور والتعليم امل�شتمر ليكونوا 

على الدوام يف الطليعة، متمنيا لها دوام التوفيق 

والنجاح.

بعد توقف اأكرث من عامني ب�شبب جائحة كورونا، 

عادت امل�شاجد تنب�س باحلياة من جديد، بطاقة 

ا�شتيعابية �شبه كاملة، واإجراءات وقائية اأقل �شدة 

مقارنة مع ال�شنة املا�شية والتي �شبقتها، فبعد 

اناٌت يف دولة الإمارات، اأتوقف  ق�شاء خم�شة َرَم�شَ

لكتابة هذه ال�شطور بعد اأن مل�شت اأن رم�شان ب�شكل 

عام خمتلف يف الإمـــارات عن بقية دول العامل، 

نظرا لأن املجتمـــع المارتي يتميز ب التعددية 

الثقافية، لوجود اجلن�شيـــات املختلفة، اأكرث من 

)250( جن�شية من خمتلف دول العامل، الأمر الذي 

رافقه اختـــالف يف املذاهب الدينية واملعتقدات، 

ومبا اأن دين الدولة هـــو الإ�شالم فالطابع العام 

اإ�شالمي دون اأدنى �شـــك، ويف رم�شان خ�شو�شا 

ترى لوحات فنية اإبداعية، موادها اخلام التنوع، 

والأنظمة والتعليمات، فاللوحـــة الأوىل انت�شار 

امل�شاجد ب�شكل كبري،ـ يكاد يغطي كل حي وجتمع 

�شكاين، فبالإ�شافة اإىل اإقامة ال�شالة املكتوبة يف 

وقتها يف امل�شاجد وامل�شليات، تقام �شالة القيام 

اأو التهجد، فالتعليمات تق�شي بتجهيز  امل�شاجد 

ل�شالة الرتاويح مب�شليات الرجال والن�شاء، ويف 

الع�رشة الأواخر  وبعد منت�شف الليل تفتح ل�شالة 

التهجد والقيام، وهنا حر�شت الدولة على توفري 

ة من حفظة القران الكرمي كاماًل، ومن اأ�شحاب  اأئَمّ

الأ�شوات ال�شجية، وتقام ال�شالة با�شتخدام مكربات 

ال�شوت اخلارجية، فهـــذا �شهر عبادة وروحانية، 

واحـــرتام الخر، وتقبـــل التعددية هـــي ال�شمة 

الغالبة، لأ�شا�س التعامل والتعاي�س يف الإمارات، 

اأما اللوحة الثانية والتـــي توازي جمال اللوحة 

الأوىل هي خيام اإفطار �شائم والتي تقام بالقرب 

من امل�شاجد، ويتعهدها اأهل اخلري من املواطنني 

والدولة، واجلميل يف تلك اخليام اأن القائمني عليها 

يت�شابقـــون يف حجزها عند امل�شاجد التي تكرث 

فيها احلركة، وتزداد م�شاحتها، خا�شة بالقرب من 

�شكانات العمال، وي�شاف اإىل ذلك اجلمال جماًل 

اأنهـــا ل تطلب منك اإثبات الديانـــة اأو اأنك �شائم 

عند الدخول، فاأبوابها م�رشعة ووجباتها متوفرة 

وتكفي اجلميع، اأما اللوحـــة الثالثة وهي اأي�شا 

بـــذات اجلمال، هي مراكز وحلقات حتفيظ القران 

الكرمي، والتي ترعاها وت�رشف عليها الدولة، وهي 

على راأ�س اأولويات واهتمام ال�شيوخ واحلكام، فكل 

فوج ينهي املتطلبات يكون برعاية من ال�شيوخ 

وحكام الإمارات، واأي�شا تتنوع وتختلف جن�شيات 

وم�شتويـــات امل�شاركني واأعمارهم، حتى من غري 

الناطقني بالعربية لهم حـــظ وافر من الهتمام 

والرعاية، اأما اللوحة الأخرية فهي ال�شدقات وفعل 

اخلريات، فمبادرة مليار وجبة والتي اطلقها ال�شيخ 

حممد بن را�شد حت�شد ماليني املتربعني وتنطلق 

مع الأ�شبوع الأول من رم�شان، لت�شل ملليار جائع 

على م�شتوى العـــامل، وباملقابل تزدحم الأ�شواق 

ب�شناديـــق جمع التربعـــات، التي ت�رشف عليها 

احلكومة اأي�شا، لتذهب اإىل م�شتحقيها.

رم�شان �شهر اخلري، ولكنه يف دولة الإمارات غري، 

ما تـــزال هذه الدولة ت�شبـــق اجلميع بخطوة، ل 

بل بخطـــوات، وكاأن هذه البالد اأ�شابها من دعوة 

�شيدنا اإبراهيم عليه ال�شالم ن�شيب فكانت بلدة 

اأمنة وفيها من الثمرات واخلري ما يطال اجلميع.

وكالة اأنباء الإمارات توقع اتفاقيات تعاون مع ثلث موؤ�س�سات اإعلمية عريقة في الأوروغواي

عبد الله ماجد اآل علي: الإمارات نبرا�س ثقافي لن�سر العلوم والمعارف وثقافة الت�سامح

الأر�سيف والمكتبة الوطنية يطلق فعاليات موؤتمر الترجمة الدولي الثاني 

مونتيفيديو-وام:

 وقعت وكالـــة اأنباء الإمارات »وام« اتفاقيات 

مـــع ثالث موؤ�ش�شـــات اإعالميـــة يف جمهورية 

الأوروغواي بهدف تعزيز التعاون امل�شرتك يف 

جمال التبادل الإخباري .

جـــاء ذلك يف اإطار زيارة وفد » وام » برئا�شة 

�شعادة حممد جـــالل الري�شي مدير عام وكالة 

اأنبـــاء الإمارات اإىل جمهورية الأوروغواي وعدد 

من دول اأمريكا الالتينية .

وقع التفاقيات �شعـــادة حممد جالل الري�شي 

وال�شيـــد مارتن اأجـــوري مدير عـــام �شحيفة 

 El País - ، Martin - اإلباي�س العريقة

Aguirre وال�شيـــد خافـــري اأوليفـــريا - 
Javier Olivera مديـــر عـــام قنـــاة 
Canal 4 التلفزيونيـــة و�شعـــادة جرياردو 
�شوتيلو رئي�س جمموعـــة الإعالم الوطنية يف 

اأوروغواي.

ياأتي توقيـــع التفاقيات انطالقـــا من حر�س 

»وام« على تر�شيخ منـــوذج متطور للتعاون 

وال�رشاكة مع خمتلف و�شائل الإعالم العاملية، 

خا�شة مع تنظيم الكوجنر�س العاملي لالإعالم 

يف اأبوظبي، خالل الفرتة من 15 اإىل 17 نوفمرب 

.2022

واأكـــد �شعـــادة حممد جالل الري�شـــي اأن دولة 

الأوروغـــواي ترتبطان  الإمـــارات و جمهورية 

بعالقات �شداقـــة وتعاون متميزة يف خمتلف 

املجالت ومنها املجال الإعالمي .. م�شريا اإىل اأن 

توقيع هذه التفاقيات مع نخبة من املوؤ�ش�شات 

الإعالمية العريقة بالأوروغواي ي�شهم يف تعزيز 

اأطر التعاون الإعالمي امل�شرتك وتبادل الأفكار 

واخلـــربات واإثراء املنظومـــة الإعالمية يف كال 

البلدين.

وقـــال �شعادتـــه :« اإن وكالة اأنبـــاء الإمارات 

حري�شـــة علـــى تو�شيع �شبكـــة عالقاتها مع 

املوؤ�ش�شـــات الإعالمية العامليـــة خا�شة مع 

تنظيم الكوجنر�س العاملي لالإعالم يف اأبوظبي 

نوفمرب املقبل، الذي ي�شكل من�شة اإعالمية مهمة 

ل�شت�رشاف م�شتقبل قطاع العالم يف املنطقة 

والعامل، وال�شتفادة من الفر�س املتاحة لبناء 

عالقـــات �رشاكة مثمـــرة وم�شتدامة بني كافة 

املوؤ�ش�شات العالمية امل�شاركة«.

واأعـــرب عـــن تطلعـــه مل�شاركـــة املوؤ�ش�شات 

الإعالميـــة يف جمهوريـــة اأوروغـــواي يف هذا 

احلدث العاملي البـــارز يف ظل ما متتلكه من 

تاريـــخ عريق من العمـــل الإعالمي الذي ميتد 

لع�رشات ال�شنني.

تعد قناة Canal 4 اأو »القناة 4« واملعروفة 

�شابقا با�شم Monte Carlo TV ثاين 

اأقدم قناة تلفزيونية يف البالد وبداأت بثها عام 

1961 وتقع يف مونتفيديو باأوروغواي.

وبـــداأت �شحيفـــة اإل بايي�س  ال�شـــدور يف 14 

 Medios شبتمرب 1918 فيما تعد جمموعة�

Publicos اأكـــرب جمموعـــة اإعالمية يف 
اأوروغـــواي، وتاأ�ش�شت منـــذ 100 عام وجتمع 

اليوم قناتني تلفزيونيتني، و24 حمطة اإذاعية 

يف جميع اأنحاء البالد ويديرها فريق مكون من 

اأكرث من 400 �شخ�س.

اأبوظبي-الوحدة:

اأطلق الأر�شيـــف واملكتبة الوطنيـــة فعاليات 

موؤمتـــر الرتجمة الـــدويل الثاين حتـــت �شعار 

»الرتجمة وحفظ ذاكرة الوطن: �شورة الإمارات 

يف الثقافات والآداب والرتاث الفكري العاملي« 

يوم الثنني 9 مايـــو 2022، وقد افتتح املوؤمتر 

�شعـــادة عبـــد اهلل ماجـــد اآل علـــي مدير عام 

الأر�شيف واملكتبة الوطنية بالإنابة بكلمة رحب 

فيها بجميع امل�شاركني، واأكد فيها اأن الإمارات 

على مر الع�شور ظلت مرفاأ وموئاًل لذوي العقول 

والألباب، حتى غدت نربا�شًا ثقافيًا لن�رش العلوم 

واملعارف والآداب وثقافة الت�شامح والإخاء، وقد 

�شهد العامل باأ�رشه بروعة اإجنازاتها يف خمتلف 

الأ�شعدة.

واأ�شـــاد �شعادته بالربنامج احلافـــل للموؤمتر، 

والذي ي�شارك فيه اأكرث من 70 باحثًا وخمت�شًا 

واأكادمييًا من 25 دولة من جميع قارات العامل، 

م�شرياً اإىل اأن املوؤمتر قد اأتاح -�شمن فعالياته- 

فر�شة لعدد من املرتجمني ال�شباب املجتهدين 

من داخل دولة الإمارات وخارجها يف هذا العام 

فر�شة امل�شاركة ببحوث واعدة.

هذا وقـــد ت�شمنت فعاليات اليـــوم الأول ثالث 

جل�شات متتاليـــة: اأدار اجلل�شـــة الأوىل ال�شيد 

حمد املطـــريي مديـــر اإدارة الأر�شيفـــات، وقد 

ا�شتملت على كلمة افتتاحية األقاها ال�شيد حمد 

احلمريي مدير اإدارة البحوث واخلدمات املعرفية 

بالأر�شيـــف واملكتبة الوطنية، ثم كلمة املوؤمتر 

الرئي�شيـــة بعنوان »رحلـــة يف ذاكرة الإمارات 

بلغات عديدة: الأ�شعار الوطنية لل�شيخ حممد 

بن را�شد اآل مكتوم بـــني التاريخ والأ�شطورة« 

األقاها الربوفي�شور �شديق جوهر خبري الرتجمة 

بالأر�شيف واملكتبة الوطنية، ومن�شق الفعاليات 

الأكادمييـــة يف املوؤمتـــر. ويف نهاية اجلل�شة 

مت عر�س فيلـــم وثائقي عن تاريـــخ الإمارات 

والأر�شيف واملكتبة الوطنية. 

يف كلمة الفتتاح، اأكد احلمريي اأن �شم املكتبة 

الوطنيـــة اإىل الأر�شيف يقت�شـــي تو�شيع اآفاق 

الرتجمـــة نحو ف�شاءات جديدة مـــن اأجل نقل 

املعرفة مبختلف فروعها، وتوطينها لدفع عجلة 

التقدم اإىل الأمام؛ م�شرياً اإىل ان موؤمتر الرتجمة 

ال�شنوي الذي ينظمه الأر�شيف واملكتبة الوطنية 

ميثل اإ�شافة مهمة لقطـــاع الرتجمة يف الوطن 

العربي، خا�شة يف ظـــل الدرا�شات التي تنتقد 

واقع الرتجمة يف الدول العربية.

فيمـــا ا�شتطلـــع الربوفي�شور جوهـــر يف كلمة 

املوؤمتر- ال�شعر الوطني ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد اآل مكتوم -رعاه اهلل- باعتباره 

تاأريخًا حلركة املجتمع الإماراتي نحو احلداثة 

منـــذ عهود ما قبل النفط حتـــى الوقت الراهن، 

بعدمـــا لم�شـــت الإجنـــازات الإماراتية حدود 

الأ�شطورة وحققت معجزات يف جمالت عديدة 

من التطور والنماء.

اجلل�شـــة  ُعقـــدت  املوؤمتـــر،  اأيـــام  اأول  ويف 

العلمية الثانيـــة بعنوان )م�شـــارات الرتجمة 

بـــني احلداثة وتاأ�شيـــل الرتاث( التـــي اأدراتها 

الأ�شتاذة عائ�شة الظاهري رئي�س ق�شم الرتجمة 

والن�رش بالأر�شيـــف واملكتبة الوطنية. و�شمت 

اجلل�شـــة عدداً من البحوث التي يقدمها كل من 

الأ�شتاذة الدكتـــورة باربرا مي�شالك بيكول�شكا، 

من جامعة جاغيلونيـــان مبدينة كراكوف يف 

بولندا حيـــث تقدم اأطروحة بعنـــوان »�شورة 

الإمـــارات يف بولندا بناًء علـــى الأدب والرتاث 

الثقايف الإماراتي املرتجم«، وقدم الربوفي�شور 

عبد الرحمن بيجار من جامعة ويلفريد لوريري 

باأونتاريـــو يف كندا درا�شة بعنـــوان )القادمون 

اجلـــدد اإىل الأماكن اجلغرافيـــة: �شبه اجلزيرة 

العربيـــة كما ترجمها �شموئيـــل واآمي زومير(. 

و�شمـــت اجلل�شة اأي�شـــًا ثالثة بحـــوث اأخرى 

مقدمة مـــن كل من: الربوفي�شور وائل ح�شن من 

جامعة اإلينـــوي بالوليات املتحدة الأمريكية، 

والربوفي�شور اإيغور مافري من جامعة ليوبليانا 

يف �شلوفينيا، بالإ�شافة لبحث بعنوان: )ما بعد 

احلداثة: مع�شلة املرتجمني( األقاه الربوفي�شور 

تريين�س كريـــج من جامعة ماونت األي�شون يف 

مقاطعة نيوبرونزويك بكندا.

ويف اجلل�شـــة العلميـــة الثالثـــة التي عقدت 

يف اليـــوم الأول بعنوان: )مقاربـــات اأكادميية 

يف الرتجمـــة والثقافة والأدب(، التـــي اأدارتها: 

الأ�شتـــاذة �شمية الها�شمي مـــن ق�شم الرتجمة 

والن�رش  بالأر�شيف واملكتبة الوطنية، �شت اأوراق 

بحثية تتناول عدة ق�شايا يف ميدان الرتجمة، 

ا�شتهلهـــا الدكتور فهد عطيف من جامعة امللك 

خالد باململكة العربية ال�شعودية ببحث بعنوان 

»حتليل اخلطـــاب القائم علـــى البيانات يف 

الرتجمة: من اأجل تدريب املرتجمني ب�شكل فعال 

من خالل دورات تدريبية قائمة على البيانات«، 

ثم قدمت الدكتـــورة اأ�شماء الدحيم من جامعة 

اخلليج للعلوم والتكنولوجيا  بالكويت درا�شة 

بعنوان  »ترجمة اخلطاب الطبي اأثناء جائحة 

كوفيـــد 19: درا�شة حالة لرتجمة امل�شطلحات 

الطبية اإىل اللغة العربية«، ودار البحث الثالث 

الذي قدمته الدكتورة ملياء حممود نبيل فريري، 

مـــن جمهورية م�رش العربيـــة حول »الرتجمة 

ال�رشديـــة يف الن�شو�ـــس الدراميـــة«.  ثم قدم 

الدكتور جمال حممد جابر  من جامعة الإمارات 

العربيـــة املتحدة بحثـــًا بعنـــوان » ترجمة 

الإعالنات التجارية من الإجنليزية اإىل العربية 

يف الإمارات العربية املتحدة: م�شكالت التكافوؤ 

اللغـــوي والتوا�شـــل بني الثقافـــات«، وقدمت 

الأ�شتاذة �شريين عبد الوهاب من  جامعة اأو�شلو 

يف الرنويج بحثًا بعنوان »ترجمة م�رشحيات 

هيرنيك  اإب�شن: التحديات واملقاربات املقارنة«، 

واختتمت فعاليـــات اليـــوم الأول من املوؤمتر 

ببحث قدمه الدكتور حممـــد زاقود من جامعة 

الإمارات العربية املتحـــدة بعنوان: »التلطف 

يف ترجمة اأدب الأطفال: حالة الرتجمة العربية 

لرواية توين »الأمري والفقري«. 

اأبوظبي-وام:

 يحتفـــي معر�س اأبوظبـــي الدويل للكتاب 

الـــذي ينظمه مركز اأبوظبـــي للغة العربية 

التابع لدائرة الثقافة وال�شياحة - اأبوظبي 

بعميد الأدب العربي الدكتور »طه ح�شني« 

ك�شخ�شيـــة حمورية لدورتـــه الـ31 خالل 

الفرتة من 23 اإىل 29 مايو املقبل يف مركز 

اأبوظبي الوطني للمعار�س مب�شاركة نخبة 

من كبـــار الأدباء واملفكرين والنا�رشين من 

جميع اأنحاء العامل.

ميثـــل هذا الختيـــار حر�ـــس املركز على 

التعريـــف بقامـــة اأدبية وفكريـــة مرموقة 

ا�شتطاعـــت اأن تـــرتك ب�شمـــة لفتة على 

�شعيد الأدب والفكر والثقافة العربية وبقت 

منجزاتهـــا خالدة بعد اأكرث من اأربعة عقود 

على رحيل �شاحبها اإذ اأ�ش�س »طه ح�شني« 

مل�رشوع تنويـــري يف العامل العربي خالل 

القرن الع�رشين وبقيـــت اأعماله ومنجزاته 

قاعـــدة اأ�شا�شيـــة ميكـــن النطـــالق منها 

ملوا�شلة اجلهـــود الثقافية واملعرفية التي 

تدفع باجتاه تر�شيـــخ مكانة الأدب واللغة 

العربية.

وقال �شعيد حمدان الطنيجي املدير التنفيذي 

ملركز اأبوظبي للغة العربية بالإنابة مدير 

معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب:« بعد قرابة 

50 عامًا على رحيله مازال فكر واأدب ومنجز 

طه ح�شني ماثـــاًل اأمامنا اإىل اليوم ومنبعًا 

ينهل منه الدار�شون والباحثون بعلوم اللغة 

العربية وفكرهـــا الأ�شيل ونحن يف املركز 

اإذ نحتفي بهذه ال�شخ�شية املحورية فاإننا 

نقـــدّم لالأجيال اجلديـــدة خال�شة معارفه 

وفكـــره واأعماله وحياته ال�شخ�شية ونفتح 

اأمامهم بوابة وا�شعـــة ليتعرّفوا على تراث 

تاريخهم الثقايف العربي الأ�شيل وي�شتفيدوا 

من املعارف واخلربات اجلليلة التي تركها 

لنا عميد الأدب العربـــي«. واأ�شاف : » اأن 

الأدبية والثقافية  ا�شت�شافة ال�شخ�شيـــات 

ذات احل�شور على �شاحات الفكر واملعرفة 

والفنـــون ي�شهـــم يف تقريـــب الآراء ويدفع 

باجتاه تعزيز مكانة معر�س اأبوظبي الدويل 

للكتاب الـــذي بات جزءاً اأ�شياًل يف �شناعة 

الكتاب فهو حدث ا�شتطاع اأن يوؤكد مكانته 

كرافد للحراك الثقـــايف املحلي والإقليمي 

والعاملي على حدّ �شواء ملا يح�شده �شنويًا 

من نخب اأدبية وفكرية وفنية تتالقى كلها 

للتحاور بالوعي واملعرفة والإبداع ليبقى 

املعر�س �شعلة تنطلق مـــن اإمارة اأبوظبي 

ويعك�س اأهمية الكتاب بو�شفه الأداة الأهّم 

لبناء الأمم واملجتمعات والثقافة التي ُتعدُّ 

اليوم لغة احلوار بـــني خمتلف احل�شارات 

وال�شعوب«.

وينظـــم املعر�ـــس يف �شيـــاق الحتفـــاء 

ب�شخ�شيتـــه املحوريـــة و�شمـــن جنـــاح 

خم�ش�س اأربع ندوات ت�شم نخبًة من النقاد 

واملفكرين والأدباء العرب والأجانب لت�شليط 

ال�شـــوء علـــى اأربعة حمـــاور اأ�شا�شية من 

جتربة الدكتور طه ح�شني الفكرية والثقافية 

والأدبية اإىل جانب مقال يومّي باأقالم نخبة 

من العارفني بتجربة طه ح�شني يف الن�رشة 

اليوميـــة للمعر�س بالإ�شافـــة اإىل اجلناح 

املخ�ش�س لل�شخ�شية املحورية. ومن بني 

اأبرز ال�شخ�شيات امل�شاركة معايل الدكتورة 

اينا�س عبد الـــدامي وزيرة الثقافة امل�رشية 

وال�شاعر والناقد ال�شوري اأدوني�س و�شعادة 

الدكتور علي بن متيم رئي�س مركز اأبوظبي 

للغة العربية و الدكتور �شالح ف�شل رئي�س 

جممـــع اللغة العربيـــة بالقاهرة و معايل 

حممد املـــر رئي�س جمل�ـــس اإدارة موؤ�ش�شة 

مكتبة حممد بن را�شد اآل مكتوم.

وي�شهد املعر�س تد�شني �شل�شلة خم�ش�شة 

لن�رش الدرا�شات والأبحاث التي تتناول فكر 

واأعمال و�شرية الدكتور طه ح�شني بالتعاون 

مع نخبة من النا�رشيـــن العرب ف�شاًل عن 

رعاية ن�رش طبعات جديدة من اأعمال عميد 

الأدب العربـــي وحتويـــل خمتـــارات منها 

لالأ�شكال احلديثة من املطبوعات ال�شمعية 

والرقمية الإلكرتونية وامل�شورة.

اأبوظبي-الوحدة:

اأكد حمد عبـــداهلل املحيا�س الرئي�ـــس التنفيذي لل�رشكة 

الوطنيـــة لل�شمان ال�شحـــي /�شمان/ اأن يـــوم الإمارات 

الطبـــي ي�شلط ال�شوء على الإجنـــازات ال�شتثنائية التي 

حققتها دولـــة الإمـــارات يف القطاع ال�شحـــي ب�شواعد 

جنود خط دفاعنـــا الأول الذين �شخروا جهودهم للحفاظ 

على �شحة املجتمع و �شطروا بعطائهم املتوا�شل اأ�شمى 

معاين الإن�شانية لي�شاهموا يف تعزيز جودة حياة الأفراد 

مبا يتما�شى مع روؤية قيادتنا الر�شيدة التي ت�شع �شحة 

و�شالمـــة املجتمع على راأ�س اأولوياتها و حتقيق الأهداف 

الوطنية الرامية اإىل الرتقاء مبنظومة الرعاية ال�شحية يف 

الدولة و تعزيز تناف�شيتها.

وقال املحيا�س يف ت�رشيح له يف هذا ال�شدد : » نفخر يف 

/�شمـــان/ بكوادرنا الطبية العاملة �شمن ال�رشكة و لدى 

�شبكة مزودي اخلدمات الطبية التابعة لنا و نثمن جهودهم 

املتوا�شلة للعمل على دعم اأهدافنا الرامية اإىل تزويد اأفراد 

املجتمع با�شتمرارية الو�شول اإىل خدمات الرعاية ال�شحية 

ب�شهولـــة ونوؤكد يف الوقت نف�شه التزامنا مبوا�شلة تقدمي 

خمتلف اأ�شكال الدعم الالزم لتمكني الكوادر الطبية من اأداء 

دورهم النبيل ودعم القطاع ال�شحي ب�شكل عام لتحقيق 

املزيـــد من الإجنازات الرائدة على م�شتوى القطاع حمليا 

ودوليا ».

»طه ح�سين« ال�سخ�سية المحورية لمعر�ض اأبوظبي الدولي للكتاب �سمان : يوم الإمارات الطبي ي�سلط ال�سوء 

على الإنجازات ال�ستثنائية للقطاع ال�سحي

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

االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول: شبانة فياض فياض عباس صاحب   الجنسية:  الهند، عن كامل 

حصصه البالغة 100%

 اىل الطرف الثاين:  مهناز حنان    الجنسية: كندا لتصبح مالك الرخصة 

التنمية  الزينة للتجميل ( رخصة صادرة من دائرة  التجاري )صالون باب   باالسم 

االقتصادية بعجامن برقم ملف )96321( واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجامن

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

نرش هذا االعالن ، فمن لديه اي اعرتاض عىل ذلك اتخاذ االجراءات القانونية.

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

من :الطرف األول:  احمد اسامعيل عيل اسامعيل البلويش  الجنسية: االمارات عن 
كامل حصته البالغة 100%

 اىل الطرف الثاين:  عبدالرحمن بجايت موندياتادكا الجنسية: الهند
  باالسم التجاري ) عيناوي لتجارة املواد الغذائية( رخصة صادرة من دائرة التنمية 

االقتصادية بعجامن برقم ملف )15547( واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجامن
 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 يوما من تاريخ 

نرش هذا االعالن.
 عىل ان يتم تغيري الشكل القانوين اىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م وتغيري االسم 

التجاري اىل عيناوي لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م )رشكة الشخص الواحد (.

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

بكامل  االمارات  الجنسية:  الكتبي   سلطان  سامل  جراح  سامل  األول:   :الطرف  من 
حصصه البالغة 100%

الجنسية: بنغالديش لتصبح  ازاد     الثاين:   ريشام اخرت لويك محمد  الطرف   اىل 
مالك الرخصة 

التنمية  دائرة  من  صادرة  رخصة   ) للخراطة  السهم  )ورشة  التجاري  باالسم   
االقتصادية بعجامن برقم ملف )104218( واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجامن

 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 يوما من تاريخ 
نرش هذا االعالن ، فمن لديه اعرتاض عىل ذلك اتخاذ االجراءات القانونية.

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

االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول:  ورثة بخيت محمد صقر الرايحي العلييل   الجنسية: االمارات 

بنسبة 100% 

 اىل الطرف الثاين:   محمد بخيت محمد الرايحي العلييل   الجنسية: االمارات

االقتصادية  التنمية  دائرة  من  صادرة  رخصة  الحسنني(  كراج   ( التجاري  باالسم   

بعجامن برقم ملف )103172( واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجامن

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

نرش هذا االعالن.
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 المارات العربية المتحدة

وزارة العدل

 المارات العربية المتحدة

وزارة العدل

 المارات العربية المتحدة

وزارة العدل

 المارات العربية المتحدة

وزارة العدل

الكاتب العدل العام الكاتب العدل العامالكاتب العدل العام الكاتب العدل العام

 تنازل / بيع 
اإعلن 

 تنازل / بيع 
اإعلن 

 تنازل / بيع 
اإعلن 

 تنازل / بيع 
اإعلن 

 اإعالن فقدان جواز �سفر 

ام��ران  محمد   / املدعو  فقد   
،الجنسية  منان  عبدول  حسني 
ب��ن��غ��الدش ج���واز س��ف��ره رقم 
ممن  الرجاء   )BQ0740259(
سفارة  إىل  تسليمه  عليه  يعرث 
مركز  أقرب  إىل  أو  بنغالدش   

رشطة مشكوراً.    

اإعالن فقدان جواز �سفر 

 فقد املدعو / نيشيل هريميديال 

جواز  الفلبني  ،الجنسية  ميندوزا 

 )A2554700P( رق��م  سفره 

تسليمه  عليه  يعرث  ممن  الرجاء 

إىل سفارة  الفلبني  أو إىل أقرب 

مركز رشطة مشكوراً.    
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 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة:  مؤسسة النوعية الجديدة لرتكيب 

انظمة السالمة 

رخصة رقم : CN- 1128270 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / راشد عيل سيف مالطم ال عيل من مالك إىل رشيك 

تعديل نسب الرشكاء / راشد عيل سيف مالطم ال عيل من %100 إىل 51% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة شاكو موري كويت كل شاكو )49%( 

تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة

 NEW QUALITY SAFETY SYSTEMS EST من  تجاري  إسم  تعديل 

 NEW QUALITY إىل السالمة  انظمة  لرتكيب  الجديدة  النوعية  مؤسسة   -

SAFETY SYSTEMS L.L.C - النوعية الجديدة لرتكيب انظمة السالمة ذ.م.م 

التنمية  دائ��رة  مراجعة  اإلع��الن  هذا  عىل  اع��رتاض  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 محمصة بيت القهوة واملكرسات 

رخصة رقم : CN- 2505723 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة مصطفى اسامعيل محمد الربعي )24%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة شاكر البدراوي شاكر عبدالرازق )%25(   

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة رشاد محمد السيد بدر )51%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف شاكر البدراوي شاكر عبدالرازق 

تعديل وكيل خدمات / حذف عيىس سعيد نارص خلفان املزروعي 

تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة 

 BAIET ALQAHUA AND MUKASARAT TOASTER تعديل إسم تجاري من

 BAIET ALQAHUA &ALMUKASARAT محمصة بيت القهوة واملكرسات إىل -

TOASTER L.L.C - محمصة بيت القهوة واملكرسات 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.

لتصليح  األصيل  الفارس  كراج  السادة:   / بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
السيارات 

رخصة رقم : CN- 1905055 قد تقدموا إلينا بطلب : 
تعديل   )100%( الدين  زين  كامل  نادر  إضافة   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الرشكاء تنازل وبيع / حذف فاطمه مبارك شعفان رميدان العامري 
تعديل رأس املال / من NULL إىل  50000 

تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م
 AL FARES AL ASEEL AUTO REPAIR  / من  تجاري  إسم  تعديل   
 AL FARES   - AL كراج الفارس األصيل لتصليح السيارات إىل - GARAGE
 ASEEL AUTO REPAIR GARAGE SOLE PROPRIETOR SHIP
L.L.C - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C  كراج الفارس األصيل لتصليح 

السيارات رشكة الشخص الواحد ذ.م.م   
التنمية  دائ��رة  مراجعة  اإلع��الن  هذا  عىل  اع��رتاض  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 الس���ادة/  منو 
للفعاليات والتسويق االعالمي

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  3641636   : 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 الس���ادة/  أون ذا 
شيلف للوساطة التجارية

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  3641018   : 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.

هداف  الس���ادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائ��رة  تعلن   
للنقليات العامة   

رخصة رقم :  CN - 1034042 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة يوسف احمد حسن احمد 

املنهايل 100%   
محمد  مرعي  غصون  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

دويس الكثريي
 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 انرتاكت للطباعة 
رخصة رقم : CN- 1027894 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة دالل سعيد مهري سعيد 
القبييس )100%( 

تعديل وكيل خدمات / حذف دالل سعد مهري سعيد القبييس 
بادات  تنازل وبيع / حذف كونهاوا كوروتاال  تعديل الرشكاء 

كونهاوا كوروتاال بادات 
 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 : سامنون للطباعة

 رخصة رقم : CN- 3960705 قد تقدموا إلينا بطلب : 

 -  SUNMOON TYPING  / من  تجاري  إسم  تعديل 

 SUNMOON TRAVELS AND إىل  للطباعة  سامنون 

TYPING - سامنون للسفريات وللطباعة 

تعديل نشاط / إضافة بيع تذاكر السفر )7911007( 

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 

دائرة التنمية االقتصادية خالل يوم واحد من تاريخ نرش هذا 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

الس���ادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائ��رة  تعلن 
السهول الخرضاء لتجارة االغنام

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  1161756   : 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 الس���ادة/  متاين 
لتجارة التمور

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  3644443   : 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.

العامة  للنظافة  ناجايش  رحيل  السادة:   / بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 3961180 قد تقدموا إلينا بطلب :
تنازل وبيع/ رحيل ناجايش توررا من رشيك إىل مالك تعديل   تعديل الرشكاء 

نسب الرشكاء / رحيل ناجايش توررا من  %49 إىل 100% 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف نارص عيل نارص الغيثي 

الشخص  رشكة  إىل  محدودة  مسؤولية  ذات  رشكة  من   / قانوين  شكل  تعديل 
الواحد ذ.م.م 

 RAHEL NEGASHE GENERAL CLEANING تعديل إسم تجاري من 
 RAHEL  NEGASHE إىل ذ.م.م  العامة  للنظافة  ناجايش  رحيل   -   L.L.C
 -   GENERAL CLEANING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

رحيل ناجايش للنظافة العامة - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م
التنمية  دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   
الدائرة  فإن  وإال  اإلعالن  هذا  نرش  تاريخ  من  ايام  سبعة  خالل  االقتصادية 
املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة/ موست كراديبيل 
للصيانة العامة 

رخصة رقم : CN- 3861927 قد تقدموا إلينا بطلب : 
 MOST CREDIBLE GENERAL تعديل إسم تجاري من
العامة  للصيانة  كراديبيل  موست   -  MAINTENANCE
 MOST CREDIBLE  SIGN AND GENERAL إىل 
MAINTENANCE - موست كراديبيل ساين اند للصيانة 

العامة  
مراجعة  اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق  من  كل  فعىل 
دائرة التنمية االقتصادية خالل يوم واحد من تاريخ نرش هذا 
اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى 
بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الس���ادة/  جرين 
اوبونيكس للخدمات الزراعية

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  3009361   : 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 الس���ادة/  تيارا 
للصيانة العامة

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1466123  : 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 الس���ادة/  جولدن فيذر لالملنيوم 

والزجاج 

رخصة رقم : CN -  3896420 قد تقدموا إلينا بطلب:

الحوسني  سيار  عبدالله  نجم  راشد  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

100%

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف خالد احمد نارص العجم الحرضمي  

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 : كافيه نم نم اند مور 

رخصة رقم : CN- 2684695 قد تقدموا إلينا بطلب : 

 1x1 0 إىلx0 تعديل لوحة اإلعالن إجاميل من مساحة

تعديل إسم تجاري من / NUM NUM & MORE CAFE - كافيه نم نم اند مور إىل 

REALITY CAFE & RESTAURANT  - مطعم وكافيه رياليتي 

 / نشاط  تعديل   )5610003( )كافترييا(  الخفيفة  الوجبات  بيع  إضافة   / نشاط  تعديل 

حذف بيع مرشوبات باردة وساخنة - تاجر أبوظبي )سيارة متنقلة )5630004.2( 

متنقلة(  )سيارة  أبوظبي  تاجر   - الطازجة  العصائر  بيع  حذف   / نشاط  تعديل 

 )5630003.1(

متنقلة(  )سيارة  أبوظبي  تاجر   - الخفيفة  الوجبات  بيع  حذف   / نشاط  تعديل 

 ) 5610003.2(

تعديل نشاط / حذف بيع الحلويات الجاهزة - بالتجزئة - تاجر أبوظبي )سيارة متنقلة( 

 ) 4721015.1(

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل 

يوم واحد من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : رويال اربيان 
لتجارة الكمبيوتر 

رخصة رقم: CN- 1094731 قد تقدموا إلينا بطلب :
 ROYAL ARABIAN  / م��ن  ت��ج��اري  إس��م  تعديل   
COMPUER TRADING -  رويال اربيان لتجارة الكمبيوتر 
 ROYAL ARABIAN SMART  TECHNOLOGIES إىل

- رويال اربيان للتقنيات الذكية 
 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
دائرة التنمية االقتصادية خالل يوم واحد من تاريخ نرش هذا 
اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى 
بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الس���ادة/  امجاد 
الحارض للديكورات والصيانة 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3969333  : 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.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الس���ادة/  نقش 
ولون للتصميم الداخيل 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  3683894   : 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.

ذا  الس���ادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
بلوزمز كت للتجارة العامة 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3963661  : 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.
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ادارة الرتاخي�ص التجارية
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 اإلغاء اعالن �سابق

�إعالن ت�شفية �شركة

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ إلبوت 

مارين لصناعة القوارب 

رخصة رقم : IN -  2003178 قد تقدموا إلينا 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 : يس ام ايه - يس جي ام وكالة شحن -اس 
اي- ذ.م.م  

رخصة رقم : CN- 1172808 قد تقدموا إلينا بطلب :
 CMA CGM تعديل الرشكاء تنازل وبيع / يس ام ايه يس جي ام ايجنسيز ورلدوايد 

AGENCIES WORLDWIDE من رشيك إىل مالك
 CMA CGM ورلدوايد  ايجنسيز  ام  جي  يس  ايه  ام  يس   / الرشكاء  نسب  تعديل   
ميكانيل  إضافة  مدير/  تعديل  إىل 100%  AGENCIES WORLDWIDE من 49% 

ازهري 
 AL AWEIDA تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف العويضة للشحن والخدمات البحرية

 SHIPPING & MARINE SERVICES
تعديل مدير/ حذف خالد محمد عويضه راشد القبييس 

تعديل شكل قانوين / من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 
يس   -  C MA-CGM SHIPPING AGENCY-SE-LLC من  تجاري  إسم  تعديل   
 CMA CGM SHIPPING إىل ذ.م.م   اي-  اس   - وكالة شحن  ام  - يس جي  ايه  ام 
AGENCY-SE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C - يس ام ايه يس جي ام وكالة 

شحن اس اي - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل 
سبعة أيام 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 :  صناع الثقه لصيانة السيارات 

رخصة رقم : CN- 3747122 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة هادي محمد سامل بخيت الراشدي )50%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة عىل مصبح سامل سعيد الكعبي )50%(

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف صالح عىل صالح نارص الهاممي تعديل رأس 

املال من NuLL  إىل 300000 

تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة 

 TRuST MAKERS FOR CAR MAINTENANCE تعديل إسم تجاري من

 TRuST MAKERS FOR CAR إىل  السيارات  لصيانة  الثقه  صناع   -

MAINTENANCE L.L.C - صناع الثقة لصيانة السيارات 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.

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 
االسم التجاري:  سبورتيكس اليف ستيال ذ.م.م 

 عنوان الرشكة: العني ، البوادي مول
  CN-1161429 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:
1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/   الهاميل ورشكاه، محاسبون قانونيون،  كمصفي 
بناًء عىل قرار محرض  قانوين للرشكة بتاريخ  26-4-2022  وذلك 
بالرقم  العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  العمومية غري  الجمعية 

2205016823     :
 تاريخ التعديل:   2022-5-7

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي 
املعني خالل مدة 30 يوماً من تاريخ نرش هذا االعالن.

الدبيس  الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
للمقاوالت والصيانة العامة

رخصة رقم : CN -  2934434 قد تقدموا إلينا بطلب:
اضافة عوض صالح عيل حمد  وبيع/   تنازل  الرشكاء  تعديل 

الهاجري 100%   
نارص  محسن  محمد  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

النعيمي
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.

البناء  مواد  لتجارة  االبداع  نجوم  السادة: رشكة   / بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

- ذ.م.م 

رخصة رقم: CN- 1142011 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حمد سعيد حمد ضويخ املنصوري من رشيك إىل مالك 

تعديل نسب الرشكاء / حمد سعيد حمد ضويخ املنصوري من %51 إىل 100%

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف نضال جهاد الشحاده 

تعديل شكل قانوين / من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

 STARS CREATIVE BuILDING MATERIALS من  تجاري  إسم  تعديل 

إىل  ذ.م.م   - البناء  مواد  لتجارة  االبــداع  نجوم  رشكة   -   TRADING. CO L-L-C

 STARS CREATIVE BuILDING MATERIALS TRADING - SOLE

الشخص  - رشكة  البناء  مواد  لتجارة  االبداع  نجوم   -   PROPRIETORSHIP L.L.C

الواحد ذ.م.م  

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل 

سبعة ايام 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: قاسيون للحلويات - ذ.م.م 
رخصة رقم : CN- 2134151 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / احمد محمد الجباوي من رشيك إىل مالك 
تعديل نسب الرشكاء / أحمد محمد الجباوي من  %49 إىل 100% 

الشاميس  عيل  سعيد  خليفة  مطر  / حذف  وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 
رشكة  إىل  محدودة  مسؤولية  ذات  رشكة  من   / قانوين  شكل  تعديل 

الشخص الواحد ذ.م.م  
تعديل إسم تجاري من QASuN SWEETS-L.L.C  - قاسيون للحلويات 
 GASuN SWEETS - SOLE  PROPRIETORSHIP ذ.م.م إىل -

LLC - قاسيون للحلويات - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م
تعديل نشاط / حذف  بيع الحلويات - بالتجزئة )4721015(   

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 
فإن  وإال  اإلعــالن  هذا  نرش  تاريخ  من  ايام  سبعة  خالل  االقتصادية 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 
االسم التجاري:  الغفيل للمقاوالت العامة ذ.م.م 

 عنوان الرشكة: جزيرة ابوظبي، رشق 0-2-18 الشيخ محمد احمد 
حامد 

  CN-1020088 :رقم القيد يف السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

محكمة  محكمة  بناًء عىل حكم  وذلك  الرشكة  وتصفية  - حل   1
امارة  يف  للقضاء   2022-2-17 بتاريخ  التجارية  املحكمة  ابوظبي، 

ابوظبي. 
رضا  بالعمى،  سامل  املرزوقي،  عبداملجيد  السادة/      تعيني   -  2

درويش كمصفي قضايئ للرشكة بتاريخ 2022-2-17
  تاريخ التعديل:   2022-5-8 

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي 
املعني خالل مدة 30 يوماً من تاريخ نرش هذا االعالن.

الدرجة  الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
الذهبية للطباعة وتصوير املستندات 

رخصة رقم : CN -  1079628 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة عبدالهادي مرزوق نارص 

مرزوق الهاجري 100%
ابراهيم  يوسف  ابراهيم  وبيع/ حذف  تنازل  الرشكاء  تعديل 

القالف النعيمي
مراجعة  اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق  من  كل  فعىل 
تاريخ  من  يوماً  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة: كوقنا تكنولوجي 
سوليوشنز ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 2648205 قد تقدموا إلينا بطلب :
 COGNA TECHNOLOGY / تجاري من  اسم  تعديل   
سوليوشنز  تكنولوجي  كوقنا   -   SOLuTIONS L.L.C
 G42 HEALTHCARE  TECHNOLOGY إىل  ذ.م.م 
تيكنولوجي  كري  هيلث   42 - جي    SOLuTIONS L.L.C

سوليوشنز ذ.م.م 
 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
دائرة التنمية االقتصادية خالل يوم واحد من تاريخ نرش هذا 
اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى 
بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

ستار  مطعم  السادة   / بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
ريجنيس 

رخصة رقم : CN- 2103755 قد تقدموا إلينا بطلب : 
خلفان  حسن  عيىس  إضافة   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الزعايب )100%( 
تعديل وكيل خدمات / حذف زهره عيىس محمد عبدالله 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف عابد فاروق محمد رياض 
 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 رشكة األمري للتجارة واالسترياد - ذ.م.م  

رخصة رقم : CN- 1116387 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / محمد عطا عليان ابو عمره من رشيك إىل مالك 

تعديل نسب الرشكاء / محمد عطا عليان ابو عمره من  %49 إىل 100% 

لوحة  تعديل  الربيعي  احمد محمد سعيد  / حذف محمد  وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

 1x1 3 إىلx1 اإلعالن / إجاميل من مساحة

تعديل شكل قانوين / من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

 AL AMEER TRADING AND IMPORTING CO. - تعديل إسم تجاري من

 ALAMEER TRADING AND  رشكة األمري للتجارة واالسترياد - ذ.م.م  إىل -  LLC

رشكة   -   IMPORTING COMPANY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

األمري للتجارة و االسترياد - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل 

سبعة أيام 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/  كالسيك فيو 
للعقارات   

رخصة رقم :  CN - 2948764 قد تقدموا إلينا بطلب:
عيل  محمد  عيل  نارص  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

املنصوري 100%   
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عيىس راشد عتيق خلفان 

املنصوري 
مراجعة  اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق  من  كل  فعىل 
تاريخ  من  يوماً  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ برلني لتجارة 

االدوات الصحية    

رخصة رقم :  CN - 1198448 قد تقدموا إلينا بطلب:

يسلم  فهد محمد صالح  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الزبيدي 100%   

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عمر صالح يسلم الزبيدي

 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.

لتأجري  الغابات   : السادة   / بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

السيارات رخصة رقم : CN- 2777663 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد 

ذ.م.م 

تعديل إسم تجاري من ALGHABAT RENT CARS - الغابات 

 ALGHABAT RENT CARS LLC-SOLE لتأجري السيارات إىل

PROPRIETORSHIP L.L.C - الغابات لتأجري السيارات ذم م - 

رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

 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.

بخصــوص  االقتصاديــة  التنمية  ــرة  دائ تعلن    
التجاري  باالسم   CN  -  3997566 رقم  الرخصــة 
تعديل  طلب  بإلغاء  ذ.م.م  هيلث  نكست  صيدلية 

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 -   3997566 / الرقم : د ت / ش ت

CA - 4447667  : رقم الخطاب

 نوع الرشكة: رشكة الشخص الواحد  ذ.م.م 
االسم التجاري:  نورث فارمز   ، رشكة الشخص الواحد  ذ.م.م 

عنوان الرشكة: ابوظبي، ابوظبي، شارع القرم، مبنى مجمع سمو الشيخ 
منصور بن زايد ال نهيان

  CN-4276770 :رقم القيد يف السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة
2 * تعيني السادة/   مريال عبدالحبيب لتدقيق الحسابات واالستشارات 
اإلدارية  كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ  28-3-2022 وذلك بناًء عىل قرار 
محرض الجمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم 

2250008804     :
 تاريخ التعديل:    2022-5-9 

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 
خالل مدة 30 يوماً من تاريخ نرش هذا االعالن.

لإعالناتكم بالوحدة: هاتف: 024488400 فاك�ص: 024488201

�إعالنات
يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
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  اسم الرشكة :  ايه يب اتش جرين ميلرز  ش. ذ.م.م
العنوان :   مكتب رقم H2-OFFICE 014 ملك عبدالعزيز محمد حسن الشيخ ، القصيص 

الثانية
الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري  1352632  رقم الرخصة  809932      
السجل  التأشري يف  تم  قد  بأنه  والسياحة يف ديب  االقتصاد  دائرة  تعلن  تعلن   مبوجب هذا 
التجاري لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي :  ايه & ام االنصاري لتدقيق 

الحسابات للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :28-1-2022 تاريخ تصديق القرار:   2022-1-28 

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم 1 - 2903 ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان، املركز التجاري االول 
واألوراق  املستندات  كافة  معه  مصطحباً   -04  2955598 فاكس:   -04  2955582  : هاتف 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم املصفي: ايه & ام االنصاري لتدقيق الحسابات  
العنوان :مكتب رقم 1 - 2903 ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان، املركز 

التجاري االول  

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

التجاري لديها لتصفية رشكة / ايه يب اتش جرين ميلرز ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور 

أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :28-1-2022 تاريخ تصديق القرار:   2022-1-28 

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

العنوان أعاله هاتف 2955582 04 فاكس: 2955598  04 مصطحباً معه كافة املستندات 

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

الثالثاء 10 مايو 2022ـ  العـدد 15039  الثالثاء 10 مايو 2022ـ  العـدد 15039 

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

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

رشكة/ ام اي جلوبال انرتناشيونال م م ح  منطقة حرة ، )رخصة رقم : 1085 ( والكائنة بـ 

مدينة دىب املنطقة الحرة ملطار ديب  ص.ب 293615، ديب ، دولة اإلمارات العربية املتحدة  

، واملرخصة لدى سلطة املنطقة الحرة ملطار ديب  ، ترغب هذه الرشكة املذكورة يف إعالن 

قرارها للكافة والذي تم إتخاذه بواسطة مجلس اإلدارة يف إجتامعه الذي عقد بتاريخ 29 

مارس 2022 بشأن إغالق وحل الرشكة.

وفقاً لذلك ،تهيب الرشكة بأي طرف معني باألمر ولديه أى مطالبات ىف مواجهتها عليه 

الربيد املسجل  تاريخ هذا اإلعالن عن طريق  تقديم هذه املطالبات خالل 15 يوماً من 

أو اإلتصال بـ :

السادة/ ام اي جلوبال انرتناشيونال م م ح  

ص.ب :  293615 دىب

ديب ، دولة اإلمارات العربية املتحدة 

هاتف رقم : 7805 - 236 4 971 +

aalbastaki@meglobal.biz :الربيد اإللكرتوين

 * لن يتم النظر ىف املطالبات التى ترد بعد إنتهاء فرتة اإلشعار واملحددة بـ  15 يوماً. 

�إ�شعار ت�صفية

الثالثاء 10 مايو 2022ـ  العـدد 15039 
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اإلماراتي، إىل جوالت حسم  أدنوك للمحرتفني  وصل دوري 
الدرع ومعركة البقاء يف املســابقة، مــع انطالق مباريات 
الجولــة 23، والتي تقــام عىل مدار اليــوم الثالثاء وغداَ 

األربعاء.
وتنطلــق الجولة، اليوم الثالثاء، بـــ 3 مباريات، ويلتقي 
العروبة مع ضيفه بني ياس عىل ستاد الفجرية، وعجمان 
مع ضيفه الوحدة عىل ستاد راشد بن سعيد، والشارقة مع 

خورفكان عىل ستاد الشارقة.
وتختتــم الجولة بـ 4 مباريات يــوم غد األربعاء، ويلتقي 
فيها شباب األهيل مع النرص عىل ستاد راشد، واتحاد كلباء 
مع ضيفه اإلمارات، والعني مع الجزيرة عىل ســتاد هزاع 

بن زايد، والوصل مع ضيفه الظفرة عىل ستاد زعبيل.
بالدرع، كل  تتويجه  املنتظر  البطل  وبالنســبة لحســابات 
املؤرشات تتجــه نحو العني متصــدر الرتتيب برصيد 55 
الجوالت األربع  نقطة، والــذي بات يحتاج 3 نقاط مــن 

املتبقية.
ولعل فوز العني عىل الجزيرة، صاحب املركز الثالث برصيد 
45 نقطة، ينهي معركة اللقب قبل 3 جوالت عىل النهاية، 

كما يكفي العني، التعادل يف 3 من مبارياته املتبقية.
أما خسارة العني يف الجولة 23، تبقي األمل أمام مطارديه 
الجزيرة، وكذلك الوحدة والشارقة، حال فوزهم يف الجولة 
نفسها، بينما تعني خسارة الوحدة والشارقة، الخروج من 

دائرة املنافسة عىل الدرع.

ناشد الروماني أوالريو كوزمني، مدرب 
باملساندة،  فريقه  جماهري  الشــارقة، 
عمر  من  املتبقية  األربع  الجوالت  خالل 
دوري أدنوك للمحرتفني، بداية من لقاء 
خورفكان اليوم ، ضمن الجولة 23 من 

عمر املسابقة.
صحفي:  مؤتمــر  يف  كوزمــني،  وقال 
تبقى  فيما  املهمــة  املرحلة  هــذه  "يف 
كأس  ونهائي  الــدوري  مباريــات  من 
رئيس اإلمارات، نحتاج بشــدة لتواجد 
الكبري  الدعم  بجانبنــا، وإىل  جماهرينا 

الذي يقدمونه لالعبني".
وأضاف: "الجماهري رشكاؤنا ووقودنا 
نحو تحقيق أهدافنا، ونسعى إىل تحقيق 
األخرية  األربع  الجوالت  يف  االنتصارات 
الــدوري، وإنهاء املوســم  عمــر  من 

بالتتويج بكأس رئيس اإلمارات".
املدرجات  الجماهري يف  وواصــل: "دور 
ال يقل أهمية عــن دورنا داخل امللعب، 
يف  لجهودنا  مكمل  املشــجعني  وتواجد 

دعم الالعبني وبث الحماس فيهم".
وأتم: "الشارقة يملك قاعدة جماهريية 

أكرب يف  عريضــة، ونتوقــع حضــورا 
سنسعى  جانبنا  املقبلة، ومن  املباريات 
النتائج  لدينا من جهد، لتحقيق  بكل ما 

اإليجابية التي تسعدهم".
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م��درب �لوحدة: �أنتظر 
ردة فع��ل قوي��ة �أمام 

عجمان
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�لريا�سة

�

مدرب �ل�سارقة منا�سد�ً �لجماهير: �أنتم 
وقودنا في مرحلة �لح�سم

كالديرون  جابرييــل  األرجنتينــي  أكد 
مدرب خورفكان، استعداد فريقه بشكل 
جيد للقاء الشــارقة اليــوم الثالثاء، يف 
الجولة 23 من دوري أدنوك للمحرتفني.

الصحفي  املؤتمــر  يف  كالديرون  وقــال 
اســتعد بشكل جيد  التقديمي: "فريقنا 
وصعوبة  أهمية  مدى  وندرك  للشارقة، 

املباراة للفريقني".
تحقيق  إىل  وأضاف: "خورفكان، يسعى 
لتحسني  ســعيه  إيجابية، ضمن  نتيجة 
ترتيبــه مع بقاء 4 جــوالت فقط عىل 

نهاية الدوري".
بمرحلة  يمر  الشــارقة  "بينما  وأكمل: 

جيــدة، بعد مشــاركته يف دوري أبطال 
الجولة  يف  بفــوزه  ذلك  آســيا، ووضح 

املاضية عىل الوحدة".
أداء أفضل  ننتظر  بدورنا  وأردف: "نحن 
لم  اليــوٍم، بعدما  خورفكان  العبي  من 
العروبة يف  الفــوز عىل  نوفق يف تحقيق 
املاضية، وأضعنــا عدة فرص  الجولــة 

سهلة للتسجيل".
يذكر أن خورفــكان، يحتاج إىل نقطتني 
فقط لتأمــني البقاء يف دوري املحرتفني 
الفريق  املقبل، ويحتل  املوسم  اإلماراتي 
برصيد 22  الحــادي عرش  املركز  حالًيا 

نقطة.

مدرب خورفكان: ننتظر �أد�ء �أف�سل 
�أمام �ل�سارقة

جــوران، مدرب  الرصبي  أكــد 
فريقه  صفــوف  أن  عجمــان، 
اليوم  للقاء الوحــدة  مكتملــة 
الثالثــاء، يف الجولــة 23 مــن 

دوري أدنوك للمحرتفني.
وقال جوران يف املؤتمر الصحفي 
غيابات  أي  توجد  التقديمي: "ال 
الوحدة،  لقاء  قبل  صفوفنا  عن 
الالعبني  قدرات  يف  وثقتي كبرية 

عىل تحقيق نتيجة طيبة". 
جيدة  معرفة  "لدينــا  وأضاف: 
الذي  األمــر  بالوحــدة، وهــو 
يساعدنا عىل التحضري ملواجهته، 
الفاصل بني  الوقت القصري  رغم 
لقاء بعد غٍد، ومواجهة الجزيرة 

يف الجولة املاضية".
وعن تراجع مســتوى الربازييل 

جوران: "لياندرو،  لياندرو، قال 
تأثر بعض اليشء باإلصابة التي 
تعرض لها مؤخــًرا، لكنه قادر 

خالل  مســتواه  اســتعادة  عىل 
املواجهات املقبلة".

سليمان،  سعيد  جانبه، قال  من 

"صعوبــة  عجمــان:  مدافــع 
مواجهة الوحدة، تكمن يف ضيق 
لقاء الجزيرة  وبني  بينها  الوقت 

يف الجولة املاضية".
وأضــاف: "مدربنــا جــوران، 
األخطاء التي  عــالج  عىل  عمل 
ارتكبناها خالل الجولة األخرية، 

وخرسنا بسببها من الجزيرة".
وأكمل: "أملنــا كبري يف تحقيق 
مع  ملعبنا،  عىل  إيجابية  نتيجة 
بقوة  للوحدة، املنافس  احرتامنا 
ترتيب  يف  األوىل  املراكــز  عــىل 
عجمان  أن  يذكــر  الــدوري". 
دوري  يف  بقائــه  عــىل  اطمأن 
املحرتفني املوسم املقبل، ويسعى 
املركز  يف  الحايل  ترتيبه  لتحسني 

التاسع برصيد 28 نقطة.

مدرب عجمان: لي�ست لدينا غيابات قبل 
لقاء �لوحدة

جريجــوري، مدرب  عيىس  الفرنــي  توقع 
الوحــدة، ردة فعــل قوية مــن العبيه أمام 
دوري  الجولــة 22 من  اليــوم ، يف  عجمان 
الوحدة يف  أدنــوك للمحرتفني، بعد خســارة 

الجولة املاضية من الشارقة )1-2(.
التقديمي: "أتوقع  الصحفي  املؤتمر  يف  وقال 
ردة فعــل قوية من الالعبني، ورغبة وقتالية 
غٍد، بعد خســارتنا يف  بعد  أمام عجمان  أكرب 

الجولة املاضية".
بعيدة  أصبحت  الــدوري  وأضــاف: "بطولة 
يف  الثاني  املركز  عــىل  الحفاظ  علينا، واألهم 
إىل 3  العني  املتبقية، مع احتيــاج  املباريــات 

نقاط للتتويج بدرع الدوري".
وأكمل: "علينا القتال إلنهاء موســم الوحدة 
ببطولــة كأس رئيس اإلمارات، عندما نلتقي 
الشــارقة يــوم 27 مايو/أيــار الجاري، يف 

املباراة النهائية".
املدرب: "يغيب  العبيه، أوضح  جاهزية  وعن 
عنا روبن، لشعوره بآالم بعد مباراة الشارقة، 

الله". كما يعوض فارس غياب ماجد عبد 
ومــن جانبه، قــال لــوكاس بيمينتا، العب 
الوحدة: "تنتظرنا مباراة مهمة أمام منافس 
صعــب عىل ملعبه، ونحــن مطالبون باألداء 

القوي، وحصد العالمة الكاملة".
وأتم قائالً: "هدفنا الحفاظ عىل املركز الثاني، 
والفوز بكأس رئيس اإلمارات، لننهي املوسم 

ببطولة مهمة".
ويذكــر أن الوحدة يتســاوى مــع الجزيرة 
والشــارقة يف املركزين الثالث والرابع، ولكل 
منهــم 45 نقطة، ولكن الوحدة يحتل املركز 

الثاني بفارق املواجهات املبارشة.

ح�سابات ح�سم �لدرع و�لبقاء في دوري �لمحترفين

العبيدي،  فتحي  التوني  شــدد 
مــدرب العروبــة، عىل رضورة 
لدى  حارًضا  الرتكيــز  يكون  أن 
بني  يواجهون  عندمــا  العبيه، 
الجولة  الثالثــاء، يف  اليوم  ياس 
23 من دوري أدنوك للمحرتفني.

وقال العبيدي يف املؤتمر الصحفي 
التقديمــي: »ال خــالف عىل أن 
يف  ياس، تعترب  بني  ضد  مباراتنا 
بذات  وسندخلها  األهمية،  غاية 

الروح واالنضباط«.
مطالبــون  »نحــن  وأضــاف: 
املتبقية، مع  مبارياتنا  يف  بالفوز 
انتظــار نتائج اآلخرين، لتفادي 

الهبوط«.
تلك  مثــل  وأكمــل: »خــوض 

يتطلب  الحساســة،  املباريــات 
التســعني دقيقة،  الرتكيز طوال 
االستفادة  األخطاء، مع  وتجنب 
لتحقيق  الفــرص  أنصــاف  من 

الفوز«.
وأتــم قائالً: »لقــاء بني ياس، 
مواجهات  ضمن  اعتباره  يمكن 
نهائي الكؤوس، وثقتي كبرية يف 
تحقيق  عىل  وقدرتهم  الالعبني، 
النتيجــة اإليجابيــة التي تخدم 

طموح العروبة«.
يذكــر أن العروبــة، يقرتب من 
العــودة إىل دوري الدرجة األوىل 
يف املوســم املقبل، مــع احتالله 
األخري  قبل  عرش  الثالث  للمركز 

برصيد 11 نقطة.

مدرب �لعروبة: مبار�ة بني يا�س تحتاج �إلى �لتركيز 
90 دقيقة

أكد الروماني دانييل إيسايال، مدرب بني 
اليوم  العروبة  ياس، تشــابه مواجهــة 
أدنوك  الجولة 23 من دوري  الثالثاء، يف 
للمحرتفــني، مع مباراة الفريق بالجولة 

املاضية أمام اإلمارات.
وأوضــح يف املؤتمر الصحفي التقديمي: 
املاضية مع  مباراتنــا  بــني  "التشــابه 
اإلمــارات، ولقــاء العروبــة، يكمن يف 
تنافس العروبة واإلمارات، عىل البقاء يف 

الدوري، وعدم الهبوط".
وأضــاف: "يجب علينا االســتفادة من 
السابقة،  املباراة  يف  حدثت  األخطاء التي 
ألننا قدمنا الكثري من األخطاء للمنافس، 
علينا يف  ويتقــدم  ممــا جعله يســجل 
الوقوع يف  النتيجــة، ولذا علينا تجنــب 

األخطاء".
وأكمل: "إذا ما كان الفريق يريد املنافسة 
صنع  عليه  البطــوالت، فيجب  وتحقيق 
قوية مع عدم  فريق صاحب شــخصية 
التهــاون يف أي مباراة نخوضها والتعلم 

من أخطائنا".
انتصار  ياس ألي  بني  وعن عدم تحقيق 
يف املباريــات الثــالث األخــرية، أوضح 
املــدرب: "الفريق كان جيــًدا يف مباراة 
من  بأكثر  الخروج  الجزيرة، واســتحق 
التعــادل، ولكنه لم يقــدم األداء املرجو 

أمــام اإلمــارات، وهــو ما سنســعى 
لتعويضه يف املباراة املقبلة".

ياس، قال: "الفريق  بني  غيابات  وحول 
حالًيــا يمر بأصعب مرحلة يف املوســم 
بســبب كثرة الغيابــات، وقلة الالعبني 
املتاحــني لقائمــة املبــاراة، وهــو ما 

اســتدعاء العبني من  علينا  يســتوجب 
الفريق الرديف".

وكشــف املدرب غياب كل من نيكوالس 
تراكم  فيكتور، بســبب  وجواو  خيمينز 
البطاقــات الصفراء، وكذلك غياب أحمد 

ربيع، بسبب اإلصابة.
شــحدة، العب  أحمد  جانبــه، قال  من 
ســتكون  العروبة  يــاس: "مباراة  بني 
الحافز  لديه  العروبة  وقوية، ألن  صعبة 
وتفادي  الفوز  لتحقيق  املعنوي  والدافع 

الهبوط".
وأضــاف: "يف آخر 3 مباريات لم نحقق 
لتحقيق  متعطشــون  نحن  لهذا  الفوز، 
الفــوز والنقــاط الكاملــة، ألن املدرب 
كل  يف  الفوز  رغبــة  فينا  وزرع  علمنــا 

مباراة نخوضها".
وأنهــى: "قدمنــا مســتويات جيدة يف 
لــم يحالفنا  الســابقة، ولكن  املباريات 
إىل  للعودة  االنتصار، وسنسعى  يف  الحظ 

سكة االنتصارات يف املباراة املقبلة".

مدرب بني يا�س: نمر باأ�سعب مرحلة.. وعلينا �سنع �سخ�سية قوية

�لحتاوي مر�قب في كاأ�س �التحاد 
�الآ�سيوي

كلف االتحاد اآلســيوي لكــرة القدم، عضو 
لجنة املسابقات لدى اتحاد اإلمارات، املراقب 
مباريات  ملراقبــة  الحتاوي،  محمــد  الدويل 
كأس  ضمن  الغرب  ملنطقة  الثانية  املجموعة 

االتحاد اآلسيوي 2022.
الفرتة من 14 اىل  املباريات خالل  وســتقام 
الكويتية  الحــايل، بالعاصمة  24 مايو/آيار 

الكويــت، وتضم املجموعــة الثانية كل من 
البحريني، شــباب  الكويتي، الرفاع  العربي 

الخليل الفلسطيني وظفار العماني.
الجديــدة من كأس  النســخة  يف  وُيشــارك 
توزيعها  اآلســيوي، 40 فريًقا، تم  االتحاد 
عىل 10 مجموعات مقســمة عىل 5 مناطق 

مختلفة.



دبي ــ وام:

الظاهري  محمد  جمعة  أكد   
اإلماراتي  المنتخب  قائد 
الميدالية  أن  الجليد  لهوكي 
هوكي  مسابقة  في  الذهبية 
األلعاب  بدورة  الجليد 
الكويت  في  الثالثة  الخليجية 
دورة  أول  في  الفريق  هدف 
هذه  إدراج  تشهد  خليجية 
فيها  تتفوق  التي  الرياضة 

اإلمارات بجدارة.
 16 في  اإلمارات  وتشارك 
في  وجماعية  فردية  لعبة 
دورة األلعاب الخليجية الثالثة 
الكويت  دولة  التي تستضيفها 
من 13 إلى 31 مايو الجاري، 
من  أكثر  فيها  يشارك  والتي 
من  ورياضية  1500 رياضي 
لدول  التعاون  مجلس  دول 

الخليج العربية.
يمّثل اإلمارات في هذه الدورة 
ورياضية،  رياضيا   285
محمد  جمعة  وسينال 
منتخبنا  العب  الظاهري 
شرف  الجليد  لهوكي  الوطني 
حفل  في  الدولة  علم  رفع 

االفتتاح الرسمي.
فخره  عن    ، الظاهري  وعبر 
لحمل  باختياره  واعتزازه 
المحفل  هذا  في  الدولة  علم 
الكبير،  الخليجي  الرياضي 
مؤكداً أنه يعد تقديراً من اللجنة 
لرياضة  الوطنية  األولمبية 
والرياضات  الجليد  هوكي 
يكلل  وشرفا  ككل،  الشتوية 
الرياضيين  جميع  أعناق 
ويجسد  اللعبة،  هذه  في 
الكبيرة  لإلنجازات  التقدير 
الرياضة  هذه  حققتها  التي 
وكان  الماضية،  الفترة  خالل 

بكأس  منتخبنا  فوز  أحدثها 
في  الثالث  للمستوى  العالم 

لوكسمبورج الشهر الماضي.
ثقة  اإلمارات  "نالت   : وقال 
الجليد  لهوكي  الدولي  االتحاد 
كي  الفنية  اللجنة  وتحديداً 
اللعبة  لتطوير  مركزاً  تكون 
في الخليج.. لذا سيكون الفوز 
دورة  في  المسابقة  بلقب 
طموحنا  الخليجية  األلعاب 

األول".
الدولي  االتحاد  وأضاف: "ثقة 
نتيجة  جاءت  الجليد  لهوكي 
دؤوب  وعمل  مستمرة  جهود 
اإلداري  الصعيدين  على 
اإلمارات  اتحاد  في  والفني 

والذي  الشتوية،  للرياضات 
وأعضاء مجلس  قيادات  يملك 
في  مستوى  أعلى  على  إدارة 
اإلدارة والتخطيط، ما ينعكس 

اللعبة". على جميع عناصر 
تكريمه  أن  الظاهري  واعتبر 
الدولة  علم  بحمل  وتكليفه 
في هذا المحفل الخليجي، يعد 
التي  إنجازاته  لمسيرة  تتويجا 
حققها مع هوكي الجليد على 
مدار األعوام الطويلة الماضية 
و من بينها حصوله على لقب 
مرتين  آسيا  في  العب  أفضل 
و2012،   2009 عامي 
 3 الخليج  في  العب  وأفضل 
في  العب  أفضل  مرات، ولقب 

كأس  في  اإلمارات  منتخب 
العالم 2010 .

يشغل  الذي  الظاهري،  وأشار 
العام  األمين  منصب  أيضا 
الجليد  هوكي  أن  إلى  لالتحاد 
طفرة  يعيش  اإلمارات  في 
عام  منذ  وتحديداً  حقيقية 
قرار  صدر  حينما   2009
لهوكي  أبوظبي  نادي  إنشاء 
فيما  أصبح  والذي  الجليد 
للرياضات  أبوظبي  نادي  بعد 
بشكل  ساهم  والذي  الجليدية 
كبير في تحقيق هذه الطفرة، 
مختلفة  لفرق  ضمه  ظل  في 
المراحل  لجميع  ومتنوعة 
على  عالوة   ، للعبة  السنية 

وجود فريق نسائي للعبة.
هوكي  اهتمام  أن  إلى  وأشار 
شمل  الدولة  في  الجليد 
الفنية  الكوادر  مختلف  أيضا 
مثل  حيث  للعبة،  واإلدارية 
العالم  بطولة  في  اإلمارات 
الجنيبي،  يحيي  الدولي  الحكم 
حكمة  األولى  للمرة  وشاركت 
إماراتية هي فاطمة العلي في 

منافسات بطولة العالم.
يتطلع  المنتخب  أن  وأكد 
األول  المستوى  إلى  للوصول 
العالم  كأس  بطوالت  في 
للمستوى  حاليا  وصوله  بعد 
تحققه  لم  إنجاز  وهو  الثاني 

أي دولة عربية من قبل.

دبي ـ وام:

العالم  كأس  بطولة  للمبارزة  اإلمارات  اتحاد   ينظم 
نادي  يستضيفها  والتي  اإليبيه  لسالح  للفتيات 
الفجيرة للفنون القتالية برعاية سمو الشيخ محمد 
بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة رئيس 

نادي الفجيرة للفنون القتالية.
فعاليات  بالفجيرة  الرياضي  زايد  مجمع  ويحتضن 
بمشاركة  الجاري،  مايو   15 إلى   13 من  البطولة 

186 العبة يمثلن 38 دولة.
القاسمي  سلطان  بن  سالم  الشيخ  المهندس  وقال 
االتحادين  رئيس  للمبارزة  اإلمارات  اتحاد  رئيس 
البطولة  إقامة  إن  للمبارزة  واآلسيوي  العربي 
محمد  بن  حمد  بن  محمد  الشيخ  سمو  رعاية  تحت 
كبيرا  دعماً  يمنحها  الفجيرة  عهد  ولي  الشرقي 
البطوالت  سلسلة  إلى  لتضاف  النجاح  لها  ويضمن 
اإلماراتي  االتحاد  ينظمها  التي  الناجحة  العالمية 

وتظل محل إشادة أسرة المبارزة العالمية.
البطولة  إلقامة  الدعوة  إطالق  "فور  وأضاف: 
على  للعبة  الدولي  االتحاد  موافقة  على  والحصول 
التنسيقية  االجتماعات  من  العديد  عقد  تم  إقامتها 
الرياضي  زايد  ومجمع  الفجيرة  ونادي  االتحاد  بين 
الدكتورة هدى المطروشي مدير  بالفجيرة بحضور 
التنفيذي  المدير  الذيودي  حمدان  وأحمد  البطولة 
للنادي والمختصين الفنيين بكل من النادي واالتحاد 
على  للتأكيد  البطولة،  ولجان  العمل  فرق  وتشكيل 
التي  تنظيم بطولة تسير على نفس نهج النجاحات 
حققتها البطوالت العالمية الكبرى التي استضافتها 

اإلمارات مؤخرا".
اللعبة  نجمات  استقطبت  البطولة  أن  إلى  وأشار 
مقدمتهن  وفي  بها  المشاركة  على  حرصن  الالتي 
انجونج  شو  الكورية  عالمياً  األولى  المصنفة 
مارينا  والفرنسية  لهيس  كاترينا  واالستونية 

الرابعة. فلورنس المصنفة 

18 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
الريا�سةالثالثاء ١٠ مايو ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥٠٣٩

دبي ــ وام:

الوطنية  األولمبية  اللجنة  تواصل   
آخر  مساعيها وزياراتها لالطمئنان على 
منتخبات  استعدادات  في  المستجدات 
اإلمارات التي ستشارك في الدورة الثالثة 
الشهر  ستقام  التي  الخليجية  لأللعاب 

الجاري في دولة الكويت الشقيقة.
سليمان  بنت  عزة  المهندسة  وقامت 
اإلدارية  للشؤون  المساعد  العام  األمين 
والمالية للجنة األولمبية الوطنية بزيارات 
في  المشاركة  الرياضات  لفرق  ميدانية 
خالل  ستقام  التي  الدورة  منافسات 

الفترة من /13 إلى 31/ مايو الجاري.
الوطني  منتخبنا  تدريبات  سير  وتابعت 
البطائح  نادي  في  الصاالت  قدم  لكرة 
الملك  عبد  استقبالها  في  كان  حيث 
جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم 
منتخبنا  تدريبات  تابعت  كما  للصاالت، 
القوى للرجال والسيدات  الوطني أللعاب 

التي أقيمت في نادي الثقة للمعاقين.
واطلعت من األطقم الفنية على مستويات 
األلعاب  دورة  انطالق  قبيل  الالعبين 
للتنافس  جاهزيتهم  ومدى  الخليجية 
والتتويج  النتائج  أفضل  تحقيق  أجل  من 
فريق  وأن  خاصة  الملونة،  بالميداليات 

كرة قدم الصاالت للرجال خاض تدريبات 
ويسعى  الماضية،  الفترة  خالل  مكثفة 
عدم  وتعويض  إيجابية  نتيجة  لتحقيق 

تأهله إلى نهائيات كأس آسيا.
للجنة  المساعد  العام  األمين  اطلعت  كما 
إعداد  برنامج  على  الوطنية  األولمبية 
جميع  في  ومشاركته  القوى  ألعاب 
اللجنة  قبل  من  المدرجة  المسابقات 
أهمية  إلى  مشيرة  للحدث،  المنظمة 
هذا  من  المنشودة  االستفادة  تحقيق 

االستحقاق الرياضي المهم.
جميع  في  الرياضي  وفدنا  ويشارك 

بجدول  المدرجة  الـ16  الرياضات 
الدورة  من  الثالثة  النسخة  منافسات 
والكرة  اليد،  كرة  وهي  الخليجية 
و3*3  السلة 5*5 رجال  الطائرة، وكرة 
رجال  الصاالت  قدم  وكرة  سيدات، 
القوى  وألعاب  والسباحة،  وسيدات، 
والجودو،  والكاراتيه،  وسيدات،  رجال 
األرضي،  والتنس  والرماية،  والمبارزة، 
وسيدات،  رجال  الهوائية  والدراجات 
والبادل  الطاولة،  وكرة  الجليد،  وهوكي 
األلعاب  إلى  إضافة  وسيدات  رجال  تنس 

اإللكترونية.

لمنتخباتنا  بزيارات ميدانية  »الأولمبية« تقوم 
الم�ساركة بخليجية الكويت

جمعة الظاهري: رفع علم الإمارات في 
»الألعاب الخليجية« �سرف كبير.. 

الفجيرة ت�ضت�ضيف بطولة 
العالم للمبارزة للفتيات ل�ضالح 

الإيبيه 13 مايو

أبوظبي ــ وام:

العليا لسباق  المنظمة  اللجنة   تواصل 
الخامس  التاريخي  دلما  مهرجان 
مجهوداتها لتسهيل مهمة المشاركين 
الخامس  للعام  التاريخي  السباق  في 
المركز  تتواصل مع  التوالي فيما  على 
حالة  على  لالطالع  لألرصاد  الوطني 
النهائي  الموعد  لتحديد  الطقس 
حالة  الحالية  الفترة  للسباق. وتشهد 
و  الرياح  صعيد  على  استقرار  عدم 
داخل  الرؤية  يعوق  الذي  األمر  األتربة 
إقامة  دون  يحول  ما  وهو  البحر 

السباق في اليومين المقبلين.
التاريخي  و يقام مهرجان سباق دلما 
الشيخ  سمو  رعاية  تحت  الخامس 
حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم 
نادي  وينظمه   ، الظفرة  منطقة  في 
البحرية، بالتعاون  للرياضات  أبوظبي 
والبرامج  المهرجانات  إدارة  لجنة  مع 
بأبوظبي، ومجلس  والتراثية  الثقافية 
أبوظبي الرياضي في الفترة من 7 إلى 

20 مايو الجاري بجزيرة دلما.
تراث  نادي  أكمل  آخر  جانب  على 
في  للمشاركة  استعداداته  اإلمارات 
"سباق  تنظيم  خالل  من  المهرجان 

دلما لقوارب التجديف التراثية فئة 40 
منذ 25  له  التسجيل  بدأ  قدماً"، الذي 
أبريل الماضي، وسيجري تنظيمه على 
تأهيلية وشوط خامس  أشواط  أربعة 
نهائي تحمل أسماء هيرات دلما، وهي 
العنبر، وحد بوصفير،  حالة دلما، وأم 
األول  الفائزان  ليتأهل  وبوجفير 
إلى  باإلضافة  شوط  كل  من  والثاني 
بالقرعة  اختيارهما  يتم  إثنين  فائزين 
من األربعة الذين حققوا المركز الثالث 
الشوط  في  المتأهلين  إلى  لالنضمام 
اسم  يحمل  الذي  الختامي  الخامس 

»حصباة دلما«.

حالة الطق�س تحدد الموعد النهائي ل�سباق 
دلما التاريخي الخام�س

7 بطولت باأجندة اتحاد كرة اليد للمو�سم 
الجديد 2022/2023

دبي / وام /
اتحاد  إدارة  مجلس  اعتمد   
سبع  إقامة  اليد  لكرة  اإلمارات 
خالل  الرجال  لفئة  بطوالت 
أجندته للموسم الرياضي المقبل 
في  ينطلق  2022/2023 الذي 
ببطولة  المقبل  سبتمبر   16
تم  فيما  للرجال  اإلمارات  كأس 

استحداث بطولة كأس النخبة.
الجديد  الموسم  بطوالت  تشمل 
اإلمارات  كأس  مسابقات 
اإلماراتي  السوبر  ومباراة 
السوبر  ومباراة  العام  والدوري 
وكأس  اإلماراتي  البحريني 
رئيس  نائب  السمو  صاحب 
بمشاركة  يقام  والذي   ، الدولة 
من  فقط  األولى  الفئة  العبي 
سفر  جواز  وحملة  المواطنين 

الدولة وأبناء المواطنات.
مجلس  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 
اليد  لكرة  اإلمارات  اتحاد  إدارة 
محمد  نبيل  سعادة  برئاسة 
من  عدد  وحضور  عاشور  بن 

أعضاء المجلس .
إقامة  االتحاد  اعتمد  كما 
السمو  صاحب  كأس  بطولتي 
رئيس الدولة ، و"كأس النخبة" 

في  لتقام  استحداثها  تم  التي   ،
لهذا  الرجال  مسابقات  ختام 
الموسم بمشاركة الفرق األربعة 
كأس  بطوالت  بألقاب  المتوجة 
وكأس  العام  والدوري  اإلمارات 
رئيس  نائب  السمو  صاحب 
السمو  صاحب  وكأس  الدولة 

رئيس الدولة.
تم خالل االجتماع اعتماد أجندة 
السنية  المراحل  مسابقات 
لفئة  وهي  الجديد  للموسم 
الدوري  في  والممثلة  الشباب 
 19 في  ينطلق  الذي  العام 

السوبر  وكأس  المقبل  سبتمبر 
وكأس اإلمارات ولفئة الناشئين 
ينطلق  والذي   ، العام  /الدوري 
وكأس  المقبل  24 سبتمبر  في 

اإلمارات/.
أجندة  أيضا  االجتماع  واعتمد 
األشبال  لفئة  المسابقات 
ينطلق  الذي   ، العام  "الدوري 
وكأس  المقبل  25 سبتمبر  في 
الصغار  ولفئة  اإلمارات" 
ينطلق  الذي   ، العام  "الدوري 
وكأس  المقبل  23 سبتمبر  في 

اإلمارات" .

روما  ـ وام:

فريق  غافيريا من  فيرناندو  الكولومبي   فاز 
الثالث  بالمركز  الهوائية  للدراجات  اإلمارات 
إيطاليا، والتي  الثالثة من جولة  المرحلة  في 
مسار  على  أقيم  للسرعة  سباقاً  تضمنت 
مستٍو بطول 201 كم انطالقاً من كابوسفار 

وصوالً إلى باالتونفورد في هنغاريا.
ثابتة  سرعة  وتيرة  على  الدراجون  وحافظ 
 20 آخر  في  االنطالق  قبل  السباق،  طوال 
60 كم / س.  تجاوزت  عالية  بسرعات  كم 

األخيرة،  الكيلومترات  إلى  الوصول  ومع 
انطلق روي أوليفييرا ليقود زميليه فيرناندو 
آخر  إلى  وصوالً  ريتشيزي  وماكس  غافيريا 
ريتشيزي  ليسرع  السباق،  من  متر   500
على الجانب األيسر من الطريق، بينما حاول 
أن  إال  الفوز،  نحو  طريقه  شق  غافيريا 
/كويك- فريق  من  كافنديش  مارك  منافسه 

ليحتل  تجاوزه  من  فينيل/ تمكن  ألفا  ستيب 
السباق، بينما حل غافيريا  األول في  المركز 
التتويج  منصة  ليصعد  الثالث  المركز  في 

ضمن الفائزين بالمراكز األولى.

الإمارات للدراجات الهوائية ي�سعد من�سة 
التتويج في  جولة اإيطاليا



اأبوظبي )الوحدة(:
برعاية مهرجان ســباقات ســمو الشــيخ منصور 
نهيان، تواصلت سلســلة سباقات كأس  آل  زايد  بن 
الساحة  يف  األصيلة  العربية  للخيول  الوثبة ستاليونز 
العاملية، حيث استضاف مضمار بوردو الفرنيس يوم 
أمس األحد ســباق مخصص للخيول الناشئة يف سن 
ثالث سنوات فقط ملسافة 1600 مرت. وتأتي إقامة 
الشيخ  سمو  املهرجان، تنفيذاً لتوجيهات  ســباقات 
منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير شــؤون الرئاسة، بهدف دعم املالك واملربني يف 
العربية  واقتنــاء الخيول  العالم، لرتبية  دول  معظم 

األصيلة، وتسليط الضوء عىل سباقاتها.
وشــارك يف الســباق 11 خيالً، تنافست عىل جوائز 
الرابعة  النسخة  يورو، برعاية  مالية قدرها 16 ألف 

عرشة من املهرجان العاملي.
الجواد “مدرســة” لخلف رباح الشــمري،  وتــوج 
جافالن،  الكســاندر  جوليمني، وقيادة  دي  بإرشاف 
العشبي، بعد  املضمار  عىل  أقيم  الذي  بطالً للســباق 
أن قدم عرضاً باهراً اظهر فيه مهاراته الفائقة، ولم 

يتأخر يف اثبات جدارته بالفوز.
وجــاء فوز ابن “نوريســك املــوري” بفارق طول 
عــن وصيفه »مراد« للشــقب ريســنج، بإرشاف 
شــارل جوردين، بقيادة ماكســيم فولون، مسجالً 
املركز  زمناً وقدره 1:51:31 دقيقــة، فيما جاء يف 
الثالث “أم الهدب” للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، 

بإرشاف فرانسوا روهات وقيادة ماتياس لورن.
والســياحة،  الثقافة  دائرة  املهرجان  ويرعى  ويدعم 
ومجلــس أبوظبــي الريايض، واألرشــيف الوطني 
الرســمي،  الرشيك  الرئييس، واتصــاالت  الرشيــك 
االســرتاتيجي، وطريان  الرشيك  لألعالف  والوطنية 
املســعود  أيضاً  الرســمي، ويرعى  الناقل  اإلمارات 
نيســان، وأريــج األمــريات، وعمــري بن يوســف 
للســفريات، وقناة ياس، واالتحاد النســائي العام، 
واملجلــس األعىل لألمومة والطفولة، ورشكة فيوال، 
ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية اإلمارات للخيول 

العربية األصيلة.
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يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة الريا�سة

»مدر�ضة« يقدم �أف�ضل عرو�ضه 
في ك�أ�س �لوثبة

الثالثاء ١٠ مايو ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥٠٣٩

ـ

 اأبوظبي - الوحدة:

الهاشــمي  املنعم  عبد  ســعادة   تّوج 
واآلسيوي  اإلماراتي  االتحادين  رئيس 
الدويل  االتحــاد  لرئيس  األول  النائــب 
أبوظبي جراند  أبطــال  للجوجيتســو 
أعىل  أصحــاب  للجوجيتســو  ســالم 
التصنيفات يف البطولة ملوسم 2021 – 
2022، يف املحطات الخمس التي بدأت 
األمريكية،  املتحدة  الواليات  يف  بميامي 
وموســكو، ولندن،  جانريو  دي  وريو 
الجولة  يف  النهاية  إىل خــط  ثم وصلت 
األخرية بالعاصمة أبوظبي التي أقيمت 

عىل مدار ثالثة أيام.
األوىل  باملراكز  املتوجني  قائمة  وشملت 
يف التصنيف الســنوي لرابطة أبوظبي 
الفئات  الجوجيتســو بمختلف  ملحرتيف 
احتفالية  ملوســم 2021 - 2022 يف 
بريندا  الســيدات كال مــن  مبهرة من 
رودريجز  الريشة، وأّنا  وزن  الريسا يف 
ألفيس يف  الخفيــف، وجوليا  الوزن  يف 
سيلفا  املتوسط، وثاليتا  الخفيف  وزن 
يف وزن املتوســط، ويارا ناســيمينتو 
الرجال كال من  الثقيل، ومــن  يف وزن 
خفيف  وزن  يف  فرينانديــز  كاترييــل 
الثقيل، وواالس كوســتا يف وزن فوق 
الثقيــل، وهياغــو خورخــي يف وزن 
وزن  يف  أندرادة  الريشة، وفرانسيسكو 
يف  ماشيدو  الخفيف، وتياغو  الريشــة 
وزن الخفيــف، ولويس باولو يف وزن 
املتوسط الخفيف، وجابرييل كوستا يف 

وزن املتوسط.
االول  عىل  مساء أمس  الستار  وأسدل 
أبوظبي جراند سالم  منافسات بطولة 
ملوســم 2021 - 2022، التي أقيمت 
يف صالــة جوجيتســو أرينــا بمدينة 
أيام  الرياضية عىل مــدى ثالثة  زايــد 
بمشــاركة نخبة من املصنفني األوائل 
والناشئني  واألساتذة  اللعبة  واساطري 
اليوم  العاملي، وشــهد  املســتوى  عىل 
أبطال  تتويج  للمنافســات  الختامــي 
فئــة املحرتفــني من حملــة األحزمة 
البنفســجي والبني واألســود، وكان 
وذياب  الكثريي  زايــد  اإلمارات  لبطال 
النعيمــي موعدا مع الفــوز بذهبيتي 
املحرتفني بعد الفوز يف كل النزاالت كال 

يف فئته.
حرض املنافســات ســعادة عبد املنعم 
الهاشــمي رئيس االتحادين اإلماراتي 
لرئيــس  األول  النائــب  واآلســيوي 
للجوجيتســو، وسعادة  الدويل  االتحاد 
محمد ســالم الظاهــري نائب رئيس 
اتحــاد اإلمارات للجوجيتســو، وفهد 
عيل الشــاميس األمني العام لالتحادين 
للجوجيتســو،  واآلســيوي  اإلماراتي 
وطــارق البحــري مدير عــام رابطة 
وحسن  الجوجيتسو،  ملحرتيف  أبوظبي 
للفردان  التنفيــذي  الرئيس  الفــردان 
القتالية  الفنــون  للرصافــة، وبطــل 
سيلفا،  أندرســون  الربازييل  األســبق 
وعدد من املسؤولني والضيوف وممثيل 

األكاديميات املشاركة.
نجحــت  املحرتفــني  منافســات  ويف 
األول،  املركــز  تحقيــق  يف  الربازيــل 
ذهبية،  العبوهــا 21 ميدالية  وحصد 
الثاني  املركز  يف  اإلمــارات  حلت  فيما 
برصيــد 5 ميداليــات ذهبيــة. وعىل 
أكاديمية  نجحت  األكاديميــات  صعيد 
كوماندو جروب يف تحقيق املركز األول 
الوصيف،  الوحدة  نــادي  متفوقة عىل 
فيما حلــت أكاديمية باملز الرياضية يف 

الثالث. املركز 
ســالم  محمد  ســعادة  أشــاد  بدوره 
للبطولة  الكبري  باملســتوى  الظاهري 
الفنــي والتنظيمي يف ظل  ونجاحهــا 
الالعبني  مــن  كبــري  عدد  مشــاركة 
والالعبــات املصنفــني يف العالــم من 
والبني  البنفســجي  األحزمة  أصحاب 
واألسود، وقال:" أبناء  وبنات اإلمارات 
قدموا مســتويات طيبــة  يف مواجهة 
العالم، والفائدة  والعبات  العبي  نخبة 
األهــم التي تحققت هي االحتكاك مع 
هذا العــدد الكبري من النجوم يف رحلة 
بطوالت  قادم من  ملا هو  أبطالنا  إعداد 
بالواليات  العاملية  األلعاب  وعىل راسها 

املتحدة األمريكية يف يوليو 2022.
 أفضل بيئة تنافسية

وأضاف:" اتحاد اإلمارات للجوجيتسو 
ملحرتيف  أبوظبي  رابطة  مع  وبالتعاون 
أفضل  توفري  عىل  حريص  الجوجيتسو 
الدولة، وهو  يف  لالعبني  تنافسية  بيئة 
ما تّجىل يف مخرجات هذه البطولة التي 
العديد  وحققت  عاملية  بإشادة  حظيت 
من املكاسب يف ظل مشاركة العبني من 

42 دولة، بما يسهم يف ترسيخ مكانة 
كموطن  وأبوظبــي  اإلمــارات  دولة 
استثنائية  ووجهة  للجوجيتسو  عاملي 
لألبطــال، منوها بالدعــم الالمحدود 
من القيادة الرشــيدة وصاحب السمو 
الشــيخ محمد بن زايــد آل نهيان ويل 
عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 
بجوجيتســو  الوصــول  يف  املســلحة 
اإلمارات إىل القمة، وتحقيق اإلنجازات 

يف كافة املحافل القارية والعاملية.
 100 بطولة �سنوياً

من جانبه قال طارق البحري مدير عام 
الجوجيتســو  ملحرتيف  أبوظبي  رابطة 
أن أبوظبــي تنتقل من نجاح إىل أخر ، 
االحرتايف  التنظيم  ذلك  عىل  دليل  وأكرب 
ألكثر مــن 100 بطولة ســنويا عىل 
مســتوى العالم، وتغلبها عىل العوائق 
والتحديات خصوصا يف املرحلة األخرية 
الريايض  املشهد  ارتباك  شــهدت  التي 
العاملي، وقد نجحت الرابطة بشــهادة 
التحديات  كل  مــع  التعامل  يف  الجميع 
موســم  يف  نجاح  فرص  اىل  وتحويلها 

استثنائي. 
لجميع  بالتهنئــة  البحــري   وتقــدم 
يف  األوىل  باملراكــز  املتوجني  األبطــال 
أبوظبي  لرابطــة  الســنوي  التصنيف 
الفئات  الجوجيتســو بمختلف  ملحرتيف 
ملوســم 2021 – 2022، مؤكــدا أن 
أبطال اإلمارات يســريون عىل الطريق 
يف  مرموقة  تبوء مكانة  نحو  الصحيح 
األعوام  خالل  لالعبني  الدويل  التصنيف 

القليلة املقبلة
أما ابراهيم الحوســني مدرب منتخب 
مــرشوع  أن  أكــد  فقــد  الناشــئني 
الجوجيتســو يف االمــارات يســري يف 
الكبري  الدعم  الصحيح، بفضل  االتجاه 
الرشــيدة، واالسرتاتيجية  القيادة  من 
املدروسة من االتحاد، وتجاوب األندية 
الدولة،  واألكاديميات واملؤسســات يف 
إىل  الجوجيتســو  رياضة  دخلت  حتى 
كل البيوت، ومن أهم مكاسب النسخة 
الحاليــة مــن ابوظبي جراند ســالم 
الواعدة،  املواهب  من  كبري  عدد  ظهور 
التي ستمثل ركيزة من ركائز املنتخب، 
والناشئني،  األشــبال  فئة  خصوصا يف 
لدينا  يكون  أن  خطة  عىل  نعمل  ونحن 
فئة ســنية،  أكثر مــن منتخب يف كل 
أن يكون هنــاك منتخب" أ "،  بمعنى 
نجهزهم  فئة  كل  ومنتخــب" ب"، يف 
لالســتحقاقات الخارجية، بما يضمن 
الالعبني،  بــني  التنافــس  روح  بــث 
والتجديد  االحــالل  واجــراء عمليات 
بشكل مستمر حتى يكون البقاء دائما 

لالفضل واألقوى.
ويقول حسن فردان الفردان - الرئيس 
التنفيــذي للفــردان للرصافة "اتحاد 
اإلمارات للجوجيتسو ورابطة أبوظبي 
بعمل  يقومون  الجوجيتســو  ملحرتيف 
الدولة  مكانة  تعزيز  يف  يســاهم  جبار 
العاملية،  الجوجيتســو  خارطــة  عىل 
الرشيدة. وأنا  قيادتنا  برؤية  ملتحقني 
فخــور جدا بمشــاهدة مجموعة من 
أبطــال اإلمارات يواجهون بحماســة 
عالية واســتعداد مثــايل أفضل نجوم 
من  كثري  يف  عليهم  ويتفوقــون  العالم 
األحيــان، وهو ما يمثــل مدعاة فخر 
املشــجعني  من  بصفتنا  لنا  واعتــزاز 
األوائل ألبنائنا يف مثل هذه املناسبات."

املنتخب  العــب  الكثريي  زايــد  وعرّب 
سعادته  عن  ياس  بني  ونادي  الوطني 
اعتــالء منصة  يف  بنجاحــه  البالغــة 
التتويــج وحصولــه عــىل امليداليــة 
وزن  البني  الحــزام  لفئــة  الذهبيــة 
56 كجــم، مؤكــدا أن اإلنجاز تحقق 
التي سبقت  املكثفة  استعداداته  بفضل 
به  حظي  الذي  الكبري  والدعم  البطولة 
الغذائي  والربنامج  الفنــي  الجهاز  من 
بدور  بــه، منوها  التزم  الذي  الصارم 
الالعبني  املؤثر يف تحفيــز  الجماهــري 
عىل البســاط لتقديم األفضل. وأضاف 
أنه فخــور بتحقيق هذا اإلنجاز  الذي 
يمنحــه الدافع لالجتهاد أكثر من أجل 
التميز وصعود  استدامة  املحافظة عىل 

منصات التتويج.
ووصفــت أســماء الحوســني العبة 
أكاديمية باملز الرياضية حزام بنفسجي 
والفريدة  بالرائعة  البطولة  يف  تجربتها 
بعد أن نجحت يف تحقيق برونزية وزن 
دون 55 كجم، مشرية إىل أن طموحها 
والعرب  الــدروس  أن  الذهــب، اال  كان 
دائما تعد مكاسب يتم الخروج بها من 
قي  منها  االستفادة  بطولة، يمكن  كل 

املستقبل".

الظاهري: نجاح فني وتنظيمي يليق بعا�سمة 
الجوجيت�سو العالمية

دبي-الوحدة:

اللجنــة األوملبيــة الصينيــة إقامــة  بحثــت 
الصينية  للمنتخبــات  التدريبيــة  املعســكرات 
املختلفــة يف دولــة اإلمارات اســتعداًدا لدورة 
باريس 2024، جاء  املقبلة يف  األوملبية  األلعاب 
األمني  حارب  سعيد  سعادة  استقبال  خالل  ذلك 
العام ملجلس دبي الريايض لوفد اللجنة األوملبية 
الصينية برئاسة هاو تشينغ من إدارة الرياضة 

يف اللجنة األوملبية الصينية.
اللقاء الذي عقــد يف مقر مجلس دبي الريايض 
بحضور ســعادة حســني املســلم املدير العام 
للمجلــس األوملبي اآلســيوي رئيــس االتحاد 
الــدويل للســباحة، ونــارص أمــان آل رحمة، 
مســاعد أمــني عام مجلــس دبــي الريايض، 
الصيني وانــغ مينغن نائب  وأعضــاء الوفــد 

التسويق  إدارة  للتسويق، وموظفي  العام  املدير 
زانغ ياكســني، يش تونغ، وهــي زين، تضمن 
اســتعراًضا ألجندة الفعاليــات الرياضية التي 
بينها فعاليات  التي من  دبي سنوًيا  تستضيفها 
ومنتخبات  لفرق  ومعســكرات  دولية  رياضية 
عاملية، واملنشــآت الرياضية الحديثة واملتنوعة 
للعديد  التدريبية  املعسكرات  الستضافة  املؤهلة 
من  العديد  منها  اســتفاد  والتي  الرياضات  من 
الرياضيني اســتعداًدا للبطــوالت الدولية ومن 
أثمر  الذي  أكسيلسن  فيكتور  الدنماركي  بينهم 
اســتعداده يف دبــي عىل حصوله عــىل ذهبية 
طوكيو 2020،  أوملبيــاد  يف  الطائرة  الريشــة 
وكذلــك أبطال أوملبيني  من رومانيا والتشــيك 

واملجر يف مختلف الرياضات.
عن  رشًحا  للمجلــس  العــام  األمــني  وقــدم 
إمارة  تضمها  التي  املتطورة  الرياضية  املنشآت 

للفرق  تقديمها  يتــم  التي  والتســهيالت  دبي 
واملنتخبات الزائرة واملنظمني العامليني، انطالًقا 
التعاون مع  الرشيدة يف مجال  القيادة  من نهج 
لصناعة  األطراف  جميع  جهود  وتعزيز  العالم 
مستقبل أفضل للعالم أجمع يف جميع املجاالت 

ومن بينها املجال الريايض.
الوفــد الصيني يف جولة  العام  ورافق األمــني 
بمقر مجلس دبي الريايض تضمنت زيارة مقر 
لإلبداع  آل مكتــوم  راشــد  بن  “جائزة محمد 
الريــايض” وأيًضــا إدارات املجلــس ومخترب 

االبتكار
كما تم عرض فيلم عن أهم الفعاليات واملنشآت 
الرياضيــة التي تضمها إمارة دبي واملشــيدة 
بأحدث املواصفات العاملية واملؤهلة الستضافة 
ومعســكرات  الكربى  الرياضيــة  الفعاليــات 

املنتخبات والفرق العاملية.

فريق مركز �سرطة البر�ساء يح�سد لقب بطولة داماك لكرة القدم  

 الأولمبية ال�سينية تبحث اإقامة مع�سكرات منتخباتها 
في الإمارات

 دبي - الوحدة:

القدم  الربشــاء لكرة  رشطة  مركز  فريق  تّوج 
العقارية يف  دامــاك  بلقب مهرجان مؤسســة 
هيلز 2 السكنية، بمشاركة 16  داماك  منطقة 
النهائــي عىل فريق “  فريقــاً، وذلك بفوزه يف 
بــي تي أس أي” 2-3، حيــث نظمت رشكة “ 
تشــامبس” مهرجاناً عائلياً بحضور حاشد يف 

أجواء ترفيهية وعائلية.  
تم تكريم فريق مركز رشطة الربشاء لكرة القدم 
الرائد عيل املنصوري، حيث تم تقديم  نيابة عن 
هدايــا عينية للفريق، بحضــور محمد بيومي 

املشــاريع  مدير رشكة ســويس الندي إلدارة 
تقديراً للجهود  التكريم  باملشاركة يف  بادر  الذي 
التي بذلت من الالعبني يف البطولة واألداء الفني 

الرفيع لالعبني يف جميع املباريات.  
بدوره كــّرم عمر الزبري الحكم الدويل املونديايل 
بكرة اليد، الصحفي فائز بجبوج تقديراً ملسريته 
الدولة  اإلعالمــي يف  العمل  الكبــرية يف  املهنية 
الرياضية املختلفة  خاصة يف تغطية األنشــطة 
أنه  خاص، بجانب  بوجه  اليد  وكرة  عام  بوجه 
اإلمارات  منتخبات  بتدريب  قام  مدرب  أول  يعد 
لكرة اليد منذ تأسيس اتحاد اإلمارات لكرة اليد 

يف 1976.  

رأس الخيمة - الوحدة:

العزيز  الريــايض، عبد  للتحكيم  اإلمــارات  منح مركز 
النعيمي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان الســابق، 
املوفقني  من  الثانيــة  الدفعة  اإلجادة، ضمن  شــهادة 
تســلم  حيث  أخريا  عنها  اإلعالن  تــم  التي  واملحكمني 
إدراجــه يف قائمة  املركز بعد  الشــهادة املعتمدة مــن 
للبدء يف مبارشة مهامه عند  املوفقني واملحكمني، وذلك 
اختياره للفصل يف املنازعات الرياضية املحالة إىل املركز 

من خالل غرفتيه االبتدائية واالستئنافية.
الثانية من  جاء ذلــك خالل احتفــال تخريج الدفعــة 
أقيم  وعددها 42 دارســًا، والذي  واملحكمني  املوفقني 
دبي، بحضور  سيتي  فيستفال  انرتكونتيننتال  فندق  يف 

عدد من املسؤولني واملدراء يف القطاعات املختلفة.
ووجــه عبد العزيــز النعيمي الشــكر والتقدير ملركز 
املناسبة  البيئة  توفريه  عىل  الريايض  للتحكيم  اإلمارات 
ساعدهم  والذي  للدارسني  الكبري  الدورة، ودعمه  خالل 
التجربة  املناســب، واجتياز  التأهيل  الحصول عىل  عىل 
بنجاح، ليكونوا عىل أهبة االستعداد للنظر يف املنازعات 
اإلمارات  مركــز  عمل  أســاس  تمثل  التي  الرياضيــة 
األوىل  الدفعة  الريايض، وليعــززوا ما حققته  للتحكيم 
من املوفقني واملحكمني، من خالل امليض قدماً يف طريق 
حٍق  ذي  والشفافية، وإعطاء كل  العدالة  إرساء مبادئ 
حقه بالفصــل يف املنازعات الرياضية باحرتافية كبرية 
باالستقرار  اإلمارات  تنعم رياضة  ومهنية عالية، حتى 

والتميز واالزدهار.

عبد�لعزيز �لنعيمي: ن�ضعى ال�ضتد�مة �لتطور 
وتحقيق �الأهد�ف �لوطنية 

�لبر�زيل تت�ضدر �لمن�ف�ض�ت في  بطولة جر�ند �ضالم للجوجيت�ضو و�الإم�ر�ت في �لمركز �لث�ني 

البحري: الرابطة نجحت في مواجهة كل التحديات وتحويلها إلى 
فرص نجاح في موسم استثنائي

ح�ضل على �ضه�دة �العتم�د من مركز �لتحكيم �لري��ضي 

�لزبير يكرم بجبوج  



بشــكل  والجزائر  املغرب  يف  ناشــطون  تفاعــل 
ســيارتي« الذي  تحرس  وســم »ال  واسع، مع 
التواصــل االجتماعي، بعد جريمة  اجتاح مواقع 

بشعة وقعت يف املغرب.
هذا الوســم الذي تفاعل معه النشطاء، جاء بعد 
أن وقعت جريمة بشــعة يف املغرب راح ضحيتها 
شــاب عرشيني بعد نشــوب خــاف بينه وبني 
حارس سيارات، ول »إتاوة« ركن دراجة نارية.

إىل  راجع  الخــاف  محلية، أن  مصــادر  وأفادت 
إرغــام الحــارس الضحية عىل دفــع مبلغ ركن 
يحرســه، اليشء الذي  بموقف  النارية  دراجتــه 
رفضه املجني عليه ما أدى إىل عراك بينهما انتهى 
ذكرت  ما  النارية، وفق  الدراجــة  بمقتل صاحب 

صحيفة »العمق املغربي«.

رواد مواقع  تفاعــل  املؤملة  الحادثة  وبعد هــذه 
التواصل االجتماعي بشــكل كبري معها، وعربوا 
الجهات  الفعــل مطالبني  عن غضبهم مــن هذا 
كل  يف  األعمال  لهذه  نهائي  حد  بوضع  الحكومية 
مــن املغرب والجزائر، وفــق ما نرشته صحيفة 

»أصوات مغاربية«.

أعلنــت منظمــة أبحــاث 
 )ISRO( الهندية  الفضاء 
تعمل عــىل مرشوع  أنهــا 
الستكشاف  مركبة  إلرسال 
وحول  الزهــرة.  كوكــب 
رئيــس  قــال  املوضــوع 
املنظمة، بانيكر ســومناث 

أخرياً  صحافية  مقابلــة  يف 
إلطاق  منظمتنا  »تخطط 
مركبــة آليــة إىل كوكــب 
عــام 2024، يف  الزهــرة 
فيها  تكــون  التي  الفــرة 
املسافة بني األرض والزهرة 

مائمة لهذه الرحلة«.

    

الغابات  أفيــال  قال خــرباء يف الطبيعة إن 
يف  رئيســيا  دورا  تلعب  باالنقراض  املهددة 
الحفــاظ عىل الغابات املطــرية التي تعترب 
موائــل حيوية للحياة الربيــة ومخزونات 

الكربون.
وذكــرت وكالة “بي إيه ميديا” الربيطانية 
لألنباء أن املســؤولني يف الجابون، وســط 
القــارة اإلفريقيــة، ينفذون إجــراءات يف 
برية  وحيوانات  األفيــال  لحماية  محاولة 
أخرى مثل الغوريا والشــمبانزي وغابات 

حوض الكونغو املطرية الغنية بالكربون.
املناطق  بداية من  اإلجراءات  وتتفاوت هذه 
تعزيز  إىل  املســتدامة  والحراجة  املحميــة 
كهربائية  أسوار  وتركيب  البيئية  السياحة 
إلبقائهــا بعيدة عــن املحاصيــل وبالتايل 
أجرته  مســح  وقدر  بالبــرش.  االصطدام 
الجابون  الوطنيــة يف  املتنزهــات  وكالــة 
وحماية الحياة الربية العام املايض أن هناك 

95 ألف فيل غابات أفريقي يف الجابون.
ويعتــرب هــذا الرقم أكرب بكثــري مما كان 

لهذه  معقا  يجعلهــا  ســابقا، مما  يعتقد 
األنواع، التي عانت من انخفاضات حادة يف 
القارة اإلفريقية، والذي  مناطقها يف وسط 
يرجع إىل حد كبري إىل الصيد الجائر من أجل 

الحصول عىل العاج.
وذكر املســح أيضا أن ما يقدر بما بني 60 
إىل 70 % من أفيــال الغابات األفريقية يف 
العالم، وهي نوع مختلف عن أفيال السافانا 
يف القارة، تعيش يف الجابون، وتنترش يف 90 

% من مساحة الباد.

حذرت وزارة الصحة والسكان املرصية املواطنني أمس األحد، من تناول 
أو صيد سمكة القراض السامة أو سمكة األرنب.

وقالت الوزارة عرب حسابها عىل توير، إن سمكة القراض هي 
سمكة ســامة تؤدي إىل الوفاة، وليس للسم مصل للشفاء، 
الوزارة  بالعالم. ونرشت  فتًكا  األشــد  بالســمكة  وتعرف 
فيديوجرافيك عرب حسابها عىل توير، كشفت خاله عدًدا 

من املعلومات عن تلك السمكة، وتشمل هذه املعلومات:
 تعرف هذه األسماك بسمكة القراض أو النفيخة أو سمكة 

األرنب، منترش يف األســواق يؤدي إىل الوفاة وتتميز بجلدها 
الرمادي، وتعرف بأنها السمكة األشد فتًكا يف العالم.

و ســميت بالقراض بسبب أسنانها الحادة املدببة، وتعرف بإسم 

األرنب أو النفيخة ألنها تنفخ حينما تشعر بالخوف.
وتحتوي سمكة القراض عىل غدد سامة تحت الجلد واألحشاء 
والكبد واللحم والنخاع- السم املوجود يف السمكة هو سم 

“تيرودوتوكيس” وليس له مصل للشفاء حتى اآلن.
 تتواجد ســمكة القراض يف البحر األحمر واملحيطات 
ووصلت إىل مياه البحر املتوســط عرب قناة السويس  
وتعيش ســمكة القراض يف قاع البحر، وتتغذى عىل 
فضات األســماك وأنواع من الطحالب السامة- عند 
تناول ســمكة القراض تبدأ أعراض التسمم بالظهور 
خال 20 دقيقة إىل ساعة وقد تتأخر ظهور األعراض إىل 
يومني، وقد يسبب سمها يف الوفاة يف خال 6 إىل 8 ساعات.

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

ال شــك أن للمــوز فوائد عدة، إال أن ما قــد ال يعرفه البعض هو 
مساعدة تلك الفاكهة عىل النوم. فقد أكد تقرير بريطاني أن املوز 
يمكن أن يساعد الشخص يف الحصول عىل نوم جيد لياً، الحتوائه 
 B6 عىل البوتاســيوم إىل جانب كونه غنيا باملغنيسيوم وفيتامني
والربوتني. وقالت خبرية النوم ياســمني يل لصحيفة إكســربيس 
إن العنارص الغذائية يف هذه الفاكهة تســاعد عىل إنتاج هرمونات 

السريوتونني واملياتونني التي تساعدك عىل النوم.
كما أضافت أن املوز يساعد يف تعزيز هرمونات النوم، ألنه يحتوي 
عىل حمض أميني يعرف باســم الربتوفان، مما يساعد عىل إنتاج 
السريوتونني، وهو ناقل عصبي يعزز االسرخاء عن طريق إبطاء 

الرسائل إىل الخايا العصبية.

يف محاولة منه لكسب أكرب عدد من املستخدمني، أطلق تطبيق الراسل 
الفوري “واتساب” 3 تحديثات جديدة.

فقد أوىف التطبيق األخرض بوعده الذي قطعه الشــهر املايض وأعلنت 
عنه رشكة ميتا، بأن هذه امليزات ستظهر قريباً. وتتضمن التحديثات 
الثاثة خدمات استخدام الرموز التعبريية للرد عىل الرسائل، وإمكانية 
مشاركة امللفات الضخمة ملا يصل حجمه إىل 2 غيغابايت، ومضاعفة 

الحجم األقىص للمحادثات الجماعية من 256 إىل 500 مشارك.
وأتت هذه التطورات يف وقت تحتدم فيه املنافسة بني مواقع التواصل 

االجتماعي للحصول عىل أكرب عدد من املستخدمني فيما بينهم.
كما ســتتيح ميزة اســتخدام الرموز التعبريية للرد عىل الرسائل يف 
العادية،  التفاعل بطريقة أرسع من  التطبيق  واتســاب ملســتخدمي 
خصوصا وأنها خدمة موجودة عىل تطبيقات أخرى مثل “ماسنجر” 

و”ساك” و”تليغرام”.
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العالــم األســرايل كارل  أكــد 
كروشيلنيكي أنه تمكن من حل 

لغز مثلث برمودا.
وأكــد كارل كروشــيلنيكي أن 
للطبيعة  الخارقــة  األســباب 
ال تلعــب دورا، مشــريا إىل أنه 
اختفاء  يكون  أن  املحتمــل  من 
الطائــرات والقــوارب عىل مر 
األحوال  ســوء  بسبب  السنني 
البــرشي،  والخطــأ  الجويــة 
uni- “حســبما أفاد موقــع 

lad” الربيطاني.
بمـــثلث  يســمى  ما  ويغطي 
ألف   700 مســاحة  برمــودا 
كيلومر مربع من املحيط وهي 
بشكل  مزدحمة  بحرية  منطقة 
خاص، لذا فإن حاالت االختفاء 

ليست خارجة عن املألوف.

أنه  كروشــيلنيكي  وافــرض 
بقعة  برمودا  مثلث  نظراً لكون 
البحر وقريبة من  مزدحمة من 
حاالت  املتحــدة، فإن  الواليات 
غري  ليست  املنطقة  االختفاء يف 

عادية. 
ملوقع  كروشــيلنيكي  وقــال 
newS.cOm.au األسرايل 
من  قريب  عام 2017: “إنه  يف 
خط االستواء بالقرب من جزء 
ثري من العالم، أمريكا، وبالتايل 

لديك الكثري من حركة املرور”.
لنــدن”  “للويــدز  وفقــا 
)llOyd’S( وخفر السواحل 
املفقودين  عدد  فإن  األمريكي، 
برمودا هو نفســه يف  يف مثلث 
أي مكان يف العالم عىل أســاس 

النسبة املئوية.
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بعد جريمة بشعة..»ال تحرس سيارتي« وسم ينتشر في الهند تخطط الستكشاف الزهرة
المغرب والجزائر 

عالم يحل لغز مثلث برموداعالم يحل لغز مثلث برمودا

إجراءات جديدة لحماية أفيال الغابات األفريقية 
المهددة باالنقراض
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لســماء  غريب  مشــهد  أثــار 
حمراء دموية اللون فوق مدينة 
بالقرب من شــنغهاي الصينية 

الهلع والخوف بني السكان.
التقطها  التي  اللقطات  وُتظهر 
يف  الواقعة  تشوشــان  ســكان 
مقاطعــة تشــجيانغ بــرشق 
إىل  الليل  ســماء  الصني، تحول 
الربتقايل واألحمر  اللون  درجات 
وسط طبقة كثيفة من الضباب.

عىل  الفيديو  مقاطــع  ووثقت 
منصــات اجتماعيــة يف الصني 
التي حدثــت يوم 7  الظاهــرة 
مايــو. وردا عىل التكهنات التي 
مواقع  عىل  النشــطاء  تداولها 
الصينية،  االجتماعي  التواصــل 
أوضح مكتــب األرصاد الجوية 
يكن شيئا  لم  أنه  يف تشوشــان 

خارق للطبيعة.
كان  متحــدث: “باألمس  وقال 
الســحب  وكانت  تماما  ضبابيا 
منخفض”،  ارتفاع  عىل  تتشكل 
ناتجة  ظاهرة  أن “هذه  مضيفا 

عن انكسار الضوء”.

صينية،  إعام  وسائل  وبحسب 
وأكدت رشكــة صيد محلية أن 
انكســار الضوء جــاء من أحد 

قوارب الصيد الخاصة بها.
وقــال نائــب مديــر الرشكة: 
من  “األضواء الحمــراء جاءت 
بنا..  الخاصــة  الصيد  قــوارب 
اصطياد  عند  بتشــغيلها  قمنا 

سمك الصوري”.
قائــا: “الضوء األحمر  وتابع 
املاء  انكــر من فوق ســطح 

الســماء مســببا  يف  وســطع 
إنه  الــراب..  تشــبه  ظاهرة 
املناطق  شائع جدا خاصة حول 

الساحلية”.
مســتخدمي  بعــض  وأشــار 
السماء الحمراء  أن  إىل  اإلنرنت 
ظهرت ملدة تسعة أيام يف العديد 
من البلــدان عام 1770، والتي 
ادعى العلماء اليابانيون يف مقال 
أكاديمي عام 2017 أنها نجمت 

عن نشاط شميس هائل.

السماء تتلون باألحمر الدموي وتثير الهلع 
في الصين 

فاكهة مذهلة تساعدك على النوم 
سريعًا.. !

»واتساب« يطلق 3 خصائص جديدة!

تؤديتؤدي للوفاة وليس لها مصل.. الصحة المصرية تحذر من السمكة  للوفاة وليس لها مصل.. الصحة المصرية تحذر من السمكة األشد فتكًا بالعالماألشد فتكًا بالعالم

تســعى رشكة تطبيق التواصل 
االجتماعي »ســناب شات« إىل 
تقديــم خاصية جديــدة تماماً 
املستخدمني  اهتمام  الســتعادة 
بالتطبيق يف مواجهة املنافســة 
الفيديو  منصات  من  الرشســة 
مثــل »تيك  األخرى  والصــور 

توك« و»إنستغرام«.
التطبيــق،  رشكــة  وتختــرب 
كامــريا صغــرية للغاية طائرة 
الصور  وتبادل  التقاط  لتسهيل 
إيفان  وأكد  املســتخدمني.  بني 
املؤســس  الرشيــك  شــبيجل 
الرشكة  أن  شــات«  لـ»سناب 
يف محاولــة لجعل عصا تصوير 

الســيلفي شــيئاً من املايض يف 
الطائرات  تكنولوجيــا  عــرص 
مــن دون طيار، تطور الكامريا 
املدمج  بيكــيس  الصغر  بالغــة 
والقادرة  شات  بسناب  الخاصة 
من  العديد  مــع  العمــل  عــىل 

الكامريا  الطريان. وتدور  برامج 
الطائرة حول املستخدم وتلتقط 
الصور والفيديوهات ثم تضعها 
الرشكة  يــده. وتقول  راحة  يف 
إن ســعر هذه الكامريا الطائرة 

سيصل إىل 229 دوالراً .

وداعًا للسيلفي .. كاميرا »سناب شات طائرة« 
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