
دبي-وام:

الطالب محمد  العربي  القــراءة  تحّدي   تّوج 
عشــر  الحادي  بالصف  محمد  علــي  جميل 
في مدرســة مدينة عيســى الثانوية للبنين 
مملكة  مستوى  على  السادسة  بطالً لدورته 

البحرين من بين أكثــر من 142 ألف طالب 
وطالبــة من 230 مدرســة شــاركوا في 
التظاهرة القرائيــة األكبر من نوعها عالمياً 
باللغة العربية وطــوروا مهارات نوعية في 

مجال القراءة.

وا�شنطن- »د ب اأ«:

 ذكر مســؤولون بارزون باإلدارة األمريكية أن 
األبيض سوف يطلق قوة مهام لمكافحة  البيت 
الخميس،  يوم  االنترنت  عبر  والسباب  التحرش 

بحسب وكالة بلومبرج لألنباء.
توصيات خالل ستة  المهام  قوة  وسوف تصدر 
للناجين  المتزايــد  الدعم  على  أشــهر، بتركيز 

وتوسيع البحث وتحسين جهود الوقاية.
وســوف تقترح أيضا إجراءات بالشــراكة مع 

القطاع الخاص والمجتمع المدني.
ترمي  اإلدارة  إن  للصحفيين  المسؤولون   وقال 
إلى فهم أفضل للصلة بين كره النساء والتطرف 
عبر االنترنــت والعنف ، مثلما تجلى في حادث 

إطالق النار األخير في بافالو.

مو�شكو-)د ب ا(:

 قــال الكرملني يــوم الخميس إنه عــى القادة 
يزورون كييف تشجيع  الذين  األربعة  األوروبيني 
الرئيس األوكراني فولوديمري زيلينســكي عى » 
النظــر بصورة جدية للوضع« بــدال من » ضخ 

مزيد من األسلحة ألوكرانيا«.
الكرملــني دميرتي  املتحــدث باســم  وأضــاف 
بيسكوف أن الوعد بتوفري األسلحة« سوف يطيل 
من أمد معاناة الشــعب- إذ أنه سوف يتسبب يف 

مزيد من الرضر لهذه الدولة«.
 وقد حذرت روســيا أكثر من مرة الدول الغربية 
للقوات األوكرانية،  من تقديم مزيد من األسلحة 
أنه  يومية  يعلن بصفة  الــرويس  الجيش  أن  كما 

يدمر أسلحة غربية يف أوكرانيا.

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

رو�شــيا تحذر القــادة الأوروبيين 
من »�شخ« اأ�شلحة لأوكرانيا

اإ�شابة العاهل المغربي بفيرو�س كورونا
القاهرة-وام:

الجوائح الصحية  العليــا إلدارة أزمة األوبئــة و  قررت " اللجنــة 
بجمهورية مصر العربية " إلغاء جميع القيود المقررة على دخول 
المصريين أو األجانب إلى مصر، والواردة في المادة الســابعة من 
قــرار اللجنة الصادر فــي 2021 و ذلك في إطــار متابعة الحالة 

الوبائية داخليا و خارجيا.
جاء ذلك خالل اجتماع عقدته اللجنة يوم الخميس برئاسة الدكتور 
عدد  بمشــاركة  الوزراء المصري  رئيس مجلس  مدبولي  مصطفى 
من الوزراء والمســؤولين المعنيين وجرى خالله اســتعراض آخر 
مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد محليا وعالميا، 
إلى جانب  للفيروس  المضاد  باللقــاح  للتطعيم  التنفيذي  والموقف 
جاهزية وزارة الصحة والسكان بمصر بشأن مرض جدري القردة.

الرباط -وكاالت:
 أفــاد بيان للديوان الملكي المغربي يوم الخميس بأن الملك محمد 

السادس أصيب بفيروس كورونا دون أن تظهر عليه أعراض.
وقال البيان        إن الحســن بليمني طبيــب الملك الخاص »حدد فترة 
راحة للملك محمد السادس لبضعة أيام«. وهذه أول مرة يعلن فيها 

الديوان الملكي أن العاهل المغربي أصيب بفيروس كورونا.
واعتلى الملك محمد السادس عرش المغرب عام 1999.

وفيمــا يتعلق بالوضع الوبائي في المغرب، ســجلت المملكة يوم 
الخميس 1568 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون وفيات.

وقــال وزير الصحة المغربي خالد آيــت الطالب أمام البرلمان يوم 
الثالثــاء إن الوضع »ال يدعو للقلق« على الرغم من ارتفاع حاالت 
اإلصابــة بالفيروس فــي األيام القليلة الماضية بعد أســابيع من 

االستقرار.

م�شر تقرر اإلغاء جميع قيود جائحة كورونا 

تون�س-وكالت:

التونسي  العام   أوقف دعوات اإلضراب من جانب االتحاد 
للشــغل، الذي يتمتع بنفوذ قوي، العمل في أغلب أرجاء 
البــالد يــوم الخميــس احتجاجا على خطــط اإلصالح 
االقتصادي الحكومية، في تحد جديد للرئيس قيس سعيد 
أزمة  األفق  تلوح في  بينما  لحكمه  المعارضة  مع تصاعد 

مالية.
وتوقفت وســائل المواصالت العامة كما أُلغيت الرحالت 
البحرية بسبب  الموانئ  الشلل  من مطار قرطاج. وأصاب 
إليه اتحاد الشغل  اإلضراب الذي يستمر يوما واحدا ودعا 

الذي يضم مليون عضو.
جاء اإلضراب بعد اقتراحات من الحكومة بتجميد األجور 
التوصل  إلى تسهيل  تهدف  الدعم، وهي خطوات  وخفض 
النقد  إليه مــن صندوق  إلى اتفاق قرض تشــتد الحاجة 
المالية  أزمة  لتخفيف  أربعة مليارات دوالر  بقيمة  الدولي 

العامة في الدولة.

اإ�شراب عام ي�شل تون�س  البيت الأبي�س يطلق قوة مهام 
لمكافحة التحر�س الإلكتروني
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دبي-وام:

راشــد  بن  محمد  مركز  أطلق 
الوقف  الستشــارات  العالمي 
لمؤسســة  التابــع  والهبــة 
بدبي  القصر  األوقاف وشؤون 
للمالبس  مبتكــر  وقــف  أول 

وقف  لبناء  ريعــه  ويخصص 
خيري مســتدام يدعم مختلف 

مجاالت العمل اإلنساني.
على  الوقــف  فكــرة  وتقوم 
جمــع المالبــس القديمة من 
بيعهــا  وإعــادة  المتبرعيــن 
العائد  واســتخدام  وتدويرها 

المالي لبنــاء وقف دائم وتبدأ 
خالل  مــن  التبــرع  عمليــة 
االلكتروني  "عطــاء"  تطبيق 
بالتبرع  الراغبون  يقدم  بحيث 
ثم  التطبيق  طريــق  عن  طلبا 
يتم إرســال ســيارة الستالم 

»تتمة ص 88««المالبس

»�أوقاف دبي«: �إطالق �أول وقف للمالب�س 
لدعم �لعمل �لإن�ساني

تحدي �لقر�ءة �لعربي يتّوج محمد جميل علي محمد 
بلقبه في �لبحرين

الخرطوم-وكالت:

 ُقتل متظاهر بالرصاص مع اندالع احتجاجات 
وأم  الخرطوم  من  أجــزاء  يف  للجيش  مناهضة 
درمان القريبة يوم الخميس، بعد أســبوع من 
اجتماع قادة عسكريني والتحالف املدني الحاكم 
يكبل  الذي  الســيايس  الجمود  لكرس  الســابق 
السودان منذ االنقالب العسكري العام املايض.

ووصفــت قوى الحرية والتغيــري االجتماع يف 
بيان األســبوع املايض بأنه خطــوة إلنهاء ما 
وصفته بالعملية السياســية »الزائفة« اتساقا 
العسكري  االنقالب  إنهاء  يف  املتمثل  هدفها  مع 
من خالل حل ســيايس. وأنهى االنقالب اتفاقا 
 2019 لتقاســم الســلطة تم االتفاق عليه يف 
مع األحزاب السياســية املدنية الرئيســية بعد 

اإلطاحة بالرئيس عمر البشري.
وقال مصدر يف التحالف إنه أصدر يوم الخميس 
وثيقة تحدد رؤيته السياسية، قبل االجتماعات 
الرســمية مع القادة العسكريني املقرر عقدها 

األسبوع املقبل.
وقال الفريق أول ركــن عبد الفتاح الربهان يف 
إنه ال يوجد  األربعاء  يــوم  الضباط  أمام  كلمة 
اشرتاك  رضورة  إىل  مشريا  ثنائي  التفاق  مجال 

جميع األطراف.

مقتل محتج خالل مظاهر�ت 
في �لخرطوم

نيودلهي-)د ب اأ(:

عى  الهندية  العليــا  املحكمة  وافقت   
االســتماع إىل التماسات تفيد بوجود 
ومســتهدفة  انتقامية  هــدم  أعمال 
يمتلكها  التــي  والــركات  للمنازل 
السلطات يف والية  تنفذها  مســلمون 
أوتــار براديش بشــمال البالد والتي 
القومــي  الزعيــم  عليهــا  يســيطر 

الهندويس املتشدد يوجي أديتياناث.
لألنباء  بلومــربج  وكالــة  وذكــرت 

الخميس  يــوم  أصدرت  املحكمــة  أن 
أجوبة  عى  للحصول  وسعت  مذكرات 
من حكومة الوالية وكيانات مدنية يف 

مدينتي كانبور وبراياجراج.
تم  التي  املباني  إن  الســلطات  وتقول 
هدمهــا كانت غــري قانونيــة وبدأت 
عمليــات الهــدم قبل شــهور، بينما 
بعد  جاء  التحرك  إن  االلتماسات  تقول 
تظاهــرات احتجاجا عى الترصيحات 
املسيئة للنبي محمد التي أدىل بها أعضاء 

من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم.

طرابل�س-) د ب اأ (:

لفريق  املشــاركون  الرؤســاء   دعا 
العمــل املعنــي بالقانــون الــدويل 
) هولندا  اإلنسان  اإلنساني وحقوق 
وسويرسا وبعثة األمم املتحدة للدعم 
يف ليبيا( املنبثق من عملية برلني يوم 
"البعثة  والية  تمديــد  إىل  الخميس، 

املستقلة لتقّص الحقائق يف ليبيا".
لكي  الدعوة  هذه  املشــاركون  وعزا 

"تتمّكــن البعثة من مواصلة عملها 
املهم للتقّدم يف مجال حقوق اإلنسان 
والنهوض  املستدام  السالم  وتحقيق 
بمصالحة وطنية قائمة عى أســس 

حقوق اإلنسان يف ليبيا".
ويف بيان للرؤســاء يــوم الخميس، 
أثنى  ليبيا،  البعثــة األممية يف  نقلته 
الرؤساء املشــاركون عى السلطات 
بعثة  وتيسريها عمل  لدعمها  الليبية 

. تقّص الحقائق 

اأبوظبي-وام:

للصحة  أبوظبــي  مركز  يســتضيف 
مؤتمر  من  التاسعة  النســخة  العامة 
الجمعيــة الدوليــة للنشــاط البدني 
والصحــة في أبوظبي خــالل الفترة 
من 23 إلــى 26 أكتوبر القادم تحت 

ة«. شعار: »كلُّ خطوة ُمهمَّ
وُيعّد المؤتمر من أكبر األحداث الرائدة 

في هذا المجال على المستوى العالمي 
والذي يستهدف الباحثين والممارسين 
النشــاط  بتعزيز  المهتمين  والخبراء 
البدني لجميع الفئات العمرية وطوال 
النســخة  فتــرة الحياة. وســتجمع 
من  نخبة  المؤتمــر  مــن  التاســعة 
األكاديميين والممارســين والقيادات 
وصناع  القــرار  وأصحاب  الفكريــة 

السياسات 

اأبوظبي-وام:

 كشفت مطارات أبوظبي عن نظام 
املتطور للحركة  اإلرشاد والتحكم 
يف   "A-SMGCS" الســطحية 

مطار أبوظبي الدويل.
واألكثــر  األول  النظــام  يعتــرب 
تقدمــاً مــن نوعــه يف الــرق 
األوســط وأحدث دليل عى سعي 

رشكة الطريان الســتخدام أحدث 
التقنيات من أجــل تزويد ركابها 
بالســالمة ومنحهم تجربة سفر 
الكفاءة  بمعايري  واالرتقاء  سلسة 

التشغيلية واالستدامة.
الجديدة  التكنولوجيا  هذه  وتعزز 
والطيارين  املسافرين  تجربة  من 
تســتخدم  حيث  ســواء  حد  عى 
يف  والتحكــم  التوجيــه  أنظمــة 

املطارات إلضــاءة املدارج يف الليل 
املنخفضة،  الرؤية  ظــروف  يف  أو 
قدرة  لضمــان  الضبــاب،  مثــل 
بســهولة  التعرف  عى  الطيارين 
اإلقالع  املــدرج ومناطــق  عــى 
التغلب  إىل  باإلضافــة  والهبوط، 

عى أي عوائق محتملة يف املطار.

اأم�شتردام-)د ب اأ(:

بســجن  بلبنان  الخاصة  المحكمة   قضت 
الخميس على  يــوم  الحياة  رجلين مــدى 
خلفيــة اغتيــال رئيس الــوزراء اللبناني 

األسبق رفيق الحريري في 2005.
ومقرهــا  الدوليــة  المحكمــة  وأدانــت 

المشتبه  أمســتردام،  قرب  اليتســيندام، 
بهما، عضوي حزب الله اللبناني الشــيعي 
الذي  الهجــوم اإلرهابي  بضلوعهمــا في 
أسفر عن مقتل إجمالي 22 شخصا آنذاك. 
غيابيا ضد حســن حبيب  الحكم  وصــدر 
عنيســي، ألنهما  حسن  وحســين  مرعي 
هاربان. وتــم اغتيال الحريري في تفجير 

انتحاري في شباط/ فبراير 2005.
ولقي 21 شــخصا آخــر حتفهم وأصيب 
الهجوم، وشبه شهود  إثر  226 شــخصا 

قوة االنفجار بالزلزال.
وأثــار الهجــوم غضبا دوليــا ورعبا في 
لبنان. وكان يشــتبه في مسؤولية سوريا 

عن الهجوم.

�لمحكمة �لعليا �لهندية تتدخل في م�س��األة 
هدم ممتلكات �لم�سلمين

ي  دعوة دولي��ة لتمديد ولي��ة بعثة تق�سّ
�لحقائق في ليبيا

�أبوظبي ت�ست�سيف موؤتمر �لجمعية �لدولية 
للن�ساط �لبدني و�ل�سّحة  

»تتمة ص 88««

اأبوظبي-وام:

 أطلق ســمو الشــيخ منصور بن زايد آل 
وزير  الوزراء  رئيــس مجلس  نائب  نهيان 
بن  محمد  معايل  بحضور  الرئاسة،  شؤون 
عبداللــه القرقاوي وزير شــؤون مجلس 
الــوزراء ومعايل مريم بنت محمد ســعيد 
املناخي  التغــري  وزيــرة  املهريي  حــارب 
الزراعي  االرشــاد  مراكز  مبادرة  والبيئة، 
والبيطــري املتنقلة والتــي تنفذها وزارة 

التغري املناخي والبيئة.
وزارة  اســرتاتيجية  ضمن  املبادرة  وتأتي 
القطاع  لتطوير  والبيئــة  املناخي  التغــري 
الزراعي وتنميــة الثروة الحيوانية املحلية 
وحمايتهــا، وتهــدف إىل تقديــم خدمات 
مواقع  يف  للمتعاملني  واســتباقية  متميزة 
وتوصيل  والحيوانية  الزراعيــة  الحيازات 

البعيدة  الخدمات للمتعاملني يف املناطق 

من�شور بن زايد يطلق مبادرة مراكز الإر�شاد الزراعي من�شور بن زايد يطلق مبادرة مراكز الإر�شاد الزراعي 
والبيطري المتنقلةوالبيطري المتنقلة

اأحدث نظم الإ�شاءة والتوجيه بمدرج مطار اأحدث نظم الإ�شاءة والتوجيه بمدرج مطار 
اأبوظبي الدولياأبوظبي الدولي

»طالع ص 33««

�ل�سجن مدى �لحياة ل�سخ�سين على خلفية قتل رفيق �لحريري

»تتمة ص 88««

»تتمة ص 88««



:ΩGh-»HO

 øH óªfi øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S äÉ¡«LƒàH 

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

 »HO  á°ù°SDƒe  AÉæeCG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  …ò«ØæàdG

 ∫ÉÑ≤à°SG  AóH øY á°ù°SDƒŸG  âæ∏YCG  ,πÑ≤à°ùª∏d

 èeÉfÈd  áãdÉãdG  á©aódG  ‘ ácQÉ°ûŸG  äÉÑ∏W

 ±OÉ¡dGh ,á°ù°SDƒª∏d ™HÉàdG πÑ≤à°ùŸG AGÈÿ »HO

 º«ª°üJ äGhOCÉH  áæ uµªàe á«æWh äGÈN OGóYE’

 πÑ≤à°ùŸG áYÉæ°U IÒ°ùe ‘ º¡cGöTEGh πÑ≤à°ùŸG

.äGQÉeE’G ádhOh »HO ‘

 ¿É°ùfE’G{ :óªfi øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S ∫Ébh

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ájDhQ ‘ á«°SÉ°SCG Iõ«cQ

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

 , zˆG √ÉYQ{ »HO ºcÉM AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ

 ƒg QÉµàH’Gh ´GóHE’G ≈∏Y ¬JQób ‘ QÉªãà°S’Gh

 IÒ°ùe ôªà°ùJ ≥∏£æŸG Gòg øe .á≤«≤◊G IhÌdG

 »HO èeÉfôH ∫ÓN øe ¿É°ùfE’G  ‘ QÉªãà°S’G

 ÒjÉ©e ≈∏YCG ï«°SÎd ±ó¡j …òdG πÑ≤à°ùŸG AGÈÿ

 õjõ©J ÈY »eƒµ◊G πª©dG ‘ õ«ªàdGh IOÉjôdG

 á«aô©ŸG  äGhOC’ÉH  ºgójhõJh  ÜÉÑ°ûdG  äGQÉ¡e

 äÉYÉ£≤dG  ∞∏àfl  ‘  πÑ≤à°ùŸG  ±Göûà°S’

 :√ƒª°S  ±É°VCGh  z.»HO  áeƒµ◊  á«é«JGÎ°S’G

 èeÉfôH ∫qƒ– ,2019 Èª°ùjO ‘ ¬bÓ£fG òæe{

 ∫OÉÑàd á«ŸÉY á°üæe ¤EG πÑ≤à°ùŸG AGÈÿ »HO

 ±Göûà°SÉH  Ú°üàîŸG  áÑîf  ™ªLh  äGÈÿG

 π«÷ÉH  ¿hQƒîa  .⁄É©dG  ∫ƒM  øe  πÑ≤à°ùŸG

 ¿ƒfƒµ«°S øjòdG èeÉfÈdG »éjôN øe ójó÷G

 º¡aQÉ©e ∫ÓN øe ¿ƒª¡°ù«°Sh πÑ≤à°ùŸG IOÉb

 á«é«JGÎ°S’G  äÉYÉ£≤dG  IQGOEG  ‘  º¡JGÈNh

 õ«ªàdG êPƒªæH AÉ≤JQ’G ‘ á«eƒµ◊G äÉ¡÷Gh

 á«ŸÉ©dG äGÒ¨àŸG ¥ÉÑà°SGh »HO ‘ »eƒµ◊G

 í«à«°Sh  z.Úª«∏°ùdG  §«£îàdGh  Ò°†ëàdÉH

 ‘ ¬Yƒf øe ∫hC’G πÑ≤à°ùŸG AGÈÿ »HO èeÉfôH

 á°ù°SDƒe ÚH ¿hÉ©àdÉH √ôjƒ£J ” …òdG ,á≤£æŸG

 ,»HO IQÉeE’ …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸGh πÑ≤à°ùª∏d »HO

 ‘ á«eƒµ◊G äÉ¡÷G »ØXƒŸ ácQÉ°ûŸG á°Uôa

 ,á£°SƒàŸGh  É«∏©dG  IQGOE’G  äÉjƒà°ùe  øe  »HO

 :ÊhÎµdE’G ™bƒŸG ÈY Ωó≤àdÉH

 ..  3OdTkLP/https://bit.ly

 .2022 ƒ«dƒj 15 ¤EG ƒ«fƒj 15 øe IÎØdG ∫ÓN

 èeÉfÈ∏d áãdÉãdG á©aódG »Ñ°ùàæe QÉ«àNG ºà«°Sh

 øe  »HO  ‘  »eƒµ◊G  ´É£≤dG  »ØXƒe  øe

 »é«JGÎ°S’G º«ª°üàdG ä’É› ‘ Ú°ü°üîàŸG

.πÑ≤à°ùŸG ±Göûà°SGh

 ∫ÓN  πÑ≤à°ùŸG  AGÈÿ  »HO  èeÉfôH  í‚h

 IójóL  ∫É«LCG  Úµ“  ‘  Úà≤HÉ°ùdG  ¬«à©aO

 πª©dG ∫É› øª°V πÑ≤à°ùŸG º«ª°üJ AGÈN øe

 IÒ°ùe AGôKEG ‘ º¡ªYOh ,»HO IQÉeEG ‘ »eƒµ◊G

 »HO áfÉµe õjõ©Jh ,»eƒµ◊G ôjƒ£àdGh á«ªæàdG

 äGÒ¨àd kGOGó©à°SG ⁄É©dG ¿óe π°†aCG øe IóMGƒc

.πÑ≤à°ùŸG äÉÑ∏£àeh

 º«ª°üàdG  áaÉ≤K  ï«°SôJ  ‘  èeÉfÈdG  º¡°ùjh

 ∫ÓN øe »HóH á«eƒµ◊G äÉ¡÷G ‘ »∏Ñ≤à°ùŸG

 ¿ƒÑ°ùàæŸG πª©«°S »àdG ™jQÉ°ûŸGh äGQOÉÑŸG

 äGQÉ¡ŸG  ΩGóîà°SÉH  Égò«ØæJh  Égôjƒ£J  ≈∏Y

 ‘ º¡àcQÉ°ûe ∫ÓN ÉgƒÑ°ùàcG »àdG á«aô©ŸG

.èeÉfÈdG

 AGÈÿ »HO èeÉfÈd áãdÉãdG á©aódG ≥∏£æà°Sh

 èeÉfÈdG øª°†àjh ,πÑ≤ŸG ÈªàÑ°S ‘ πÑ≤à°ùŸG

 í«àjh ,ô¡°TCG  áà°ùd Éª¡æe πc óàÁ Újƒà°ùe

 π∏fi{  áLQO  øe  êqQóàdG  á°Uôa  ÚÑ°ùàæª∏d

.z»∏Ñ≤à°ùe …ò«ØæJ{ ¤EG z»∏Ñ≤à°ùe

 »Ñ°ùàæŸ ¤hC’G á©aódG øª°V èeÉfÈdG êsôN óbh

 13 øe kGÒÑN 18 πÑ≤à°ùŸG AGÈÿ »HO èeÉfôH

 ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG äÉYÉ£b øª°V á«eƒµM á¡L

 áªcƒ◊Gh  ádGó©dGh  øeC’Gh  áë°üdGh  IQÉéàdGh

 øe ÉgÒZh ¿GÒ£dGh π≤ædGh áaÉ≤ãdGh áMÉ«°ùdGh

.»HO ‘ ájƒ«◊G äÉYÉ£≤dG

 »HO á«ÁOÉcCG ¬«∏Y ±öûJ …òdG èeÉfÈdG õ qcôjh

 ‘ ÚÑ°ùàæŸG äGQÉ¡e ôjƒ£J ≈∏Y ,πÑ≤à°ùª∏d

 »YÉªàL’G AÉcòdGh »é«JGÎ°S’G ôµØdG ä’É›

 äÉYÉ£≤dGh  πÑ≤à°ùŸG  º«ª°üJh  ±Göûà°SGh

 QGô≤dG PÉîJGh á«LƒdƒæµàdGh á«aÉ≤ãdGh á«ª∏©dG

 ,äÉ©jöûàdGh  ÚfGƒ≤dGh  äÉ°SÉ«°ùdG  ôjƒ£Jh

 ¢UôØdG  ójóëàd  äGhOC’G  ∞∏àfl  ∞«XƒJh

.äGQÉeE’G ádhO »HO ‘ Iójó÷Gh áMÉàŸG

 áÑîf  èeÉfÈdG  Ëó≤Jh  OGóYEG  ‘  ∑QÉ°ûjh

 AÉ°SDhôdGh  ∫ÉªYC’G  OGhQh  AÉª∏©dGh  AGÈÿG  øe

.⁄É©dG AÉëfCG áaÉch ádhódG øe Újò«ØæàdG

:ΩGh-»HO

 ∑QÉÑe  øH  ¿É«¡f  ï«°ûdG  ‹É©e  ócCG  

 ¿CG ¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG ôjRh ¿É«¡f ∫BG

 ƒª°S ¬eó≤J ÉÃ ôîàØJ äGQÉeE’G ádhO

 á°ù«FQ  ∑QÉÑe  âæH  áªWÉa  áî«°ûdG

 ¢ù∏éŸG á°ù«FQ ΩÉ©dG »FÉ°ùædG OÉ–’G

 á°ù«FôdG  ádƒØ£dGh  áeƒeCÓd  ≈∏YC’G

 ájöSC’G  á«ªæàdG  á°ù°SDƒŸ  ≈∏YC’G

 ICGôª∏d  ≥∏£e  ºYO  øezäGQÉeE’G  ΩCG{

 ‘ AGƒ°S óM ≈∏Y á«Hô©dGh á«JGQÉeE’G

.êÉàfE’Gh IOÉjôdGh ácQÉ°ûŸG ∫É›

 ≈¶– äGQÉeE’G ádhO ¿EG ¬«dÉ©e ∫Ébh

 mIOÉ«bh  ,  íeÉ°ùàeh  mAÉ£©e  mÖ©°ûH

 ábÉ£dGh ó¡÷G πc ∫òÑJ áª«µM á«æWh

 ICGôª∏d …QƒëŸG QhódG π«©ØJ πLCG øe

 ‘  ,á∏eÉ°ûdG  á«ªæàdG  ≥«≤–  ‘

 ¿EG  ÉØ«°†e  ,⁄É©dGh  øWƒdGh  ™ªàéŸG

 ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U

 ócDƒj É‰EG ˆG ¬¶ØM ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f

 ICGôŸG Ωó≤J ¿CG πª©dGh ∫ƒ≤dÉH kÉªFGO Éæd

 øWƒdG Gòg πÑ≤à°ùŸ º¡eh …QhöV ôeCG

. AÉªædGh Ωó≤àdG äÉLQO ≈°übCG ¬Zƒ∏Hh

 á«ªæàdG ≈≤à∏e ‘ ¬àª∏c ∫ÓN ∂dP AÉL

 …òdG á«Hô©dG ICGôŸG ¢ù∏éŸ áeGóà°ùŸG

 Qƒ°†ëH Úeƒj QGóe ≈∏Y »HO ‘ ó≤Y

 ‘ Ú°üàîŸGh ÚcQÉ°ûŸG  øe áÑîf

 á«ªæàdGh á«YÉªàL’G á«dDƒ°ùŸG ∫É›

 á≤£æŸG  ‘ ICGôŸG  Úµ“h áeGóà°ùŸG

.á«Hô©dG

 ™e ≥Øàj ≈≤à∏ŸG ¿CG ¤EG ¬«dÉ©e QÉ°TCGh

 »gh , äGQÉeE’G ΩC’ , IÒæà°ùŸG ájDhôdG

 ÉŸ äGQÉeE’G ‘ É¡H õà©f »àdG ájDhôdG

 äGRÉ‚EGh π°UGƒàe AÉ£Y øe ¬æª°†àJ

 á°†¡fh ICGôŸG Ωó≤J π«Ñ°S ‘ á≤MÓàe

 ádhódG  ‘  ™ªàéŸG  AÉ‰h  IöSC’G

.AGƒ°S móM ≈∏Y á≤£æŸGh

 ≈°TÉªàj  ≈≤à∏ŸG  ¿CG  ¬«dÉ©e  ±É°VCGh

 ≈∏Y ,zäGQÉeE’G ΩCG { ƒª°S ¢UôM ™e

 ˆG ¬Ñgh Ée πc ≥«≤– øe ICGôŸG Úµ“

 ºgÉ°ùJ å«M äÉfÉµeEGh mäÉbÉW øe É¡d

 …OÉ°üàb’G  •É°ûædG  ¬LhCG  ™«ªL  ‘

 ™ªàéŸG  ‘  ‘É≤ãdGh  »YÉªàL’Gh

 ‘ Qƒ£àdG äGRÉ‚EG áaÉc ≈∏Y íàØæJh

 ¥ƒeôe mQhóH Ωƒ≤J ∂dòch πH , ⁄É©dG

 òNC’Gh ∞æ©dG òÑfh ΩÓ°ùdG ≥«≤– ‘

 IƒNC’Gh  ¢ûjÉ©àdGh  íeÉ°ùàdG  ÇOÉÑÃ

. ¿Éµe πc ‘ öûÑdG ÚH á«fÉ°ùfE’G

 ,  ≈≤à∏ŸG  ´ƒ°Vƒe  ¿EG  ¬«dÉ©e  ∫Ébh

 , áª¡ŸG äÉYƒ°VƒŸG øe Oó©H §ÑJôj

 áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ±GógCG ≥«≤– : É¡dhCG

 , áeGóà°ùŸG á«ªæàdGh – á≤£æŸG ‘ ,

 »g , É¡d IóëàŸG ·C’G ∞jô©J Ö°ùM

 öVÉ◊G äÉLÉ«àMÉH ≈æ© oJ »àdG á«ªæàdG

 ∫É«LCG IQób ≈∏Y , »Ñ∏°S ÒKCÉJ …CG É‰hO ,

 kÉ°†jCG º¡JÉLÉ«àMÉH AÉaƒ∏d , πÑ≤à°ùŸG

 ICGôª∏d á«©«Ñ£dG áfÉµŸG , ócCÉàJ Éægh –
 Aƒ°V ‘ , áeGóà°ùŸG á«ªæàdG Oƒ¡L ‘ ,

 ∫É«LC’G A’Dƒg áÄ°ûæJ ‘ , º¡ŸG ÉgQhO

 – º¡d áÁôµdG IÉ«◊G πÑ o°S ¿Éª°Vh ,

 äÉ°ûbÉæŸG º¡°ùJ ¿CG ‘ ¬∏eCG øY ÉHô©e

 πªY §£Nh äÉ«é«JGÎ°SG  ìGÎbG  ‘

 á«ªæàdG ≈æ©e ìöT É¡«a ºàj áªFÓe

 mƒëf ≈∏Y á«aÉØ°Th ìƒ°VƒH áeGóà°ùŸG

 
k
CGóÑe  ,  áeGóà°S’G  Ωƒ¡Øe  ¬©e  íÑ°üj

 OGôaC’G  áaÉc  ∑ƒ∏°S  ‘ kÉî°SGQh  kÉàHÉK

.äÉYÉª÷Gh

 ‘ ÚcQÉ°ûŸG ≈∏Y ¿EG ¬«dÉ©e ±É°VCGh

 IóYÉ°ùe ‘ , á«dhDƒ°ùeh kÉÑLGh ≈≤à∏ŸG

 ∑GQOEG ‘ AGƒ°S móM ≈∏Y πLôdGh ICGôŸG

 É‰EG É¡JGP IÉ«◊G πH , IÉ«◊G IOƒL ¿CG

 áÄ«ÑdG ájÉªM ≈∏Y ¢SÉ°SC’G ‘ óªà©J

 ßaÉ–h ≥≤– áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ¿CGh

 ™«£à°ùj  »àdG  ±hô¶dG  áaÉc  ≈∏Y

 ¿ÉæÄªWÉH É¡∏X ‘ ¢û«©j ¿CG ¿É°ùfE’G

 ≈∏Y  kGQOÉb  kÉªFGO  ¿ƒµj  ¿CGh  ìÉ‚h

. êÉàfE’Gh AÉ£©dG

 ’ áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ¿EG ¬«dÉ©e ∫Ébh

 ¢VÉØ°†a ÒÑ©J Oô› ¿ƒµJ ¿CG »¨Ñæj

 πÑbh k’hCG Öéj πH ôNB’ mâbh øe √Qôµf

 ≥«≤– ≈∏Y πª©dG ¿ƒµj ¿CG A»°T πc

 òë°ûd  kGõaÉM  áeGóà°ùŸG  á«ªæàdG  √òg

 ¥ô£H  òNCÓd  áÑZôdG  ájƒ≤Jh  ºFGõ©dG

 áÄ«ÑdG ≈∏Y ßaÉ– , á«ªæà∏d IôµàÑe

 òNCÉJh  ñÉæŸG  äGÒ¨J  ™e  πeÉ©àJh

. QÉÑàY’G ‘ πÑ≤à°ùŸG ∫É«LCG ídÉ°üe

 ≥«KƒdG  •ÉÑJQ’G  ¤EG  ¬«dÉ©e  QÉ°TCGh

 á«dhDƒ°ùŸGh  áeGóà°ùŸG  á«ªæàdG  ÚH

 á«YÉªàL’G á«dhDƒ°ùŸG – á«YÉªàL’G

 OGôaCG áaÉc äÉeÉ¡°SEG ≥«ª©J ¤EG ±ó¡J

 ¬eó≤J  ‘  ,  ¬JÉ°ù°SDƒeh  ™ªàéŸG

 πª©dG π«©ØJ ¤EG kÉ°†jCGh πH ¬JGRÉ‚EGh

 AGôKEG  πLCG  øe  ™«ª÷G  ÚH  ∑Î°ûŸG

 áaÉµH áëLÉædG á«ªæàdG ≥«≤–h IÉ«◊G

. ÉgöUÉæYh É¡ÑfGƒL

 á°Uôa πµ°ûj ≈≤à∏ŸG ¿EG ¬«dÉ©e ∫Ébh

 á«dhDƒ°ùŸG  ¿CG  ≈∏Y  ó«cCÉà∏d  á«JGƒe

 ≥«≤– Oƒ¡L øe º¡e AõL á«YÉªàL’G

 ∫É©a  Üƒ∏°SCGh  πH  áeGóà°ùŸG  á«ªæàdG

 ™ªàéŸG  OGôaCG  ™«ªL  Oƒ¡L  áÄÑ©àd

 ΩÉ¡°SEÓd AGƒ°S móM ≈∏Y AÉ°ùædGh ∫ÉLôdG

 äÉjóëàdG áaÉc ™e íLÉædG πeÉ©àdG ‘

 ‘  ™ªàéŸG  IÒ°ùe  ¬LGƒJ  »àdG

 äGQƒ£àdG Aƒ°V ‘ πÑ≤à°ùŸGh öVÉ◊G

 ó«aƒc áëFÉL ∫ÓN ⁄É©dG Égó¡°T »àdG

 QÉ°ûàfG øe √Éæ°ùŸ Ée πª°ûJ »àdGh 19

 πaÉµàdGh  ¢ûjÉ©àdGh  íeÉ°ùàdG  ôgÉ¶e

 äÉeƒµ◊Gh ∫hódG ÚH AGƒ°S ¿hÉ©àdGh

 áaÉ°VE’ÉH , äÉ°ù°SDƒŸGh OGôaC’G ÚH hCG

 Ωó≤àdG  QhO  ó«cCÉJ  øe  √ÉæjCGQ  Ée  ¤EG

 øeh ¢ShÒØ∏d áHÉéà°S’G ‘ »ª∏©dG

 πãe , IÉ«◊G ‘ IójóL Ö«dÉ°SCG Qƒ¡X

 øY πª©dGh ó© oH øY º∏©àdG ‘ ™°SƒàdG

 ΩÉªàg’G õ«côJh ó© oH øY ¥ƒ°ùàdGh ó© oH

 Ú°ù–h á«ë°üdG ájÉYôdG ôjƒ£J ≈∏Y

 ∂dP  ÖMÉ°U  Éeh  á°û«©ŸG  äÉjƒà°ùe

 äÉeGóîà°SG ‘ áª¡e äGQƒ£J øe ¬∏c

 ÖfGƒL  áaÉc  ‘  áãjó◊G  äÉ«æ≤àdG

. IÉ«◊G

 äô¡XCG ó«aƒc áëFÉL ¿CG ¬«dÉ©e ±É°VCGh

 òNC’Gh ôªà°ùŸG º∏©àdGh ´GóHE’G á«ªgCG

 π«µ°ûJ ‘ áæ«°UôdG á«ª∏©dG Ö«dÉ°SC’ÉH

 ¿CG ∞«ch , ájöûÑdG äÉ©ªàéŸG IÒ°ùe

 ≈∏Y , kÉeÉ“ kIQOÉb , äÉ©ªàéŸG √òg

 ∑Î°ûŸG  πª©dGh  øeÉ°†àdGh  IóMƒdG

 ∫DhÉØàH  äÉjóëàdG  πc  á¡LGƒe  ‘

 á«ªæàdG  äÉjó– ™Ñ£dÉH  É¡æeh  á≤Kh

. á«YÉªàL’G á«dhDƒ°ùŸGh áeGóà°ùŸG

 ICGôŸG  ¢ù∏› QhO  ¤EG  ¬«dÉ©e  QÉ°TCGh

 á«YÉªàL’G ≥FGƒ©dG ádGREG ‘ á«Hô©dG

 Ωó≤J  ¿hO  ∫ƒ–  »àdG  ájOÉ°üàb’Gh

 áeóN ‘ Qô≤ŸG ÉgQhóH ΩÉ«≤dGh ICGôŸG

 kÉªFGO ºcó«cCÉJ øeh ¿É°ùfE’Gh ™ªàéŸG

 ≈∏Y  kÉeÉ“  kIQOÉb  á«Hô©dG  ICGôŸG  ¿CÉH

 m±GógCG øe É¡°ùØæd ¬©°†J Ée πc ≥«≤–

.äÉjÉZh

 »ªé©dG  êôa  QƒàcódG  ≈≤à∏ŸG  ö†M

 ∫hódG á©eÉL ‘ äÉª¶æŸG IQGOEG ôjóe

 óªfi QƒàcódG ÒØ°ùdG IOÉ©°Sh á«Hô©dG

 ¿hÉ©àdG  ¿hDƒ°T  ÒØ°S  ¿Ghó©dG  ≈°ù«Y

 á«dhDƒ°ùª∏d á«Hô©dG áª¶æŸG ‘ »Hô©dG

 √OÉªM  ≈ª°SG  á«eÉëŸGh  á«YÉªàL’G

 Éæ«dh ¿ÉæÑd ‘ Ú«eÉëŸG áHÉ≤f á∏ã‡

 ICGôŸG ¢ù∏› ¢ù«FQ ∫Rôµe …hÓZódG

. á«Hô©dG

 »ªé©dG êôa QƒàcódG ócCG ¬ÑfÉL øeh

 ¬Ñ©∏J …òdG …ƒ«◊Gh º¡ŸG QhódG ≈∏Y

 ó¡L …G ºYO ‘ á«Hô©dG ∫hódG á©eÉL

 áeGóà°ùŸG á«ªæàdG Ωóîj »HôY πªY hG

.¢UÉN πµ°ûH ICGôŸGh

 á«eÉëŸG  âë°VhCG  É¡à¡L  øeh

 ÊƒfÉ≤dG  πª©dG  á«ªgCG  IOÉªM  ≈ª°SG

 á«Hô©dG  ICGôŸG  áeóN  ‘ »©jöûàdGh

 ¢SÉ°SC’G  øe »°ù«FQ  Aõéc ¬∏ã“ Éeh

.IöSCÓd …ƒ«æÑdG

 óªfi  QƒàcódG  ÒØ°ùdG  ócCG  √QhóHh

 …QƒëŸG  QhódG  ≈∏Y  ¿Ghó©dG  ≈°ù«Y

 áeóN ‘ áaô©ŸGh äÉeƒ∏©ª∏d º¡ŸGh

 »é«JGÎ°S’G  §«£îàdGh  ±Göûà°S’G

 ájöûÑdG  á«ªæàdG  ‘  ºgÉ°ùj  …òdG

 êÉeOGh  ICGôŸG  Úµ“h  áeGóà°ùŸG

 á«dhDƒ°ùª∏d º¡ŸG QhódGh ºª¡dG ÜÉë°UCG

 IófÉ°ùeh  π«gCÉJ  ‘  á«YÉªàL’G

 ƒëf  É¡«©°S  ‘  á«Hô©dG  äÉeƒµ◊G

 á«LÉàfE’G  áeóÿGh  IOÉjôdGh  õ«ªàdG

 ´ƒædGh ICGôŸG  Úµ“ ºYO ´höûe ‘

.»YÉªàL’G

 ‹É©e  ËôµJ  ìÉààa’G  πØM  Ö≤YCGh

 Oó©d ¿É«¡f ∫BG ∑QÉÑe øH ¿É«¡f ï«°ûdG

 ≈≤à∏ŸG ‘ ácQÉ°ûŸG äÉ«°üî°ûdG øe

 ICGôŸG ¢ù∏› øe Ωó≤ŸG õ«ªàdG ´QóH

 …òdG ≈≤à∏ŸG ∫ÉªYCG äCGóH ºK , á«Hô©dG

 IOÉ©°S  ¬«a  á«ª∏©dG  á°ù∏÷G  ¢SCGôJ

 ¿Ghó©dG ≈°ù«Y óªfi QƒàcódG ÒØ°ùdG

 ∫hódG  á©eÉL  πã‡  É¡«a  Ωób  å«M

 êôa  QƒàcódG  ¢VƒØŸG  ôjRƒdG  á«Hô©dG

 ‘  äÉª¶æŸG  IQGOEG  ôjóe  »ªé©dG

. á«°ù«FôdG πª©dG ábQh á©eÉ÷G

 ó≤Y  …òdG  ≈≤à∏ŸG  ∫ÉªYCG  ΩÉàN  ‘h

 πªY ábQh 15 øe ÌcCG Úeƒj QGóe ≈∏Y

 ≥«≤– ≈∏Y AÉ°ùædG õ«Ø– ¤EG  ±ó¡J

 »àdG  2030 áeGóà°ùŸG á«ªæàdG  ±GógCG

 õjõ©àd á«YÉªL á«dhDƒ°ùe ≈∏Y óªà©J

 á«ªæàdG  »gh  á£HGÎe  õFÉcQ  çÓK

 á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  ,ájOÉ°üàbE’G

 áWQÉN πµ°ûàd áÄ«ÑdG ájÉªMh ,á∏eÉ°ûdG

 ÌcCGh  π°†aCG  πÑ≤à°ùe  ≥«≤ëàd  ≥jôW

.19-ó«ahú ó©H öûÑ∏d áeGóà°SG

 ICGôª∏d ¢SOÉ°ùdG »ª«∏bE’G ≈≤à∏ŸG Èà©jh

 í«àJ ájƒæ°Sh á«HôY ,á«ª∏Y áÑ°SÉæe

 ¢UÉ°üàNE’G  πgC’  áæ«ªK  AÉ≤d  á°Uôa

 IÉ«ëH ÉWÉÑJQEG ÌcC’G ÉjÉ°†≤dG á°ûbÉæŸ

 á«LÉàfE’G  ƒëf  ƒªædG  ¬«LƒJh  ¢SÉædG

 ƒëf É«©°S πª©dG ™jöùJh ,áeGóà°SE’Gh

 ó©°üdG ≈∏Y á«gÉaôdGh IOÉ©°ùdG õjõ©J

 QhO ¿hO áeGóà°SEG ’ ¬fCG ó«cCÉà∏dh áaÉc

 äÉ«°SÉ°SCG  äGóFGQú  AÉ°ùæ∏d  πYÉa

.»HÉéjE’G Ò«¨à∏d

πÑ≤à°ùªdG AGôÑîd »HO èeÉfôÑd áãdÉãdG á©aódG »a ácQÉ°ûª∏d π«é°ùàdG ÜÉH íàa 

:ΩGh-»HO

 äGQÉeE’G  á«©ª÷  …ƒæ°ùdG  ô“DƒŸG{  ¢ûbÉf  

 ¬JÉ«dÉ©a  ºààNCG  …òdG  z2022 Qó°üdG  ¢VGôeC’

 á≤∏©àŸG  äGQƒ£àdGh  äGóéà°ùŸG  ôNBG  »HóH

 çóMCGh  »°ùØæàdG  RÉ¡÷G  ¢VGôeCG  IQGOEGh  êÓ©H

 êÓYh ¢ü«î°ûàH á≤∏©àŸG çƒëÑdGh äGQÉµàHE’G

. ≈°VôŸG

 kÉjQƒ°†M Úeƒj ôªà°SG …òdG - ô“DƒŸG ‘ ∑QÉ°T

 z»à«°S  ∫ÉØ«à°ùa  ∫Éàææ«àfƒcÎfEG{  ¥óæa  ‘

 ¢ü°üîàe 1000 øe ÌcCG - âfÎfE’G áµÑ°T ÈYh

 AÉëfCG ∞∏àfl øe á«ë°üdG ájÉYôdG ‘ ÒÑNh

 ¿ƒcQÉ°ûŸG  AÉÑWC’Gh  AGÈÿG  ∫hÉæJh  á≤£æŸG

 äÉYƒ°VƒŸG  øe  á©°SGh  áYƒª› ô“DƒŸG  ‘

 äGQƒ£àdGh äÉãjóëàdG ôNBGh á«ãëÑdGh ájôjöùdG

 RÉ¡÷G  ¢VGôeCG  êÓYh  ¢ü«î°ûàH  á≤∏©àŸG

 »YÉæ£°UE’G AÉcòdG ≥«Ñ£J ∂dP ‘ ÉÃ »°ùØæàdG

 ÚHÉ°üŸG  ájÉYQh  ƒHôdG  êÓY  ‘  zAI{
 ¢ShÒØH  º¡àHÉ°UEG  ó©H  ‹ÓÿG  áFôdG  ¢VôÃ

 çóMCG  á°ûbÉæe  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  z19-ó«aƒc{

. »°ù«µdG ∞«∏àdG ¢Vôe IQGOEG ‘ äGQƒ£àdG

 ¢ù«FQ  »HÉYõdG  ±öTCG  Qƒ°ù«ahÈdG  í°VhCGh

 ô“DƒŸG  ¿CG  Qó°üdG  ¢VGôeC’  äGQÉeE’G  á«©ªL

 øe  OóY  QÉµaCGh  iDhQ  ™ªL  á«©ªé∏d  …ƒæ°ùdG

 ‘  ÚãMÉÑdGh  Ú°ü°üîàŸGh  IòJÉ°SC’G  áÑîf

 äÉjóëàdG  ôNBG  GƒdhÉæJ  øjòdGh  Qó°üdG  ¢VGôeCG

 ájÉYôdG  äÉeóN  ¬LGƒJ  »àdG  äÉHƒ©°üdGh

 ôNBG Gƒ°ûbÉfh Qó°üdG ¢VGôeCÉH á≤∏©àŸG á«ë°üdG

 ¢VGôeCG êÓY ∫É› ‘ äGQÉµàHE’G h äGQƒ£àdG

.≈°VôŸG èFÉàf Ú°ù– á«Ø«ch »°ùØæàdG RÉ¡÷G

 á«Ø«≤ãJ äÉ°ù∏L ó≤Y øª°†J çó◊G ¿CG ±É°VCGh

 çóMCG  â°VôY  »àdG  äGhófh  πªY  ¢TQhh

 IQGOEG  ∫É› ‘ Iójó÷G  äÉ«æ≤àdGh  äGQÉµàHE’G

 OO≈Y  É¡eób  »àdGh  »°ùØæàdG  RÉ¡÷G  ¢VGôeCG

 á«Ø«c  ≈∏Y  äõcQh  Ú°ü°üîàŸG  AGÈÿG  øe

 º««≤J  ‘  »YÉæ£°UE’G  AÉcòdG  øe  IOÉØà°SE’G

 AÉÑWC’G IóYÉ°ùe ‘ √QhOh áFôdG ¿ÉWöS Qƒ°U

 ‘ »°ùØæàdG RÉ¡÷G ¢VGôeCG IQGOEGh ¢ü«î°ûJ ‘

.πÑ≤à°ùŸG

 Qó°üdG ¢VGôeC’ äGQÉeE’G ôªJDƒe

 IQGOEGh êÓY äGóéà°ùe ¢ûbÉæj

»°ùØæàdG RÉ¡édG ¢VGôeCG

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 15070 Oó`©dG  ̀2022 ƒ«fƒj 17 á©ª÷G2 øWƒdG QÉÑNCG

ó°TGQ øH óªëe ájDhQ »a á«≤«≤M IhôKh á«°SÉ°SCG Iõ«cQ ¿É°ùfE’G :óªëe øH ¿GóªM

á«Hô©dGh á«JGQÉeE’G ICGôª∏d áªWÉa áî«°ûdG ºYóH ôîØf :∑QÉÑe øH ¿É«¡f »a ádhódG ¿ƒ∏ãªj kÉfÉæa 80 »≤à∏J »Ñ©µdG IQƒf

¿É«fƒ°ùã«ª°S ¿ÉLô¡e

 »æ©e ôªJDƒe »a ∑QÉ°ûªdG »æWƒdG ¢ù∏éªdG óah ¢SCGôj ¢TÉÑZ ô≤°U

∫ƒÑæ£°SEG »a Iôé¡dÉH

z»HO AÉHô¡c{ »a ¿ƒ∏ª©j ºª¡dG ÜÉë°UCG øe kÉØXƒe 40

AÉ≤∏dG ÉgQƒ°†M ∫ÓN »Ñ©µdG IQƒf

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 IôjRh »Ñ©µdG óªfi âæH IQƒf ‹É©e â≤àdG 

 ÜÉÑ°û∏d  »ÑXƒHCG  õcôe  ‘  ÜÉÑ°ûdGh  áaÉ≤ãdG

 ‘ ádhódG ¿ƒ∏ãÁ kÉfÉæa 80 ™e ¢ù«ªÿG Ωƒj

 óMCG  á«Ñ©°ûdG  ¿ƒæØ∏d  ¿É«fƒ°ùã«ª°S  ¿ÉLô¡e

 iƒà°ùe  ≈∏Y  á«aÉ≤ãdGh  á«æØdG  çGóMC’G  RôHCG

 áª°UÉ©dG ‘ kÉjƒæ°S ¬ª«¶æJ ºàj …òdG ⁄É©dG

.ø£æ°TGh á«µjôeC’G

 á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhO  ¿ÉLô¡ŸG  ∞«°†à°ùjh

 πeÉc ºYóH ΩÉ©dG Gòg ¬JQhO ‘ §≤a IóëàŸG

 IQGRh ™e ácGöûdÉHh ÜÉÑ°ûdGh áaÉ≤ãdG IQGRh øe

 ‘ ádhódG IQÉØ°Sh ‹hódG ¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG

 IÎØdG ‘ ó≤©jh á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

 ƒ«fƒj 30 øeh …QÉ÷G ƒ«fƒj 27 ≈àMh 23 øe

.ƒ«dƒj 4 ¤EG

 π«ch  »NÉædG  ∑QÉÑe  IOÉ©°S  AÉ≤∏dG  ö†M

 çGÎdG ´É£≤d óYÉ°ùe π«ch ÓŸG iò°T h IQGRƒdG

 áã©ÑdG ¢ù«FQ ÖFÉf ¿ƒeƒdƒ°S øHhQh ¿ƒæØdGh

 OóYh ádhódG ‘ á«µjôeC’G IQÉØ°ùdG ‘ ∞∏µŸG

.á«eÓYE’Gh á«aÉ≤ãdGh á«ª°SôdG äÉ«°üî°ûdG øe

 ∫ÓN »Ñ©µdG óªfi âæH IQƒf ‹É©e äócCGh

 »Øàëj  …òdG  ¿ÉLô¡ŸG  áaÉ°†à°SG  ¿CG  AÉ≤∏dG

 äGQÉeE’G  ádhód  ÊÉ°ùfE’G  ïjQÉàdGh  çGÎdÉH

 lOGóàeG É¡dÉµ°TCG  ∞∏àîÃ ¿ƒæØdG ¿CG  ≈∏Y ∫ój

.Üƒ©°ûdG IQÉ°†◊

 ÒÑ©àdG  ∫Éµ°TCG  ≈ª°SCG  qøØdG  ¿CG  âë°VhCGh

 É¡dÉµ°TCÉH á«JGQÉeE’G äÉYGóHE’G óLGƒJh ÊÉ°ùfE’G

 ¥É£f á©°Sƒàd á°Uôa qó©j áØ∏àîŸG É¡JÉ«q∏Œh

 äÉ°ù°SDƒŸGh  äÉ¡÷G  ∞∏àfl  ™e  ¿hÉ©àdG

 á«JGQÉeE’G ¿ƒæØdG êGôNEG ‘ º¡°ùjh á«ŸÉ©dG

 õq«M øe AGƒ°S qóM ≈∏Y á«Hô©dGh á«é«∏ÿGh

 á«≤«≤◊G  áª«≤dG  ó q°ùéjh  á«£ªædG  IQƒ°üdG

 π°Uh  á≤∏M  πqµ°ûJ  »àdG  á«YGóHE’G  ÜQÉéà∏d

 äGQÉ°†◊Gh  Üƒ©°ûdG  ∞∏àfl  ÚH  ájôgƒL

.á«fÉ°ùfE’G

 √òg πãe ‘ ÚfÉæØdG QhO ¿CÉH É¡«dÉ©e âgƒfh

 á«ª«∏bE’Gh á«∏ëŸG Ohó◊G RhÉéàj äÉ«dÉ©ØdG

 ‘  Qƒ¡ª÷G  ¿CG  ¤EG  IÒ°ûe  ó©HCG  ƒg  Ée  ¤EG

 á«dÉ©ØdG ΩÉjCG ∫ÓN ±qô©à«°S IóëàŸG äÉj’ƒdG

 á°UÉNh  áq«æØdG  äÉYGóHE’G  øe  ÒãµdG  ≈∏Y

 É¡KhQƒeh äGQÉeE’G ádhO øY »µ– »àdG á«KGÎdG

 á«£ªædG IQƒ°üdG Ò«¨J ‘ ºgÉ°ù«°S Ée ‘É≤ãdG

.¢UÉN πµ°ûH á≤£æŸG ‘ ¿ƒæØdG øY IPƒNCÉŸG

 ¢SÉ≤Jh É¡«YóÑÃ ±ô© oJ Üƒ©°ûdG ¿CG äQÉ°TCGh

 º¡àqjƒg äÉfƒæµÃ º¡WÉÑJQG  ióÃ É¡JQÉ°†M

 áÑîf  ácQÉ°ûe  ¿EÉa  Gò¡d  á∏«°UC’G  á«æWƒdG

 Gòg  ‘  Úª«≤ŸGh  Ú«JGQÉeE’G  ÚfÉæØdG  øe

 ¬H ™qàªàJ …òdG ÒÑµdG çQE’G ¢ùµ©j ¿ÉLô¡ŸG

 ∞«°†dG ádhódG ¿ƒµJ ¿C’ É¡∏°UhCG …òdGh ÉfOÓH

 á«JGQÉeE’G ¿ƒæØdG áfÉµe ≈∏Y q∫ój Éªc ΩÉ©dG Gòg

 ∞∏àfl  ÚH  ÉgQƒ°†Mh  É¡àbGôYh  á«Hô©dGh

.zÜƒ©°ûdG IÉ«ëH á£ÑJôŸG ¿ƒæØdG

 ΩÉFƒdGh áÑëŸG ≈∏Y ¢Vqôëj qøØdG ¿CG âaÉ°VCGh

 …ôµØdG  »bÓàdG  πÑ°S  õjõ©J  √ÉŒÉH  ™aójh

 qºgC’G  á¨∏dG  ¬fCG  Éªc  Üƒ©°ûdG  ÚH  ‘ô©ŸGh

 ¿EÉa Gò¡d É¡«bhòàeh ¿ƒæØdG ¥É q°ûY ™ªŒ »àdG

 ‘É≤ãdGh  ‘ô©ŸGh  »æØdG  π≤ãdG  Gòg  óLGƒJ

 ´GóHE’G ¿CG  ≈∏Y q∫ój çó◊G Gòg ‘ »JGQÉeE’G

 äGQÉeE’G  ádhO  É¡H  ÖWÉîJ  á«FÉæãà°SG  á¨d

.√öSCÉH ⁄É©dG

 äGQÉeE’G{ QÉ©°T πªëj …òdG ¿ÉLô¡ŸG ≥∏£æjh

 IÉ«◊ÉH  ¢†HÉf  ó¡°ûe  :IóëàŸG  á«Hô©dG

 Qƒ¡ªé∏d  Ωqó≤«°S  å«M  zIódÉN  äÉjôcPh

 ∑QÉ°ûj »àdG áYqƒæàŸG äÉ«dÉ©ØdG øe áYƒª›

 øe É«≤«°Sƒeh ÉYóÑeh É«aôM 80 øe ÌcCG É¡«a

 ÒÑµdG çQE’ÉH ∞jô©àdG º¡àdÉ°SQ äGQÉeE’G ádhO

 á«KGÎdG á«JGQÉeE’G áaÉ≤ãdGh ¿ƒæØdG øe ≥jô©dGh

 ‘É≤K  çhQƒe  ≈∏Y  â«æH  »àdGh  IöUÉ©ŸGh

.π«°UCG

:IóMƒdG-»ÑXƒHCG

 ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ¢TÉÑZ ô≤°U ‹É©e ¢SCGôj 

 ‘ ∑QÉ°ûŸG ¢ù∏éŸG óah …OÉ–’G »æWƒdG

 Iôé¡dÉH »æ©ŸG »ŸÉ©dG ÊÉŸÈdG ô“DƒŸG

 21  ¤EG  20  øe  IÎØdG  ∫ÓN  ∫ƒÑæ£°SEG  ‘

 áæjóe  ¬Ø«°†à°ùJ  …òdG  ,Ω2022  ƒ«fƒj

 ÊÉŸÈdG OÉ–’G º«¶æàH ,á«cÎdG ∫ƒÑæ£°SEG

 iÈµdG á«æWƒdG á«©ª÷G ™e ¿hÉ©àdÉH ‹hódG

.á«cÎdG

 IOÉ©°S  ¬àjƒ°†Y  ‘  ¢ù∏éŸG  óah  º°†jh

 óªMCG  áeÉ°SCGh  ,ÓŸG  óªfi á°ûFÉY  :øe  πc

 ,…Qƒ°üæŸG ∑Éë°†dG AGƒM IQƒàcódGh ,QÉØ©°ûdG

 »∏«∏©dG ó«ªM óægh ,…Ò¡ŸG ó«ÑY ¿Ghôeh

 QƒàcódGh ,…OÉ–’G »æWƒdG ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG

 ΩÉ©dG  ÚeC’G  »ª«©ædG  øªMôdG  óÑY  ôªY

.¢ù∏éª∏d

 á«æ©ŸG äÉ«bÉØJ’G ô“DƒŸG äÉ°ù∏L ¢ûbÉæJh

 ,á«fƒfÉ≤dG  ÒZ  Iôé¡dG  á÷É©eh  ,Iôé¡dÉH

 á«dhDƒ°ùe º°SÉ≤Jh ,áª¶æŸG áÁô÷G áëaÉµeh

 áaÉ°†à°SG ‘ á«cÎdG áHôéàdGh ,Iôé¡dG AÉÑYCG

.øjôLÉ¡ŸG

 π°†aCG øe á∏°ù∏°S ™ªL ¤EG ô“DƒŸG ±ó¡jh

 ,Iôé¡dG  ´ƒ°Vƒe ‘ á«fÉŸÈdG  äÉ°SQÉªŸG

 øµÁ  »àdG  á°Sƒª∏ŸG  äGƒ£ÿG  ójó–h

 ‹hO  ¿hÉ©J  õjõ©àd  ÉgPÉîJG  äÉfÉŸÈ∏d

 ô“DƒŸG  í«àjh  ,π°†aCG  »æWh  ò«ØæJh  iƒbCG

 ò«ØæJ  ádÉM  º««≤àd  á°Uôa  Ú«fÉŸÈ∏d

 Gò¡H á£ÑJôŸG äÉjóëàdGh á«ŸÉ©dG äÉ«bÉØJ’G

 á«YÉªL äGAGôLEG PÉîJG ∫ÓN øe ´ƒ°VƒŸG

.iƒbCG á«æWhh á«FÉæKh

:ΩGh-»HO

 á«ªgCG  »HO √É«eh AÉHô¡c áÄ«g ‹ƒJ 

 ÜÉë°UCG  øe  É¡«ØXƒe  IOÉ©°ùd  iÈc

 äGQOÉÑŸG  øe  ójó©dG  â≤∏WCGh  ºª¡dG

 ‘ º¡›O õjõ©Jh º¡æ«µªàd èeGÈdGh

.™ªàéŸG ‘h πª©dG áÄ«H

 áÑ°ùf ∫ƒ°Uh ‘ Oƒ¡÷G √òg âª¡°SCGh

 ºª¡dG ÜÉë°UCG øe áÄ«¡dG »ØXƒe IOÉ©°S

 áfQÉ≤e  2021  ΩÉY  ‘  %99^33  ¤EG

.2015 ΩÉY ‘ %92 áÑ°ùæH

 ƒ°†©dG ôjÉ£dG óªfi ó«©°S ‹É©e ∫Ébh

 AÉHô¡c áÄ«¡d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ÜóàæŸG

 èeO  ≈∏Y  áÄ«¡dG  ¢Uô–  »HO  √É«eh

 ºª¡dG  ÜÉë°UCG  øe  É¡«ØXƒe  Úµ“h

 º¡d í«àJ áfôeh á∏gDƒe áÄ«H ÒaƒJ ÈY

 º¡JGQób äÉÑKEGh º¡JÉbÉW ¥ÓWE’ á°UôØdG

 Úµªàd á«æWƒdG á°SÉ«°ùdG ™e kÉeÉé°ùfG

 ÖMÉ°U  É¡≤∏WCG  »àdG  ºª¡dG  ÜÉë°UCG

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

 AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ádhódG ¢ù«FQ ÖFÉf

 OÉéjEG  ±ó¡H  zˆG  √ÉYQ{  »HO  ºcÉM

 øª°†j õLGƒ◊G øe ∫ÉN èeGO ™ªà›

 ÜÉë°UC’  áÁôµdG  IÉ«◊Gh  ÚµªàdG

...»©ªà›{  IQOÉÑeh  ºgöSCGh  ºª¡dG

 ï«°ûdG ƒª°S É¡≤∏WCG »àdG z™«ªé∏d ¿Éµe

 ‹h Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi øH ¿GóªM

 »àdGh …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ »HO ó¡Y

 áæjóe ¤EG πeÉµdÉH »HO πjƒ– ¤EG ±ó¡J

 Ωõà∏J  å«M  ºª¡dG  ÜÉë°UC’  á≤jó°U

 ºª¡dG  ÜÉë°UCG  Úµ“h  èeóH  áÄ«¡dG

 ÚØXƒŸG  :πª°ûJ  QhÉfi  á©HQCG  øª°V

.AÉcöûdGh ™ªàéŸGh Ú∏eÉ©àŸGh

≈≤à∏ŸG √Qƒ°†M ∫ÓN ∑QÉÑe øH ¿É«¡f

 ácQÉ°ûªdG á°Uôa

 èeÉfôÑdG »a

 »ØXƒªd áMÉàe

 äÉ¡édG

  »HóH á«eƒµëdG

 áãdÉãdG á©aódG

 ôÑªàÑ°S »a ≥∏£æJ

 π«é°ùàdGh πÑ≤ªdG

 15 ≈àM ôªà°ùe

  ƒ«dƒj



:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

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

 á≤jó°üdG GófGhQ ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ »eÉZÉc ∫ƒH

.ádhódG ¤EG IQÉjõH Ωƒ≤j …òdG

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

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

 ÈY …òdG  »eÉZÉc ∫ƒH áeÉîØH ``  A≈WÉ°ûdG

 √ƒª°S ¤EG ¬JÉ°SGƒeh ¬jRÉ©J ¢üdÉN øY √QhóH

 ¬d  QƒØ¨ŸG  IÉah  ‘  äGQÉeE’G  ádhO  Ö©°Th

 zˆG ¬ªMQ z¿É«¡f ∫BG ójGR øH áØ«∏N ï«°ûdG

 ‘ ó«≤Ø∏d IÒÑµdG á«fÉ°ùfE’G ôKBÉŸÉH kÉgƒæe ..

 »àdG  äGóYÉ°ùŸGh  ⁄É©dGh  á«≤jôaC’G  IQÉ≤dG

 ¬ªMQ{ √ó¡Y ‘ √OÓH ¤EG äGQÉeE’G É¡àeób

.zˆG

 ÖMÉ°U ¤EG áÄæ¡àdG …ófGhôdG ¢ù«FôdG Ωób Éªc

 áÑ°SÉæÃ ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG

 ≥«aƒàdG √ƒª°ùd kÉ«æªàe .. ádhódG á°SÉFQ ¬«dƒJ

 QÉgOR’Gh  Ωó≤àdG  øe  kGójõe  äGQÉeE’G  ádhódh

.¬JOÉ«b πX ‘ AÉªædGh

 äÉbÓY  ¥ÉaBG  ™«°SƒJ  ¤EG  ¬©∏£J  øY  ÈYh

 ‘  GófGhQh  äGQÉeE’G  ádhO  ÚH  ¿hÉ©àdG

.á∏Ñ≤ŸG IÎØdG ∫ÓN ä’ÉéŸG ∞∏àfl

 ádhódG ¢ù«FQ ƒª°ùdG ÖMÉ°U ôµ°T ¬ÑfÉL øe

 áÑ«W ôYÉ°ûe øe √GóHCG ÉŸ …ófGhôdG ¢ù«FôdG

 ájQƒ¡ª÷  ≈æ“h  ,É¡Ñ©°Th  äGQÉeE’G  √ÉŒ

.AÉ‰h Ωó≤Jh ÒN πc á≤jó°üdG GófGhQ

 óªfi øH  ¿GóªM  ï«°ûdG  ƒª°S..AÉ≤∏dG  ö†M

 øH óªM øH óªfi ï«°ûdGh ¿É«¡f ∫BG ójGR øH

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

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

 ôjRh ¿É«¡f ∫BG ∑QÉÑe øH ¿É«¡f øH •ƒÑî°T

 ¢TÉbôb óªfi øH QƒfCG QƒàcódG ‹É©eh ádhO

 ¢ù«FQ ƒª°ùdG ÖMÉ°üd »°SÉeƒ∏HódG QÉ°ûà°ùŸG

.ádhódG

:ΩGh-áª«ÿG ¢SCGQ

 øH  Oƒ©°S  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  πÑ≤à°SG  

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

 øH ô≤°U áæjóÃ √ƒª°S öüb ‘ ,áª«ÿG ¢SCGQ

 äÉã©ÑdG AÉ°SDhQ IOÉ©°ùdG ÜÉë°UCG ,¢ùeCG óªfi

 ôëÑdG á≤£æeh á«æ«JÓdG ÉµjôeC’ á«°SÉeƒ∏HódG

 ≈∏Y ΩÓ°ù∏d Gƒeób øjòdG ,ádhódG iód »ÑjQÉµdG

.√ƒª°S

 ,áª«ÿG  ¢SCGQ  ºcÉM  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ÖMQh

 º¡©e ∫OÉÑJh ,á«°SÉeƒ∏HódG äÉã©ÑdG AÉ°SDhôH

 ÚH  ¿hÉ©àdG  äÉbÓY  õjõ©J  ∫ƒM  åjOÉMC’G

.ó©°üdG ∞∏àfl ≈∏Y º¡fGó∏Hh äGQÉeE’G ádhO

 ádhO §HôJ »àdG ábGó°üdG äÉbÓ©H √ƒª°S OÉ°TCGh

 ôëÑdG á≤£æeh á«æ«JÓdG ÉµjôeCG ∫hOh äGQÉeE’G

.»ÑjQÉµdG

 AÉ°SDhQ  IOÉ©°ùdG  ÜÉë°UCG  ÈY  º¡ÑfÉL  øe

 ºgôµ°T  ≠dÉH  øY  ,á«°SÉeƒ∏HódG  äÉã©ÑdG

 ,áª«ÿG ¢SCGQ ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°üd ºgôjó≤Jh

.∫ÉÑ≤à°S’G ø°ùMh áaÉ«°†dG Ωôc ≈∏Y

 ô≤°U øH Oƒ©°S øH ô≤°U ï«°ûdG ,AÉ≤∏dG ö†M

.»ª°SÉ≤dG

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 øH  ¿É£∏°S  ï«°ûdG  ƒª°S  ¢SCGôJ  

 ó¡Y ‹h »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S øH óªfi

 ¢ù∏› ¢ù«FQ ábQÉ°ûdG ºcÉM ÖFÉfh

  ¢ù«ªÿG  ìÉÑ°U  ,ÊGôª©dG  §«£îàdG

 ´ÉªàLG  ,ºcÉ◊G  ƒª°S  Öàµe  ‘

.ÊGôª©dG §«£îàdG ¢ù∏›

 øe  á∏ªL  ´ÉªàL’G  ¢ûbÉfh

 ∫hóL  ≈∏Y  áLQóŸG  äÉYƒ°VƒŸG

 äÉYhöûŸG á©HÉàÃ á≤∏©àŸG ,¬dÉªYCG

 áaÉc ‘ IQÉeE’G ÉgòØæJ »àdG ájƒªæàdG

 kGOóY ¢ù∏éŸG òîJGh ,É¡≤WÉæeh É¡fóe

 ≥«°ùæJ  ‘ º¡°ùJ  »àdG  äGQGô≤dG  øe

 á«eƒµ◊G äÉÄ«¡dGh ôFGhódG ÚH Oƒ¡÷G

 á«àëàdG ≈æÑdG äÉYhöûe ò«ØæJ ∫ÓN

.áYƒæàŸG ≥aGôŸG AÉ°ûfEGh

 ôjƒ£J  §£N  ¢ù∏éŸG  ¢Vô©à°SGh

 áeÉ©dG  ™bGƒŸG  IOƒL  Ú°ù–h

 øª°†j πµ°ûH ¢†©ÑdG É¡°†©ÑH É¡£HQh

 iƒ°ü≤dG IOÉØà°S’Gh πãeC’G ΩGóîà°S’G

 áaÉc ÒaƒJh É¡«eóîà°ùeh É¡jOÉJôŸ

.äÉLÉ«àM’Gh äÉeóÿG

 πª©dG  Ò°S  ≈∏Y  ¢ù∏éŸG  ™∏WGh

 ájOÉ°TQE’G  ádOC’G  OGóYEG  ´höûe  ‘

 …òdGh …ö†◊Gh ÊGôª©dG §«£îà∏d

 äÉYhöûŸG áaÉc ò«ØæJ ‘ º¡°ù«°S

 ÒjÉ©eh äÉØ°UGƒÃh á∏eÉµàe IQƒ°üH

 IOƒ÷Gh  áeGóà°S’G  ≥≤–  á«ŸÉY

 IQƒ°üdG  ™e  Ö°SÉæàJh  á«dÉ©dG

.IQÉeEÓd ájQÉ°†◊G

 øe  áYƒª›  ¢ù∏éŸG  ¢ûbÉfh

 ≥aGôŸG øe Oó©d áª«ª°üàdG äGQÉ«ÿG

 äÉfƒµŸGh OGƒŸG »YGôJ å«M á«eóÿG

 äÉØ°UGƒŸG É¡H áeóîà°ùŸG öUÉæ©dGh

 áeGóà°S’G ≥≤–h á«ŸÉ©dG ÒjÉ©ŸGh

 õjõ©J  ‘  º¡°ùJh  á«dÉ©dG  IOƒ÷Gh

.ábQÉ°ûdG IQÉeE’ ájö†◊G IQƒ°üdG

 øe  GOóY  ¢ù∏éŸG  ¢ûbÉf  Éªc

 ≥WÉæŸG ¢†©Ñd ájôjƒ£àdG äÉMÎ≤ŸG

 É¡à«æH IAÉØc ™aôd ábQÉ°ûdG áæjóe ‘

 öUÉæ©dG øe ójó©dG áaÉ°VEGh ,á«àëàdG

 äÉMÉ°ùŸGh  ájö†◊Gh  á«fGôª©dG

 RôHC’ áYƒæàe ∫ƒ∏M OÉéjEGh ,AGö†ÿG

.É¡JÉjó–

 øe  πc  ¢ù∏éŸG  ´ÉªàL’G  ö†M

 øH óªfi øH ¿É£∏°S ¢Sóæ¡ŸG ï«°ûdG

 ôjóeh ¢ù«FôdG ÖFÉf »ª°SÉ≤dG Oƒ©°S

 ¢Sóæ¡ŸGh ,ÊGôª©dG §«£îàdG ¢ù∏›

 IôFGO ¢ù«FQ …ójƒ°ùdG ÚgÉ°T øH »∏Y

 ∞°Sƒj  ¢Sóæ¡ŸGh  ,áeÉ©dG  ∫É¨°TC’G

 ¥ô£dG áÄ«g ¢ù«FQ »æªã©dG ¢ù«ªN

 ƒ«÷ÉH ¿É£∏°S ó«©°Sh ,äÓ°UGƒŸGh

 √É«eh AÉHô¡c áÄ«g ¢ù«FQ …ójƒ°ùdG

 »∏Y ∫BG ódÉN ¢Sóæ¡ŸGh ,ábQÉ°ûdG RÉZh

.ÊGôª©dG §«£îàdG ¢ù∏› ΩÉY ÚeCG

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 øH óªMCG øH ¿É£∏°S ï«°ûdG ƒª°S ó¡°T 

 ,ábQÉ°ûdG ºcÉM ÖFÉf ,»ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S

 ìÉÑ°U  ,ábQÉ°ûdG  á©eÉL  ¢ù«FQ

 äÉ«∏µdG áÑ∏W èjôîJ πØM ¢ù«ªÿG

.ábQÉ°ûdG á©eÉéH á«ë°üdGh á«Ñ£dG

 óªMCG øH ¿É£∏°S ï«°ûdG ƒª°S ≈≤dCGh

 É¡«a ÜôYCG áª∏c »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S øH

 øe IójóL áÑcƒc èjôîàH √QhöS øY

 äÉ°ü°üîJ øª°V ábQÉ°ûdG á©eÉL áÑ∏W

 kÓFÉb  ,á«ë°üdGh  á«Ñ£dG  äÉ«∏µdG

 ∞≤f  ¿CG  ÉfQhöS  »YGhO  øŸ ¬fEG  //

 , máYƒªéÃ kÉ©e πØàëæd Ωƒ«dG ºµæ«H

 ,áª¡e º¡JÉ°ü°üîJ ¿CG ™«ª÷G ∑Qó oj

.// ºgC’G É¡fCÉH âàÑKCG áHôéàdGh

 á«Ñ£dG  ø¡ŸG  á«ªgCG  √ƒª°S  ∫hÉæJh

 ¬àÑ©d  …òdG  ÒÑµdG  QhódGh  á«ë°üdGh

 áéFÉM QÉ°ûàfG øe ó◊G ‘ ÉgQOGƒc

 åjó◊G  √ƒª°S  ¬Lhh  ,19-ó«aƒc

 //  kÓFÉb  äÉéjôÿGh  ÚéjôÿG  ¤G

 ìÉàLG  ,áeöüæŸG  äGƒæ°ùdG  ∫ÓN

 ≈∏Y  ∞≤f  Éæ∏©L  lº«¶Y  lºg  ⁄É©dG

 ,¢SGó°SCÉH kÉ°SÉªNCG oÜö†f ,IóMGh mΩób

 ¬fÉëÑ°S  ˆG  ó©H  mCÉé∏e  øY  oåëÑf

 ¿ƒ∏ªëj øÃh ,ºµH √ÉfóLƒa ,¤É©Jh

 áëFÉ÷G ¬Lh ‘ GƒØbh ,ºµJÉ°ü°üîJ

 .∫hC’G  ÉæYÉaO  §N  GƒëÑ°UCG  ≈àM

 ¿ƒ∏ªµJh  ,ájGôdG  ¿ƒª∏à°ùJ  Ωƒ«dGh

 ,ºcô¶àæj  ¬∏c  ⁄É©dÉa  ,QGƒ°ûŸG

 É¡H oôîØJ mäÉ«ë°†J ºµFÉ£©H Ghô£°ù oàd

.// á«fÉ°ùfE’G

 áÄæ¡àdÉH  ¬àª∏c  ∫ÓN √ƒª°S  Ωó≤Jh

 √ƒª°S kÉcQÉÑe ,äÉéjôÿGh Úéjôî∏d

 ìÉéædG  º¡JòJÉ°SC’h  ,º¡jhòdh  º¡d

 ≥«aƒàdG º¡d kÉ«æªàe ,»ª∏©dG ¥ƒØàdGh

 √ƒª°S  kÓFÉb  ,á«∏ª©dG  º¡JÉ«M  ‘

 Iôe  ¿ƒ≤à∏à°Sh  ,Ωƒ«dG  ¿ƒbÎØJ  //

 ∂∏àd kÉÄ«æ¡a ,πª©dG øjOÉ«e ‘ iôNCG

 ºµdÉãeCG  ø°†àëà°S  »àdG  äÉ°ù°SDƒŸG

.// Ú°ü∏îŸG øe

 IhÓàH π¡à°SCG ób êôîàdG πØM ¿Éch

 Égó©H  ≈≤dCG  ,º«µ◊G  ôcòdG  øe  äÉjBG

 ôjóe »ª«©ædG  ∫ƒ› ó«ªM QƒàcódG

 ôµ°ûdG  É¡«a  Ωób  káª∏c  á©eÉ÷G

 øH ¿É£∏°S ï«°ûdG ƒª°S ¤EG ôjó≤àdGh

 Ëôc ≈∏Y ,»ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S øH óªMCG

 ËôµJh πØ◊G ∞jöûJh ájÉYôH ¬∏°†ØJ

 kÉcQÉÑeh  ,äÉéjôÿGh  ÚéjôÿG

 Iójó÷G áÑcƒµdG √òg èjôîJ √ƒª°ùd

.á«ë°üdGh á«Ñ£dG ø¡ŸG ÜÉë°UCG øe

 ¬àª∏c  ∫ÓN  á©eÉ÷G  ôjóe  ∫hÉæJh

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd IÒÑµdG Oƒ¡÷G

 ,»ª°SÉ≤dG  óªfi øH ¿É£∏°S QƒàcódG

 ,ábQÉ°ûdG ºcÉM ,≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ƒ°†Y

 ™°Vh ‘ ,ábQÉ°ûdG á©eÉL ¢ù°SDƒeh

 áÑ∏£dG  π«gCÉàd  áë«ë°üdG  ¢ù°SC’G

 ,á«ë°üdGh á«Ñ£dG ø¡ŸG ∞∏àfl ‘

 …òdG  ÒÑµdG  »Ñ£dG  ™ªéŸG  ÈY

 ¿Éæ°SC’G  ÖWh Ö£dG äÉ«∏c ø°†àëj

 å«M  ,á«ë°üdG  Ωƒ∏©dGh  ádó«°üdGh

 óaQh ,»ë°üdGh »Ñ£dG ≥jôØdG πeÉµàj

 åëÑdG  õcGôe  øe  ójó©dÉH  ™ªéŸG

 ≈Ø°ûà°ùeh  ,Iõ«ªàŸG  »Ñ£dG  »ª∏©dG

 ,»©eÉ÷G ¿Éæ°SC’G ≈Ø°ûà°ùeh á©eÉ÷G

 ,»µ«æ«∏cE’Gh »MGô÷G ÖjQóàdG õcGôeh

 ™e  ¿hÉ©àdG  èeGôH  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH

 ábƒeôŸG á«ŸÉ©dG äÉ©eÉ÷Gh õcGôŸG

 ‘ áeó≤àŸG  ¿Gó∏ÑdG  øe  ójó©dG  ‘

 IóëàŸG äÉj’ƒdG πãe ä’ÉéŸG √òg

 É«dGÎ°SCGh  Góæch  ¿ÉHÉ«dGh  á«cÒeC’G

 á«∏c ¿CG  ÖfÉL ¤EG  ,ÉgÒZh É°ùfôah

 ≈∏Y IõFÉM ábQÉ°ûdG á©eÉL ‘ Ö£dG

 AÉÑWC’G  á«∏c øe »ÁOÉcC’G  OÉªàY’G

 ¥ƒØJh ,ÚMGôé∏d á«µ∏ŸG á«fÉ£jÈdG

 äÉfÉëàe’G  øe  ójó©dG  ‘  É¡àÑ∏W

.»ŸÉY ¥É£f ≈∏Y iôŒ »àdG

 ¤EG  ádÉ°SQ  á©eÉ÷G  ôjóe  ¬Lhh

 ºgÉjEG  kÉÄæ¡e  äÉéjôÿGh  ÚéjôÿG

 kGÒ°ûe ,êôîàdGh ìÉéædG º¡d kÉcQÉÑeh

 á∏°UGƒeh á«dhDƒ°ùŸG ôjó≤J á«ªgCG ¤EG

 IÉ«◊G  ‘  OÉ¡àL’Gh  ó÷Gh  º∏©àdG

 äCGóH ºK                  .á«∏ª©dG

 ƒª°S  π°†ØJ  å«M  èjôîàdG  º°SGôe

 ¿É£∏°S øH óªMCG  øH ¿É£∏°S ï«°ûdG

 Úéjôî∏d äGOÉ¡°ûdG º«∏°ùàH »ª°SÉ≤dG

 kÉÑdÉW  579 Gƒ¨∏H  øjòdG  äÉéjôÿGh

 ,ádó«°üdGh ,Ö£dG :äÉ«∏c øe áÑdÉWh

 ,á«ë°üdG  Ωƒ∏©dGh  ,¿Éæ°SC’G  ÖWh

 πLh õY ¤ƒŸG É«YGOh ºgÉjEG  ÉÄæ¡e

 á«∏ª©dG  º¡JÉ«M  ‘  º¡≤aƒj  ¿CG

.á«Ø«XƒdGh

 ∫ƒ¨dG  óªfi  Éª°T  áéjôÿG  â≤dCGh

 áª∏c  á«ë°üdG  Ωƒ∏©dG  á«∏c  áéjôN

 äÉéjôÿGh  ÚéjôÿG  øY  áHÉ«f

 ƒª°S ¤EG ôjó≤àdGh ôµ°ûdG É¡«a â¡Lh

 ¿É£∏°S øH óªMCG  øH ¿É£∏°S ï«°ûdG

 á©eÉ÷ √ƒª°S ájÉYQ ≈∏Y »ª°SÉ≤dG

 Qƒ°†ëH  √ƒª°S  π°†ØJh  ,ábQÉ°ûdG

.êôîàdG πØM ∞jöûJh

 ÉfCGh  ºµeÉeCG  Ωƒ«dG  ∞bCG  //  âaÉ°VCGh

 »æfCÉH RGõàY’Gh ôîØdG ôYÉ°ûe πªMCG

 ,ïeÉ°ûdG »ª∏©dG ìöüdG Gòg áéjôN

 Éæ∏¡f  …òdG  »æ¨dG  »ª∏©dG  π¡æŸGh

 øŸ kGôµ°ûa ,Éæà°SGQO  IÎa ∫GƒW ¬æe

 AÉ≤JQ’G  ≈∏Y  ¢UôMh  √ÉYQh  √óq«°T

 º¡°ùj kÉ°ù«FQ kGóaGQ ¿ƒµ«d ¬JÉLôîÃ

.// ™ªàéŸG ôjƒ£Jh »bQ ‘

 áaÉc ¤EG äÉµjÈàdGh áÄæ¡àdG âeóbh

 ∞∏àfl  øe  äÉéjôÿGh  ÚéjôÿG

 º¡d  ká«YGO  ,ábQÉ°ûdG  á©eÉL  äÉ«∏c

.á«Ø«XƒdG º¡JÉ«M ‘ ìÉéædÉH

 ÚéjôÿG  Ö£dG  á«∏c  ó«ªY  ÉYOh

 ,êôîàdG πØM ΩÉàN ‘ ,äÉéjôÿGh

 ä’ÉéŸG ‘ Ú«æ¡ŸG º°ùb AGOCG  ¤EG

 ï«°ûdG  ƒª°S  ΩÉeCG  á«ë°üdGh  á«Ñ£dG

 ºcÉM ÖFÉf »ª°SÉ≤dG óªMCG øH ¿É£∏°S

 øjó¡©àe  ,á©eÉ÷G  ¢ù«FQ  ,ábQÉ°ûdG

 πµH á«ë°üdGh á«Ñ£dG º¡eÉ¡e AGOCÉH

.¢UÓNEGh ¿ÉØJ

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ¢ù∏éŸG  ¢ù«FQ  ¢TÉÑZ  ô≤°U  ‹É©e  ócCG  

 äGQÉeE’G  ádhO  íæe  ¿CG  …OÉ–’G  »æWƒdG

 áØ°U …OÉ–’G »æWƒdG ¢ù∏éŸG ‘ á∏ã‡

 á«æ«JÓdG  ÉµjôeCG  ¿ÉŸôH  ‘ ÖbGôe  ƒ°†Y

 ™e ¿hÉ©àdG ≥«KƒJ Éæd í«à«°S ,»ÑjQÉµdGh

 º¡°ùj ÉÃ á«dhódG á«fÉŸÈdG á°ù°SDƒŸG √òg

 öUGhCG IOÉjõd ácÎ°ûŸG Oƒ¡÷G õjõ©J ‘

 ‘É≤ãdGh »YÉªàL’Gh …OÉ°üàb’G ¿hÉ©àdG

 á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhO  ÚH  »°SÉ«°ùdGh

.á«æ«JÓdG ÉµjôeG ∫hOh IóëàŸG

 ΩÉb  á«°VGÎaG  ¬«dÉØàMG  ∫ÓN  ∂dP  AÉL

 ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ¢TÉÑZ ô≤°U ‹É©e É¡dÓN

 πjO  É«Ø∏«°S  ‹É©eh  …OÉ–’G  »æWƒdG

 ÉµjôeCG  ¿ÉŸôH  á°ù«FQ-  ƒHƒcÉ«L  ƒjQGRhQ

 ºgÉØJ Iôcòe ™«bƒàH »ÑjQÉµdGh á«æ«JÓdG

 ídÉ°üŸG  ≈∏Y  É¡«a  GócCG  ,ÚfÉŸÈdG  ÚH

 ájƒ≤J ∫ÓN øe ÚfÉŸÈdG ÚH ácÎ°ûŸG

 ‘  ,Úaô£dG  ÚH  á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG

 á«aô©ŸG äGÈÿG ∫OÉÑJh ä’ÉéŸG ∞∏àfl

 QhÉ°ûàdG õjõ©Jh ,ÚÑfÉ÷G ÚH á«fÉŸÈdG

 äGP ÉjÉ°†≤dG ∞∏àfl ∫É«M …CGôdG  ∫OÉÑJh

.∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G

 ¿hÉ©àdG  ôWCG  õjõ©J  á«ªgCG  ¿ÉÑfÉ÷G  ócCGh

 …OÉ–’G  »æWƒdG  ¢ù∏éŸG  ÚH  ÊÉŸÈdG

 ¿ÉŸôHh  IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhód

 ∫ÓN  øe  »ÑjQÉµdGh  á«æ«JÓdG  ÉµjôeCG

 á«JGQÉeE’G  á«fÉŸÈdG  áÑ©°ûdG  ácQÉ°ûe

 ÉµjôeCG  ¿ÉŸôH  iód  zÖbGôe  ƒ°†©c{

.»ÑjQÉµdGh á«æ«JÓdG

 ájƒ≤àH Úaô£∏d ∑Î°ûŸG ΩGõàd’G ≈∏Y GOó°Th

 øe IOÉØà°SÓd ,ÊÉŸÈdG  QhÉ°ûàdGh QGƒ◊G

 ¬LhCG ôjƒ£àd áMÉàŸG äÉ«fÉµeE’Gh ¢UôØdG

 kGó«cCÉJ  ÚÑfÉ÷G  ÚH  á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG

 ÚÑfÉ÷G ÚH á©bƒŸG ºgÉØàdG Iôcòe ≈∏Y

 ±GógCG øe ¬àæª°†J Éeh 2016 Èª°ùjO ‘

 ,á«fÉŸÈdG  äÉbÓ©dG  ôjƒ£J  ¤G  á«YÉ°S

 ácÎ°ûŸG  á«fÉŸÈdG  äGÈÿG  ∫OÉÑJh

 ÖLGƒdGh ∫OÉÑàŸG ΩGÎM’G ¢ù°SC’ kÉî«°SôJ

 øjó∏ÑdG Óµd äÉ©jöûàdGh ,á«æWƒdG ÒJÉ°Só∏d

 ,¿É°ùf’G ¥ƒ≤M áfÉ«°U õjõ©J ¢ùµ©J »àdGh

 ìÉàØf’Gh  ,ΩÓ°ùdGh  íeÉ°ùàdG  º«b  öûfh

.…QÉ°†◊Gh ‘É≤ãdG

 º©ædG  ‹É©e Qƒ°†ëH IôcòŸG ™«bƒJ ”h

 ‘  øjQÉ°ûà°ùŸG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  IQÉ«e

 á£HGQ  ¢ù«FQ  ,á≤«≤°ûdG  á«Hô¨ŸG  áµ∏ªŸG

 ¢ùdÉéŸGh  iQƒ°ûdGh  ñƒ«°ûdG  ¢ùdÉ›

 »Hô©dG  ⁄É©dGh  É«≤jôaCG  ‘  á∏KÉªŸG

 ¥QÉW  QƒàcódG  øe  πc  IOÉ©°S  Qƒ°†ëHh

 ábGó°üdG áæ÷ áYƒª› ¢ù«FQ ôjÉ£dG ó«ªM

 Ëôeh á«æ«JÓdG ÉµjôeCG ∫hO äÉfÉŸôH ™e

 ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG …óHÉ©dG ó«©°Sh ¬«æK øH

 QƒàcódG QƒàcódG IOÉ©°Sh …OÉ–’G »æWƒdG

 »æWƒdG ¢ù∏éª∏d ΩÉ©dG Úe’G »ª«©ædG ôªY

 ΩÉ©dG  Úe’G  »£°ùÑdG  AGôØYh  …OÉ–’G

.¢ù∏éŸÉH ÊÉŸÈdG ∫É°üJÓd óYÉ°ùŸG

 ™«bƒJ  »JCÉj{  :¢TÉÑZ  ô≤°U  ‹É©e  ∫Ébh

 »æWƒdG  p¢ù∏éŸG  ÚH  ºgÉØàdG  Iôcòe

 á«æ«JÓdG  ÉµjôeCG  p¿ÉŸôHh  …OÉ–’G

 p¿hÉ©àdG  p≥aCG  pôjƒ£J  ±ó¡H  »ÑjQÉµdGh

 Éæ«à°ù°SDƒe ÚH ∑Î°ûŸG ÊÉŸÈdG pπª©dGh

 päÉbÓY põjõ©J ‘ ºgÉ°ùj ÉÃ Úà«©jöûàdG

 päGQÉeE’G  pádhO  ÚH  á«îjQÉàdG  pábGó°üdG

 á«æ«JÓdG  ÉµjôeCG  ∫hOh  IóëàŸG  á«Hô©dG

 .»ÑjQÉµdGh

 ÉµjôeCG  p∫hO  ¿ÉŸôH  ¿CG  ¬«dÉ©e  ócGh

 päÉYƒªéŸG pÈcCG nóMCG ,»ÑjQÉµdGh á«æ«JÓdG

 ,‹hódG ÊÉŸÈdG OÉ–’G ‘ á«°SÉ«°Sƒ«÷G

 nÒãµdG …OÉ–’G »æWƒdG p¢ù∏éŸG ™e º°SÉ≤àj

 p∞∏àfl ∫É«M p∞bGƒŸGh ô¶ædG äÉ¡Lh øe

 πµ°û oJ  »àdG  á«dhódGh  pá«ª«∏bE’G  ÉjÉ°†≤dG

 ∂∏J Éª«°S’ ,Ú«dhódG øeC’Gh º∏°ùdG õFÉcQ

 äÉYGõædG πMh ,ÜÉgQE’G áëaÉµÃ pá≤∏©àŸG

 ábÉ£dGh ,»NÉæŸG Ò¨àdGh ,á«ª∏°ùdG p¥ô£dÉH

 ¬à≤K øY ¬«dÉ©e ÈYh .ÉgÒZh ,IOóéàŸG

 ‘  ºgÉ°ùà°S  á«bÉØJ’G  √òg  ¿CÉH  áeÉàdG

 á«FÉæãdG pá«é«JGÎ°S’G päÉÑ°ùàµŸG ï«°SôJ

 pádhO  ÚH  o§HôJ  »àdG  p±GôWC’G  IOó©àŸGh

 ÉµjôeCG  p∫hOh  IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G

 pídÉ°üŸG ¤EG pIóæà°ùŸGh »ÑjQÉµdGh á«æ«JÓdG

 ájôµØdGh á«aÉ≤ãdGh ájOÉ°üàb’Gh á«°SÉ«°ùdG

 íeÉ°ùàdG ‘ á«ŸÉ©dG º«≤dG ¤EGh ,ácÎ°ûŸG

.ΩÓ°ùdGh p¢ûjÉ©àdGh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°S ≥∏WCG 

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

 ˆGóÑY  øH  óªfi  ‹É©e  Qƒ°†ëH  ,á°SÉFôdG

 ‹É©eh AGQRƒdG ¢ù∏› ¿hDƒ°T ôjRh …hÉbô≤dG

 IôjRh …Ò¡ŸG ÜQÉM ó«©°S óªfi âæH Ëôe

 OÉ°TQ’G õcGôe IQOÉÑe ,áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG

 IQGRh ÉgòØæJ »àdGh á∏≤æàŸG …ô£«ÑdGh »YGQõdG

.áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG

 Ò¨àdG IQGRh á«é«JGÎ°SG øª°V IQOÉÑŸG »JCÉJh

 »YGQõdG  ´É£≤dG  ôjƒ£àd  áÄ«ÑdGh  »NÉæŸG

 ,É¡àjÉªMh á«∏ëŸG á«fGƒ«◊G IhÌdG á«ªæJh

 á«bÉÑà°SGh Iõ«ªàe äÉeóN Ëó≤J ¤EG ±ó¡Jh

 á«YGQõdG  äGRÉ«◊G  ™bGƒe  ‘  Ú∏eÉ©àª∏d

 ‘ Ú∏eÉ©àª∏d äÉeóÿG π«°UƒJh á«fGƒ«◊Gh

 »YGQõdG  OÉ°TQ’G  õcGôe  øY  Ió«©ÑdG  ≥WÉæŸG

 á«∏Ñ÷G ≥WÉæŸG ‘ á°UÉN ,áàHÉãdG …ô£«ÑdGh

 äÉjƒà°ùe õjõ©J ‘ ºgÉ°ùj ÉÃ ¿ÉjOƒdG ‘h

.º¡«∏Y ó¡÷Gh âbƒdG ÒaƒJh ºgOÉ©°SEG

 äÉeóÿG øe ábÉH ôaƒà°S »àdG IQOÉÑŸG πª©à°Sh

 º¡JGRÉ«M  øcÉeCG  ‘  Ú∏eÉ©àª∏d  á«ªbôdG

 ™e πeÉ©àdG ≈∏Y º¡JQób õjõ©J ≈∏Y á«YGQõdG

 á«JÉÑædGh á«fGƒ«◊G áë°üdÉH á«æ©ŸG ôWÉîŸG

 ƒªædGh áeGóà°ùŸG á«ªæàdG áeƒ¶æe øe Rõ©j Ée

 ™aQ  ≈∏Y  IQOÉÑŸG  πª©à°S  å«M  ,»YGQõdG

 É¡àfhôe ¿Éª°Vh º¡d áeó≤ŸG  áeóÿG IAÉØc

.É¡àjQGôªà°SGh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  ˆGóÑY ï«°ûdG  ƒª°S  iôLCG  

 É«ØJÉg ’É°üJG ‹hódG ¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG ôjRh

 ¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG IôjRh ÉÑeGhQ É«Ø«dhCG ‹É©Ã

 ájQƒ¡ªL ‘ êQÉÿÉH  Ú«æ«cQƒÑdGh  »ª«∏bE’G

 ¬JÉ°SGƒeh  ¬jRÉ©J  ¬dÓN Ωób  ,  ƒ°SÉa  Éæ«cQƒH

 áj’h ‘ ™bh …òdG »HÉgQE’G Ωƒé¡dG ÉjÉë°V ‘

 πà≤e  øY  ôØ°SCGh  ƒ°SÉa  Éæ«cQƒH  ‹Éª°T  ƒæ«°S

.AÉjôHC’G øe äGöû©dG

 ..»HÉgQE’G  Ωƒé¡dG  Ió°ûH ôµæà°SGh √ƒª°S ¿GOCGh

 ƒ°SÉa  Éæ«cQƒH  Ö©°T  ¤EG  …RÉ©àdÉH  Éeó≤àe

.ÉjÉë°†dG äÓFÉYh ≥jó°üdG

 øY ÉÑeGhQ É«Ø«dhCG ‹É©e âHôYCG , É¡ÑfÉL øe

 øe  √GóHCG  ÉŸ  √ƒª°ùd  Égôjó≤Jh  Égôµ°T  ≠dÉH

 ƒ°SÉa  Éæ«cQƒH  ™e  øeÉ°†Jh  ∞WÉ©J  ôYÉ°ûe

 ΩGhO É¡Ñ©°Th äGQÉeE’G ádhód á«æªàe ,É¡Ñ©°Th

.QÉgOR’Gh QGô≤à°S’Gh øeC’G

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 15070 Oó`©dG  ̀2022 ƒ«fƒj 17 á©ª÷G  
øWƒdGQÉÑNCG

 »MGƒ°†dG ¿hDƒ°T IôFGód ¢ù«FQ ø««©Jh á«bôJ 

ábQÉ°ûdG IQÉeEG »a iô≤dGh

ºcÉëdG ƒª°S ÖàµªH QÉ°ûà°ùe ø««©Jh π≤f

 :ΩGh-ábQÉ°ûdG

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

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

 á«bôJ ¿CÉ°ûH /42/ ºbQ …ÒeC’G Ωƒ°SôŸG ábQÉ°ûdG

 ‘ iô≤dGh »MGƒ°†dG ¿hDƒ°T IôFGód ¢ù«FQ Ú«©Jh

.ábQÉ°ûdG IQÉeEG

 óLÉe ï«°ûdG IOÉ©°S ≈qbô oj ¿CG ≈∏Y Ωƒ°SôŸG ¢üfh

 IôFGO ¢ù«FQ áLQO ¤EG »ª°SÉ≤dG ô≤°U øH ¿É£∏°S øH

 ,ábQÉ°ûdG áeƒµM ‘ á°UÉÿG ∞FÉXƒdG ΩÉ¶f ≈∏Y

 ,iô≤dGh  »MGƒ°†dG  ¿hDƒ°T  IôFGód  kÉ°ù«FQ  qÚ©jh

.ábQÉ°ûdG IQÉeE’ …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ‘ kGƒ°†Y ¿ƒµjh

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qó°UCG  á«fÉK  á«MÉf  øe

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

 /41/ ºbQ …ÒeC’G Ωƒ°SôŸG ábQÉ°ûdG ºcÉM ≈∏YC’G

.ºcÉ◊G ƒª°S ÖàµÃ QÉ°ûà°ùe Ú«©Jh π≤f ¿CÉ°ûH

 øH ¢ù«ªN IOÉ©°S π≤æ oj ¿CG ≈∏Y Ωƒ°SôŸG ¢üfh

 iô≤dGh »MGƒ°†dG ¿hDƒ°T IôFGO øe …ójƒ°ùdG ⁄É°S

 áLQóH kGQÉ°ûà°ùe qÚ©jh ºcÉ◊G ƒª°S Öàµe ¤EG

.IôFGO ¢ù«FQ

3

GófGhQ ¢ù«FQ πÑ≤à°ùj ádhódG ¢ù«FQ á«°SÉeƒ∏HódG äÉã©ÑdG AÉ°SDhQ πÑ≤à°ùj áª«îdG ¢SCGQ ºcÉM 

»ÑjQÉµdG á≤£æeh á«æ«JÓdG ÉµjôeC’

»fGôª©dG §«£îàdG ¢ù∏ée ´ÉªàLG ¢SCGôàj ábQÉ°ûdG ó¡Y »dh

 á«ë°üdGh á«Ñ£dG äÉ«∏µdG áÑ∏W èjôîJ πØM ó¡°ûj »ª°SÉ≤dG óªMCG øH ¿É£∏°S

ábQÉ°ûdG á©eÉéH

»ÑjQÉµdGh á«æ«JÓdG ÉµjôeCG ¿ÉªdôH »a ÖbGôe ƒ°†Y z…OÉëJ’G »æWƒdG{

 »YGQõdG OÉ°TQE’G õcGôe IQOÉÑe ≥∏£j ójGR øH Qƒ°üæe

á∏≤æàªdG …ô£«ÑdGh

 ƒ°SÉa Éæ«cQƒH á«LQÉN IôjRh kÉ«ØJÉg …õ©j ójGR øH ˆGóÑY

  »HÉgQE’G Ωƒé¡dG ÉjÉë°V »a

GófGhQ ¢ù«FQ ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN ádhódG ¢ù«FQ∫ÉÑ≤à°S’G ∫ÓN  áª«ÿG ¢SCGQ ºcÉM 

´ÉªàL’G ¬°SDhôJ ∫ÓN ábQÉ°ûdG ó¡Y ‹h

èjôîàdG πØM √Qƒ°†M ∫ÓN »ª°SÉ≤dG óªMCG øH ¿É£∏°S
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باريس-وام:

محمد  حمد  الركن  الفريق  معايل  التقى   
القوات  أركان  رئيــس  الرميثــي  ثاني 
املسلحة الذي يزور فرنسا حالًيا الفريق 
أول تيــري بوركهــارد رئيــس هيئة 

األركان للجيوش الفرنسية.
املواضيع  اللقــاء مناقشــة  تم خــال 
ذات االهتمام املشــرك السيما املتعلقة 
تطويرها  وسبل  العســكرية  بالجوانب 

البلدين الصديقني . وتعزيزها بني 
وعىل هامش الزيارة حرض معايل الفريق 
رئيس  الرميثي  ثاني  محمد  حمد  الركن 
املرافق  والوفد  املســلحة  القوات  أركان 
افتتاح  الفرنسية باريس  العاصمة  له يف 
املعرض الدويل لصناعات الدفاع و األمن 
يختتم  الذي   /  2022 يوروساتوري   /

17 يونيو الجاري. فعالياته 
والوفد  األركان  رئيــس  معايل  وشــهد 
املرافق له الفعاليات والعروض امليدانية 
العارضــة  الــركات  التــي قدمتهــا 

باملعرض .
وقام معاليــه والوفد املرافق له بجولة 
يركز بصورة خاصة  الذي   - املعرض  يف 
عىل األســلحة الربية والجوية - شملت 
الركات  و  الــدول  أجنحة  و  أقســام 

األجهزة  مجال  يف  املتخصصــة  العاملية 
واملعدات والتقنيات الدفاعية يف العالم.

وأبدى معايل رئيس األركان إعجابه بما 

شاهده من معروضات و معدات ..
أحد  باعتباره  املعرض  بمكانة  مشــيدا 
أبرز الفعاليات ذات املســتوى العاملي و 

الذي يســتقطب أعدادا من املشــاركني 
الرائدة  والزوار من أهم وأكرب الركات 

يف قطاع الدفاع من شتى دول العالم.

راأ�س اخليمة-الوحدة:

التطوعي  الصقور  فريق  إدارة  عقدت 
الخيمــة  اإلمــارات يف رأس  بنــادي 
عبد  يوسف  سعادة  بحضور  اجتماعاً 
إدارة  مجلــس  رئيس  البطــران  الله 
وأعضاء  رئيــس  وبحضور  النــادي 
الفريق ، ملناقشة خطط وبرامج أعمال 
، باإلضافة  السابقة والقادمة  الفريق 
والفعاليات  املشــاركات  مناقشة  إىل 
سواء داخل اإلمارة وخارجها والعمل 

عليها. 
وأكدت اإلدارة املرفة عىل الفريق أن 
عنارص املتطوعني حالياً وصل عددهم 
277 متطــوع  حيــث وضعــت  إىل 
 500 الستقطاب  هدفاً  الفريق  إدارة 
العام  نهايــة  إىل  للفريــق  منتســب 
مستقبيل  هدف  إىل  باإلضافة  الجاري 
2030 ليصل  البعيــد لعام  عىل املدى 

10000 متطوع. العدد إىل 
وأكد ســعادة يوســف البطــران أن 
املتحدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة 
وقيادتها الرشــيدة لهــا دور كبر يف 
التطوع  ثقافة  ونر  املتطوعني  دعم 

وهي نموذج عاملي يف ترســيخ العمل 
التطوعــي والعطاء املجتمعي ونادي 
اإلمارات يدعم ثقافة العمل التطوعي 
املستدامة،  التنمية  تعزيز  يف  ألهميته 

الشــكر  بخالص  البطــران  وتقــدم 
والتقديــر لكل أعضــاء إدارة الفريق 
ومنتســبي  عنارص  جميع  إىل  وأيضا 
الكبرة  املجهــودات  عــىل  الفريــق 

وامللموسة التي يقدمونها من أجل أن 
يحقــق الفريق الطموحات واألهداف 
املرســومة. وتناول االجتماع مسرة 
الفريق منــذ انطاقته إىل اآلن ومدى 

مختلف  إدارة  يف  يحققه  الذي  النجاح 
املختلفة  الدوائر واملؤسسات  فعاليات 

يف اإلمارة وخارجها.
إىل  تتطلع  أنها  الفريــق  إدارة  وأكدت 

إىل تحفيز  الســاعية  األهداف  تحقيق 
وتشــجيع أفراد املجتمع ومؤسساته 
عىل التطوع من خال األفكار املبتكرة 
التي تخدم املجتمع وتقّدم املســاعدة 
لآلخرين، مؤكدة أن هذه األهداف خر 
دليــل عىل نجاح الفريــق يف مواصلة 
رســالته االســراتيجية بنر ثقافة 
التطوع من خال برامجها وســعيها 
التطوعية  املشــاريع  أفضل  لتقديــر 

واملتطوعني.
ويســعى فريق الصقــور التطوعي، 
املؤسســات  دعــم  يف  للمســاهمة 
الحكوميــة والخاصــة واملجموعات 
العنان  إلطاق  فئاتها  بكل  التطوعية 
البتــكار أفــكار تطوعيــة خاقــة 
املجتمع  احتياجات  يلبي  بما  وجديدة 
املستدامة،  املجتمعية  التنمية  ويحقق 
كما أن الفريق ومن باب الراكة مع 
بموجبه  والذي  الريايض  دبي  مجلس 
املجلس  فعاليات  معظم  بإدارة  يقوم 
يتمتع  التي  الطيبــة  للســمعة  نظراً 
بهــا عنارص الفريــق وقدراتهم عىل 
اإلرشاف والتنظيــم وإدارة الفعاليات 

بكل جدارة ونجاح.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
الجمعة ١٧ يونيو ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥٠٧٠

اأخبار الوطن

ا�س��تئ�سال ناجح لورم بوزن 900 غ��رام من عنق مري�س 
بعملية جراحية ا�ستغرقت 9 �ساعات 

الرميثي يبحث اآفاق التعاون الع�سكري مع نظيره الفرن�سي 

اإدارة فريق ال�سقور التطوعي تبحث الطموحات والأهداف الم�ستقبلية

5

 أبوظبي - الوحدة:

الدولية  خليفة  لجائزة  العامــة  األمانة  َمت  َنظَّ
لنخيل التمر واالبتكار الزراعي مســاء الثاثاء 
2022 محارضة علمية افراضية  14 يونيــو 
بعنوان زراعة األنسجة ونظام التتبع عند نخيل 
آيت شــيت،  الدكتور مصطفى  التمــر، قدمها 
خبر دويل متخصص يف زراعة أنســجة النخيل 
من اململكــة املغربية، بحضور 58 من الخرباء 
وإنتاج  النخيل  بزراعــة  واملهتمني  واملختصني 
16 دولة. وأشار  التمور بشــكل عام، يمثلون 
الدكتور عبد الوهــاب زايد، أمني عام الجائزة، 
بأن هذه املحارضة تأتي ضمن توجيهات معايل 
الشــيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح 
والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة، يف إطار 
التزام الجائزة بنر املعرفة العلمية املتخصصة 

بزراعة النخيل وإنتاج التمور. 
كما أكد أمني عام الجائزة أنه ونزوالً عن رغبة 
وتفعياً  واألكاديميني  الباحثني  الزماء  السادة 
القراح الزماء، تترف األمانة العامة للجائزة 
العلمية  املحــارضات  تطلق سلســلة مــن  أن 
الزراعة  مجــال  يف  املتخصصــة  االفراضيــة 
وما  نسيجية  نخيل  فســائل  وإنتاج  النسيجية 
تعمل  حيث  تحديات،  من  الصناعة  هذه  رافقت 
واملختصني  الخــرباء  اســتضافة عدد من  عىل 
يف هــذا املجال عىل املســتوى اإلقليمي والدويل 
الخرباء  أحد  مــع  البداية  تكــون  أن  ونترف 
النســيجية. حيث  الزراعة  الدوليــني يف مجال 
أخذت األمانة العامة للجائزة عىل عاتقها تنظيم 
ست محارضات يف هذا املجال، ومحارضة اليوم 

هي األوىل يف هذه السلسلة.
من جهته فقد أشــار الدكتور آيت شيت إىل أن 
الوحيدة إلكثار األصناف املطلوبة من  الطريقة 
نخيل التمر عىل نطاق واســع ويف وقت قصر 

نسبياً باستخدام زراعة األنسجة. 

محا�ضرة افترا�ضية حول زراعة 
الأن�ض��جة ونظ��ام التتب��ع عن��د 

نخيل التمر

اأبوظبي-الوحدة: 

 44 العمر  من  يبلغ  مريض  حرض 
مستشــفى  ميديكلينيك  إىل  عاماً 
شــارع املطار للكشــف عىل ورم 
منطقة  يف  النمــو  ورسيــع  نادر 
تشــمل  والتي  الصــدر،  مدخــل 
الرقبــة. وتأكد األطباء من أنه لم 
الورم  نمو  منع  املمكــن  من  يكن 
بالعاج الدوائي، وبذلك قرر فريق 
هي  الجراحة  بأن  األورام  مجلس 
أعراض  لتخفيف  الوحيــد  الخيار 
عىل  ومســاعدته  املنهكة  املريض 

استئناف نشاطه الطبيعي.
الجراحة  أن هذه  مــن  الرغم  عىل 
مخاطــر  تشــكل  الحرجــة 
ملوقع  نظراً  محتملة  ومضاعفات 
فريقاً  أن  إال  الحســاس،  الــورم 
من  يتألف  التخصصــات  متعــدد 
جراح استشــاري وجراح العظام 
واستشــاري  العلوية  األطــراف 
الدمويــة  األوعيــة  جراحــة 
األعصاب  جراحــة  واستشــاري 
العامة  الجراحة  واستشــاريني يف 
األورام،  جراحة  يف  الخــربة  ذوي 
الجراحي  النهج  بتخطيــط  قاموا 
األشعة  قســم  بمســاعدة  بدقة 

أثناء  املحتملة  املضاعفات  لتجنب 
الجانبية  اآلثار  وبعدها.  الجراحة 
املحتملة االســتئصال غر الكامل 
للــورم، وإصابة جــذور العصب 
وإصابة  اليمنى،  بالــذراع  األيمن 
والسكتة  الرئيسية  الذراع  رشايني 

الدماغية.
جراحية  لعمليــة  املريض  خضع 
ملدة تسع ســاعات قام بها فريق 
بساســة  باالنتقــال  الجراحــة 

بمساعدة خبر التخدير.
تضمنت اإلســراتيجية الجراحية 
الدكتور  تقدمهــا  مراحــل.  عدة 
استشــاري  الطيب،  املجيــد  عبد 
إمكانية  بتوفر  العظــام،  جراحة 
الوصول إىل املنطقة بدقة متناهية 

شــخصية  أدوات  باســتخدام 
ومصممــة  مســبًقا  مخططــة 
خصيًصــا للمريض لضمان إعادة 
أكرب، مما  الرقوة بدقة  بناء عظم 
يضمن مجــااًل جراحياً جيداً دون 
الذراع.  حركة  بنطاق  املســاومة 
بعد ذلك، قام الدكتور عبد الرحمن 
األوعية  جراحة  استشاري  ماهر، 
بتريــح  التداخليــة،  الدمويــة 
يف  الرئيســية  األوعية  ومراقبــة 
التحكم  لضمان  والــذراع  الرقبة 
الوسطي والجانبي يف هذه املنطقة 
وبعد  للغاية،  والحساسة  املركزية 
توكل،  أنــس  الدكتور  قــام  ذلك 
األعصاب،  جراحــة  استشــاري 
عىل  دعامة  تطبيــق  و  بتريــح 

األعصــاب. كانــت هذه  جــذور 
خطوة مهمــة للغاية حيث حمت 
للحفاظ  الرئيسية  الذراع  أعصاب 
عليهــا لضمان الحركــة الكاملة 
املريض كونه شــخص  لذراعــي 

يعتمد عىل ذراعيه لكسب رزقه. 
وقــد قــاد التخطيــط الجراحي 
الصلحــات،  هيثــم  الدكتــور 
العامــة  الجراحــة  استشــاري 
وطبيب جراحة األورام، الذي عقد 
الفريق،  مع  متعــددة  اجتماعات 
جميع  توفــر  من  تأكــدوا  حيث 
فريق  وتواجد  املطلوبة.  األجهزة 
هذه  يف  التخدير  وفريق  التمريض 
مع  سلسة  عملية  لضمان  الحالة، 

النتائج. أفضل 

دبي-الوحدة:

إدارة مؤسسة فلل لإلسكان  أبرمت 
رؤية  تعاون مع شــبكة  اتفاقيــة 
اإلمارات اإلعامية، إلدارة حسابات 
التواصل  وســائل  عىل  املؤسســة 
املختلفــة، وتغطيــة  االجتماعــي 
أنشــطتها، ونــر أخبارهــا، بما 
يف  اإليجابي  دورها  استدامة  يحقق 
املجتمع، ويعــزز مكانتها املرموقة 
أفضل  تقديــم  يف  بــارزة  كواجهة 
وتنفيــذ  للمواطنــني،  الخدمــات 
لتعزيز  الهادفة  والربامــج  الخطط 

االستقرار املجتمعي.

عبدالله  اإلعامي  املستشار  وتوجه 
لشبكة  التنفيذي  الرئيس  الشــحي 
رؤية اإلمارات اإلعامية، بالشــكر 
فلل  مؤسســة  إدارة  إىل  والتقديــر 
لإلســكان عــىل اختيــار شــبكة 
إلدارة  اإلعاميــة  اإلمارات  رؤيــة 
حساباتها، وقال إن هذه الثقة تعزز 
الدور املؤثر الذي تضطلع به الشبكة 
اإلعامية  الخدمات  أفضل  تقديم  يف 
املؤسسة  توجهات  مع  يتماىش  بما 
التي تضطلع بدور بارز يف املجتمع، 
من  الوطنية  املســتهدفات  لتحقيق 
بتنفيذها  التي تقوم  املشاريع  خال 

عىل مختلف األصعدة.

»فلل للإ�س��كان« توق��ع اتفاقية تعاون 
مع »روؤية الإمارات« 

زار معر�س يورو�ضاتوري في باري�س

�سندوق الزكاة يعتمد 11.5 مليون درهم لم�س��اعدة 
1254 اأ�سرة

اأبوظبي-وام:

 اعتمدت لجنة الرصف بصندوق الزكاة 
ألفا و502 درهم  11 مليونــا و534 

مساعدات لـ1254 أرسة.
اإلعامية  اإلحاطــة  خــال  ذلك  جاء 
الرحمن  الدكتور عبــد  التــي قدمهــا 
إدارة موارد  الحمادي مديــر  ســلمان 

أكد  و  الزكاة  بصندوق  واإلعام  الزكاة 
فيهــا عىل مبدأ الشــفافية والحوكمة 
يف  الصندوق  بها  يتحــىل  التي  املعتمدة 
الرعية  الضوابط  الزكاة، وفق  توزيع 

املعتمدة.
وتفصيــا وحــول طبيعة املشــاريع 
واملبالــغ املرصوفة لها والتي اعتمدها 
 .. املايض  مايو  شــهر  خال  الصندوق 

للمواطنة  املوجه  جاء مروع »مودة« 
املشــاريع  أعىل  ضمن  األجنبي  زوجة 
مرصوفاته  وبلغت  الفرة  خال  رصفا 
 217 لـ  درهم  ألــف  3 مايني و252 
عائلة مســتحقة بمبالغ شــهرية ييل 
ذلك املســتفيدون من أموال الزكاة من 
مروع »مــودة« املوجه للمطلقات و 
 656 و  مليونا  مرصوفاته  إجمايل  بلغ 

مســتحقة  عائلة   128 لــ  درهم  ألف 
املستفيدون  ثم  أيضا  شــهرية  بمبالغ 
مــن أمــوال الــزكاة مــن مــروع 
إجمايل  وبلــغ  الدخل«  »ضعــف  داعم 
مرصوفات املروع مليونا و656 ألفا 
و900 درهم لــ 269 عائلة مستحقة 
باقي  ذلك املرصوفات عىل  بعد  وتتوزع 

املشاريع حسب املستفيدين منها.

ي�ضتهدف الفريق 10000 متطوع في 2030
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القاهرة-وام:
ثاني  الركن حمــد محمد  الفريق  التقى معــايل   
الرميثي رئيس أركان القوات املســلحة   الفريق 
أول محمــد زكي القائد العام للقوات املســلحة 
الدفاع واإلنتاج الحربي يف جمهورية مرص  وزير 

العربية وذلك خالل زيارته الرسمية للقاهرة.
وتناول اللقاء عددا من املوضوعات ذات االهتمام 
والدولية  اإلقليمية  التطورات  ضوء  يف  املشــرك 
واالســتقرار  األمن  عىل  وانعكاســها  الراهنــة 
بالــرق األوســط وســبل تعزيــز التعــاون 
القوات املسلحة لكال  العســكرية بني  والعالقات 
البلدين الشقيقني. كما التقى معايل رئيس أركان 
القوات املســلحة .. الفريق أسامة عسكر رئيس 

أركان حرب القوات املسلحة بمقر األمانة العامة 
لوزارة الدفاع املرصية.

وأكــد معايل الفريــق الركن حمــد محمد ثاني 
تتميز  اإلماراتية  املرصيــة  العالقات  أن  الرميثي 
العربية،  العالقــات  بأنها نمــوذج يحتذى به يف 
أســس  عىل  وقيامها  ومتانتها،  قوتها  حيث  من 
املتبادل، واملصالح  راسخة من االحرام والتقدير 
املشــركة، عالوة عىل كونها عالقات مســتقرة 
تنمو يوما تلو آخر بشــكل ملحوظ، بني البلدين 
تطابق  مع  متــواز،  خط  ويف  وشــعبا،  حكومة 
الرؤى يف عديد من امللفات املرتبطة بأمن املنطقة.

وتم خالل اللقاء مناقشة املواضيع ذات االهتمام 
العسكرية  بالجوانب  املتعلقة  ســيما  ال  املشرك 
وسبل تطويرها وتعزيزها بني البلدين الشقيقني.

العني-وام:
 بحثــت جامعة اإلمارات العربية املتحدة وأبوظبي 
التعاون بني الطرفني يف مجال تدريب  لإلعالم ُسبل 
وتأهيــل طلبة اإلعــالم بالجامعة، بهــدف تعزيز 
من  جديد  جيل  وبناء  والخريجني  الشابة  الكفاءات 
املعايري  أعىل  وفق  الشــباب  اإلماراتيني  اإلعالميني 

واملمارسات املهنية عىل مستوى القطاع.
جــاء ذلك خالل زيارة لوفد من أبوظبي لإلعالم إىل 
التنفيذي  املدير  الكثــريي  هيثم  بحضور  الجامعة، 
واألســتاذ  الركة،  يف  باإلنابة  التلفزيون  لدائــرة 
البحث  لشؤون  املشارك  النائب  مراد  أحمد  الدكتور 
اإلدارات  العلمــي بالجامعــة، وعدد من مديــري 

ورؤساء األقسام والطلبة.
اســتراف  أن  أحمد مراد  الدكتور  األســتاذ  وأكد 
باعتبارها  أبوظبي لإلعــالم،  التعــاون مع  فرص 
الجامعة  لطلبة  فرصة  يعــد  رائداً،  إعالمياً  رصحاً 
أيدي  عىل  اإلعالمية  ومواهبهــم  مهاراتهم  لصقل 
نخبــة من املختصــني، بما يتماىش مــع األهداف 
إعداد طلبة ليكونوا  االسراتيجية للجامعة بأهمية 
متميزين يف مجاالت تخصصهم، وقياديني ومنتجني 
يف مجتمعاتهــم، عــالوة عىل املســاهمة يف وضع 
األســس التي تضمن وجود الكفــاءات يف مختلف 
مجاالت العمل اإلعالمي، مشرياً إىل أن الفرص التي 
تتيحهــا أبوظبي لإلعالم خالل هــذا اللقاء ثمينة 
ويجب عىل الطلبة اســتغاللها ووضع بصماتهم يف 

املشهد اإلعالمي اإلماراتي.
أبوظبي  الكثــريي تحرص  من جانبــه، قال هيثم 
لإلعالم عىل املســاهمة يف دعــم مختلف املبادرات 
واملؤسســات الوطنيــة التــي تعزز مــن قدرات 
وإبداعات الشــباب يف كافة املجاالت لتكون محطة 
جذب لطلبة اإلعالم، ويتمكنوا من مواصلة مسرية 
التميز والتفــّرد يف مختلف التخصصات، وذلك بما 
ينسجم مع تطلعات قيادتنا الرشيدة، وبما يتماىش 

مع االسراتيجيات الوطنية يف هذا السياق.
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�أحدث نظم
المتطور  والتحكم  اإلرشاد  نظام  يتيح 
 "A-SMGCS" الســطحية للحركة 
الرابــع، الذي  المســتوى  من  الجديد 
الرائد  المطارات  حلــول  مزود  صممه 
بي ســيف جيت  دي  أي  المجــال  في 
حــل   ،"ADB SAFEGATE"
والتوجيه  التلقائي  والتخطيط  الخالف 
الجويــة، مما  الظــروف  فــي جميع 
لموظفي  الظرفي  الوعي  أيضاً  يحسن 

التحكم في البرج وكذلك الطيارين.
الوقت  مــن  الجديد  النظــام  ويقلــل 
باإلضافة  الطائــرة  لحركة  االجمالي 
القســري  التحويل  عمليات  تقليل  إلى 
بسبب سوء األحوال الجوية، مما يفيد 
المرتبطة  التكلفة  من  ويخفف  الركاب 
بشــركات الطيران. يعمــل أيضاً على 
زيادة قدرة المطار مع تقليل استهالك 
من  األدنى  الحــد  وضمــان  الطاقــة 
بالصيانة.  المرتبطــة  التوقف  فترات 
 Follow" بتقنية النظــام  تم تجهيز 
the Greens" التــي تتيح التوجيه 
االستدامة،  يعزز  الذي  والتحكم  الذكي 
التلقائية لألضواء  من خالل اإلضــاءة 
الالزمة فقــط في حالة توجيه طائرة 

البوابة المخصصة لها. معينة إلى 

�أبوظبي ت�ضت�ضيف
لمناقشة  وغيرهم  المصلحة  وأصحاب 
ســبل التعاون في اعتمــاد منهجيات 
النشاط البدني في إطار رؤية مشتركة 
نحو مجتمع يتمتع بالصحة والسالمة 
األنشطة  لممارسة  الفرص  إتاحة  مع 
البدنيــة كنمــط حياة لجميــع أفراد 
المجتمع. وقال ســعادة مطر ســعيد 
النعيمــي مديــر عام مركــز أبوظبي 

الترحيب  إلى  العامة: »نتطلع  للصحة 
بالخبــراء مــن داخل الدولــة وكذلك 
أبوظبي،  فــي  والدوليين  اإلقليمييــن 
من  التي  القّيمــة  الحــوارات  وإطالق 
الصحة  إيجابي على  أثر  شأنها تحقيق 

البدنية. العامة وتعزيز األنشطة 
ظّل  في  رؤيتنــا  وأضــاف : » تتركز 
نحو  الرشــيدة  قيادتنــا  توجيهــات 
والســالمة  بالصحة  يتمّتع  مجتمــع 
ونهدف مــن تنظيم المؤتمر إلى إلقاء 
في  البدني  النشاط  أهمية  الضوء على 
حياتنــا اليومية حيث يعتبر النشــاط 
الوقائية  لبرامجنــا  مكمــال  البدنــي 
شرائح  كافة  تســتهدف  التي  األخرى 
المعرفة  لتبادل  المجتمع كما نســعى 
والتعــاون واألبحاث مــع المختصين 
مــن دولــة اإلمــارات ودول العالــم 
األخــرى. » وقال فــي الوقت الحالي 
جــاري العمل على قبــول الملخصات 
العلميــة المقدمــة والتــي تضم عدة 
المجتمعــات  دعــم  مثــل  محــاور 
المعززة  والبيئــات واألفراد  واألنظمة 
تاريخ 19 يونيو  حتى  البدني  للنشاط 
قبل  وتقييمها  مراجعتها  ليتم  الجاري 
المؤتمر وتمت دعــوة الخبراء لتقديم 
الدراســات  حول  العلمية  ملخصاتهم 
ونماذج  أســاليب  وتطوير  الوبائيــة 
الرابط  عبر  الممارسات  أو  السياسات 

اإللكتروني:
h t t p s : / / c o n g r e s s 2 0 2 2 .

./ispah.org/abstracts
جاسبر  البروفيســور  قال  جانبه  من 
سشــبرجين رئيس الجمعيــة الدولية 
ُتمثــل  والصحــة  البدنــي  للنشــاط 
الجمعية  لمؤتمر  أبوظبي  اســتضافة 
والصحة  البدنــي  للنشــاط  الدوليــة 
فرصــة لتمكين العاصمــة اإلماراتية 
الكبيرة في  إبــراز مســاهمتها  مــن 

البدني  النشــاط  مســتويات  تحسين 
على مستويات عديدة شملت العاصمة 

والدولة والمنطقة بأسرها.

�أوقاف دبي:
 مــن المتبرعيــن ليتم الحقــا بيعها 
 100 بنســبة  المادي  العائد  وتحويل 
بالتعاون  الوقف وذلك  بالمائه لحساب 

مع إحدى شركات إعادة التدوير .
التطبيق  خالل  من  للمتبرع  يمكن  كما 
اختيــار نــوع الوقــف الــذي يرغب 
بالمساهمة في بنائه مثل وقف التعليم 

وقف الصحة أو وقف عموم الخير.
االمين  المطــوع  علي  ســعادة  وقال 
وشــؤون  االوقاف  لمؤسســة  العام 
القصر بدبي إن المبادرة تقدم الفرصة 
المجتمع على اختالف  لكافة شــرائح 
في  للمشــاركة  المادية  مســتوياتها 
تشييد وقف خيري مستدام يسهم في 

دعم مختلف مجاالت الخير .

�ل�ضجن مدى �لحياة
وتم تبرئة مرعي وعنيســي في المرة 
األولــى. وألغــت المحكمــة الخاصة 
الحكم بعد الطعن عليه. وأعلن القضاة 
نقل  الخميس. وتــم  امــس  الحكــم 

المحكمة إلى هولندا ألسباب أمنية.
ضد  الحياة  مدى  بالسجن  حكم  وصدر 
عياش،  جميل  سليم  اللبناني  المواطن 
العقل  نهايــة 2020، باعتبــاره  في 
المدبــر للهجوم. ويعــد قضاء الثالثة 

لألحكام أمرا بعيد االحتمال.
الله الــذي ينتمي إليه  ورفض حــزب 

الجناة الثالثة تسليمهم.
 وحّمل سعد الحريري ، رئيس الحكومة 
اللبنانية  السابق يوم الخميس، "حزب 

الله" مســؤولية تسليم كل من حسن 
مرعي وحســين عنيســي بعد الحكم 
الــذي أصدرتــه المحكمــة الدوليــة 
الخاصة بلبنان عليهما بالسجن المؤبد 
لدورهمــا في اغتيال رئيــس الوزراء 
فــي  14  الحريري  رفيــق  األســبق 

شباط/ فبراير 2005.
له  تغريــدة  فــي  الحريــري  وقــال 
علــى حســابه على موقــع التواصل 
الخميس،  االجتماعي، "تويتــر " يوم 
المنصوص  األشــد  هــي  "العقوبــة 
عليها في النظام األساســي والقواعد 
المعتمدة في المحكمة، لكنها األوضح 
مسؤولة  كجهة  الله  حزب  إدانة  لجهة 
والجهة  وتنفيذها  الجريمة  تنظيم  عن 
تتهرب من مسؤولية  أن  يمكن  ال  التي 
العقوبة  وتنفيــذ  المدانيــن  تســليم 
لن  بحقهــم". مضيفــاً أن " التاريخ 
يرحــم". وقضت المحكمــة الخاصة 
بلبنــان ومقرهــا اليتســيندام، قرب 
الحياة  الرجلين مدى  أمستردام بسجن 
بهما، عضوي حزب  المشتبه  ، وأدانت 
في  بضلوعهما  الشــيعي  اللبناني  الله 
الهجوم اإلرهابي الذي أسفر عن مقتل 

إجمالي 22 شخصا آنذاك.
حبيب  حسن  ضد  غيابيا  الحكم  وصدر 
عنيسي، ألنهما  حسن  وحسين  مرعي 

هاربان.

مقتل محتج 
وأضــاف البرهــان أن الجيش ما زال 
ملتزمــا بالعملية التي يقودها االتحاد 
والتي  المتحــدة  واألمــم  األفريقــي 
انتقادات عندما بدأت األسبوع  واجهت 

الماضي.
وما زالــت لجان المقاومة، التي تقود 
االحتجاجات تتشبث بموقفها الرافض 

ألي مفاوضات.
واندلعــت احتجاجــات نظمتها لجان 
وفي  الخرطوم  وســط  في  المقاومة 
حي بري، وأغلقت القوات األمنية عدة 
في  تسبب  مما  وجسور  رئيسية  طرق 
اختناقات مرورية. وقال محمد صالح 
)23 عاما( وهو خريج جامعي عاطل 
عــن العمــل »موقفنــا ال تفاوض ال 
شراكة ال تســوية .. الحل الوحيد هو 
أطباء  لجنة  العســكر«. وقالت  ذهاب 
السودان المركزية في بيان إن شخصا 
متناثر  ناري  بطلق  إصابته  توفي »إثر 
فــي الصدر والبطــن، يرجح أنه طلق 
سالح خرطوش أطلقته قوات االنقالب 
فــي مدينة أم درمــان«، ليرتفع عدد 
القتلــى على أيدي قــوات األمن خالل 

االحتجاجات إلى 102.

تحدي �لقر�ءة
العربي  القراءة  وتم تتويج بطل تحدي 
والمدرسة المتميزة والمشرف المتميز 
خالل  البحرين  مملكة  مســتوى  على 
العاصمة  في  أقيمت  ختامية  احتفالية 
البحرينيــة المنامــة برعاية وحضور 
الدكتــور محمد مبــارك بن  ســعادة 
المدارس  لشــئون  العام  أحمد، المدير 
سارة  ومشاركة  البحرين،  مملكة  في 
النعيمــي، مدير مكتب مبادرات محمد 
العالمية، الجهة  مكتوم  آل  راشــد  بن 
المنظمة لتحدي القراءة العربي، وعدد 
من المســؤولين والتربويين القائمين 

على المبادرة.
وفازت مدرســة العهد الزاهر الثانوية 
التعليمية  المنطقــة  - بنــات ضمــن 
في  المتميزة  المدرسة  بلقب  الشمالية 
الدورة السادســة من تحــدي القراءة 

العربي على مستوى مملكة البحرين.

المتميز على  المشــرف  لقــب  وذهب 
إلى األستاذ  البحرين  مســتوى مملكة 
صالح عبدالله البلوشــي من المنطقة 
التعليميــة األولــى مــن ضمن 460 
مشرفاً ومشــرفة شاركوا في تمكين 
التحدي على  المشــاركين في  الطالب 

مستوى مملكة البحرين.
على  النهائيــة  التصفيــات  وعقــب 
لجان  اختــارت  الوطني،  المســتوى 
قائمة  العربي  القــراءة  تحدي  تحكيم 
السادسة  الدورة  في  األوائل  العشــرة 
من تحدي القراءة العربي على مستوى 
مملكــة البحرين. وإلــى جانب الفائز 
البحرين،  مملكة  مســتوى  على  األول 
الطالبة حنان  الثاني  المركــز  حصدت 
الثاني  الصف  المحسن من  حسين عبد 
عشر من مدرسة العهد الزاهر الثانوية 
الطالبة  الثالث  للبنات، وفازت بالمركز 
يمنى صــالح الجناحي بالصف الثالث 
في  اإليمان – بنات، وحل  مدارس  في 
صالح  محمد  من  كل  التاليــة  المراكز 
الثاني  بالصــف  الطالب  الكريــم  عبد 
عشــر في مدرســة الرفاع الشــرقي 
مروان  وفيصــل  للبنيــن،  الثانويــة 
عشر  الحادي  بالصف  الطالب  المدرس 
بمدرســة عبد الرحمن كانو، والطالبة 
التاســع  بالصف  منصور  أحمد  خولة 
للبنات،  اإلعدادية  الســنابس  بمدرسة 
والطالب إياد أســامة ســعيد غباشي 
مدرســة  في  عشــر  الحادي  بالصف 
والطالبة  للبنيــن،  الثانوية  المحــرق 
الخامس  بالصف  ثاني  أسماء حســن 
االبتدائية  في مدرســة عين جالــوت 
جعفر  صادق  جنى  للبنات، والطالبــة 
مدرسة  في  التاســع  بالصف  المهدي 
الدراز اإلعدادية للبنات، والطالبة زينب 
في  الســابع  بالصف  الشــويخ  عادل 

مدرسة زينب اإلعدادية للبنات.

تعاون بين �أبوظبي لالإعالم وجامعة 
�لإمار�ت لتاأهيل جيل جديد من 
�لطالب �لإعالميين �لإمار�تيين

اأبوظبي-الوحدة:
بقطاع  والدوريات  املرور  مديرية  بدأت 
العمليــات املركزية يف  رشطة أبوظبي  
الرقمية  عرب شاشات  التوعية   بتفعيل 
لدائرة  التابعــة   العام  النقل  حافــالت 
أبوظبي  والتي  البلديــات والنقــل يف  
تجــوب شــوارع العاصمــة والعــني 

والظفرة . 
الحمريي  العميــد محمد ضاحي  وأكد  
أن  والدوريات  املــرور  مديريــة  مدير 
العام  النقل  حافالت  شاشات  استخدام 
بني   املشرك  للتعاون   اســتمراراً  يأتي 
القيادة العامة لرطة  أبوظبي ودائرة 
التوعية للحد   البلديات والنقل بما يعزز 
من الحوادث املرورية ، وتعزيز السالمة 
األمن  مكتسبات  عىل  والحفاظ  العامة، 

واالستقرار. 
التوعية عرب الشاشــات   أن   وأوضــح 
الجاليات  و بعدة  يتم تقديمها ملختلف  
لغات منها اإلنجليزية واألوردو، ضماناً 
لوصول  رسالة التوعية  ألكرب رشيحة 
التعاون  إىل أهميــة  يف املجتمــع  الفتاً 
يســهم  بما   ، الجهــات  مختلف  بــني 
يف زيــادة االلتــزام بقوانــني وأنظمة 
املرور واملشــاركة يف التعريف باملحاور 
االســراتيجية  للخطــة  األساســية 
املستقبل  واستراف  املرورية  للسالمة 

املروري . 
حافالت  شاشات  اســتخدام  أن   وذكر 

العام  تعترب من الوسائل  الهامة  النقل 
خصوصاً  املرورية   التوعية  مجاالت  يف 
كبري  عدد  قبــل  من  اســتخدامها   مع 
يساعد حجم  املســتخدمني  حيث   من 
التوعية بشكل  الحافلة يف نر إعالنات 

 . واضح ومبارش للجميع 
ومــن جانبــه أوضــح  الرائــد أحمد 
عبداللــه املهريي مدير فــرع العالقات 
العامــة بمديريــة املــرور والدوريات  
يف  التنوع   املديريــة  تحرص عــىل  أن 
اســتخدام وســائل  التوعية  املرورية  
إىل جانــب الزيارات  امليدانية  للمدارس 
والجامعات واالســتفادة من وســائل 

املختلفة  كشاشات  حافالت  التواصل  
النقــل العام وغريها ضمن  املســاعي 
املرورية   الثقافة   املستمرة  لرســيخ  

ومدلوالتها  يف املجتمع . 
وذكر أن شاشــات حافالت النقل العام  
الســالمة  بإجراءات  التوعية  تضمنت 
عنــد اســتخدام الدراجــة الهوائية أو 
الكهربائيــة  من خالل اســتخدامها يف 
تقديمها  وتــم  بها   املــرصح  األماكن 
واالنجليزية  العربية  هــي  لغات   بعدة 
رشطة  لجهــود  اســتمراراً  واالوردو  
أبوظبي يف تأمني  ســالمة  مستخدمي  

الدراجات وحمايتهم من املخاطر.

الشارقة - وام:

للمنافذ  التنظيميــة  اللجنــة  بحثــت   
الشــارقة  إمارة  يف  الحدودية  والنقاط 
خالل  أبوظبي  لرطة  العامة  والقيادة 
اجتماع تنســيقي عقد مؤخرا يف منفذ 
وتوطيد  تعزيز  الحدودي  مالحة  خطم 
أوجه التعاون والتنســيق املشــرك يف 
أعىل  يحقق  بمــا  العمل  اختصاصــات 
للعمل  والتطوير  اإلنجــاز  مســتويات 
يف  واملرئيات  الخربات  وتبادل  الحكومي 
مجاالت متعــددة من ضمنها التفتيش 
واملعاينــة واألجهــزة املتخصصــة يف 

عمليات التفتيش.
حرض االجتماع محمد إبراهيم الرئييس 
الحدودية  والنقاط  املنافذ  شؤون  مدير 
للمنافذ  التنظيميــة  اللجنــة  رئيــس 
الشــارقة  بإمارة  الحدودية  والنقــاط 
قطاع  من  الخيييل  جمعة  أحمد  واملقدم 
لرطة  العامة  بالقيادة  الخاصة  املهام 
قســم  مدير  الرسكال  ومحمد  أبوظبي 
باإلدارة  الجمركــي  واألمن  األجهــزة 
العامة للجمــارك االتحادية ومجموعة 

من الضباط واملسؤولني من الجانبني.
اإلجراءات  تعزيــز  االجتماع  وتنــاول 
خالل  من  املختصة  الجهات  بني  األمنية 
املنظمة إلجراءات  والصالحيات  األدوار 
العمــل يف املنافذ الحدودية كل حســب 
اختصاصــه إىل جانب االطالع عىل آخر 
املستجدات والدراسات الخاصة بتطوير 
الحيوي وســبل تذليل  القطــاع  هــذا 
العمل وكذلك  التي تواجــه  التحديــات 
وضــع تصور مســتقبيل بمــا يتعلق 

بتطوير املنافذ عىل مستوى الدولة.
إن  الرئييس  إبراهيــم  محمــد  وقــال 

االجتمــاع يأتــي يف إطــار الراكــة 
مــن  الجانبــني  بــني  االســراتيجية 
أجل الســعي املشــرك للنهوض بأداء 
وتحســني  الحدودية  والنقاط  املنافــذ 
وتطوير  اإلجراءات  وتبسيط  العمليات 
تنفيذاً  واملســافرين  املتعاملني  خدمات 
الرامية  الشارقة  حكومة  السراتيجية 
كافة  يف  العمل  بمنظومــة  االرتقاء  إىل 
منافــذ اإلمــارة بما يســهم يف تنمية 
وضمان  التجــارة  حركــة  وتســهيل 
إىل أهميــة هذا  اســتدامتها ..مشــريا 

العمل املشــرك عىل  االجتمــاع بهدف 
الجهود  وتوحيــد  االمكانيات  تعزيــز 
الصلة  القدرات ذات  والتعاون يف دعــم 
بتطبيق أفضل املمارسات مشيدا بجهود 
والتعاون  التطويرية  أبوظبــي  رشطة 
العامة  اإلدارة  دور  عىل  ومثنيا  املشرك 
للجمــارك االتحاديــة التابعــة للهيئة 
والجمارك  والجنسية  للهوية  االتحادية 
وأمن املنافذ ورشاكتهم االســراتيجية 
مع هيئة الشــارقة للموانئ والجمارك 
روح  تجســد  التي  الحــرة  واملناطــق 

التكامل واالنســجام بني كافة الجهات 
الدائم واالرتقاء باألداء  للتطوير  املعنية 

العام لكافة منافذ الدولة.
جمعة  أحمد  املقــدم  أثنى  جانبــه  من 
الخييــيل عىل جهد القائمــني عىل أمن 
املنافذ الحدودية بإمارة الشارقة السيما 
منفذ خطم مالحة الحدودي لكونه يعد 
الدولة  املتميزة عىل مستوى  املنافذ  أحد 
العالية  والجهوزية  التحتيــة  البنية  يف 
واألنظمة  البريــة  الكوادر  وتأهيــل 

املتبعة يف عمليات التفتيش ..

لجنة المنافذ والنقاط الحدودية بال�سارقة و�سرطة اأبوظبي 
تبحثان تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

�سرطة اأبوظبي تعزز التوعية المرورية الرقمية 
عبر حافالت النقل العام

الرميثي يلتقي وزير الدفاع الم�سري 
ورئي�س الأركان
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يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

اجلمعة 17 يونيو 2022ـ  العـدد 15070 
12 متابعــــات

اأبوظبيـ  )وام(:

املهريي مدير عام غرفة  بحث  حممد هالل 

الدردري،  وعبداهلل  اأبوظبي  و�صناعة  جتارة 

املمثل املقيم لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي 

يف اأفغان�صتان، والوفد املرافق له اإمكانات تعزيز 

التعاون القت�صادي مع بيئة الأعمال والتجارة 

وتن�صيط  املبادلت  وتنمية  اأفغان�صتان  يف 

واأ�صحاب  وامل�صتثمرين  رجال  بني  التوا�صل 

الأعمال يف اإمارة اأبوظبي واأفغان�صتان.

ح�رض اللقاء الذي عقد ، يف مقر برج الغرفة 

باأبوظبي، هالل حممد الهاملي نائب مدير عام 

الغرفة.

واأكد  حممد هالل املهريي، اأن غرفة اأبوظبي 

اخلدمات  كافة  لتقدمي  ال�صتعداد  اأمت  على 

والإمكانيات املتاحة، لدفع جمالت التعاون 

بحكم  وذلك  اأفغان�صتان،  مع  القت�صادي 

بني  تربط  التي  والطيبة  القوية  العالقات 

م�صرياً  اأفغان�صتان،  وجمهورية  الإمارات  دولة 

اإىل التزام الغرفة بت�صجيع مثل هذه اللقاءات 

الودية والهادفة اإىل بحث اآليات فّعالة لتعزيز 

التعاون مبا يخدم امل�صالح ويعزز من جمالت 

العمل امل�صرتكة.

الدردري، بدور غرفة  اأ�صاد عبداهلل  من جانبه 

يف  الأعمال  بيئة  دعم  يف  البارز  اأبوظبي 

لتكثيف جمالت  تطلعه  اأبوظبي، معربًا عن 

يف  الأعمال  بيئة  مع  املن�صودة  التعاون 

اأفغان�صتان وخلق فر�ص ل�رضاكات جتارية تعود 

بالنفع والفائدة العامة.

التعاون  الزائر جمالت  الوفد  ا�صتعر�ص  كما 

املتحدة  الأمم  برنامج  يبذلها  التي  واجلهود 

الإمنائي ووكالت الأمم املتحدة ال�رضيكة له، 

لدعم الحتياجات الإن�صانية الأ�صا�صية امللحة 

لل�صكان الأفغان.

اأبوظبيـ  )وام(:

فرعه  افتتاح  عن  الأول،  اأبوظبي  بنك  اأعلن   

اجلديد يف �صوق اأبوظبي العاملي، وذلك عقب 

ح�صوله على الرتخي�ص الالزم من �صلطة تنظيم 

اخلدمات املالية لدى �صوق اأبوظبي العاملي.

و�صيعمل الفرع اجلديد ككيان م�صتقل مبوجب 

اأحكام واأنظمة �صوق اأبوظبي العاملي، وت�صمل 

متعددة  ال�رضكات  من  نخبة  عمالئه  قاعدة 

والإقليمية  املحلية  وال�رضكات  اجلن�صيات 

ذلك  يف  مبا  املالية،  واملوؤ�ص�صات  املرموقة، 

املوؤ�ص�صات املالية غري امل�رضفية، والكيانات 

�صبه احلكومية.

العالقات  الفرع على خدمة وتطوير  و�صريكز 

مع العمالء الأ�صا�صيني ملجموعة بنك اأبوظبي 

الأول من العاملني يف �صوق اأبوظبي العاملي، 

وذلك بال�صتفادة من العالقات العاملية لبنك 

اأبوظبي الأول وخرباته الوا�صعة وقوته املالية.

وقال مارتن تريكود، رئي�ص اخلدمات امل�رضفية 

لال�صتثمار ملجموعة بنك اأبوظبي: »يلعب �صوق 

اأبوظبي العاملي دوراً هامًا يف تعزيز مكانة 

والأعمال،  للتجارة  عاملية  كوجهة  اأبوظبي 

والتاأكيد على اعتبارها ج�رضا يربط بني اأ�صواق 

املنطقة وغريها من الأ�صواق الدولية الرئي�صية، 

و�صنتمكن يف البنك من خالل تعزيز م�صتوى 

املالية  اخلدمات  منظومة  �صمن  ح�صورنا 

تزويد  من  العاملي،  اأبوظبي  ل�صوق  احليوية 

عمالئنا باأف�صل اخلدمات والعرو�ص اخلا�صة، 

وتطوير عالقاتنا امل�رضفية مع جهات رئي�صية، 

كما �صيمكن فرع بنك اأبوظبي الأول من تقدمي 

�صت�صاهم يف جت�صيد طموحات  اأف�صل  خدمة 

التو�صع والعاملية لعمالئه يف �صوق اأبوظبي 

العاملي«.

و�صي�صغل م�صطفى اخللفاوي من�صب الرئي�ص 

التنفيذي لفرع بنك اأبوظبي الأول اجلديد الذي 

بداأ بتقدمي خدماته بالكامل يف �صوق اأبوظبي 

احلايل  من�صبه  جانب  اإىل  وذلك  العاملي، 

يف  العاملية  امل�رضفية  العمليات  كرئي�ص 

للقطاعات  العاملي  والرئي�ص  الإمارات،  دولة 

بنك  لدى  واخلا�صة  وال�صيادية  احلكومية 

لدى  للعمل  اخللفاوي  وان�صم  الأول.  اأبوظبي 

ال�صخ�صيات  من  ويعدّ   ،2008 عام  البنك 

امل�رضفية املرموقة التي تتمتع بخربة وا�صعة 

لأكرث من 20 عامًا يف القطاع امل�رضيف �صغل 

خاللها العديد من املنا�صب الرئي�صية.

بافتتاح  »�صعداء  اخللفاوي:  م�صطفى  وقال 

العاملي  اأبوظبي  �صوق  يف  اجلديد  فرعنا 

وامل�صاهمة يف م�صرية التنمية والزدهار التي 

ت�صهدها دولة الإمارات من خالل توفري اأف�صل 

اخلدمات املالية لنخبة من ال�رضكات والأعمال 

املتميزة، حيث ميثل افتتاح فرع بنك اأبوظبي 

عالقاتنا  يف  هامة  حتول  نقطة  هنا  الأول 

ال�صرتاتيجية مع �صوق اأبوظبي العاملي، حيث 

العمالء  مع  عالقاتنا  تر�صيخ  يف  �صي�صاهم 

من  وميكننا  املايل،  املركز  يف  العاملني 

تزويدهم باأف�صل احللول اخلا�صة التي تنا�صب 

وتطوير  لتنمية  جهودهم  وتدعم  متطلباتهم 

اأعمالهم يف الدولة وخارجها. ونتطلع لتوفري 

خدمات م�رضفية ا�صتثنائية وقيادة م�صتقبل 

منو اخلدمات امل�رضفية يف الدولة واملنطقة«.

دبي-وام:

 اأعلنت غرفة دبي العاملية اإحدى الغرف الثالث 

املن�صوية حتت مظلة غرف دبي افتتاح مكتب 

متثيلي لها يف املك�صيك وذلك بهدف تعزيز 

ح�صورها ون�صاطها يف دول اأمريكا الالتينية 

وا�صتك�صاف اآفاق جديدة للتعاون القت�صادي 

والتجاري بني اجلانبني.

ياأتي افتتاح هذا املكتب ليكون الرابع �صمن 

مكاتب الغرفة يف اأ�صواق دول اأمريكا الالتينية 

تعزيز  اإىل  تهدف  جديدة  انطالقة  وي�صكل 

القارة  وجنوب  دبي  بني  التجارية  العالقات 

الأمريكية ومتكني امل�صتثمرين ورواد الأعمال 

الإمكانيات  من  ال�صتفادة  من  املك�صيكيني 

باعتبارها  دبي  مدينة  توفرها  التي  الهائلة 

بوابة للتجارة العاملية.

اأحمد  اأكد  الفتتاح  ويف كلمة له خالل حفل 

الوليات  لدى  الدولة  �صفري  املنهايل  حامت 

غرفة  مكتب  افتتاح  اأن  املك�صيكية  املتحدة 

قفزة  هو  املك�صيك  التمثيلي يف  دبي  جتارة 

نوعية �صمن الإ�صهام يف اإيجاد حلول جماعية 

للتحديات العاملية حيث اأن الرتقاء مب�صتويات 

التناف�صية وال�صتثمار بني اإحدى اأكرب الأ�صواق 

ُي�صهم  �صوف  املجاورة  واملناطق  الإقليمية 

جائحة  تداعيات  من  التعايف  يف  بالفعل 

كورونا وحتقيق الزدهار لالأطراف املعنية.

الإمارتية  الدبلوما�صية  البعثة  جهود  وحول 

الدولة  �صفارة  اإن  �صعادته  قال  املك�صيك  يف 

يف املك�صيك قطعت اأ�صواطًا يف غاية الأهمية 

حمطات  تخللتها  الثنائية  للروابط  توطيداً 

تاريخية على غرار اإلغاء التاأ�صرية بني البلدين 

وت�صغيل خط الطريان املبا�رض وتوقيع مذكرة 

اللوجي�صتي  اجلواز  مبادرة  بني  التعاون 

اآخر  اجلغرايف  العامل  من  جعلت  واملك�صيك 

التحديات.

من جهته اأكد حمد مبارك بوعميم مدير عام 

موا�صلة  على  دبي  غرف  عزم  دبي  غرف 

من  املزيد  ا�صتك�صاف  اإىل  الهادفة  جهودها 

الفر�ص ال�صتثمارية الواعدة التي تعمل على 

زيادة ن�صب النمو وتدعم جمتمع الأعمال يف 

كال البلدين.

يعد  التمثيلي  املكتب  افتتاح  اأن  اإىل  واأ�صار 

امل�صهد  يف  الإجنازات  من  مل�صرية  تتويجًا 

التجاري الثنائي.

تعزيز  اإىل  تهدف  دبي  غرف  ان  اإىل  ولفت 

وا�صتك�صاف  املك�صيك  التجارية مع  العالقات 

فر�ص جتارية بالرتكيز على قطاعات اقت�صادية 

التجارية  الإمكانات  من  لال�صتفادة  معينة 

الهائلة التي متتلكها الأ�صواق املك�صيكية يف 

جمال القطاع الزراعي وال�صناعي وال�صيارات 

الرقمي  والقت�صاد  اللوج�صتية  واخلدمات 

القطاع  اإىل  اإ�صافة  املالية  والتكنولوجيا 

ال�صياحي.

دبي  جتارة  غرفة  عمل  فريق  ان  واأ�صاف 

العاملية �صريكز على توفري الدعم للم�صتثمرين 

زيادة  بهدف  واملك�صيك  دبي  يف  وال�رضكات 

التجاري وبناء عالقات متينة  التبادل  حجم 

مع اأ�صحاب امل�صلحة الرئي�صيني يف القطاعني 

التي  املك�صيكية  وال�رضكات  واخلا�ص  العام 

حتر�ص على دخول �صوق دبي والتو�صع دوليًا 

يف اأ�صواق ال�رضق الأو�صط واأفريقيا واآ�صيا عرب 

الإمارة. كما ي�صكل افتتاح املكتب اجلديد خطوة 

غرفة  ا�صرتاتيجية  مع  تتما�صى  ا�صرتاتيجية 

جتارة دبي العاملية الهادفة اإىل تر�صيخ مكانة 

دبي عا�صمة عاملية للتجارة الدولية وفر�صة 

لل�رضكات املحلية يف دبي لتو�صيع وجودها 

يف املك�صيك ودول اأمريكا الالتينية.

يف  التمثيلي  املكتب  افتتاح  حفل  وت�صمن 

املك�صيك عر�صًا تقدمييًا اإعالميًا عن اقت�صاد 

دبي وبيئة الأعمال املتقدمة وقطاعات النمو 

تقدمها  التي  التناف�صية  واملزايا  الرئي�صية 

الإمارة لل�رضكات وامل�صتثمرين الأجانب .

لندن- )وكاالت(:

 تراجعت الأ�صهم الأوروبية يوم اخلمي�ص بعد 

الحتادي  الحتياطي  جمل�ص  قرار  عزز  اأن 

من  املخاوف  الفائدة  اأ�صعار  رفع  الأمريكي 

ركود حمتمل يف وقت تواجه فيه القت�صادات 

العاملية ارتفاعًا كبرياً يف معدلت الت�صخم.

لالأ�صهم   600 �صتوك�ص  املوؤ�رض  وانخف�ص 

الأوروبية بن�صبة 0.4 باملئة بحلول ال�صاعة 

0710 بتوقيت جرينت�ص، على الرغم من تعايف 

املعامالت الآجلة لالأ�صهم الأوروبية خالل الليل 

بعد �صعود وول �صرتيت لتغلق على ارتفاع.

فهبط  انخفا�صا  الأكرث  التجزئة  قطاع  وكان 

اأ�صو�ص  بن�صبة 2.1 باملئة، مع تراجع �صهم 

الربيطانية لبيع املالب�ص عرب الإنرتنت بن�صبة 

ال�صغوط  اأن  14.3 باملئة بعدما حذرت من 

الت�صخمية توؤثر على اجتاهات الت�صوق.

وخ�رض �صهم مناف�صتها الأملانية زالندو �صبعة 

باملئة. ورفع جمل�ص الحتياطي الحتادي اأم�ص 

الأربعاء �صعر الفائدة مبقدار 75 نقطة اأ�صا�ص، 

وهي اأكرب زيادة منذ عام 1994، وتوقع تباطوؤ 

القت�صاد وزيادة البطالة يف الأ�صهر املقبلة.

وتراجع موؤ�رض فاينن�صال تاميز 100 الربيطاين 

بن�صبة 0.5 باملئة قبل اجتماع جلنة ال�صيا�صة 

ي�صفر عن  اأن  اإجنلرتا واملتوقع  لبنك  النقدية 

رفع �صعر الفائدة مرة اأخرى.

غرفة اأبوظبي تبحث التعاون مع وفد برنامج االأمم 

المتحدة االإنمائي في اأفغان�ستان

بنك اأبوظبي االأول يفتتح فرعاً جديداً في �سوق 

اأبوظبي العالمي

غرفة دبي العالمية تفتتح مكتبها التمثيلي 

في المك�سيك

اأ�سهم اأوروبا تتراجع مع تال�سي االنتعا�ش بعد رفع 

الفائدة االأمريكية

»اأدميرال« االأمريكية توقع اتفاقية مع »اإي تي جي« للتوزيع في 

االأ�سواق االإماراتية واالأفريقية

1.2 مليار درهم ت�سرفات عقارات دبي 

دبيـ  )الوحدة(:

موؤ�ص�صة  عن  �صادر  تقرير  اأو�صح 

 Growth from
اأن   )Knowledge )GFK
املنزلية  لالأجهزة  العاملية  املبيعات 

ال�صغرية والإلكرتونيات ارتفعت بن�صبة 

21%، بينما زادت املبيعات العاملية 

لالأجهزة الكبرية بن�صبة 31% مقارنة 

بالفرتة نف�صها من العام املا�صي. كما 

 Goldstein اأ�صار تقرير ملوؤ�ص�صة

 Market Intelligence
اإىل اأن ن�صبة انت�صار الأجهزة املنزلية 

الأو�صط  ال�رضق  امل�صتخدمني يف  بني 

�صت�صل اإىل 9.3% يف عام 2030.

ال�صوق،  يف  النمو  هذا  مع  ومتا�صيًا 

الأمريكية  »اأدمريال«  �رضكة  وقعت 

�رضاكة مع »جمموعة غي تي جي« 

العاملية لت�رضيع التوزيع داخل اأ�صواق 

لالأجهزة  بالن�صبة  واأفريقيا  الإمارات 

املنزلية التي تقدمها �رضكة »اأدمريال 

والإلكرتونيات«،  الكهربائية  لالأجهزة 

ذراع الأجهزة الكهربائية والإلكرتونيات 

التابعة ل�رضكة »اأدمريال« يف ال�رضق 

الدول  ورابطة  واأفريقيا  الأو�صط 

امل�صتقلة.

وقع التفاقية في�صال �صاك�صينا، الرئي�ص 

التنفيذي يف »اأدمريال اأبليان�صيز« يف 

منطقة ال�رضق الأو�صط واأفريقيا ورابطة 

الدول امل�صتقلة وتركيا، واأني�ص جاين، 

تي  غي  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ص 

التفاقية،  وبح�صب  للتوزيع.  جي 

بتوزيع   ETG جمموعة  �صتقوم 

الكاملة  اأدمريال  منتجات  جمموعة 

ومكيفات  والإلكرتونيات  الأجهزة  من 

الهواء يف جميع اأنحاء الإمارات ودول 

وتنزانيا  كينيا  ذلك  يف  مبا  اأفريقيا، 

وغانا  وموزمبيق  واإثيوبيا  واأوغندا 

ونيجرييا.

الأمريكية  اأدمريال  �رضكة  وتعمل 

للتو�صع مبنطقة  على خطط طموحة 

ال�رضق الأو�صط واأفريقيا ورابطة الدول 

قامت  الإطار،  هذا  ويف  امل�صتقلة، 

�رضكة الأجهزة املنزلية والإلكرتونيات 

العمالقة بتوقيع �رضاكات ا�صرتاتيجية 

التعاون  جمل�ص  دول  خمتلف  يف 

اخلليجي متا�صيًا مع تركيزها حاليًا 

ال�صوق  يف  قوي  منو  حتقيق  على 

تاأ�صي�ص ح�صور  اإىل  الأفريقية و�صوًل 

بحلول  اأفريقيا  اأنحاء  معظم  لها يف 

ال�صنة املالية 2023.

دبي-وام:

 بلغت الت�رضفات العقارية يف 

بدبي  والأمالك  الأرا�صي  دائرة 

 1.2 من  اأكرث  اخلمي�ص  يوم 

مليار درهم حيث �صهدت الدائرة 

بقيمة  مبايعة   442 ت�صجيل 

منها  درهم  مليون   917.85

بقيمة  لالأرا�صي  مبايعة   32

 410 و  درهم  مليون   101.82

مبايعات لل�صقق والفلل بقيمة 

816.03 مليون درهم.

وجاءت اأهم مبايعات الأرا�صي 

يف  درهم  ماليني   9 بقيمة 

حممد  ال�صيخ  حدائق  منطقة 

بن را�صد تليها مبايعة بقيمة 8 

مالينب درهم يف منطقة احلبية 

تليها مبايعة بقيمة  اخلام�صة 

منطقة  يف  درهم  ماليني   5

املركا�ص.

احلبية  منطقة  وت�صدرت 

اخلام�صة املناطق من حيث عدد 

املبايعات اإذ �صجلت 9 مبايعات 

بقيمة 28 مليون درهم وتلتها 

منطقة املزهر الأوىل بت�صجيلها 

مليون   16 بقيمة  مبايعات   8

علي  جبل  يف  وثالثة  درهم 

مبايعات   4 بت�صجيلها  الأوىل 

بقيمة 11 مليون درهم.

مبايعات  باأهم  يتعلق  وفيما 

مبايعة  جاءت  والفلل  ال�صقق 

بقيمة 30 مليون درهم مبنطقة 

جمريا الثانيه كاأهم املبايعات 

تلتها مبايعة بقيمة 18 مليون 

جمريا  نخلة  منطقة  درهم يف 

واأخريا مبايعة بقيمة 18 مليون 

درهم يف منطقة نخلة جمريا.

دبي  مر�صى  منطقة  وت�صدرت 

املناطق من حيث عدد مبايعات 

 48 �صجلت  اإذ  والفلل  ال�صقق 

مليون   116 بقيمة  مبايعة 

درهم وتلتها منطقة برج خليفة 

بقيمة  مبايعة   36 بت�صجيلها 

يف  وثالثة  درهم  مليون   101

ند ال�صبا الوىل بت�صجيلها 33 

مبايعة بقيمة 31 مليون درهم.

قدرها  قيمة  الرهون  و�صجلت 

منها 12  درهم  مليون   294.6

رهن اأرا�ص بقيمة 84.96 مليون 

و�صقق  فلل  رهن   80 و  درهم 

درهم  مليون   209.65 بقيمة 

الرب�صاء  مبنطقة  اأهمها  وكان 

جنوب الرابعة بقيمة 73 مليون 

درهم واأخرى يف منطقة مدينة 

دبي املالحية بقيمة 27 مليون 

درهم.

اأما الهبات فقد �صهدت ت�صجيل 

16 هبة بقيمة 47.86 مليون 

درهم كان اأهمها مبنطقة اليفرة 

1 بقيمة 13 مليون درهم واأخرى 

 12 بقيمة  الو�صل  منطقة  يف 

مليون درهم.

»اأينوك« تعتزم افتتاح 10 محطات 

جديدة »اإي لينك«

النفط يتعافى بعد انخفا�ش �سديد 

بدعم من تراجع االإمدادات

دبي-وام:

 ك�صفت »اينوك لينك« املن�صة الرقمية ال�صاملة 

اينوك  التابعة ملجموعة  املركبات  وقود  لتزويد 

عن خططها الطموحة لتو�صيع �صبكتها من حمطات 

»اإي لينك« املبتكرة املحطات املتنقلة التي تتيح 

اإىل  للعمالء و�صائقي املركبات الو�صول ب�صهولة 

خدمات تعبئة الوقود.

وت�صم خطط »اينوك لينك« الطموحة افتتاح 10 

حمطات جديدة »اإي لينك« يف دولة الإمارات خالل 

عام 2022 يف مواقع مميزة كالتي يف نخلة جمريا 

وميدان وتاون �صكوير وغريها. وت�صّغل املجموعة 

حاليًا 7 حمطات »اإي لينك« ت�صمل خم�ص حمطات 

يف دبي واثنتان يف اأبوظبي. وحتى تاريخه وفرّت 

األف  من 100  لأكرث  الوقود  لينك«  »اإي  حمطات 

مركبة باإجمايل يقارب 5 ماليني لرت.

التنفيذي  الرئي�ص  الفال�صي  حميد  �صيف  ذكر  و 

تو�صيع  خطط  عن  الك�صف  ان  اينوك  ملجموعة 

على  تاأكيداً  ياأتي  لينك«  »اإي  حمطات  �صبكة 

لتعزيز  ال�صاملة  املجموعة  ا�صرتاتيجي  جناح 

الإمارات  دولة  يف  بالوقود  التزود  خدمات  بنية 

عرب تطبيق احللول املبتكرة والقائمة على اأحدث 

التقنيات ، حيث لقت حمطات »اإي لينك« التي 

اأطلقت �صابقًا يف دبي واأبوظبي ا�صتح�صانًا لفتًا 

من  املزيد  اإطالق  و   ، الإمارتني  يف  العمالء  من 

هذه املحطات �صيتيح لل�صائقني الو�صول ب�صهولة 

و�صال�صة خلدمات تعبئة الوقود.

و تتميز حمطات »اي لينك« املتنقلة بت�صميمها 

امل�صتقبلي واملبتكر ول تتطلب اأية عمليات تركيب 

وجتميع مما يجعل عملية نقلها اإىل مواقع خمتلفة 

تتم ب�رضعة و�صهولة ح�صب م�صتويات الطلب على 

الوقود دون اأي تاأخري. وُجّهزت املحطات بخزانات 

وقود ترتاوح �صعتها ما بني 5000 و30 األف لرت 

تتيح تزويد حتى اأربع مركبات بالوقود يف وقت 

واحد وبالتايل تقلي�ص مدة انتظار املركبات للتزّود 

بالوقود. وت�صم املحطات مظالت م�صنوعة من األياف 

الكربون املعروفة بوزنها اخلفيف وامل�صتخدمة يف 

�صيارات الفورمول 1 وذلك لتوفري اأف�صل جتربة تزّود 

بالوقود للعمالء كما اأن املحطات مزودة باأنظمة 

رقمية مبتكرة لإثراء جتربة التزود بالوقود.

�سنغافورة -)وكاالت(:

متعافية  اخلمي�ص  يوم  النفط  اأ�صعار  �صعدت   

من تراجع �صديد يف اجلل�صة ال�صابقة، بدعم من 

انخفا�ص الإمدادات ومو�صم ذروة الطلب ال�صيفي، 

وذلك بعد رفع اأ�صعار الفائدة الأمريكية الذي اأثار 

وتراجع  القت�صادي  النمو  تباطوؤ  من  خماوف 

الطلب على الوقود. وبحلول ال�صاعة 0202 بتوقيت 

جرينت�ص زادت العقود الآجلة خلام برنت 1.10 

دولر اأو 0.9 باملئة اإىل 119.61 دولر للربميل، 

يف حني ارتفعت العقود الآجلة خلام غرب تك�صا�ص 

الو�صيط 1.28 دولر اأو 1.1 باملئة اإىل 116.59 

دولر للربميل. وانخف�صت الأ�صعار باأكرث من اثنني 

باملئة اأم�ص بعدما رفع جمل�ص الحتياطي الحتادي 

)البنك املركزي الأمريكي( اأ�صعار الفائدة مبقدار 75 

نقطة اأ�صا�ص هي اأكرب ن�صبة رفع للفائدة منذ 1994. 

منذ  م�صتوياته  اأعلى  عن  الدولر  موؤ�رض  وتراجع 

2002 اأم�ص الأربعاء مما خفف �صغوط انخفا�ص 

اأ�صعار النفط. ويجعل ارتفاع الدولر النفط اأعلى 

ثمنا حلائزي العمالت الأخرى ويحد من الطلب.

وظل تركيز امل�صتثمرين من�صبا على قلة الإمدادات 

وتعايف الطلب بعدما حدت العقوبات الغربية من 

�صادرات النفط الرو�صي، يف حني من املتوقع اأن 

تتلقى الأ�صعار دعما من تعايف الطلب على النفط 

يف ال�صني مع تخفيف قيود مكافحة كوفيد-19.

 �صيف حميد الفال�صي



دبي-وام:

وّجه �شم���و �ل�شيخ �أحمد بن حممد ب���ن ر��شد �آل 

مكتوم، رئي�س جمل�س دبي لالإعالم ب�رسعة �لتحرك 

ل�شياغة خطط �لتطوير �لالزمة ملختلف مكونات 

قطاع �لإع���الم يف �لإمارة على م�شت���وى �لإعالم 

�ملرئي �أو �مل�شم���وع وكذلك �ملطب���وع و�لرقمي، 

�شمن �أطر زمنية و��شحة، يف �شوء ما حدده قانون 

�إن�ش���اء �ملجل�س من �أهد�ف وم���ا ف�ّشله من مهام 

و�خت�شا�شات، وذلك بغية حتقيق �لتطوير �ملن�شود 

لهذ� �لقطاع �حليوي تاأكيد�ً مو�كبته ملا ت�شهده دبي 

من تطور كمدينة لها مكانتها بني �أكرب مدن �لعامل 

و�أ�رسعها منو�ً.

جاء ذلك خ���الل تروؤ�س �شم���وه �لجتماع �لثاين 

ملجل�س دبي لالإعالم خ���الل �لعام �جلاري، حيث 

�أكد �شم���وه �أهمية �رسعة �لتح���رّك بتعاون كافة 

�جلهات �ملعنية من �أجل تقييم �لقدر�ت �لإعالمية 

�حلالية يف دبي، ومن ثم و�شع �لت�شور�ت و�لروؤى 

�لالزمة للنهو�س بتل���ك �لقدر�ت و�لنتقال بها �إىل 

م�شتويات تناف�شية �أعل���ى، وحتديد �لحتياجات 

�ل�رسورية ل�شتكمال عملي���ات �لتطوير �شو�ء من 

ناحية �لتجهي���ز�ت �لتقنية �أو �لك���و�در �لب�رسية، 

حيث �شدد �شموه على �أهمية �لتعاون مع خمتلف 

�جله���ات �لإعالمية يف دبي من �أج���ل �إعد�د كادر 

�إعالمي وطني على �أعلى قدر من �لكفاءة و�لتمكن 

للم�شاركة ب�ش���ورة ملمو�شة يف عمليات �لتطوير 

�لإعالمي بروؤى جديدة وع�رسية تو�كب �ملتغري�ت 

�ل�رسيعة �لتي ي�شهدها قطاع �لإعالم حول �لعامل.

وق���ال �شمو رئي�س جمل�س دب���ي لالإعالم: �شنقوم 

مبر�جعة �شامل���ة لكافة قطاع���ات موؤ�ش�شة دبي 

لالإع���الم و�لبدء �لف���وري يف �إج���ر�ء�ت �لتطوير .. 

تنامي مكانة دبي �لعاملية لبد �أن يو�كبها �إعالم 

على ذ�ت �لقدر من �حلد�ث���ة و�لتطور.. �إعالم دبي 

عليه م�شوؤولية كبرية خالل �ملرحلة �ملقبلة ودورنا 

متكينه م���ن �ل�شطالع بها على �لوج���ه �لأكمل.. 

و�شنعمل عن قرب مع جميع �لأطر�ف �ملعنية من 

�أجل �إح���د�ث طفرة تطويري���ة يف �إعالمنا �ملرئي 

و�مل�شموع وكذلك �ملطبوع.. ونتطلع لأفكار مبدعة 

لتمكني �إعالم دبي م���ن �لو�شول �إىل ما ناأمله من 

�أعلى م�شتويات �لكف���اءة لتقدمي حمتوى مبيز�ت 

تناف�شية عاملية.

ودعا �شموه �إىل �رسورة ت�رسيع وترية �إعد�د وتاأهيل 

ك���و�در جديدة م���ن �لقي���اد�ت �لإعالمية �لوطنية 

�ملوؤهلة كو�حدة من �أهم �أولويات عملية �لتحديث 

و�لتطوير، و�لعمل على �كت�شاف و��شتقطاب �أف�شل 

�ملو�هب و�لكفاء�ت �لقادرة على �لإ�شهام بفاعلية 

يف �إح���د�ث �لنقلة �لنوعي���ة �ملن�شودة يف جمال 

�لعمل �لإعالمي يف دبي.

وخ���الل �لجتماع، �عتمد �شمو رئي�س جمل�س دبي 

لالإع���الم �إطالق برنامج دب���ي لالت�شال �حلكومي 

»DXB500« به���دف تدري���ب 500 من موظفي 

�لإد�ر�ت �لإعالمية و�لت�شال �حلكومي يف �لقطاعني 

�حلكومي و�شبه �حلكومي يف دبي، حيث �شيتوىل 

»�ملكتب �لإعالمي حلكومة دبي« تنفيذ �لربنامج 

�لذي مت �إع���د�ده وفق �أف�شل �ملعايري و�ملمار�شات 

�لعاملية يف توظيف �لأدو�ت و�لتقنيات �حلديثة يف 

جمالت �لتحرير و�لتو��شل �لجتماعي مبا ي�شهم 

يف �إي�شال �لر�شائل �لعالمية للجهات �مل�شاركة يف 

�لربنامج ب�شورة �أو�شع �نت�شار�ً و�أعمق تاأثري�ً.

ح�رس �لجتماع �شعادة م�نى غان�م �مل�رّي، نائب 

�لرئي����س و�لُع�شو �مُلنتدب للمجل����س، و�لأع�شاء: 

�شعادة هال����ة يو�ش����ف ب���دري، و�شعادة م���الك 

�شلط��ان �آل م���الك، وعب���د�هلل حمي����د باله���ول، 

ويون�س عبد�لعزي���ز �آل نا�رس، و�أم���ل �أحم����د بن 

�شبي��ب، وع�ش����ام عبد�لرحي��م كاظ�م، وم�حم���د 

�شلي���مان �مل����ال، ونهال بدري �أمي��ن ع�ام �ملجل�س.

ياأت���ي �لجتماع عقب ف���رة وجيزة م���ن �إ�شد�ر 

�شاحب �ل�شمو �ل�شي���خ حممد بن ر��شد �آل مكتوم، 

نائب رئي�س �لدولة رئي����س جمل�س �لوزر�ء حاكم 

دبي، رع���اه �هلل، �لقانون رق���م /5/ ل�شنة 2022 

ب�شاأن �إن�شاء جمل�س دب���ي لالإعالم برئا�شة �شمو 

�ل�شيخ �أحمد ب���ن حممد بن ر��شد �آل مكتوم، حيث 

ح���دد �لقانون �أه���د�ف �ملجل����س و�خت�شا�شاته 

و�آليات عمله، و�شيعمل �ملجل�س يف �شوء ما �أورده 

�لقانون من �أهد�ف مهمة على تطوير نظام لقيا�س 

كفاءة �لقنو�ت و�مُلحتوى �لإعالمي، وُمتابعة �أد�ء 

�ل�شر�تيجية �لإعالمية ل�شمان جناحها، وتعزيز 

�لتناف�شّي���ة �لإعالمية لدبي، مب���ا يدعم تاأثريها 

�لإيجابي �لإقليمي و�لدويل ويدعم خططها �لوطنية، 

�س جناحها، وتعزيز مكانتها كمركز  و�لتعريف بِق�شَ

�إعالمي حموري رئي�شي للمو�هب �لإعالمية �ل�شابة، 

يف ح���ني �شيعنى �ملجل�س �أي�ش���ًا بدعم وتطوير 

�لكو�در �لإعالمية �لإمار�تية.

 اجتماعات مكثفة

 من جانبها، �أو�شحت �شعادة منى غامن �ملرّي، نائب 

�لرئي�س و�لع�شو �ملنتدب ملجل�س دبي لالإعالم �أن 

توجيه���ات �شمو رئي�س �ملجل�س و��شحة يف �شاأن 

�رسعة �لتح���رك يف تنفيذ م���ا �أورده �لقانون من 

�أهد�ف، وقالت : �شيعمل جمل�س دبي لالإعالم على 

عقد �جتماعات مكثفة خالل �لأيام �ملقبلة لتقييم 

�لو�شع �حل���ايل ل�شياغ���ة ��شر�تيجية متكاملة 

للنهو�س مبختلف قطاعات موؤ�ش�شة دبي لالإعالم 

وتوحيد �جلهود �لإعالمي���ة على م�شتوى �لإمارة.. 

لدينا خطوط عري�شة لعملية �لتطوير �شيتم و�شع 

تفا�شيلها �لنهائية من خالل جل�شات عمل �شتجمع 

�لقائمني على قطاعات �لإعالم �ملرئي و�مل�شموع 

و�ملطبوع و�لرقم���ي �لتابعة لإعالم دبي للتو�شل 

�إىل �ملتطلب���ات �ملختلفة لعملية �لتطوير لرفعها 

لالعتماد ومن ثم �لبدء يف تنفيذها.

و�أ�شافت : �شنعمل مع فريق موؤ�ش�شة دبي لالإعالم، 

و�لتي مت �إحلاقها مبجل�س دبي لالإعالم وفقًا لقانون 

�إن�ش���اء �ملجل�س، من �أج���ل حتديد خطو�ت عملية 

�رسيعة لإحد�ث تطوي���ر �شامل �شيلم�شه �مل�شاهد 

و�مل�شتمع و�لقارئ قريبًا..

وهدفنا �أن ن�شل باملوؤ�ش�شة �إىل م�شتويات عاملية 

باإحد�ث نقلة نوعية حقيقية لتقدمي حمتوى جديد 

ومتطور يف �أقرب فر�شة ممكنة.

 تقييم اأويّل 

 م���ن جهتها، �أ�ش���ارت نهال ب���دري، �لأمني �لعام 

ملجل����س دبي لالإعالم �إىل جه���ود �ملجل�س خالل 

�لفرة �ملا�شية، و�لتي �ن�شبت يف جانب كبري منها 

على ر�شد مو�طن �لتطوي���ر �لالزمة �شمن �لهيكل 

�لعام لإعالم دبي، وو�شع ت�شور�ت مبدئية لكيفية 

�لتعامل معها باأ�شلوب فّع���ال يكفل �لو�شول �إىل 

�أف�شل �لنتائج �ملرجوة يف �أق�رس �لأطر �لزمنية.

وقالت ب���دري: �شُيعنى جمل�س دبي لالإعالم خالل 

�ملرحلة �ملقبلة بتعزيز �لقدر�ت �لتناف�شية لإعالم 

دبي مبحت���وى متطور و�إمكان���ات تقنية وطاقات 

ب�رسي���ة تكف���ل له �أعل���ى م�شتوي���ات �لتميز مع 

��شتلهام �أف�شل �لتجارب �لعاملية مبا يتنا�شب مع 

�حتياجاتن���ا وتطلعاتنا للم�شتقبل .. دبي تو��شل 

�ليوم تر�شيخ مكانته���ا كمدينة عاملية هدفها �أن 

تكون �لأف�شل يف �لعامل للعي����س و�لعمل و�أي�شًا 

للزي���ارة وهو ه���دف يتطلب وج���ود �إعالم قوي 

ومو�كب وقادر على تقدمي ر�شالة قوية تنقل للعامل 

ما يجري على �أر�س دب���ي من �إجناز�ت كبرية يف 

خمتلف �ملجالت ت�شمن لها تر�شيخ تلك �ملكانة.

مهام و�صالحيات

 وق���د �أحلق قانون �إن�شاء جمل�س دبي لالإعالم كاًل 

من »�ملكتب �لإعالمي حُلكوم���ة دبي« و�جلهات 

�مُللحقة به، و«موؤ�ش�شة دبي لالإعالم«، باملجل�س 

�عتبار�ً من تاريخ �لعمل بالقانون، على �أن حتتفظ 

�جلهات �مُللحق���ة ب�شخ�شيتها �لعتبارية �مُلقرّرة 

مة  لها مُبوجب �لت�رسيع���ات �مُلن�ِشئة لها �أو �مُلنظِّ

لأعمالها، ومُتاِر�س مهامها و�شالحياتها �ملُنوطة 

بها مُبوجب هذه �لت�رسيعات حتت �لإ�رس�ف �ملايل 

و�ل�شر�تيجي للمجل�س، �رسيطة �أل تتعار�س هذه 

�ملهام و�ل�شالحيات مع �خت�شا�شات �ملجل�س.

وخّول �لقانون رقم /5/ ل�شنة 2022، ملجل�س دبي 

لالإعالم �شالحيات و�شع �ل�شر�تيجية �لإعالمية 

�لعامة لإمارة دبي و�خلطط �ل�شر�تيجية لقطاع 

�لإعالم، �مُلتو�ِفقة مع خطة �لإمارة �ل�شر�تيجية، 

و�لإ�رس�ف على تنفيذه���ا، و�عتماد �لرُّوؤية �لعامة 

و�لإط���ار �ل�شر�تيج���ي �لذي تعم���ل من خالله 

�ملوؤ�ش�شات �لإعالمي���ة يف �لإمارة، و�لإ�رس�ف على 

�ت �أد�ء  حتقيقها لأهد�ف �ملجل�س، وو�ش���ع ُموؤ�رسِّ

�شة للموؤ�ش�شات �لإعالمية لتعزيز تناف�شيتها  ُمتخ�شِّ

حملي���ًا و�إقليمي���ًا وعاملي���ًا، و�عتم���اد �لأهد�ف 

و�مل�شاريع  و�ملب���ادر�ت  للمجل�س،  �ل�شر�تيجية 

و�لرب�م���ج و�لدر��شات و�لتو�شيات �لتي لها عالقة 

باأعمال ون�شاطات �ملجل�س، و�لتي ُتنفِّذها �جلهات 

�لتي يتم �إحلاقها به.

دبي-وام:

�أطلق �للو�ء �لركن طيار �ل�شيخ �أحمد بن طحنون 

بن حممد �آل نهيان رئي�س هيئة �خلدمة �لوطنية 

و�لحتياطية، ومعايل عهود بنت خلفان �لرومي 

وزي���رة دول���ة للتطوير �حلكوم���ي و�مل�شتقبل، 

مب���ادرة »هام���ة«، يف منوذج جدي���د ملفهوم 

�خلدم���ة �لوطني���ة، يركز على تعزي���ز جاهزية 

جمند�ت �خلدمة �لوطنية للم�شتقبل، ومتكينهن 

باملهار�ت �مل�شتقبلية.

وتهدف مبادرة »هامة« لتمكني كافة جمند�ت 

�لدفع���ة �حلادي���ة ع����رسة للخدم���ة �لوطنية 

للم�شتقبل،  بامله���ار�ت وتعزي���ز جاهزيته���ن 

وتزويدهن بالأدو�ت �لالزم���ة لتطوير م�شارهن 

�ملهني و�لعملي، من خالل برنامج بناء مهار�ت 

م�شتقبلية متخ�ش�س يتو��شل على مدى 7 �أ�شهر، 

وينفذ بال�رس�كة مع �أف�شل �خلرب�ت �لوطنية.

و�أكد �للو�ء �لركن طيار �ل�شيخ �أحمد بن طحنون 

�آل نهي���ان ، �أهمية �ل�رس�ك���ة �ل�شر�تيجية بني 

�لهيئة ومكتب �لتطوير �حلكومي و�مل�شتقبل يف 

جمال تدريب وتاأهيل فئ���ة �لناث من جمند�ت 

�خلدم���ة �لوطنية مبا يتما�شى م���ع �لتوجهات 

�حلكومية �لر�مية �إىل متكني �مل���ر�أة �لإمار�تية 

�لتي �أقر �لد�شتور �لإمار�تي مبد�أ �مل�شاو�ة بينها 

وب���ني �لرجل مبا يتنا�شب وطبيعتها، و�أتاح لها 

�مل����رسع �لإمار�تي فر�شة �للتح���اق باخلدمة 

�لوطني���ة �ختياريا للم�شارك���ة يف رد �جلميل 

لوطنها.

وقال رئي����س �لهيئة �إن ه���ذه �ملبادرة تكت�شب 

�أهميته���ا من �ل�رسيحة �مل�شتفي���دة منها وهي 

�مل���ر�أة �لإمار�تية �لتي تعت���رب ن�شف �ملجتمع، 

حيث �شتحظى جمند�ت �خلدمة �لوطنية بفر�شة 

�لتدري���ب و�لتاأهيل و�لإع���د�د ل�شوق �لعمل من 

خالل �لعديد من �لرب�مج �لتدريبية �لتخ�ش�شية 

�لتي �شتعق���د بالتعاون مع ع���دد من �ل�رسكاء 

�ملتخ�ش�ش���ني يف هذ� �ملج���ال، مبا ي�شاهم يف 

�ك�شاب �ملجند�ت مهار�ت ومعارف جديدة، �إ�شافة 

�إىل �لركي���ز على متكينه���ن يف �ملجال �ملهني 

و�لرقمي و�لتكنولوجي ��شتعد�د�ً للم�شتقبل.

و�أ�شاف �أّن �لعلم هو طريق رفعة وتقدم ورفاهية 

�ل�شعوب وهو �ل�شبيل لتح�شني �ملهار�ت �لفكرية 

و�لثقافي���ة للم���ر�أة �لإمار�تي���ة، �لت���ي حظيت 

باهتمام ورعاية كبرية من �لقيادة �لر�شيدة حتت 

مظلة �شيدي �شاحب �ل�شم���و �ل�شيخ حممد بن 

ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة �لقائد �لأعلى للقو�ت 

�مل�شلحة حفظه �هلل ورعاه.

م���ن جهتها، �أكدت معايل عه���ود �لرومي �أهمية 

ت�شلي���ح جمن���د�ت �خلدمة �لوطني���ة مبهار�ت 

�مل�شتقبل، ومتكينهن بنموذج جديد يعزز مفهوم 

�جلاهزية للم�شتقبل يف �خلدمة �لوطنية، ويبني 

�إمكانيات �ملجند�ت وجاهزيتهن، وي�شكل حافز�ً 

لهن ملو��شلة �لتعلم وتطوي���ر �لذ�ت و�كت�شاب 

�ملهار�ت �لالزمة للم�شارك���ة بفاعلية يف بناء 

م�شتقبل دولة �لإمار�ت.

وقالت وزيرة دولة للتطوير �حلكومي و�مل�شتقبل 

�إن �ملب���ادرة ترج���م توجهات دول���ة �لإمار�ت 

بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 

نهيان رئي�س �لدولة »حفظه �هلل«، وروؤى �شاحب 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد ب���ن ر��شد �آل مكتوم نائب 

رئي����س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 

»رعاه �هلل«، بر�شي���خ �لقيم �ل�شامية للخدمة 

�لوطني���ة، ومتكني �مل���ر�أة �لإمار�تية و�لهتمام 

بال�شباب وتنمي���ة مهار�تهم للم�شاركة يف بناء 

م�شتقبل �لدولة.

و�أ�شافت �أن �ل�رس�كة بني مكتب �لتطوير �حلكومي 

و�مل�شتقبل وهيئة �خلدمة �لوطنية و�لحتياطية 

�شم���ن مب���ادرة »هام���ة«، ترك���ز على متكني 

�ملجند�ت رقميًا وتكنولوجيًا ومهنيًا، وتزويدهن 

باأف�شل �ملهار�ت �مل�شتقبلية بالتعاون مع �أف�شل 

�خلرب�ت �لوطنية و�لعاملية يف �لقطاع �خلا�س 

و�ملوؤ�ش�شات �لأكادميية.

- 4 جمموعات من املهارات امل�صتقبلية

ويركز برنامج مبادرة »هامة« لتعزيز جاهزية 

جمند�ت �خلدمة �لوطنية للم�شتقبل، �لذي ميتد 

7 �أ�شهر، على 4 جمموع���ات رئي�شية للمهار�ت 

�مل�شتقبلية، تت�شمن �ملهار�ت �لرقمية، و�ملهار�ت 

�لإبد�عي���ة، و�مله���ار�ت �ملهني���ة، و�مله���ار�ت 

�ل�شخ�شية، وت�ش���ارك �ملنت�شبات من خالله يف 

�أكرث من 50 تدريبًا وور�شة عمل متخ�ش�شة.

وتت�شمن �لأن�شط���ة �لتدريبية ور�س عمل تهدف 

لدعم رحلة ��شتك�ش���اف �لفر�س و�ملناف�شة يف 

�شوق �لعم���ل �مل�شتقبلي، من خالل بر�مج تركز 

عل���ى متكينهن مهني���ًا ورقمي���ًا وتكنولوجيًا، 

و�إك�شابهن �ملهار�ت �لأ�شا�شية لزيادة جاهزيتهن، 

و�شقل مهار�تهن وتطوير �إمكانياتهن �ملهنية.

وت�شمل �ملو��شي���ع �لتي تغطيها بر�مج مبادرة 

»هامة« �لعدي���د من �ملج���الت، مثل مهار�ت 

�لربجمة و�ل���ذكاء �ل�شطناعي وعلوم �لبيانات 

و�لأمن �ل�شيرب�ين و�لأمتت���ة، و�لو�قع �لفر��شي 

و�لو�قع �ملع���زز و�لبيانات �ل�شخمة وحتليلها، 

وغريها من �ملو��شي���ع �لعلمية و�لتكنولوجية، 

�إ�شاف���ة �إىل مهار�ت ت�شميم �لأف���كار و�لبتكار 

و�ملهار�ت �لإبد�عية، ومهار�ت �ملرونة و�لتفكري 

�ل�شتباق���ي، ومه���ار�ت تطوير �ل���ذ�ت وو�شع 

�لأهد�ف، ومهار�ت �لتو��شل، وخدمة �ملتعاملني، 

و�إد�رة �مل�شاريع.
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متابعات و�إعالنات

ت�أهيل كوادر 

اإعالمية وطنية 

واإعداد �صفوف 

جديدة من القي�دات 

الإعالمية الوطنية 

الموؤهلة في مقدمة 

الأهداف

 مراجعة �ص�ملة لموؤ�ص�صة دبي لالإعالم وك�فة قط�ع�ته� والبدء الفوري 

في اإجراءات التطوير

 اإطالق برن�مج 

دبي لالت�ص�ل 

الحكومي لتدريب 

خم�صم�ئة من 

موظفي الإدارات 

الإعالمية والت�ص�ل 

الحكومي

 خطة �ص�ملة لتطوير الموؤ�ص�صة �صمن اأطر زمنية واأهداف محددة 

اأحمد بن محمد يوّجه بالبدء في تطوير مختلف قطاعات موؤ�ص�صة دبي لالإعالم

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

من :الطرف األول:  حسن حميد حسن جمعه الشاميس    الجنسية: االمارات 
عن كامل حصته البالغة 100%

 اىل الطرف الثاين: اسامرة توسيف محمد زمان الجنسية: باكستان
  باالسم التجاري )زمزم للنقليات العامة ( رخصة صادرة من دائرة التنمية 
برقم ملف )40486( واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة  االقتصادية بعجامن 

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

من تاريخ نرش هذا االعالن.

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

املذكورين اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول:  حمد عبدالله احمد جاسم عبدالله   الجنسية: االمارات بكامل حصصه 

100%

 اىل الطرف الثاين:   سامل راشد سامل محمد العتبي    الجنسية: االمارات

 باالسم التجاري ) كتس كرو للحالقة ( رخصة صادرة من دائرة التنمية االقتصادية بعجامن 

برقم ملف )104688( واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجامن

تعديالت اخرى: تعديل االسم التجاري ليصبح سامل راشد العتبي للحلقاة 

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

هذا االعالن.

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

الجنسية:  البلويش    املالحي  محمد حسن  عيل  صالح  األول:  :الطرف  من 
االمارات عن كامل حصته البالغة  100%

 اىل الطرف الثاين:   محمد كوثر حامد محمد نور االسالم  الجنسية: بنغالديش
 باالسم التجاري ) مصبغة عمر ( رخصة صادرة من دائرة التنمية االقتصادية 

بعجامن برقم ملف )39262( واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجامن
 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 يوما 

من تاريخ نرش هذا االعالن.

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

من :الطرف األول:  انور حسني ازهارول هوقو   الجنسية: بنغالديش تم التنازل عن حصته 
البالغة 100%

 اىل الطرف الثاين:   1 - محمد حنيف محمد فضل باري الجنسية: بنغالديش بحصه 50%
2 - محمد عدالت خان نظري احمد الجنسية: بنغالديش بحصة 50%

مع تغري الشكل القانوين اىل رشكة االعامل 
  باالسم التجاري )مطعم الرثوة ( رخصة صادرة من دائرة التنمية االقتصادية بعجامن برقم 

ملف )  9915 ( واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجامن
التنازل بعد انقضاء 14 يوما من تاريخ نرش   وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل 

هذا االعالن.

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

من :الطرف األول عبدالله محمد سيف العطار    الجنسية: االمارات عن 
كامل حصته البالغة 100% 

 اىل الطرف الثاين:   نادر محمد عبدالله فكري   الجنسية: االمارات
 باالسم التجاري )  امليدان لبيع ادوات ولوازم التدخني- بالتجزئة( رخصة 
 )  109764   ( ملف  برقم  بعجامن  االقتصادية  التنمية  دائرة  من  صادرة 

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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الإمارات العربية المتحدة

وزارة العدل

الإمارات العربية المتحدة

وزارة العدل

الإمارات العربية المتحدة

وزارة العدل

الإمارات العربية المتحدة

وزارة العدل

الإمارات العربية المتحدة

وزارة العدل

 الكاتب العدل العام الكاتب العدل العام الكاتب العدل العام الكاتب العدل العام

 الكاتب العدل العام

 تنازل/ بيع 
اعالن

 تنازل/ بيع 
اعالن

 تنازل/ بيع 
اعالن

 تنازل/ بيع 
اعالن

 تنازل/ بيع 
اعالن

اأحمد بن طحنون وعهود الرومي يطلقان برنامجاً لتعزيز جاهزية مجندات 

الخدمة الوطنية للم�صتقبل

اأبوظبي-وام:

 �شهد �للو�ء �لركن �شعيد ر��شد �ل�شحي قائد �لقو�ت �لربية، تخريج 

�أول دورة للقو�ت �لربية للمظليني وذلك مبعهد حر�س �لرئا�شة، يف 

مدينة ز�يد �لع�شكرية، بح�شور عدد من �شباط وز�رة �لدفاع و�لقو�ت 

�مل�شلحة. و��شتملت �لدورة - �لتي تعترب من �شمن خطط �لتدريب 

لتاأهيل مرتب �لقو�ت �لربية للو�شول �إىل �لحر�فية - على تدريبات 

�لقفز باملظالت وطرق �لتعامل معها.   

ويف ختام �لحتفال .. هناأ قائد �لقو�ت �لربية �خلريجني لجتيازهم 

�لدورة و�شكرهم على �ملجه���ود �لكبري �لذي بذلوه ثم قام بتوزيع 

�جلو�ئز و�ل�شهاد�ت على �ملتفوقني من �خلريجني.

قائد القوات البرية ي�صهد تخريج دورة المظليين

اأحمد بن طحنون: تمكين المجندات ب�لمه�رات 

والمع�رف واإعدادهن للم�صتقبل

عهود الرومي: ت�صليح مجندات الخدمة الوطنية 

بمه�رات الم�صتقبل
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 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�د�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�د�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�د�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعالن ت�شفية �شركة

 اإلغاء اعالن �سابق

�إعالن ت�شفية �شركة

�إعــــالن

�إعالن ت�شفية �شركة

 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:  األختيار األحسن للتجارة العامة 
رخصة رقم : CN- 4078919  قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة ماسيم خان مهربان )100%(
 تعديل وكيل خدمات/ حذف وليد راشد محمد امليل الزعايب 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف فصل رسدار رسدار محمد

 تعديل رأس املال/ من Null إىل  150000 
تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

األختيار   -  BEST CHOICE GENERAl TRADING SHOP من  تجاري  إسم  تعديل 
 BEST CHOICE GENERAl TRADING SHOP . SOlE إىل  العامة  للتجارة  األحسن 
PROPRIETORSHIP l.l.C  - األختيار األحسن للتجارة العامة - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

تعديل نشاط/ إضافة بيع األثاث املنزيل - بالتجزئة )4759001(
 تعديل نشاط/ إضافة بيع البطانيات والبياضات الجاهزة والرشاشف - بالتجزئة )4751004(

 تعديل نشاط/ إضافة بيع األحذية الرجالية - بالتجزئة )4771901( 
تعديل نشاط/ إضافة استرياد )4610008( تعديل نشاط/ إضافة تجارة عامة )4690018( 

تعديل نشاط/ حذف  التجارة بالجملة )10048( 
تعديل نشاط/ حذف  البيع بالتجزئة )10009(

 تعديل نشاط/ حذف استرياد وتصدير )10004( 
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش 
يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء 

هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/بقالة بلوبريي  
رخصة رقم : CN -  2309428 قد تقدموا إلينا بطلب:

محمد  عبدالله  سعيد  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 
سلطان الشاميس 100%   

عبدالله  محمد  خليفة  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل   
محمد النيادي

 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.

التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة : صالون توب تن للرجال ذ.م.م   تعلن دائرة 
رخصة رقم : CN- 2201576  قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة محمد سامل مصبح بخيت الراشدي )100%(
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف سعد حميد سعيد حميد املهري 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف خرم شهزاد عبدالعزيز 
تعديل رأس املال/ من 150000 إىل 50000 

تعديل شكل قانوين/ من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد 
ذ.م.م 

 تعديل إسم تجاري من / SAlOON TOP TEN GENTS l.l.C  - صالون 
 - SAlOON TOP TEN GENTS توب تن للرجال ذ.م.م إىل

- رشكة  للرجال  تن  توب  - صالون     SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C
الشخص الواحد ذ.م.م 

التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
الدائرة  فإن  وإال  اإلعالن  هذا  نرش  تاريخ  من  يوما  ثالثون  خالل  االقتصادية 
املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة 

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري: مطعم الركن اللبناين ذ.م.م   

 عنوان الرشكة: ابوظبي، معسكر ال نهيان، حوض 26 - ق 37 مبنى بناية 

حمد راشد حمد الهاجري

  CN-1390701 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة وذلك بناًء عىل حكم محكمة ابوظبي التجارية 

املحكمة التجارية بتاريخ 24-5-2022 للقضاء يف امارة ابوظبي.

بتاريخ  الشارد كمصفي قضايئ للرشكة  السيد/ سعيد محمد  تعيني   -  2

2022-5-24

تاريخ العديل 2022-6-16    

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 

خالل مدة 30 يوماً من تاريخ نرش هذا االعالن.

بخصــوص  االقتصاديــة  التنمية  ــرة  دائ تعلن    
الرخصــة رقم CN - 2583961 باالسم التجاري توب 
تعديل  طلب  بإلغاء  ذ.م.م   والسياحة  للسفر  ليفل 

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 -  2583961 / الرقم : د ت / ش ت

CA -  4214366 : رقم الخطاب

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:   روبتسكو للربمجيات والتطبيقات ذ.م.م ذ.م.م 

 عنوان الرشكة: تاجر ابوظبي 

  CN-3665999 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/  شارتفورد لتدقيق الحسابات،   كمصفي قانوين للرشكة 

بتاريخ 14-6-2022   وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :  2250014537     

 تاريخ التعديل: 2022-6-15   

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 

خالل مدة 30 يوماً من تاريخ نرش هذا االعالن.

الســـادة/ مينا  التنمية االقتصادية بأن   تعلن دائرة 
لتنظيف السمك 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2910273   : 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.

 نوع الرشكة: رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
االسم التجاري :  اتش يب ال لخدمات التعقيم    رشكة الشخص الواحد 

ذ.م.م  
بن  حمد  الشيخ  مبنى   0  -  10 غرب  ابوظبي،  جزيرة  الرشكة:  عنوان   

طحنون بن محمد
  CN-3652518 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:
1 - حل وتصفية الرشكة

الحسابات واالستشارات  لتدقيق  السادة/ مريال عبدالحبيب  تعيني   -  2
اإلدارية  كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ   15-6-2022 وذلك بناًء عىل 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  الجمعية  قرار محرض 

بالرقم :     2205023650
 تاريخ التعديل:   2022-6-16

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 
خالل مدة 30 يوماً من تاريخ نرش هذا االعالن.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

14اجلمعة 17 يونيو 2022ـ  العـدد 15070 �إعـالنات

 اسم الرشكة:    الوديسيا للخدمات الفنية ش.ذ.م.م 

العنوان  : مكتب رقم 910 ملك عبدالقادر امري غاوي بر ديب، واحة ديب للسيليكون  .

الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري:  1488696  رقم الرخصة   882608

 مبوجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 

لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله وبتعيني املصفي : يرسي ورشكاه لالستشارات وتدقيق 

الحسابات ،  للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

  تاريخ القرار:   19-4-2022   تاريخ تصديق القرار:  2022-4-19

الكائن مكتب  املعني يف مكتبه   التقدم إىل املصفي  أو مطالبة  لديه أي اعرتاض  وعىل من 

رقم 703 ملك يرسي عادل امني، بر ديب، الخليج التجاري   فاكس:    مصطحباً معه كافة 

املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

  اسم الرشكة :  شوهان للتجارة  ش.ذ.م.م 
العنوان  مكتب رقم 411 ملك مؤسسة ديب العقارية، ديرة، الرقة 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  41938   رقم الرخصة    203396 

مبوجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 
قانونيون  محاسبون  السيايب  سامل   : املصفي  وبتعيني  أعاله   املذكورة  الرشكة  بانحالل  لديها 

ومدققوا حسابات للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار :   14-6-2022  تاريخ تصديق القرار : 2022-6-14

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
303 ملك الشيخ مانع راشد مانع آل مكتوم، رقة البطني هاتف  رقم : 2272828 04 فاكس: 
2274080 04  مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من 

تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة :   ثاالنجارا للتجارة العامة  ش. ذ.م.م
العنوان :   محل ملك نارص راشد لوتاه، ديرة، عيال نارص.   

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1052986   رقم الرخصة    221315     

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  :   21-9-2020   تاريخ تصديق القرار:   2020-9-21

 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 الرشكة:  جيباكو انرتناشيونال بيكريي  ش.ذ.م.م 
العنوان  : مكتب  رقم 405-406-407 ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، 

بورسعيد .
الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري:  1285443  رقم الرخصة  782313 
 مبوجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 
لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله وبتعيني املصفي : يرسي ورشكاه لالستشارات وتدقيق 

الحسابات ،  للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار:27-2-2022 تاريخ تصديق القرار:  2022-4-19

الكائن مكتب  املعني يف مكتبه   التقدم إىل املصفي  أو مطالبة  لديه أي اعرتاض  وعىل من 
رقم 703 ملك يرسي عادل امني، بر ديب، الخليج التجاري   فاكس:    مصطحباً معه كافة 

املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

  اسم الرشكة :  شباب الغد للخدمات الفنية   ش. ذ.م.م
العنوان :   مكتب رقم 04-115 ملك بنك ديب التجاري، بر ديب، القوز الصناعية الثالثة  

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1207333   رقم الرخصة 749460       

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  :10-6-2022 تاريخ تصديق القرار:   2022-6-10

 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 الرشكة :  نجمة البحر لألزياء    ش. ذ.م.م
العنوان :   محل ملك مركز الكرامة، الكرامة   

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري    1102945  رقم الرخصة      5555176   

التأشري يف   مبوجب هذا تعلن تعلن دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم 
السجل التجاري لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي :  ايه & ام 

االنصاري لتدقيق الحسابات للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :26-8-2020 تاريخ تصديق القرار:   2020-8-26

 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 هاتف : 2955582 04- فاكس: 2955598 04- مصطحباً معه كافة 

املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة :   صدف ولولو لتجارة املالبس الجاهزة  ش. ذ.م.م
العنوان :   مكتب رقم 122 ملك خليفة عبدالله احمد لوتاه، نايف  

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1284809   رقم الرخصة    690422     

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  :15-6-2022 تاريخ تصديق القرار:   2022-6-15

 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:  يرسي ورشكاه لالستشارات وتدقيق الحسابات  
 وعنوانه : مكتب رقم 703 ملك يرسي عادل امني، بر ديب، الخليج التجاري 

مبوجب هذا تشهد دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم التأشري يف السجل 

وبتعيني  الفنية ش.ذ.م.م    للخدمات  الوديسيا     / بتصفية رشكة  لديها  التجاري 

املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب

  تاريخ القرار:   19-4-2022   تاريخ تصديق القرار:  2022-4-19

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني هاتف     فاكس:   

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ  مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

نرش هذا اإلعالن. 

 اسم املصفي: سامل السيايب محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات 
 العنوان: مكتب 303 ملك الشيخ مانع راشد مانع آل مكتوم، رقة البطني

مبوجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم التأشري يف السجل 

التجاري لديها لتصفية رشكة /شوهان للتجارة ش.ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور 

أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :   14-6-2022  تاريخ تصديق القرار : 2022-6-14

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن 

يف  العنوان اعاله  هاتف  رقم : 2272828 04 فاكس: 2274080 04 مصطحباً معه 

كافة املستندات واألوراق 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 /   ثاالنجارا للتجارة العامة   ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور 

أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :   21-9-2020   تاريخ تصديق القرار:   2020-9-21

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. 

 اسم املصفي:   يرسي ورشكاه لالستشارات وتدقيق الحسابات  
 وعنوانه : مكتب رقم 703 ملك يرسي عادل امني، بر ديب، الخليج التجاري 

مبوجب هذا تشهد دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم التأشري يف السجل 

وبتعيني  بيكريي  ش.ذ.م.م    انرتناشيونال  / جيباكو  بتصفية رشكة  لديها  التجاري 

املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب

 تاريخ القرار:27-2-2022 تاريخ تصديق القرار:  2022-4-19

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني هاتف     فاكس:   

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ  مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

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 /شباب الغد للخدمات الفنية ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور 

أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :10-6-2022 تاريخ تصديق القرار:   2022-6-10

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. 

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 /  نجمة البحر لألزياء   ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاله 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :26-8-2020 تاريخ تصديق القرار:   2020-8-26

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. 

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 /صدف ولولو لتجارة املالبس الجاهزة ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي 

املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :15-6-2022 تاريخ تصديق القرار:   2022-6-15

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

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

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

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

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

إىل : أمين السيد محمد اسامعيل 
مجهول محل اإلقامة : ابوظبي، مدينة العني ، شارع رقم 15 بناية مجموعة بريد االمارات ، ص  ب 68510 ابوظبي 

، هاتف: 0506739330
نعلمكم بأن املدعي )ة(/ رشكة مجموعة بريد االمارات

 العنوان/ محل اإلقامة: إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل قد أقام الدعوى املذكورة أعاله للمطالبة ب 
 1 - بثبوت حق املدعية باملطالبة يف مبلغ 90,000 درهم ) تسعون ألفا ( بذمة املدعى عليه.

 2 - بصحة إجراءات الحجز التحفظي الواقعة عىل املدعى عليه وأمواله وكل ما يجوز الحجز عليه. 
3 - بإلزام املدعى عليه بالرسوم واملصاريف و مقابل أتعاب املحاماة .

، لذا يتوجب عليكم الحضور أمام الدائرة الدائرة الكلية االدارية محكمة أبوظبي اإلتحادية اإلبتدائية صباح يوم االثنني 
املوافق 04/ 07/ 2022 الساعة 09:00

لتقديم ما لديكم من دفاع و مستندات، ويف حالة عدم حضوركم أو إرسال وكيل معتمد ينوب عنكم فإن املحكمة 
ستبارش اإلجراءات القانونية يف غيابكم. وبالطلبات املعدلة.

    بتاريخ: 2022/06/13
م. ترر بواسطة املوظف/ ------

إىل : سالم يوسف محمد 
مجهول محل اإلقامة : ديب ، ص ب 261873 ديب ، هاتف رقم : -3568259 050 ، الربيد االلكرتوين: 

selamyesuf@yahoo.com
نعلمكم بأن املدعي )ة(/ رشكة مجموعة بريد االمارات

 العنوان/ محل اإلقامة: إدارة قضايا الدولة ، بوزارة العدل قد أقام الدعوى املذكورة أعاله للمطالبة ب 
1 - بثبوت حق املدعية باملطالبة يف مبلغ 16,000

درهم ) ستة عرش ألف ( بذمة املدعى عليها.
 2 - بصحة إجراءات الحجز التحفظي الواقعة عىل املدعى عليه وأمواله وكل ما يجوز الحجز عليه. 

3 - بإلزام املدعى عليها بالرسوم واملصاريف و مقابل أتعاب املحاماة .
، لذا يتوجب عليكم الحضور أمام الدائرة الدائرة الكلية االدارية محكمة أبوظبي اإلتحادية اإلبتدائية صباح يوم االثنني 

املوافق 04/ 07/ 2022 الساعة 09:00
لتقديم ما لديكم من دفاع و مستندات ، ويف حالة عدم حضوركم أو إرسال وكيل معتمد ينوب عنكم فإن املحكمة 

ستبارش اإلجراءات القانونية يف غيابكم. وبتعديل الطلبات.

  حرر بتاريخ: 2022/06/13
م. حرر بواسطة املوظف ---------
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�لإمار�ت �لعربية �لمتحدة

وزارة العدل

�لإمار�ت �لعربية �لمتحدة

وزارة العدل

مكتب �لخدمات الق�ضائية 
محمد عارف عبد �لوهاب

مكتب الخدمات الق�ضائية 
محمد عارف عبد �لوهاب

 إعالن مدعى عليه بالنرش 
لدى محكمة أبوظبي اإلتحادية اإلبتدائية املحكمة االبتدائية املدنية االتحادية

يف الدعوى رقم  ADFICFICIADM2022 / 0000069 / إداري

  إعالن مدعى عليه بالنرش
 لدى محكمة أبوظبي اإلتحادية اإلبتدائية املحكمة االبتدائية املدنية االتحادية  

 يف الدعوى رقم   ADFICFICIADM2022 / 0000068/ إداري
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�إعــــالن

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ رسالن 
لالواين املنزلية 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1851137  : 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 اإلقتصادية بأن/ السادة : بقالة النواز - فرع 

رخصة رقم : CN- 3678080  قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل وكيل خدمات / حذف محمد جمعه مطر الحوسني

 تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

  AL NAWAZ GROCERY - BRANCH من  تجاري  إسم  تعديل 

  AL NAWAZ GROCERY - SOLE إىل  فرع   - النواز  بقالة   -

PROPRIETORSHIP L.L.C. - BRANCH  - بقالة النواز - رشكة 

الشخص الواحد ذ.م.م  - فرع 

دائرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   

التنمية االقتصادية خالل يوم واحد من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة مرطبات ركن االمانة 
رخصة رقم : CN- 1027682  قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ بوييل اسامعيل بوييل من رشيك إىل مالك 
تعديل نسب الرشكاء/ بوييل اسامعيل بوييل من  %49 إىل 100% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد حسني احمد العبيديل تعديل لوحة 
 1x1 1 إىلx1 اإلعالن/ إجاميل من مساحة

تعديل شكل قانوين/ من رشكة توصية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
 -  AL AMANA CORNER REFRESHMENT من تجاري  إسم  تعديل 
 AL AMANA CORNER REFRESHMENT إىل  االمانة  ركن  مرطبات 
SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C  - مرطبات ركن االمانة - 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  واحد  يوم  خالل  االقتصادية 
املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة. 

 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة : سانت كاترين للطباعة ذ.م.م 
رخصة رقم : CN4467060 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ يرسي عبدالله ابو الدقيق عطيه من رشيك إىل مالك
تعديل نسب الرشكاء/ يرسي عبدالله ابو الدقيق عطيه من %50 إىل 100% 

تعديل مدير/ إضافة يرسي عبدالله ابو الدقيق عطيه
 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف انجي توفيق ابراهيم النهييس

الشخص  رشكة  إىل  محدودة  مسؤولية  ذات  رشكة  من  قانوين/  شكل  تعديل   
الواحد ذ.م.م

تعديل إسم تجاري من/ SAINT CATHERINE TYPING L.L.C - سانت 
 SAINT CATHRINE TYPINGTYPING إىل  ذ.م.م  للطباعة  كاترين 
رشكة   - للطباعه  كاترين  سانت   -   -SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

الشخص الواحد ذ.م.م  
التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
الدائرة  فإن  وإال  اإلعالن  هذا  نرش  تاريخ  من  أيام  سبعة  خالل  االقتصادية 
املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة. 

مطعم  الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
الريادة للبخاري

رخصة رقم : CN -  2234940 قد تقدموا إلينا بطلب:
عمر سعيد  اضافة عيل سعيد  وبيع/   تنازل  الرشكاء  تعديل 

املحمدي 100%
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف غازي احمد مبارك مهناء

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.

الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن   
التصميم لنظم وبرامج الحاسب  1021961 خدمات 

اآليل
إلينا  تقدموا  قد   CN  -   4010610  : 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 الســـادة/  مطعم 
وكافيه سالماس

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2570786   : 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.

والعباية  للشيلة  لوزان  بست  السادة:   بأن/  اإلقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
رخصة رقم: CN- 1040894  قد تقدموا إلينا بطلب :

إىل  مالك  من  الحامدي  جنعان  عىل  خالد حسن  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 
رشيك 

تعديل نسب الرشكاء/ خالد حسن عىل جنعان الحامدي من  %100 إىل 51%
الرحمن  بديع  محمد  الحق  ضياء  محمد  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل   

 )49%(
تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة

 تعديل إسم تجاري من / BEST LOUZAN SHEILA & ABAYA  - بست 
   BEST LOUZAN SHEILA & ABAYA  L.L.C لوزان للشيلة والعباية إىل

- بست لوزان للشيلة والعباية ذ.م.م 
التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 
املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة. 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ ورشة 
دبل كليك لتصليح السيارات  

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  4252776   : 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 الســـادة/  رواج 
كابيتال للصيانة العامة

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2401993   : رقم  رخصة 
بطلب:

 الغاء 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 الســـادة/ االزيز لتصليح 
كهرباء ومكيفات السيارات  

رخصة رقم : CN -  1847432 قد تقدموا إلينا بطلب:
عبدالله محمد مجينني  اضافة  وبيع/   تنازل  الرشكاء  تعديل 

محمد املنصوري 100%   
 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عيل احمد عيل الورد ال 

عيل
 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 اإلقتصادية بأن/ السادة : فورويل باور لزينة السيارات ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 1062988  قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ محمد الياس غالم حسني من رشيك إىل مالك

 تعديل نسب الرشكاء/ محمد الياس غالم حسني من  %25 إىل 100% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف وليد راشد محمد امليل الزعايب تعديل الرشكاء تنازل 

وبيع/ حذف فيصل رسدار رسدار محمد 

تعديل شكل قانوين/ من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م

 FOUR WHEEL POWER AUTO ACCESSORIES من  تجاري  إسم  تعديل 

 FOUR  WHEEL POWER AUTO فورويل باور لزينة السيارات ذ.م.م إىل -  L.L.C

لزينة  باور  فورويل   -   ACCESSORIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

السيارات - 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/  3 ام 
للعود والعطور

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3671916  : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

الســـادة/  اي  بأن  االقتصادية  التنمية   تعلن دائرة 
يب جي كافيه

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3664806  : 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 اإلقتصادية بأن/ السادة : مركز سامرت وي للكمبيوتر 

رخصة رقم : CN- 1130005  قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة بابر فاروق فاروق احمد )100%(

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد عىل سعيد عىل النعيمي 

تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

 SMART WAY COMPUTER CENTRE تعديل إسم تجاري من 

 SMART WAY COMPUTER إىل  للكمبيوتر  وي  سامرت  مركز   -

CENTRE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C  - مركز سامرت 

وي للكمبيوتر - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

لالستشارات  الحصن  مكتب   : السادة  بأن/  اإلقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
االدارية و االقتصادية 

رخصة رقم : CN- 1076251  قد تقدموا إلينا بطلب : 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة الهام فتحي محمود محمد غيث )100%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف الهام فتحي محمود محمد غيث 
تعديل وكيل خدمات/ حذف الدهيمي محمد عىل املنصوري

 تعديل رأس املال  من NULL إىل 10000 
تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م

 AL HOSN MANAGEMENT & ECONOMIC تعديل إسم تجاري من 
االداريــة  لالستشارات  الحصن  مكتب   -  CONSULTANCY OFFICE
 IAL HOSN MANAGEMENT & ECONOMIC. إىل  واالقتصادية 
 -  CONSULTANCY OFFICE. - SOLE PROPRIETORSHIP  L.L.C
مكتب الحصن لالستشارات االدارية واالقتصادية - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م    
التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 
املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة. 

 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة : كالسيك كريك الكرتوميكانيكية ذ.م.م
 رخصة رقم : CN- 2997717  قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة منترص محمود بن ايه ك ام ابو الكالم )49%( 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد جشيم الدين جامل احمد

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف استياق حسني عبدالحميد ك محمد ابو الكالم 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد حفاظ الدين محمد شفيع 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف كيشور شودري مريدول كانتي شودري 
- اىل     CLASSIC CREEK ELECTROMECHANICAL - L.L.C /تعديل إسم تجاري من

3MZ INTERNATIONAL TRADING- L.L.C -  3 أم زد انرتناشيونال للتجارة ذ.م.م 
تعديل نشاط/ إضافة تجارة عامة )4690018(

 تعديل نشاط/ إضافة استرياد )4610008(
 تعديل نشاط/ إضافة تصدير )4610009( 

تعديل نشاط/ إضافة املتاجرة اإللكرتونية من خالل املواقع اإللكرتونية )4791018( 
تعديل نشاط/ حذف املقاوالت الكهربائية )4220904( 
تعديل نشاط/ حذف املقاوالت امليكانيكية )4220903( 

تعديل نشاط/ حذف إصالح وصيانة التمديدات والرتكيبات الكهربائية. )4329904( 
تعديل نشاط/ حذف تركيب التمديدات والرتكيبات الكهربائية )4321001( 

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.

لإعالناتكم بالوحدة:
 هاتف: 024488400  فاك�س 024488201

�إعالنات
يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
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 �إعالن  �إعالن 

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 
الجلدية  واملصنوعات  لالحذية  الفال  ظبي  مصنع  التجاري:   االسم 

ذ.م.م 
 عنوان الرشكة:

Abu dhabi - none none - ( no Address ( 

  IN-1002155 :رقم القيد يف السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة
الحسابات  لتدقيق  عبدالحبيب  مــريال  الــســادة/   تعيني   -  2
بتاريخ    11-15- للرشكة  قانوين  اإلدارية  كمصفي  واالستشارات 
2021 وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري العادية 

املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :    2105036095 
 تاريخ التعديل:   2022-6-16

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي 
املعني خالل مدة 30 يوماً من تاريخ نرش هذا االعالن.

:مصنع دوكاست  السادة   / بأن  الصناعة  تنمية  - مكتب  اإلقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

)ش.ذ.م.م( - فرع ابوظبي 1 

رخصة رقم : IN- 1002371 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة توراين القابضة املحدودة

 TAURANI HOLDINGS LIMITED 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف توراين القابضة املحدودة

 TAURANI HOLDINGS LIMITED 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف أحمد بطي أحمد املهريي 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف سيف سلطان عبدالرحمن سيف الشاميس

 قانوين تعديل نوع من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م

 DUCAST FACTORY )L.L.C( - BRANCH OF ABU  / تعديل إسم تجاري من  

 DUCAST FACTORY  مصنع دوكاست )ش.ذ.م.م( - فرع ابوظبي 1 إىل - DHABI 1

الواحد  الشخص  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C -   - مصنع دوكاست - رشكة 

ذ.م.م 

 - االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  اعرتاض عىل  أو  له حق  من  كل  فعىل 

مكتب تنمية الصناعة خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 

غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة  

مكتب تنمية �ل�صناعة  مكتب تنمية �ل�صناعة 
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بني  الرخصة  عن  تنازل  عىل  بالتصديق  العدل  الكاتب  سيقوم  أنه  العلم  يرجى 

االطراف املذكورين اسامؤهم أدناه:

كامل  عن  االمارات  الجنسية:  البلويش    عيل  يوسف  محمد  األول:   :الطرف  من 

حصته البالغة 100% 

 اىل الطرف الثاين:   محمد فاروق وعض الدين الجنسية: بنغالدش

  باالسم التجاري ) الحديثة للخياطة ( رخصة صادرة من دائرة التنمية االقتصادية 

بعجامن برقم ملف ) 111993  ( واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجامن

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

نرش هذا االعالن.

اجلمعة 17 يونيو 2022ـ  العـدد 15070

 �لمار�ت �لعربية �لمتحدة

وزارة العدل

الكاتب العدل العام

 تنازل / بيع 
�إعالن 
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أبو ظبي ـ وام:

غاليا  الثمن  يونايتد  مانشسرت   دفع 
املوسم  يف  قدمها  التي  املســرة  بعد 
السوقية  القيمة  املنقيض، وتراجعت 
للتقييم  طبقا  كبر  بشــكل  لفريقه 
الجديد الصادر عن موقع "ترانسفر 
العاملي" إلحصائيات وأرقام  ماركت 

الالعبني واألندية.
وقــاد مانشســرت يونايتــد موجة 
الســوقية  القيم  يف  كبــرة  تراجع 
اإلنجليــزي يف هذه  الــدوري  لفرق 
أندية  التقييم، وكانت  النســخة من 
يف  الخارسين  بني  املسابقة  يف  القمة 
التقييم ولم يفلت منها ســوى  هذا 
أرســنال وتوتنهام و حققا ارتفاعا 

نسبيا يف القيمة السوقية.
وتراجعت القيمة السوقية ملانشسرت 
يورو  مليون   774.25 من  يونايتد 
بنســبة  يورو  713.55 مليون  إىل 

تراجع بلغت 7.8 %.
الذي  يونايتــد،  مانشســرت  ويحتل 
يور  فريقــه 60.7 مليــون  فقــد 
الرابع  الســوقية، املركز  قيمته  من 
الســوقية لفرق  القيــم  أعىل  بــني 
خلف  يأتي  حيث  اإلنجليزي  الدوري 
وليفربول  املتصدر  سيتي  مانشسرت 
الثالثة  الفرق  بأن  علما  وتشــيليس 
أيضا شــهدت تراجعا قــي قيمتها 

السوقية ولكن بنسب أقل.
العاملــي، تراجع  املســتوى  وعــىل 
السابع  املركز  إىل  يونايتد  مانشسرت 

خلف بايرن ميونخ وريال مدريد.

القيمة  يف  الرتاجــع  هــذا  ويأتــي 
الســوقية لفريق مانشسرت يونايتد 
السوقية  القيمة  انخفاض  بســبب 
باهت  بعد موســم  لعدد من العبيه 
وجادون  راشــفورد  ماركوس  مثل 

سانشو.
االنخفاض يف  املقابــل، يرجــع  ويف 
مثل  أخرى  لفرق  الســوقية  القيمة 
مانشســرت ســيتي وليفربــول إىل 
تقدم ســن بعض الالعبني البارزين 
الفرق مثــل محمد صالح  يف هــذه 
بروين  دي  وكيفن  ماني  وســاديو 
مــا أدى بالطبــع إىل انخفــاض يف 
قيمتهم السوقية رغم املوسم الرائع 

للفريقني والعبيهم.
أما بالنســبة لفريق تشيليس فيأتي 
يف  جديد  انخفاض  وســط  الرتاجع 
البلجيكي  لالعبه  الســوقية  القيمة 
الــدويل روميلو لوكاكو، الذي تعاقد 
معــه النادي قبل 10 أشــهر فقط 
لكنه  يــورو  مليون   113 مقابــل 

فقد حتــى اآلن 43 مليونا من هذا 
إىل 70  السوقية  قيمته  لتصل  املبلغ 
بني 13 فريقا  يورو. ومــن  مليون 
تراجعــت  اإلنجليــزي  الــدوري  يف 
الجديد، كان  التقييم  هذا  يف  قيمتهم 
خسارة  نســبة  أكرب  صاحب  برنيل 
حيث تراجعت قيمته الســوقية من 
143.03 إىل 127.40 مليون يورو 

بنسبة تراجع بلغت 10.9 %.
ومن بني األندية السبعة التي حققت 
فرقها ارتفاعا يف القيمة الســوقية، 
الرابحني  أكثر  هــو  برينتفورد  كان 
حيث ارتفعت قيمته السوقية بنسبة 
12.9 % /مــن 236.90 مليــون 

يورو إىل 267.50 مليون يورو/ .
القيمة  يف  االنخفاض  إجمــايل  وبلغ 
اإلنجليزي  الدوري  لفرق  الســوقية 
 2.1 بنســبة  يورو  مليــون   180
% حيث تراجعت القيمة الســوقية 
 8.79 من  مجتمعة  املسابقة  لفرق 

مليار يورو إىل 8.61 مليار يورو.
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بعد تمديد عقده .. مودريت�ش 
ي�ستعد لتحقيق 3 �أرقام 

قيا�سية في 2023

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
الجمعة ١٧ يونيو ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥٠٧٠

�لريا�سة

مان�س�ستر يونايتد يقود موجة تر�جع في �لقيمة 
�ل�سوقية في �لدوري �لإنجليزي

بايرن يبلغ بر�سلونة ب�سعر ليفاندوف�سكي 
�لنهائي

يتمســك نادي بايــرن ميونخ بمطالبــه املالية، 
مقابل املوافقة عىل إطالق رساح البولندي روبرت 
برشــلونة  نحو  الفريق  ليفاندوفســكي، هداف 

اإلسباني.
صحيفة "ســبورت"  الصدد، كشــفت  هــذا  يف 
البافاري تســعى  النــادي  إدارة  الكتالونيــة، أن 
واحدة،  دفعة  يــورو  عــىل 40 مليون  للحصول 

مقابل االستغناء عن ليفاندوفسكي.
الثاني  ولفتت إىل أن النادي األملاني رفض العرض 
إىل  بقيمة 32 مليون يورو، إضافة  البارســا  من 

حوافز مالية أخرى.
أن 40 مليون  برشلونة  مسؤولو  املقابل، يرى  يف 
من  املالية  قدراتهــم  يفوق  ضخما  مبلغــا  يورو 
ناحية، وال يناســب حالة ليفاندوفسكي، لتقدمه 

يف السن، وكذلك تبقي موسم واحد يف عقده.

وفد االتحاد ال�س��عودي لكرة القدم يختتم جولته 
االأوروبية بنجاح

�لقاهرة ــ )د ب �أ(:
املرصي  الــدويل  النجم  يحتفــل 
فريق  هــداف  صــالح،  محمــد 
ليفربــول اإلنجليزي لكرة القدم، 
الثالثــني، اليوم  ميــالده  بعيــد 
حزيران/يونيــو   15 األربعــاء 
مع  حافل  مشــوار  بعد   ،2022

عالم الساحرة املستديرة.
أبرز  صالح، مــن  محمــد  ويعد 
نجوم كــرة القدم يف العالم خالل 
حصده  ظل  يف  األخرة،  السنوات 
املستويني  األلقاب عىل  للعديد من 
الفــردي والجماعــي وتحطيمه 
القياسية، مما  األرقام  للعديد من 

جعله )فخر العرب( بحق.
وولد محمد صالح حامد محروس 
غايل، يف مثل هذا اليوم عام 1992 
بقرية نجريج يف محافظة الغربية 
مســرته  بدأ  املرصيــة، حيــث 
الكروية من خالل نادي مقاولون 
االنضمام  طنطا )عثماثون(، قبل 

لصفوف فريق املقاولون العرب.
للفريق  صــالح  تصعيد  وتقــرر 
عام  العــرب  باملقاولــون  األول 
الالفت يف فرق  2010، بعد تألقه 
ليبدأ  بالنادي،  والشباب  الناشئني 

مسرته مع املجد والنجومية.
محمد  نجومية  بزوغ  بدأ  وبعدما 
صــالح، الســيما بعد تســجيله 
مرمى  يف  الوحيد  املقاولون  هدف 
الفريقني 1  تعــادل  خالل  األهيل 
املحيل يف  الــدوري  / 1 ببطولــة 
عام  األول/ديســمرب  25 كانون 

2010، أبــدت العديد من األندية 
عىل  بالحصول  اهتمامها  املرصية 
خدماتــه، يف مقدمتهــم الزمالك 

واألهيل.
الكروي  النشــاط  توقــف  ومع 
بمرص يف أعقاب حادثة بورسعيد، 
ضحيتها 72 مشــجعا  راح  التي 
صالح  عام 2012، انتقل  لألهيل 
الســويرسي،  بــازل  لصفــوف 
ونصف  موســما  معــه  ليقيض 
املوسم، حقق خالله لقب الدوري 
موسم 2012 /  يف  الســويرسي 
2013 الذي حصل فيه أيضا عىل 

جائزة أفضل العب يف البطولة.
كما ساهم صالح يف احتفاظ بازل 
باللقــب خالل موســم 2013 / 
2014، الذي لم يستكمله، بعدما 
انتباه جوزيــه مورينيو،  جــذب 
املديــر الفنــي لفريق تشــيليس 

اإلنجليزي آنذاك، الذي طلب ضمه 
اللندني، وهو ما  الفريق  لصفوف 
الثاني/ كانون  بالفعــل يف  تحقق 

يناير عــام 2014. وبعدما وجد 
حسابات  عن  بعيدا  نفسه  صالح 
للجدل،  املثــر  الربتغايل  املــدرب 
اإليطايل  لفيورنتينا  إعارته  تقرر 
الثاني/يناير 2015،  كانــون  يف 
الكثر  ملدة 6 أشــهر، ليســتعيد 
سجل 9 أهداف  بعدما  بريقه  من 
الفريق  مــع  26 مباراة  خــالل 
املسابقات،  البنفســجي بمختلف 
يف  الشــهر  هدفه  أبرزهــا  كان 
كأس  ببطولة  يوفنتــوس  مرمى 
من  الكرة  تســلم  إيطاليا، حينما 
من  أكثر  لراوغ  امللعب،  منتصف 
)السيدة  فريق  صفوف  يف  مدافع 
العجوز( بمهــارة فائقة، قبل أن 

يضع الكرة يف الشباك.

�لدولي �لم�سري �سالح يتطلع لمو��سلة �أحالمه 
بعد بلوغه �لثالثين

صفقة  إتمام  عىل  أرســنال  يوشك 
هجوم  خاللها  مــن  يعزز  مدويــة 

الفريق قبل بداية املوسم الجديد.
وذكــرت صحيفــة "ذا تايمز"، أن 
أرسنال اقرتب من إبرام صفقة ضم 
مهاجم مانشســرت سيتي جابرييل 

جيسوس.
وتم ربط أرسنال باملهاجم الربازييل 
الحايل، ال  الصيف  يف معظم فــرتات 
إىل  إيرلينج هاالند  سيما مع وصول 
مانشسرت سيتي، ما وضع مستقبله 
يف شــك كبر بعد 6 سنوات قضاها 

مع السيتيزينز.
 وأبــدت أنديــة عديــدة اهتمامها 
وتوتنهام  تشيليس  بجيسوس، مثل 
قدم  بعدما  مدريد، خصوصا  وريال 
املوســم  أواخر  مســتويات مميزة 

املايض.

 لكن "ذا تايمز" أكدت أن آرســنال 
يتطلع لحســم السباق عىل خدمات 
الالعــب، حيــث أصبح مســؤولو 
قدرتهم  من  ثقة  أكثــر  اآلن  النادي 

عىل إتمام الصفقة.
 ويدعي التقرير أن سيتي مرص عىل 

التخــيل عن جيســوس مقابل 50 
مليون جنيه إسرتليني، وعىل الرغم 
أرســنال قدم عرًضا بحوايل  أن  من 
إســرتليني فقط،  30 مليون جنيه 
من املتوقــع أن يقدموا عرضا آخر 

يقرتب مما يطلبه سيتي.

�أر�سنال يقترب من �إتمام �سفقة نجم 
مان�س�ستر �سيتي

�لريا�ش ــ �لوحدة:
القدم  لكرة  الســعودي  االتحاد   اختتم 
وفد  أجراها  التــي  األوروبية  جولتــه 
االتحاد برئاسة يارس املسحل، بعد ثالثة 
من  مجموعة  مع  فيها  التقى  أســابيع 
أبرز األطراف املعنية يف عالم كرة القدم، 
بما فيهــا الهيئات واالتحادات الكروية 
الوفد  قام  أنحاء العالم. كما  جميع  من 
بزيارة كل من ويلز وفرنســا وهولندا 

واململكة املتحدة وإسبانيا.
الســعودية  الُكرة  ممثلــو  واســتهل 
انتهاء  أعقــاب  األوروبية يف  جولتهــم 
أوروبا،  يف  الكروي  املوســم  منافسات 
وشملت برنامج أعمال حافل باللقاءات 
والفعاليــات وورش العمل واملؤتمرات 
والجــوالت التي غّطــت مجموعة من 
القدم. وضّم الوفد  كرة  منشآت  أحدث 
لكرة  السعودي  االتحاد  عام  أيضاً أمني 
ُكلٍّ  القاســم إىل جانب  إبراهيم  القــدم 
وكبر  الركيت  نــارص  الفني  املدير  من 

مستشاري االتحاد هشام العمراني.
أعضــاء مجموعٍة من  الوفد  والتقــى 
أبــرز االتحــادات مــن جميــع أنحاء 
العالــم بهدف بنــاء وتطوير العالقات 
املرجعية  االسرتاتيجيات  ووضع  معها 
مع  تماشياً  املمارســات،  أفضل  وفهم 
اســرتاتيجية االتحاد الســعودي لكرة 
كرة  لالرتقاء بمســتوى  الرامية  القدم 
الســعودية.  العربية  اململكة  القــدم يف 
وضّمــت هذه اللقــاءات مجموعة من 
القدم يف  ممثيل اتحــادات وروابط كرة 
ُكلٍّ من ويلز وهولندا وفرنسا وإسبانيا 
واألرجنتــني  ومــايل  وقطــر  وبنمــا 

كما  وفنزويال.  وكولومبيا  واإلكوادور 
اجتمــع الوفد الســعودي مــع ممثيل 
القدم  لكــرة  الجنوبية  أمريــكا  اتحاد 
)CONMEBOL( واالتحاد األوروبي 
القــدم )UEFA( واتحاد أمريكا  لكرة 
الشمالية والوســطى والبحر الكاريبي 

))CONCACAF لكرة القدم
يارس  الجولة، قال  اختتام  وتعليقاً عىل 
لكرة  السعودي  االتحاد  املسحل، رئيس 
القدم: "تســهم هذه الجولة يف تحقيق 
تســعى  التي  األهداف  مــن  مجموعة 
سيما  تحقيقها، ال  إىل  السعودية  الكرة 
وأّننا نطمــح لتبادل املعارف والخربات 
املتعلقــة بكرة القدم مــع نظرائنا من 
جميــع أنحــاء العالم. وتمــر اململكة 

التحّول  من  بمرحلة  السعودية  العربية 
الكروي، بما  النشاط  الجذري من حيث 
ُكّل  لتطوير  يشمل رسم مســار خاص 
العب سعودي واعد انطالقاً من القاعدة 
أجندة  للعبــة، وتعزيــز  الجماهريــة 
بمستوى  والنهوض  الحالية  املنافسات 
كــرة القدم للســيدات، فضالً عن لعب 
كرة  تطوير  مســاعي  يف  محوري  دور 

القدم عىل املستوى العاملي".
وأضاف املســحل: "وأصبح بمقدورنا، 
اسرتاتيجية  لتنفيذ  ســعينا  تزامناً مع 
السعودية، االستفادة  القدم  كرة  تحّول 
التي  األخرى  االتحــادات  تجــارب  من 
قطعت شوطاً أكرب يف ُمختلف الجوانب. 
جاهزيتنا  مــن  الخطوة  هــذه  وُتعزز 

من  اململكة  يف  القــدم  كــرة  لتطويــر 
البنية  ذلــك  يف  النواحي، بما  مختلــف 
والتكنولوجيا  واالبتكار  والعلم  التحتية 
تعريف  إىل  أيضــاً  والحوكمة. ونتطلع 
العالــم بكرة القدم الســعودية، والتي 
لطاملــا لعبت دوراً بارزاً عىل مســتوى 
القــارة اآلســيوية، علماً أّننــا أعددنا 
واالرتقاء  للتطــور  طموحــة  خططاً 

اللعبة إىل آفاق أوسع". بمستوى 
واشــتملت أبرز جوانــب الجولة أيضاً 
عىل استضافة الوفد السعودي يف مركز 
التقني  الوطنــي  ساســرت"  "فرناند 
التدريبي يف كلرفونتني بفرنســا، حيث 
املركز  أجرى جولة موســعة يف مقــر 
ومنشــآته املتنوعــة. كمــا زار الوفد 
لكرة  الهولنــدي  امللكي  االتحــاد  مقر 
اطلّع  زايســت، حيث  القــدم يف مدينة 
عىل آخــر االبتــكارات يف مجاالت علم 
األعصــاب واملعايــر الغذائية والعلوم 
الوفد السعودي  العامة. وشارك  الطبية 
يف املؤتمــر الوطنــي للمدربني يف ويلز، 
حيث تعرف عىل أحدث أساليب التدريب 

املعتمدة يف ُمختلف الفئات العمرية.
واختتــم الوفــد جولتــه األوروبية يف 
بدء تحضرات  مع  إســبانيا، بالتزامن 
األوىل  املرحلة  النطالق  الوطني  املنتخب 
كأس  ملنافسات  اإلعدادي  الربنامج  من 

العالم.
 وخاض املنتخب الســعودي يف حضور 
أمام  مباراتني وديتــني قويتني  الوفــد 
نويفا  ملعب  يف  وفنزويــال  كولومبيــا 
كوندومينا يف إســبانيا، وكانت حصيلة 
الخرض  للنســور  خســارة  منهما  كل 

بهدف مقابل ال يشء.

�أبوظبي ـ و�م:
القدم   قبل 4 ســنوات فقــط، قاد نجم كــرة 
الكرواتي لوكا مودريتش منتخب بالده إىل أفضل 
إنجاز يف تاريخــه ببلوغ املباراة النهائية لبطولة 
كأس العالــم 2022، ونــال مودريتش املكافأة 
عىل هــذا بإحراز جائزة أفضــل العب يف العالم 

باستفتاء االتحاد الدويل للعبة /فيفا/.
ومــع بلوغه السادســة والثالثني مــن عمره، 
أيــام عقده مع ريال مدريد  مدد مودريتش قبل 
قد  املقبل، والذي  املوســم  نهاية  حتى  اإلسباني 
يكون األخر يف مســرته الكروية وإن كان حلم 
الالعب هو االستمرار ملوسم آخر من أجل اجتياز 
مزيــد من التحديــات التي قد تمنحــه مكافأة 

"نهاية الخدمة الكروية".

أكد فيدي فالفــردي، نجم ريال مدريد، أن منتخب 
بــالده األوروجواياني، يمكنه املنافســة عىل لقب 

كأس العالم 2022 التي ستقام يف قطر.
وحلت أوروجــواي، يف املجموعة الثامنة، إىل جانب 
منتخبات الربتغال وغانا وكوريا الجنوبية، وتعتمد 
عىل جيل جديد من الالعبني، يمكنهم تشكيل مزيج 
مميز مــع العبي الخربة أمثال إدينســون كافاني 
مع  مقابلة  يف  فالفــردي  ســواريز.وقال  ولويس 
صحيفــة "ماركا": "مع العمــل، كل يشء ممكن، 
نواجــه كل مباراة بالتواضع املعتــاد يف هذا البلد. 
نحن متحدون جًدا كمجموعة وكل العب، من األول 
إىل األخــر، يعمل للفريق، إذا كان لدينا جميًعا ثقة 
أشياء عظيمة. بعد  تحقيق  واتحاد، يمكننا  وإيمان 
ذلك، ما يحدث أو ال يعتمد عىل كرة القدم. سنحاول 

التاريخ مع ال سيليستي". صنع 
ثانية، ُســئل فالفردي، عــن عالقته  من ناحيــة 
بمدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي الذي يعتمد عىل 
الالعــب األوروجواياني كثرا يف املباريات، فأجاب: 
"لــدي دور مهم يف مدريــد ولكن يف بعض األحيان 
اللعبة حويل فقط، أشــعر باألهمية مع  ال تتمحور 
أنشيلوتي لكن املباراة تدور حول زمالئي اآلخرين".

�لفوز  يمكنهــا  �أوروجــو�ي  فالفيــردي: 
بكاأ�ش �لعالم

�سان جيرمان 
يعيد فتح 

ملف �سفقة 
ديمبلي

برشــلونة  ديمبيل، مهاجم  يلمع عثمان 
ســان  باريس  نادي  مســؤويل  أعني  يف 
االنتقاالت  جرمان، لضمه خــالل فرتة 

الصيفية الجارية.
وذكرت صحيفــة »موندو ديبورتيفو« 
الكتالونية أن بي إس جي سيفتح مجددا 

ملف صفقة ديمبيل بكل قوة.
وأشارت إىل أن لويس كامبوس، املستشار 
الريــايض للنادي البارييس لم يبحث بعد 
هــذا امللف، إال أن عثمــان ديمبيل يبقى 

النادي الفرنيس. أولوية ملسؤويل 
يف  الجذرية  التغــرات  مع  بأنه  وختمت 
الجديد،  للموسم  البارييس  الفريق  قائمة 
فإن التعاقد مع عثمان ديمبيل يف صفقة 
انتقال حر، يبقى صفقة مغرية لصانعي 

القرار داخل بي إس جي.
 وينتهي تعاقد ديمبيل مع برشــلونة يف 
وتعلقت  الجــاري،  يونيو/حزيران   30
أكثر  الطرفني  بــني  التجديد  مفاوضات 

من مرة.



دبي ــ وام:
 

أجرى اتحاد اإلمارات لكرة اليد 
قرعة الموسم الرياضي الجديد 
لمسابقات   ،2022/2023
والصغار  والشباب  الرجال 

واألشبال والناشئين.
االتحاد  بمقر  القرعة  وأجريت 
ناصر  بحضور  دبي،  في 
العام لالتحاد،  األمين  الحمادي 
لجنة  رئيس  المليح  وداود 

المسابقات، وممثلي األندية.
لفئة  الموسم  منافسات  وتقام 
خالل 3 مسابقات  من  الرجال 
نائب  وكأس  الدوري  هي 
اإلمارات  وكأس  الدولة  رئيس 
الشارقة  بمشاركة 8 فرق هي 
األهلي  وشباب  والجزيرة 
والعين  والوصل  والنصر 

ومليحة ودبا الحصن.
حددت  التي  للقرعة  وطبقا 
المختلفة  األسابيع  مواجهات 
فعاليات  ستفتتح  للبطولة، 
شباب  بمواجهات  الموسم 
الحصن،  دبا  مع  األهلي 
والجزيرة مع الشارقة ومليحة 
النصر  مع  الوصل، والعين  مع 

في األسبوع األول.
اإلمارات"،  "كأس  قرعة  وفي 
قسمت الفرق لمجموعتين بكل 

تصنيفهم  وتم  فرق   4 منها 
بطولة  في  ترتيبهم  على  بناء 
للموسم  العام  الدوري 
كل  منافسات  وتقام  الماضي، 
من  دوري  بنظام  مجموعة 
المجموعة  وتضم  واحد،  دور 
األولى الشارقة وشباب األهلي 
وتضم  ومليحة،  والوصول 
الجزيرة  الثانية  المجموعة 

والنصر والعين ودبا الحصن.

وكشفت القرعة عن مواجهات 
للمجموعتين  الثالثة  الجوالت 

في الدور التمهيدي للبطولة.
النهائي،  نصف  مباريات  وفي 
أصحاب  بين  المباريات  تقام 
من  والثاني  األول  المركزين 
الدور  نهاية  في  مجموعة  كل 
بنظام  ..وتقام  التمهيدي 
مباراة  من  إقصائية  مواجهات 
النهائي  يقام  كما  واحدة، 

صالة  على  واحدة  مباراة  من 
محايدة تحدد الحقا.

الدولة،  وفي كأس نائب رئيس 
لمجموعتين  الفرق  تقسيم  تم 
والنصر  الوصل  األولى  تضم 
وتضم  ومليحة،  الحصن  ودبا 
األهلي  وشباب  العين  الثانية 

والشارقة والجزيرة.
بنظام  التمهيدي  الدور  ويقام 
لكل  واحد  دور  من  دوري 

مجموعة ..وفي نصف النهائي، 
األولى  المجموعة  ثالث  يلتقي 
الثانية،  المجموعة  رابع  مع 
مع  الثانية  المجموعة  وثالث 
مع  األولى  وأول  األولى،  رابع 
مع  الثانية  وأول  الثانية،  ثاني 

ثاني األولى.
من  الفائز  بين  النهائي  ويقام 
مع  األولى  المجموعة  أول 
المجموعة  أول  من  الفائز 

الثانية.
تشارك  الشباب،  فئة  وفي 
والعين  الشارقة  هي  فرق   6
والجزيرة  األهلي  وشباب 
وتلتقي  والوصل،  والنصر 
الفرق في على مدار 5 أسابيع 
في  ومثلهم  األول  الدور  في 

الثاني. الدور 
الناشئين،  مسابقة  وفي 
الشارقة  هي  تشارك 10 فرق 
وشباب  ياس  وبني  والجزيرة 
والنصر  والوصل  األهلي 
ودبا  كلباء  واتحاد  والبطائح 
شهدت  فيما  والعين،  الحصن 
مشاركة  األشبال  دوري  قرعة 
إلى  تقسيمهم  تم  فريقا   16
مسابقة  ..أما  مجموعات   4
فتقام  للصغار  العام  الدوري 
تم  فريقا   18 بمشاركة 

تقسيمها إلى 4 مجموعات.

اأبوظبي ــ وام:

مانشستر  فريق  نجم  فودين  فيل  أعرب   
ثقته  عن  القدم  لكرة  اإلنجليزي  سيتي 
خريجي  من  المزيد  مشاركة  بإمكانية 
في  القدم  لكرة  »سيتي«  أكاديمية 
يتطلع  أنه  مؤكدا  األول،  الفريق  صفوف 
بالفعل لحدوث هذا في المواسم المقبلة.

»سيتي«  أكاديمية  خريج  فودين،  ويثق 
الحديثة،  الكروية  المواهب  أبرز  وأحد 
العبيها  تطوير  على  األكاديمية  بقدرة 
باألسلوب  قدراتهم  تنمية  من  وتمكينهم 
المواهب  من  المزيد  وتخريج  المناسب 
بأعلى  المنافسة  على  القادرة  الناشئة 
المستويات للمشاركة في صفوف الفريق 

األول.
الذي  الهدف  هو  هذا  بأن  أعتقد   : وقال 
وأدرك  األكاديمية،  مشرفو  إليه  يسعى 
مدى الجهد الذي تبذله كل الكوادر لتحقيق 
من  المزيد  حضور  في  أثق  كما  هذا. 

»سيتي«  ومدارس  األكاديمية  خريجي 
في  وبروزهم  العالم  أنحاء  مختلف  في 

الساحات الكروية.
مواصلة  مع  فودين  تصريحات  وتتزامن 
دولة  في  القدم  لكرة  »سيتي«  مدارس 
مع  بالنجاح  المكللة  مسيرتها  اإلمارات 
 2022  /  2021 التدريبي  الموسم  ختام 
من  مسبوق  غير  حضورا  شهد  الذي 
الالعبين  عدد  زاد  إذ  الصغار،  الالعبين 
في  شاركوا  العب   2300 عن  الناشئين 
لتطوير  الموسم  التدريبية خالل  الحصص 
أرض  على  وصقلها  الكروية  مهاراتهم 

الملعب.
خريجي  من  المزيد  مشاركة  ومع 
األول،  الفريق  صفوف  في  األكاديمية 
األكاديمية  بقدرة  تفاؤله  فودين، عن  عّبر 
من  المزيد  أمام  المشاركة  باب  فتح  على 
المواهب الناشئة وإتاحة المجال لهم لتتبع 

خطاه.
الفريق  العبي  أسماء  متابعة  عند  وقال: 

الالعبين  أعداد  ازدياد  يتضح  اآلن،  األول 
هذا  أخذ  األكاديمية .. وعند  تدرجوا  ممن 
كل  نذكر  االعتبار،  بعين  فقط  الموسم 
مكاتي، ووليام  بالمر، وجيمس  كول  من 
مع  المنافسات  في  شاركوا  ممن  ديالب، 
على  تقتصر  القائمة  األول، وهذه  الفريق 

األسماء المشهورة من الخريجين.
وأضاف: شهدنا في بداية الموسم مشاركة 
خالل  األكاديمية  خريجي  من  العبين   8
المواجهة التي جمعتنا مع فريق ويكومب، 
في  مهمة  محطة  المباراة  هذه  وكانت 
مسيرة أكاديمية »سيتي«، وليس هناك ما 

يمنع تكرار هذا بانتظام مستقباًل.
لمدارس  الناجح  الموسم  هذا  وبعد 
»سيتي« في مواقعها المختلفة المنتشرة 
عن  المسؤولون  أعلن  اإلمارات،  بدولة 
في  إضافية  تدريبية  مواقع   3 إطالق 
 ،2023  /  2022 لموسم  ودبي  أبوظبي 
أغسطس   15 في  أنشطته  تنطلق  الذي 

المقبل.

دبي  ــ وام:
المليح رئيس  داود   أكد 
المسابقات  لجنة 
لكرة  اإلمارات  باتحاد 
لديه  االتحاد  أن  اليد 
لدعم  مدروسة  خطة 
الوطنية  المنتخبات 
بالتركيز على مسابقات 
التي  السنية  المراحل 
أساسيا  رافدا  تعد 
واالستعانة  للمنتخبات 

بأبرز الالعبين الموهوبين لضمهم إلى صفوفها.
كبيرا  سيكون  القطاع  هذا  على  التركيز  أن  وأوضح 
الوطني  المنتخب  أن  خاصة  المقبلة،  الفترة  خالل 

التأهل إلى كأس العالم 2024. أمامه مهمة 
الموسم،  قرعة  راعى خالل  االتحاد  إن  المليح  وقال 
مسابقات  على  األربعاء، التركيز  أمس  أجريت  التي 
الجغرافي  التوزيع  على  والعمل  السنية  المراحل 
طول  بالسفر  إجهادهم  لعدم  الناشئين  لمسابقات 
ال  حتى  الدراسي،  العام  خالل  خاصة  األسبوع، 

ينعكس األمر سلبيا عليهم.
مسابقات  تطوير  بشأن  األندية  مع  التواصل  وعن 
مع  التواصل  دائم  "االتحاد  المليح:  قال  الموسم، 
األندية سواء من خالل الجمعية العمومية أو غيرها، 
بالمسابقات  المتعلقة  األمور  كافة  على  للوقوف 
الطرفين  من  مستمر  تجاوب  وهناك  واألنشطة، 
من  دائما  يظهر  ما  اإلمارات،  في  اليد  كرة  لخدمة 

خالل المقترحات المتبادلة بشأن عملية التطوير".
كانت  اليد  كرة  لمالعب  الجماهير  عودة  أن  وأوضح 
ظل  في  الماضية،  الفترة  في  المكتسبات  أفضل 
عودة الحياة لطبيعتها بعد فترة التعافي من جائحة 
لألندية  كبيرة  مضافة  قيمة  يمثل  هذا  كورونا، وأن 
الرعاة  النشاط، وزيادة  تطوير  ناحية  واالتحاد، من 

لألندية.
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داود المليح: اتحاد كرة اليد لديه خطة 
مدرو�سة لدعم المنتخبات الوطنية

»فيل فودين« ي�سيد بعطاء اأكاديمية »�سيتي«

اتحاد اليد يجري قرعة المو�سم الجديد لمختلف الفئات

طشقند ــ وام:

إلى  وأوزبكستان  السعودية  منتخبا  تأهل   
للمنتخبات  آسيا  كأس  لبطولة  النهائية  المباراة 
بفوز  القدم  لكرة  عاما/   23 /تحت  األولمبية 
على  والثاني   2-0 األسترالي  نظيره  على  األول 
األول  أمس  النتيجة  بنفس  الياباني  نظيره 
الخميس في نصف نهائي البطولة المقامة حاليا 

في أوزبكستان.
النهائية  المباراة  السعودي  المنتخب  ويخوض 
من  أقيمت  التي  الخمس  النسخ  في  الثالثة  للمرة 
أمام  الخسارة  له  سبق  حيث  اآلن  حتى  البطولة 
كوريا  أمام  ثم  األولى  النسخة  نهائي  في  العراق 

الجنوبية في نهائي النسخة الماضية /الرابعة/.
أوزبكستان  منتخب  يخوض  المقابل،  وفي 
النهائي للمرة الثانية فقط علما بأنه توج باللقب 
 2-1 فيتنام  على  تغلب  عندما  األولى  المرة  في 

الثالثة عام 2018 بالصين . في نهائي النسخة 

تاأهل ال�سعودية واأوزبك�ستان لنهائي كاأ�س اآ�سيا 
للمنتخبات الأولمبية

حرصت األندية السعودية على تقديم التهنئة 
بلوغ  في  نجاحه  بعد  األولمبي،  للمنتخب 

نهائي كأس آسيا تحت 23 عاًما.
عاًما،   23 تحت  السعودي  المنتخب  وبلغ 
نهائي بطولة كأس آسيا، بعد فوزه 0-2 على 

أستراليا،األربعاء، على ملعب باختاكور.
عبر  الهالل  لنادي  الرسمي  الحساب  ونشر 
عليها  وعلق  للفريق  صورة  تويتر،  موقع 

"األخضر إلى نهائي القارة".
قائاًل  األولمبي  المنتخب  النصر،  وهنأ 
متمنًيا  الذهب"،  على  عيونهم  "صقورنا 

التوفيق للفريق في المباراة النهائية.
أما أهلي جدة حرص على نشر صورة للفريق 
"تهانينا  عليها  وعلق  تويتر،  موقع  عبر 
كأس  لنهائي  تأهله  بعد  السعودي  للمنتخب 

آسيا تحت 23 عاًما".
األولمبي  للفريق  تهنئة  الفيحاء،  ونشر 
بقوله "ألف مبروك لألخضر الفوز والوصول 

للنهائي اآلسيوي".
قائاًل  السعودي  المنتخب  ضمك،  وهنأ 
آسيا  كأس  نهائي  إلى  األولمبي  "أخضرنا 

."2022

اأندية ال�سعودية تهنئ اأولمبي 
الأخ�سر بالتاأهل الآ�سيوي

القدم، الخميس، تشكيل  لكرة  الكويتي  االتحاد  قرر 
إدارة  جانب  إلى  اللعبة  شؤون  إلدارة  تنفيذية  لجنة 

لجنة المسابقات.
الله  عبد  االتحاد  لرئيس  اللجنة  رئاسة  وأسندت 
الشاهين،على أن يعاونه في العضوية كل من هايف 

المطيري، منصور باشا وجمال العتيبي.
 20 يوم  انتخب  الذي  الكويتي،  الكرة  اتحاد  وكان 
برئاسة  اجتماعا  عقد  قد  الماضي،  مايو/آيار 
الشاهين مساء أمس  األول األربعاء، بحضور نائبي 
واألعضاء  عقلة  وأحمد  المطيري  هايف  الرئيس 
العزيز السمحان،  منصور باشا، فاطمة حيات، عبد 

جمال العتيبي.

ال�ساهين يراأ�س لجنة تنفيذية لإدارة 
�سوؤون الكرة الكويتية

البحرين تعتذر عن عدم ا�ست�سافة بطولة اآ�سيا للنا�سئين
القدم،  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  وافق 
االتحاد  به  تقدم  الذي  الطلب  على 
عدم  عن  لالعتذار  البحريني؛ 
استضافة كأس آسيا تحت 17 عاًما، 

المقررة في 2023.
العام  األمين  الزعبي،  راشد  وقال 
تصريح  في  البحريني،  لالتحاد 
عدم  عن  اعتذر  االتحاد  أن  رسمي 
لفئة  اآلسيوية  النهائيات  استضافة 
المقبل،  العام  المقررة  الناشئين 
مشيًدا بتفهم االتحاد القاري لموقف 

بالده.
االتحاد  أن  إلى  الزعبي،  وأشار 
البحريني كان يولي ملف االستضافة 

اهتماًما كبيًرا، لكن عدًدا من العوامل 
عدم  عن  االعتذار  في  ساهمت 

احتضان البطولة.
اآلسيوي  االتحاد  خطاب  وبحسب 
البحريني  المنتخب  القدم، فإن  لكرة 
التأهل  فرصة  فقد  الناشئين  لفئة 
اآلسيوية،  النهائيات  إلى  المباشر 
للمجموعات  التأهل  نظام  وسيكون 
صعود  هو  التصفيات،  في  الـ11 
باإلضافة  األولى،  المراكز  أصحاب 
المركز  تحتل  أفضل 5 منتخبات  إلى 

الثاني.
لكرة  اآلسيوي  االتحاد  وسيعلن 
لالستضافة  البديل  البلد  عن  القدم، 

خالل الفترة المقبلة.

أبدى سامي الجابر نجم الهالل السابق، ثقته 
السعودية على حصد بطولة كأس  في قدرة 

آسيا تحت 23 عاًما. 
عاًما،   23 تحت  السعودي  المنتخب  وبلغ 
 2-0 فوزه  بعد  آسيا،  كأس  بطولة  نهائي 
على  األربعاء،  األول  أمس  أستراليا،  على 

ملعب باختاكور المركزي. 
على  الشخصي  حسابه  عبر  الجابر  وكتب 
منتخبنا  وصول  مبروك  "ألف  تويتر  موقع 
آسيا،  كأس  نهائي  إلى  سنة   23 تحت 

الله". وعقبال تحقيق اللقب بإذن 
الذهب  بحصد  نجومنا  في  ثقة  وتابع "كلنا 

إن شاء الله".
قائد  اللحياني  سلطان  قال  جانبه،  من 
الوحدة السابق "ألف مبروك لنجوم األخضر 
تفاصيلها  بكل  مميزة  مسيرة  تستاهلون، 

صنعها الفريق".
تتويج  ختامها  يكون  الله  "بعون  ونوه 

باللقب القاري، كلنا معاك يا األخضر".

�سامي الجابر يثق في تتويج ال�سعودية 
بكاأ�س اآ�سيا



دبي-الوحدة:

 كعادة الحــدث الريايض الرتاثي البحري 
الكبري كل عام ، أســتحوذ سباق القفال 
31 للســفن الرشاعية املحلية 60 قدما 
للرياضات  الدويل  نادي دبي  والذي نظمه 
الشيخ  سمو  من  كريمة  برعاية  البحرية 
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ويل 
عهد دبــي رئيس املجلس التنفيذي بداية 
إهتمام واسع من  الجاري، عىل  الشــهر 
وسائل وأجهزة االعالم العاملية واملحلية.

غري  رقم 31 باهتمام  النسخة  وحظيت 
مســبوق من وكالة الصحافة الفرنسية 
فريقا محرتفا ضم  اوفدت  )أف ب( التي 
املاسايس )محررا( وكريم  الزمالء عزيز 
الخطيب  ومؤمــن  )مصــورا(  صاحب 
بإعداد  قامــوا  فيديــو( ،حيث  )مصور 
للمشــاهد والقارئ  تقاريــر مصــورة 
ولقاءات مع املشــاركني واحمد ســعيد 
بن مســحار رئيس اللجنة العليا املنظمة 
الوكالة  منصــات  عىل  جميعهــا  ، بثت 
انحاء  التــي تــوزع أعمالها يف جميــع 
العالم فإنتــرشت مقاطع فيديو قصرية 
إن( يف  عىل منصات )ياهــوو( و)أم اس 
جميع قارات العالم وبمختلف الدول مثل 
بريطانيا وكندا وكوريا واسبانيا وغريها 

من البلدان
ونجح املصــور العاملي )املخرضم( كريم 
صاحــب الحائز عىل جائــزة عاملية عام 
2006 وجائزة الصحافة العربية 2008 
حضور  عــىل  ســنويا  يحرص  والــذي 
السباق وتوثيق لحظاته بأجمل اللقطات 
يف التقــاط اكثــر من 30 صــورة بثت 
الفرنســية  الصحافة  وكالة  منصات  يف 
مختلف  يف  املتلقني  ملاليني  إيمييغ  وغيتي 

انحاء العالــم وعدد من الصحف املحلية 
والعربية والرشق أوسطية.

كمــا تابع الحدث الرتاثــي الكبري وكالة 
األوروبية )ايبا( عرب  الصحفيــة  الصور 
املصــور العاملي عيل حيدر حســن الذي 
حصد العديد من الجوائز العاملية يف مجال 
بينها جائزة  الفوتوغــرايف من  التصوير 
إســكيا اإليطالية وعدد من الجوائز عىل 

الصعيدين العربي والعاملي.
الوكالة  عــرب  حســن  حيدر  عــيل  قدم 
الصور  من  رائعة  مجموعــة  األوروبية 
الحدث من  الفوتوغرافية قبل يــوم من 
خالل التجارب الرسمية للسفن املشاركة 
صري  جزيرة  يف  الغــروب  لحظــات  مع 
بونعــري ومن رافق الســباق من بدايته 
لنوخذة  الشطرنجي  العلم  تسليم  وحتى 
السفينة حشيم 199 بطل النسخة 31.

وأبرز التغطيات كان التقرير الشامل من 
وفد وكالة الصحافة الفرنسية والذي بث 

واملحطات  املحطات  مــن  كبري  عدد  عىل 
بينها  من  واملقروءة  املشاهدة  واملنصات 
قناة فرنسا 24 الواسعة اإلنتشار وعدد 
العاملية مثل منصة  الرقمية  املنصات  من 
)إي أف إي( االســبانية و)املونتري( التي 
تتخــذ من عاصمــة الواليــات املتحدة 
االمريكيــة واشــنطن دي يس مقرا لها 

وأيضا منصة )زي ديسباتش( املالطي
كما كان ملكتب قناة )روســيا اليوم( يف 
الرشق األوســط حضور الفت من خالل 
الذي قدم قصة خربية  السباق  وفدها يف 
كما تابع الفعاليات التي استمرت يومني 
بدأت يف جزيرة صــري بونعري ثم جزيرة 
ومكان  العرب  برج  بفندق  انتهاءا  القمر 
مراسم التتويج يف واجهة )دبي هاربور( 
وفد من مكتــب تلفزيون الغد التي تبث 
مــن القاهرة حيث اعــد تقريرا مطوال 
عن الســباق مع عدد مــن اللقاءات مع 

املسئولني واملتسابقني.

دبي ــ وام:

اللجنة  إدارة  مجلــس   عقــد 
اجتماعه  اإلماراتية  الباراملبية 
األول خالل عام 2022، مساء 
العامة  الهيئــة  بمقــر  أمس، 
للرياضة بدبي، برئاسة سعادة 
الهاميل،  فاضل  محمد محمــد 
وبحضور جميع أعضاء اللجنة 
يف تشــكيلها الجديــد، لتوزيع 
وتشــكيل  اإلدارية  املناصــب 
وتحديــد  النوعيــة  اللجــان 
الفرتة  بهــا  املنوط  األهــداف 

املقبلة.
تســمية  االجتمــاع  وشــهد 
سلطان  طارق  الدكتور  سعادة 
مجلس  لرئيس  نائباً  خادم  بن 
اإلدارة، وســعادة محمد راشد 
سلطان السويدي رئيسا للجنة 
تنميــة املــوارد والــرشاكات 
ماجد  وســعادة  املجتمعيــة، 
إدارة،  مجلس  عضو  العصيمي 
مصطفــى  طــالل  وســعادة 
للجنة  رئيسا  العطاس  أبوبكر 
الوطنية، وعائشــة  املنتخبات 
للجنة  رئيســا  مريان  عبدالله 
النســائية، والدكتور  الرياضة 
عبد الرزاق أحمد رشــيد أمينا 
ســالم  للجنة، وذيبان  ماليــاً 
أمينــاً عاماً،  املهــريي  محمد 
السويدي  حمد  ســالم  وأحمد 
القانونيــة،  للجنــة  رئيســاً 
الفاليس  أحمد  حسن  وعبدالله 
االتصــال  للجنــة  رئيســا 
املنظمــات  مــع  والتعــاون 
الدوليــة، وجمعة عيل ســعيد 
الطب  للجنة  رئيســا  النعيمي 

ومكافحة  والتصنيف  الريايض 
املنشطات.

كمــا ناقشــت اللجنــة خالل 
الخطــط  األول  اجتماعهــا 
ألصحاب  الرياضية  واملبادرات 
املقبلة  الفــرتة  خــالل  الهمم 
تنفيذها، ومناقشــة  ومتابعة 
كل مــا هو مرتبط بالنشــاط 
املحــيل ألصحــاب  الريــايض 
املتعلقة  واملســتجدات  الهمم، 
يف  اإلمارات  أبطال  بمشــاركة 

االستحقاقات املقبلة.
وقدم ســعادة محمــد فاضل 
معــايل  إىل  الهامــيل، الشــكر 
الله  عبــد  بن  أحمد  الدكتــور 
وزير  الفاليس  بالهــول  حميد 
الهيئة  والتعليم، رئيس  الرتبية 
إصدار  للرياضــة، عىل  العامة 
إدارة  مجلــس  تشــكيل  قرار 

اللجنة يف دورتها الجديدة.

كلمتــه  يف  الهامــيل-  وأكــد 
اللجنــة  أن   - االفتتاحيــة 
دورتها  يف  تستكمل  الباراملبية 
الــذي  املــرشوع  الجديــدة 
انطلــق عــام 2019 بإصدار 
لجنــة باراملبيــة منفصلة عن 
الرياضيــة، وذلك  االتحــادات 
تكميلية  مرحلة  البــدء يف  عرب 
للجنة،  الصحيــح  للتأســيس 
االتحادات  جميع  مع  بالتعاون 
قامت  التي  ســواء  الرياضية، 
بالفعل بإنشاء وحدات باراملبية 
وانضمت للجنة، أو التي بصدد 
من  بدعم  قريبــاً  بذلك  القيام 
للرياضة ســعياً  العامة  الهيئة 
الســتكمال املسرية كي تكون 
الرياضية  جميــع االتحــادات 
الباراملبيــة  للجنــة  منضمــة 
لتمثيــل  الفرصــة  وتعطــي 

أصحاب الهمم فيها.

التوفيــق  الرئيــس  وتمنــى 
اإلدارة، وأن  ألعضاء مجلــس 
قدر  عىل  ليكونــوا  يجتهــدوا 
إبراز  يف  واملساهمة  املسؤولية 
ألصحــاب  الريــايض  الــدور 
اللجنة  أهداف  وتحقيق  الهمم 

الباراملبية اإلماراتية.
فاضل  محمد  ســعادة  وأعرب 
لوكالة  الهامــيل، يف ترصيــح 
أنبــاء اإلمــارات/ وام / عــن 
تمنياتــه بــأن توفــق اللجنة 
يف  الجديد  بتشكيلها  الباراملبية 
الهمم  وضع رياضــة أصحاب 
يف املكانة التي تســتحقها عىل 
مختلــف املســتويات ســواء 
املحلية أو اإلقليمية أو الدولية.

وقال: “االجتماع األول تضمن 
اإلداريــة  املناصــب  توزيــع 
ورئاســة اللجــان النوعيــة، 
اإلسرتاتيجية  تحقيقاً لألهداف 

ضوئها، وتحديد  يف  نعمل  التي 
إيل  نســعى  النــي  األهــداف 
تحقيقهــا، خاصة أن ســقف 
الطموحات املوضوع لنا الفرتة 
من  يزيد  ما  كبري، وهو  املقبلة 

مسؤولياتنا”.
وأضــاف: “ الدعم الكبري الذي 
الرشيدة لرياضة  القيادة  توليه 
علينا  تحتــم  الهمم  أصحــاب 
وضع سقف طموحات مرتفع 
الفئة، خاصة  ألبنائها من هذه 
املاضية  الفــرتة  وخــالل  أننا 
اإلنجازات  مــن  العديد  حققنا 
وامليداليــات  والبطــوالت 
منا  يتطلب  مــا  الدولية، وهو 
يف  ومضاعفتها  عليها  الحفاظ 

املستقبل”.
وأوضح أن اللجان النوعية التي 
مختصة  ستكون  تشكيلها  تم 
معينة،  وأهداف  مهام  بتحقيق 
اللجان  أعضاء  أن  إىل  مشــرياً 
املكلفني  املســؤولية  قدر  عىل 
املنوط  ملهامهم  ومتفهمني  بها 

القيام بها .
الباراملبية  اللجنة  أن عمل  وأكد 
تكميلية  مرحلــة  يعد  الحــايل 
والتــي  التأســيس،  ملرحلــة 
 5 انضمام  شــهدت  قد  كانت 
إىل  مشــريا  رياضية،  اتحادات 
أن الفــرتة املقبلــة ستشــهد 
االتحادات  من  املزيــد  انضمام 
الهيئة  مع  بالتنسيق  النوعية، 
البوتشيا  مثل  للرياضة  العامة 
يحقق  القوة، بمــا  ورفعــات 
التعاون الريايض من  املزيد من 
الرياضة  مصلحة  تحقيق  أجل 

اإلماراتية.

اأبوظبي ـ وام:

 يواصل فريق الشــباب بمدرســة  أبوظبي لهوكي 
للشباب  لتمثيل منتخب  االمارات  استعداداته  الجليد 
يف بطولة التحدي اآلســيوي تحت 20 عاما، والتي 
الفرتة من 25 يونيو  ســوف تقام يف تايالند خالل 

الجاري إىل 2 يوليو املقبل.
ويخوض املنتخب منافساته يف البطولة التي تشارك 
التي تضم  فيهــا 8 منتخبــات، ضمن املجموعــة 
منتخبات املســتوى األعىل وهــم الفلبني وماليزيا 
األخرى كال من  املجموعــة  وتايالنــد، بينما تضم 

الهند وهونج كونج وسنغافورة وإندونيسيا.
ويســتعد املنتخب لخــوض املنافســات من خالل 
معســكر تدريب مقــام يف صالة ابوظبــي للتزلج 
بمدينة زايد الرياضية، وحصص يومية لرفع اللياقة 
البدنية واملستوى الفني لالعبني يستمر حتى موعد 

السفر إىل تايالند.
وســبق أن فاز منتخبنا للشــباب لهوكــي الجليد 
بامليدالية الفضية يف هذه البطولة والتي تقام سنويا 

ابتداء من عام 2017.
الجليدية قدم  للرياضــات  ابوظبي  نــادي  ان  يذكر 
مجموعة  وتجهيز  إعداد  خالل  ناجحاً من  موســم 
كبرية مــن الالعبني املواطنني الذين يعتربون الرافد 
األسايس للمنتخبات الوطنية يف هوكي الجليد، حيث 
توج ببطولة رئيس الدولة لهوكي الجليد يف ديسمرب 
الدولية  دبــي  الــدوري، وبطولة  املايض، وبطولة 
العالم  املنتخب بكأس  للسيدات، وســاهم يف تتويج 
لهوكي الجليد املستوى الثالث، وأخرياً الحصول عىل 
امليدالية الذهبية يف دورة األلعاب الرياضية الخليجية 

التي أقيمت بدولة الكويت الشهر املايض.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة19 الريا�سة
�شباب الإمارات لهوكي الجليد ي�شارك 

في بطولة التحدي الآ�شيوي بتايالند

الجمعة ١٧ يونيو ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥٠٧٠

ـ

اأبوظبي الدولية للكريكيت »تي 10« تنطلق نوفمرب املقبل

اللجنة البارالمبية الإماراتية توزع حقائبها الإدارية 
وتحدد اأهداف الم�ستقبل

اأ�سداء وا�سعة لملحمة »القفال« في ال�سحافة العالمية

اأبوظبي ــ وام:

أبوظبــي  نــادي  أعلــن   
انطالق  موعد  عن  للكريكيت 
النسخة الجديدة لعام 2022 
مــن بطولــة " أبوظبي تي 
الفرتة  يف  ُتقــام  10"، حيث 
 4 إىل  نوفمــرب   23 مــن 
استاد  يف   ،2022 ديســمرب 

زايد للكريكيت.
البطولة  أبوظبي  وتستضيف 
للمرة الرابعة بموجب رشاكة 
 5 ملدة  اسرتاتيجية  حكومية 
الثقافة  دائــرة  بــني  أعوام 
والسياحة -أبوظبي ومجلس 
أبوظبــي الريــايض ورشكة 
"ســبورتس مانجمنــت" و 

أبوظبي للكريكيت.
وحظيــت النســخة املاضية 
أبوظبــي  بطولــة  مــن 
قيمتها  بارتفــاع  للكريكيت 
االقتصاديــة حيــث بلغــت 
دوالر، كما  621.2 مليــون 
اســتقطاب 342  يف  نجحت 
مليون مشــاهد للبث املبارش 
والرقمــي،  التلفزيونــي 
ممــا أدى إىل زيــادة قيمتها 
التسويقية إىل 279.3 مليون 
بحسب   81% بنسبة  دوالر 

يوجوف سبورت.
 1.4 البطولة  حققــت  كما 
مليار مشــاهدة عىل مختلف 
منصات التواصل االجتماعي، 
وأكثــر مــن 115 مليــون 
للمحتوى  فيديو  مشــاهدة 
الرقمــي، ممــا أدى إىل فوز 
النســخة املاضيــة للبطولة 
بجائــزة "أفضل اســتخدام 
للوســائل التقنيــة ومواقع 
يف  االجتماعــي  التواصــل 

خالل  الريايض" وذلك  املجال 
حفل توزيــع جوائز صناعة 
األوسط / الرشق  الرياضة يف 

./SPIAS
العواني  حمــد  عارف  وقال 
أمــني عام مجلــس أبوظبي 
خــالل  مــن   " الريــايض: 
رشاكتنــا يف بطولة "تي 10 
وريادتها  بها  نفخــر  " التي 
تعزيز  يف  العامليــة، نجحنــا 
كعاصمة  أبوظبــي  مكانــة 

الكريكيت،  لرياضــة  عاملية 
وأظهرنــا إمكانياتها املميزة 
يف بناء واستضافة واحدة من 
أكثر مسابقات الكريكت قوة 
يؤكد نجاحنا  العالم، وهذا  يف 
يف تحقيــق أحد أهم األهداف 
لحكومــة  االســرتاتيجية 
وتقديم  بإنشــاء  أبوظبــي 
يف  تســهم  رياضية  فعاليات 
تعزيــز مكانــة اإلمارة عىل 

النطاق العاملي".

حارب �سهيل: الفوز بجائزة اأف�سل لعب 
يف اآ�سيا على راأ�س اأولوياتي

دبي ــ وام:
 

أكد حــارب عبد الله ســهيل 
نجــم فريــق شــباب األهيل 
ومنتخب اإلمارات لكرة القدم 
أفضل  ســيكون  القــادم  أن 
الرغم  عىل  الوطني  للمنتخب 
إىل  التأهل  يف  اإلخفــاق  مــن 
العالم 2022،  كأس  نهائيات 
يف  اسرتاليا  أمام  الخسارة  بعد 
اآلســيوي ضمن  لقاء امللحق 
مشوار التصفيات، والذي أقيم 

بداية الشهر الجاري.
وتحــدث النجم الصاعد خالل 
حوار مع وكالة أنباء اإلمارات 

الكثري من األمور  / وام/ عــن 
بشــأن  حوله  أثــريت  التــي 
وتلقيه  الخارجــي،  االحرتاف 
العديد من العروض األوروبية، 
دار  ما  كواليس  عن  وكشــف 
مباراة  عقب  املالبس  غرفة  يف 
أمام اسرتاليا  الوطني  منتخبنا 
يف امللحــق اآلســيوي، وعــن 
املستقبلية  وطموحاته  أهدافه 
مع ناديه شــباب األهيل، ومع 
املنتخب الوطني، خصوصا بعد 
فوزه بجائــزة أفضل العب يف 
التي  اآلســيوي  امللحق  مباراة 
اإلمارات  منتخبي  بني  جمعت 

واسرتاليا
واعترب حارب ســهيل أن عدم 
إىل  الوطني  منتخبنــا  تأهــل 
نهاية  مونديــال 2022 ليس 
الجيل  وأن  املطــاف، خاصــة 
به مجموعــة مميزة  الحــايل 

قادرة  الالعبني، ســتكون  من 
خالل  األفضــل  تحقيق  عــىل 
الفــرتة املقبلة، حيــث ينتظر 
من  العديد  يف  املنافسة  املنتخب 
البطوالت من بينها كأس آسيا 
2023، وكأس الخليج العربي، 

وكأس غرب آسيا.
وأوضح نجم منتخب اإلمارات 
أن حصولــه عىل جائزة "نجم 
مبــاراة  خــالل  املســتقبل" 
اإلمــارات واســرتاليا بامللحق 
اآلسيوي رشف كبري ودافع له 
من أجــل تقديم األفضل خالل 
كل  أن  املقبلــة، مؤكدا  الفرتة 
الالعبني قدموا ما لديهم خالل 
املباراة ولــم يقرصوا يف األداء 
اإلماراتي  املنتخــب  كان  حيث 
ندا قويا لنظريه األســرتايل بل 
الفرتات  بعض  يف  عليه  وتفوق 

من اللقاء.

وروى ما دار يف غرفة املالبس 
عقب مباراة اسرتاليا .. مؤكدا 
الجميع،  الحزن سيطر عىل  أن 
عىل  اتفقوا  الجميــع  أنهم  إال 
أن  املمكن  أن مــا حدث مــن 
الوطني  ملنتخبنا  خــريا  يكون 
حتى  املقبلة،  للفرتة  ودرســا 
أفضل،  بشــكل  الجميع  يعمل 
وأن الخــري ينتظرنا بالصعود 

مبارشة إىل مونديال 2026.
وعن شــباب األهــيل.. أكد أن 
املقبل  املوسم  فريقه سينافس 
البطــوالت، وأن ما  عىل كافة 
حدث خالل الفرتة املاضية كان 
ألســباب عدة منها اإلصابات، 
إال أن الفريــق ال يــزال أمامه 
أن يقدمه  الــذي يمكن  الكثري 
اإلعداد  املقبل يف ظل  املوسم  يف 
الجيد والدعم الكبري من اإلدارة 

يف الوقت الحايل.

�شور »بديعة« ولقطات تجوب كل القارات

دبي-الوحدة:

احتفــى فهد عبدالله بن جمعــة، نائب رئيس 
األول  أمس  مجلســه  يف  القوى  ألعــاب  اتحاد 
بمدينة الرمــس يف إمارة رأس الخيمة، بنجمي 
الكرة السودانية السابقني الدكتور عيل قاقرين 
نجم املنتخب الوطني السوداني، ونادي الهالل، 
فضالً عن عمله كســفري للسودان يف عدد من 
الــدول اإلفريقية والعربيــة، والخبري الكروي 
الســوداني  املنتخب  عبدالخــري، العب  الجييل 

ونادي املريخ، والخبري الكروي.
السودان  الجميل” يف  نجوم “الزمن  الوفد  ضم 
وهم فوزي التعايشة، بشارة عبدالنضيف، دفع 

الله حاج سعيد، أبوعبيدة املكي، أبوالعز أحيمر، 
محمد سيماوي، الميدو، بجانب كابتن مهدي، 

أمري عبدالوهاب، خالد عمر ويوسف بابكر.
بالحارضين، وقدم  ترحيبه  وأعلن فهد عبدالله 
الدعوة، والحرص عىل  تلبيتهم  الشكر عىل  لهم 
قدامى  إن  الخيمة، وقــال  رأس  إىل  الحضــور 
جهدهم،  عصارة  قدموا  السودانيني  الرياضيني 
وأثروا الساحة الرياضية السودانية والخليجية، 
بإبداعهــم الجميل الذي ظل متقــداً يف الذاكرة 
جيل،  جيــالً بعد  األجيال  الرياضيــة، تتناقله 
تســتلهم منه القيم الفاضلة واإلبداع الجميل، 
التطور  لتحقيق  الكبرية  الدروس  وتستفيد من 

الريايض املنشود.

فهد عبداهلل بن جمعة يحتفي بنجمي ال�سودان 
قاقرين واجليلي 



    

»مشوار مع ملهم« يفتح باب التسجيل لعشاق »مشوار مع ملهم« يفتح باب التسجيل لعشاق 
»األنيميشن«»األنيميشن«

يقظ  ليــي  حــارس  ســاهم 
أثــارت قصاصة رشيط الصق 
مقر  يضم  مبنــى  يف  باب  عىل 
يف  الديموقراطــي  الحــزب 
واشــنطن فضوله، يف الكشف 
التي  ووترغيت  فضيحــة  عن 
الرئيس  باســتقالة  تســببت 
أبلغ  نيكسون، بعدما  ريتشارد 
الرشطة يف 17 يونيو 1972.

عمليــة  وراء  أن  وتبــن 
التــي  »الرسقــة« الفاشــلة 
للتــو فضيحة من  اكتشــفها 
كلف  الثقيــل. فقــد  العيــار 
بالبيت  ارتباط  عىل  مسؤولون 
بزرع  رجال  خمســة  األبيض 
والتقــاط  تجســس  أدوات 
عن  بحثا  داخلية  لوثائق  صور 
معلومــات تــورط معارضن 

لنيكسون.
وللمرة  ذلك  عىل  ســنتن  بعد 
البــاد،  تاريــخ  يف  الوحيــدة 
الجمهوري  الرئيــس  اضطــر 

طمــس  بمحاولــة  املتهــم 
لتجنب  االستقالة  إىل  القضية، 

مهانة إقالته.
يونيــو   17 إىل   16 ليــل 
فرانك  الحــارس  1972 كان 
ويلــز البالــغ 24 عاما يقوم 
بجولتــه االعتيادية يف ممرات 
يف  الفخم  ووترغيــت  مبنــى 
عندما  األمريكيــة  العاصمــة 
الصق  رشيط  قصاصة  الحظ 
بــاب يف طابق تحت  عىل قفل 
األرض ما حال دون أن يوصد.

فبادر  بداية  قلقه  األمر  يثر  لم 
إىل إزالــة الرشيــط الاصــق 
وواصل  جيبــه  يف  ووضعــه 

جولته،
وجود  الحظ  عودته  عند  لكن 
قصاصة أخرى واشتبه عندها 
فورا  رسقة. فاتصل  بمحاولة 
بالرشطــة. وقــد أدى ويلــز 
دوره لثــوان قليلــة يف مطلع 
من«  بريزيدنت  ذي  فيلم »آل 
ريدفورد  روبــرت  بطولة  من 

وداستن هوفمان.

 وصلــت امــرأة مــن والية 
من  منزلهــا  إىل  كناتيكيــت 
العمل لتجد منزلها محتاً من 

قبل ضيف اليخطر عىل بال.
ديفيــس  شــانون  وقالــت 
يف  منزلها  إىل  وصلــت  أنهــا 
وينســتيد يوم االثنن املايض 
بالخارج وهي  لتجد قطتهــا 
مرعوبة  النافذة  اتجاه  تحدق 

وبطريقة غري عادية.
WFSB- لـ  ديفيس  وقالت 

TV:  كانت نظرة غريبة عىل 
أن  أالحظ  ولــم  القطة  وجه 
الخارج كما  الستارة كانت يف 
أنني رأيت حينها ظًا يســري 
بجــوار النافذة، واكتشــفت 

دًبا كبريا  أن  ديفيس حينهــا 
وشــق  النافذة  مــن  دخــل 

طريقه إىل مطبخ البيت.
الفــور طلبت ديفيس،  وعىل 
التــي نرشت مقطــع فيديو 
 ،FaceBook عىل  للدب 

املساعدة من أحد الجريان.
جرى  مــا  املــرأة  ورشحت 
يقرع  الجار  بــدأ  الحقا حن 
البــاب، حيث« دخل الدب إىل 
نافذتي».  غرفتي وتسلق من 

بحسب موقع”يو بي آي”.

أمعــن علماء فلــك النظــر يف كوكبة تعج 
سحابة  الرتياء- وهو  ســديم  يف  بالنجوم 
الغــاز والغبار بجوار مجرتنا-  ضخمة من 
النجوم  مياد  آلليات  جديد  بفهم  ليخرجوا 
مع تمكنهم من رؤية صورة مبهرة للكون.

وقال باحثون أمس األربعاء إن ماحظاتهم 
قدمــت نظرة ثاقبة عــن التفاعل بن قوة 
الجاذبية التي ال تقاوم والتي تحرك تكوين 
الطاقة  الهائلة من  الكميــات  النجوم وبن 
يف  الضخمة  اليافعة  النجــوم  تضخها  التي 
القريبة والتي يمكن أن تمنع والدة  بيئاتها 

النجوم.
وسديم الرتياء، املوجود يف مجرة ??تابعة 
ملجرة درب التبانة تســمى سحابة ماجان 
الكــرى، عبارة عن شــبكة مــن النجوم 
والغاز والغبار يبلغ قطرها نحو 600 سنة 
التي  ضوئية. والسنة الضوئية هي املسافة 
يقطعها الضوء يف الســنة وتســاوي 9.5 

تريليون كيلومرت.
ويقع ســديم الرتياء عــىل بعد 170 ألف 
ســنة ضوئية تقريبا مــن األرض، وُيطلق 

عليه رسميا اسم 30 دورادوس ، يف إشارة 
كوكبة  اتجاه  لألشــياء يف  تعريفي  رقم  إىل 

دورادو.
الرتياء ألن بعض  ويطلق عليه اسم سديم 
بنيتــه تظهر كخيوط متوهجــة من الغاز 

العنكبوت.  بأرجل  تذكــر  والنجوم  والغبار 
الكون  السديم تركيب  ويشــبه تكوين غاز 
يف وقــت مبكر من تاريخــه، إذ كان يتألف 
يف معظمــه مــن الهيدروجــن والهيليوم 

فحسب.

الفن  تعزيز ودعم  املتخصصة يف  أعلنت »فن«، املؤسســة 
اإلعامي لألطفال والناشــئة يف دولة اإلمارات، التي تتخذ 
من الشــارقة مقراً، عــن فتح باب التســجيل يف برنامج 
الفنية  املهارات  إىل صقل  يهدف  ملهم«، الذي  »مشوار مع 
واإلبداعيــة للشــباب يف الفئة العمريــة )18-15(، ممن 
يرغبــون يف تطوير قدراتهم وتحويل شــغفهم يف صناعة 

األفام املتحركة »األنيميشن« إىل مهنة مستقبلية.

الذين لديهم خرات  اليافعن  التدريبي  ويستهدف الرنامج 
وتجــارب يف الرســوم املتحركة ثنائية األبعاد، إذ ســيتم 
تطويــر مهارات وخرات املشــاركن لتحويــل أفكارهم 
إىل رســوم متحركة باســتخدام برامج الرسوم املتحركة 

املناسبة ملستوى خراتهم، وأجهزتهم الخاصة.
وســُتجرى مقابات لتقييم الطلبات املقدمة عىل أســاس 

اهتمامات أصحابها وهواياتهم.

يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة  أسسها را�ضــد بن عوي�ضة سنة ١٩٧٣م 

أكدت النيابة العامة الســعودية أن اململكة أولت كبري الســن حماية 
فائقــة وعناية مخصصة، وأقّرت يف هــذا الباب »نظام حقوق كبري 
السن ورعايته« الذي يحوكم إجراءات التعامل مع هذه الفئة الغالية 
مــن املجتمع. وأوضحــت النيابة العامة يف تغريدة عر حســابها يف 
»تويرت« بمناسبة اليوم العاملي للتوعية بشأن إساءة معاملة املسنن، 
أن املادة الثالثة من النظام كفلت لكبري الســن حق العيش مع أرسته، 
وعليها إيواؤه ورعايته، وتكون املســؤولية يف ذلك عىل أفراد األرسة 

وفقا للتسلسل املنصوص عليه يف املادة السادسة من النظام.
وأشارت النيابة إىل أن النظام يف املادة الـ15، شدد عىل أنه يحظر عىل 
العائــل الترصف يف مال كبري الســن دون موافقته، ويحظر اإلخال 
عمدا بحماية حقوق كبري الســن املحتاج ورعايته، كما ُتحظر إساءة 

الترصف عمداً يف مال كبري السن ملن أوكلت إليه سلطة الترصف.

اكتشف باحثون آثاًرا ألقدام ديناصورات يف لبنان؛ حسبما أفادت مصادر 
رسمية مؤخًرا. جاء ذلك بعد أن وجهت املديرية العامة لآلثار يف وزارة 
الثقافــة اللبنانية خطاًبا إىل محافظ جبــل لبنان محمد املكاوي، لفتت 
فيه إىل اكتشــاف “معلم جيولوجي ملسار أقدام ديناصورات، يف منطقة 

غوسطا يف جبل لبنان”.
وأشــارت املديرية يف كتابها إىل أن “آثــار الديناصورات تمتد عىل طول 
حائط ملسافة أكثر من 500 مرت”، وقالت إنها تعود لنحو 125 مليون 

سنة.
ومن جهته، قــال املدير العام لآلثار يف وزارة الثقافة رسكيس الخوري 
لوسائل إعام محلية: إن “وجود آثار أقدام الديناصورات يشري إىل أنها 

مرت من املنطقة املذكورة”.

 هاتف: 065541133
فاكس: 065541166
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انفجار  حدوث  عن  علماء فلك  كشف 
الشمس، حيث مر رسيعاً  داخل  هائل 
عــىل األرض صباح أمــس األربعاء، 
محذريــن مــن أنــه قد يتســبب يف 
أرضية  مغناطيسية  عواصف  حدوث 
ينجم  قد  أليام، والتي  طفيفة تستمر 
عنها العديــد من األرضار ومن بينها 
الكهربائي يف مناطق  التيــار  انقطاع 

مختلفة حول العالم.
وذكــرت صحيفــة ”ديــي ميــل“ 
الريــاح  انفجــار  أن  الريطانيــة 
الشمســية، والذي يسمى ”االنبعاث 
اإلكليــي“، أعطــى كوكبنا  الكتــي 
الساعة  يف  )أمس(  خاطفة“  ”رضبة 
الرشقي )4:37  00:37 بالتوقيــت 

بتوقيت غرينتش(.
أن ”االنبعاث  ورشح علمــاء الفلــك 

غيوم  عن  اإلكليي“ عبــارة  الكتــي 
الطاقة  عاليــة  البازما  مــن  كبرية 
من  تندلــع  والتــي  واملغناطيســية 
الشمس، حيث يمكن أن تحدث عندما 
تتســبب عاصفة عىل سطح الشمس 
يف تكوين زوبعــة عند قاعدة حلقات 

البازما التي تنطلق من السطح.
نتوءات  الحلقــات  هــذه  وتســمى 
وعندما تصبح غري مستقرة يمكن أن 
تنكرس، حيث يتحرر ”االنبعاث الكتي 

اإلكليي“ يف الفضاء.
نتيجة النفجار  امــس  الثوران  وكان 
تسجيله  تم  الحركة  بطيء  شــميس 
املــايض، واســتمر 8  االثنن  يــوم 
شمسًيا،  توهًجا  أنتج  حيث  ساعات، 
وتم تسجيله يف فئة االنفجار الشميس 

”املتوسط“.
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للخطوط  تابعة  طائرة  شهدت 
الجويــة الريطانية، حالة من 
إثر حــدوث ترسب  الفــوىض 
داخل  وغريــب  كبــري  ميــاه 

مقصورة الركاب.
وقالــت صحيفــة “الصــن” 
عىل  حصلت  التــي  الريطانية 
طاقم  إن  الحادثة  يوثق  فيديو 
الجويــة  الخطــوط  طائــرة 
وقف  عبثا  حــاول  الريطانية 
التي كانت تسقط  املياه  ترسب 
مثل املطر، وفقا لسكاي نيوز.

أنه  الترسب  هذا  يف  واملشــكلة 
وقع بينما كانت الطائرة تحلق 
مرت، أي  ارتفــاع 9 آالف  عىل 

فوق السحاب.

 وكانــت الطائــرة قد غادرت 
لندن، الجمعة  يف  هيثرو  مطار 
مطار  يف  وحطــت  املاضيــة، 
واشنطن  األمريكية  العاصمة 

التايل. يف اليوم 
الحــظ، وقع  لحســن  لكــن 
الرحلــة  نهايــة  يف  التــرسب 

تقريبا.

المياه تغمر مقصورة ركاب طائرة فوق السحاب.. 

السجن وغرامة 500 ألف عقوبة إساءة معاملة 
كبار السن في السعودية

»قصاصة شريط الصق«.. هكذا ُكشفت فضيحة 
»ووترغيت« المدوية

اكتشاف آثار ألقدام ديناصورات عمرها 
125 مليون سنة في لبنان

لم يعّد مسلسل )سكويد جيم( )لعبة 
األكثر  الجنوبي  الحبار(، الكــوري 
نتفليكس،  شــبكة  عىل  مشــاهدة 
خيايل،  تلفزيوني  مسلســل  مجرد 
البث الضوء  أن أعطــت خدمة  بعد 
واقعية  منافســة  »ألكر  األخرض 
لها عىل اإلطاق« تحت اسم »لعبة 

الحبار.. التحدي«.
لكــن وعىل خاف املسلســل الذي 
تكــون فيه الرهانــات عىل الحياة 
أو املوت، فإن أســوأ مصري ممكن 

تضم 456 العباً  املسابقة، التي  يف 
ســيكون الخروج منهــا من دون 
الحصــول عىل الجوائــز التي تبلغ 
دوالر، والتي  قيمتها 4.56 ماين 
تقول »نتفليكس« إنها أكر جائزة 
بمبلــغ مقطوع يف تاريــخ برامج 

التلفزيونية. الواقع 
أكثر  الحبــار«  وأصبــح »لعبــة 
املسلســات مشــاهدة عىل منّصة 
»نتفليكــس« عندما بدأ عرضه يف 

سبتمر املايض.

بجائزة كبرى 
ودون نهاية قاتلة.. 
حان وقت مسابقة 

»سكويد جيم«

يتوقع الخــراء القضاء التام عىل 
نتيجة  املهمــة  املحاصيل  بعــض 
الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، 
اآلخر  بعضها  يصبــح  قد  حن  يف 
نادراً ومكلفاً، كالشوكوالته واملوز 
والبطاطــس،  والقهــوة  واألرز 
حســبما ذكــرت مجلــة »غرين 

كوين« الصادرة يف هونغ كونغ.
القضــاء عىل نبات  فمــن املمكن 
الكاكاو تماماً بحلول عام 2050، 
كما توقعت دراسة حديثة صادرة 
الريطانية  أكســرت  جامعــة  عن 
إمكانية القضاء عىل املوز بســبب 

املعاكسة بحلول  املناخية  الظروف 
العام نفسه.

وأفــاد تقريــر ملنظمــة الغــذاء 
املياه  موارد  والزراعة »الفاو« أن 
لزراعة  األرايض  وتشــح  ستخف 
األرز، ال سيما يف آسيا، حيث يمكن 
لزراعة  األرض  قابلية  تنخفض  أن 
محاصيــل األرز بأكثر من 50 % 
املقبل. وأفاد عدد من  القرن  خال 
معرضة  البن  حبــوب  الخراء أن 
لخطــر االنقراض. كما قد يضطر 
البطاطس  أطباق  توديع  إىل  البرش 

بسبب تغري املناخ.

منها الكاكاو والموز 5 أطعمة قد تختفي بسبب تغير المناخ
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