
 القاهرة-)د ب ا(:

أعلنت وزارة االســتثمار الســعودية 
توقيع 14 اتفاقية بقيمة استثمارات 
تتجاوز 29 مليــار ريال بين القطاع 

الخاص السعودي والمصري.
 وأكدت يوم الثالثاء مصر والسعودية 
الموقــف والمصيــر  علــى وحــدة 
القضايا  مجمــل  تجــاه  المشــترك 
ذات  والدولية  اإلقليميــة  والتطورات 

االهتمام المشترك.
جاء ذلك في البيان الختامي المشترك 
األمير  الســعودي  العهد  ولي  لزيارة 
محمد بن ســلمان لمصر ولقائه مع 

الرئيس عبد الفتاح السيسي .
وبحســب البيان الصادر يوم الثالثاء  
المباحثات  الجلســة  خــالل  "جرى 
بيــن الرئيس السيســي وولي العهد 

السعودي

اأبوظبي-وام:

الخيرية  لألعمــال  زايــد  مؤسســة   وقعــت 
األحمر  للصليب  الدولية  واللجنة  واإلنســانية، 
مذكرة منحة بقيمة 14,7 مليون درهم إماراتي 
/4 ماليين دوالر أمريكي/ بهدف المساهمة في 
التشغيلية واإلدارية لمستشفى  النفقات  تغطية 
الشــيخ زايد في كابول ومستشفى الشيخ زايد 
باإلضافة  أفغانستان  في  خوست  في  التعليمي 
للمســاهمة فــي دعــم القطــاع الصحي في 
افغانســتان، وذلك فى اطارشــراكة فعالة بين 
الطرفين للمســاهمة في دعم منظومة القطاع 

الطبي في أفغانستان.
سالم  حمد  سعادة  المؤسسة  عن  المذكرة  وقع 
لمؤسســة  العام  العامري، المدير  كردوس  بن 
زايد لألعمال الخيرية واإلنســانية، وعن اللجنة 
اللجنة  بعثة  دالتون رئيسة  السيدة كلير  الدولية 

الدولية للصليب األحمر في االمارات.
وتعد المذكرة ثمرة تعاون وتنسيق بين الجانبين 
في العديد من مجاالت العمل اإلنساني، من أجل 
تعزيز هذه الشراكة لمد جسور التواصل العملي 
واالرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في أوجه 

النتائج المرجوة. الدعم لتحقيق 

دبي-الوحدة:

 تّوج تحــّدي القراءة العربي في دورته 
أربط  أحمد علي  الطالبة نجاد  السادسة 
بالصف الحادي عشر في مدرسة المعهد 
دولة  مســتوى  بطلًة على  اإلســالمي 
جيبوتي من بين 1,189 طالب وطالبة 
األكبر  القرائية  التظاهرة  في  شــاركوا 

من نوعها عالمياً باللغة العربية.

وتم إعالن اســم الفائــزة خالل فعالية 
العربي،  القراءة  لتحدي  الختامي  الحفل 
السعودية  المدرسة  برعاية  أقيمت  التي 

في جيبوتي.
على  النهائية  التصفيــات  إلــى  وتأهل 
أوائل، اختارت  عشرة  جيبوتي  مستوى 
على  التحدي  بطل  التحكيم  لجان  منهم 
هذا  لدورة  الجيبوتي  الوطني  المستوى 

العام.

 مو�سكو-)د ب ا(:

 أعلن الرئيس الروسي فالدمير بوتين نشر أنظمة 
دفاع جوي وصواريخ جديدة للجيش.

أكاديميات  خريجي  لقاء مــع  خالل  بوتين  وقال 
إلى  الثالثــاء » باالضافة  الروســي يوم  الجيش 
المعركة،  أرض  فــي  بالفعل  المجربة  األســلحة 
وصلت أول أنظمة دفاع جوي اس 500-، التي ال 
يوجد مثيل لها في العالم«. ويشار إلى أن النظام 
الدفاعي روســي الصنــع اس 500- يصل مداه 
للجيش  لنحو 500 إلى 600 كيلومتــر. ووفقا 
أقمــار اصطناعية  النظام إســقاط  ، يمكن لهذا 

وأسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت.
صاروخ  باختبار  يقوم  الجيش  أن  بوتين  وأضاف 
سوف  للقارات، الذي  العابر  البالســتي  سارمات 

يدخل الخدمة بحلول نهاية العام.

لوك�سمبورج-)د ب اأ(:

 أبدى العديد من الوزراء األوروبيين تفاؤال يوم الثالثاء 
المرشحة  الدولة  صفة  لمنح  التفاق  التوصل  بإمكانية 
لعضوية االتحاد األوروبي لكل من أوكرانيا ومولدوفا.

أسيلبورن،  جان  لوكســمبورج  خارجية  وزير  وصرح 
قبــل اجتماع مع نظرائه في االتحــاد األوروبي، بأنه 
"ال توجد دولــة واحدة" داخل االتحاد األوروبي لديها 
مشــاكل مع هذه الخطــوة. وقال الوزير الفرنســي 
كليمان بيون :"أعتقد أن إجماعا يتشــكل"، لكنه دعا 
إلى الحذر كون مثــل هذا اإلجراء يطلب موافقة كافة 

الدول األعضاء في االتحاد األوروبي الـ27 .
"ويعقد وزراء شــؤون االتحاد األوروبي اجتماعا في 
لوكســمبورج لتهيئة األرضية الجتماع القادة المقرر 
في بروكســل في وقت الحق من هذا األسبوع، والذي 

يتصدر جدول أعماله التوسعة المستقبلية للتكتل.

يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة أسسها را�ســد بن عوي�سة  سنة ١٩٧٣م

دعم وا�ســع لمنــح اأوكرانيا �سفــة دولة 
مر�سحة لع�سوية التحاد الأوروبي

تتويج نجاد �أحمد علي �أربط بطلًة لتحدي 
�لقر�ءة �لعربي في جيبوتي

م�ستوطن اإ�سرائيلي يقتل فل�سطينياً 
طعناً ب�سكين  أبوظبي-وام:

 أدانت دولة اإلمارات بشدة الهجوم اإلرهابي الذي وقع في مدينة غاو 
شمال جمهورية مالي، وأسفر عن مقتل نحو عشرين من األبرياء.

وأكــدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة اإلمارات تعرب عن 
اســتنكارها الشــديد لهذه األعمال اإلجرامية، ورفضها الدائم لجميع 
أشــكال العنف واإلرهاب التي تســتهدف زعزعة األمن واالســتقرار 

وتتنافى مع القيم والمبادئ اإلنسانية.
وأعربت الوزارة عن خالص التعازي لحكومة مالي وشــعبها الصديق، 

وألهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء.

الله-)د ب أ(: رام 
 أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن مستوطنا إسرائيليا قتل فلسطينيا 

طعنا بسكين في الضفة الغربية يوم الثالثاء.
وأفــادت الوزارة في بيان بـ«استشــهاد الشــاب » علي حرب » بعد 
إصابته بطعنة مباشرة في القلب بسكين مستوطن في منطقة اسكاكا 

في سلفيت«.
ويعيش أكثر من نصف مليون مســتوطن إسرائيلي في الضفة الغربية 

المحتلة إلى جانب زهاء 7ر2 مليون فلسطيني.

 الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في مالي

غزة-رويترز:

 قــال مصــدران في حركــة المقاومة اإلســالمية 
)حماس( الفلســطينية إن الحركة قررت اســتئناف 
عالقاتها مع ســوريا بعد عشر سنوات من مقاطعة 
الرئيس  لحملة  معارضتها  بســبب  دمشــق  قيادتها 

السوري بشار األسد على انتفاضة ضد حكمه.
وقال مسؤول بالحركة طلب عدم الكشف عن هويته 
إن "الطرفين عقدا لقاءات على مستويات قيادية عليا 
لتحقيق ذلك". وقال مســؤوالن بالحركة إن حماس 
العالقة مع سوريا".  باإلجماع إلعادة  "اتخذت قرارا 
ولم يرد مســؤول ســوري حتى اآلن على طلب من 

رويترز للتعليق.
اســتهدفت  التي  االنتفاضة  علنا  زعماء حماس  وأيد 
اإلطاحة بحكم أســرة األســد وغادروا مقارهم في 

دمشق. وأثار ذلك غضب إيران حليفهما المشترك.

»حما�س« تقرر ا�ستئناف عالقاتها مع �سوريا 
بعد انقطاع 10 اأعوام

بوتيــن: اإدخال اأنظمــة دفاع جوي 
جديدة للجي�س الرو�سي
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»تتمة ص 88««
»تتمة ص 88««»تتمة ص 88««

»مليون مبرمج عربي« حققت نقلة نوعية في تمكين 
�ل�شباب �لعربي

»ز�يد للأعمال �لخيرية« تدعم 
�لقطاع �ل�شحي في �أفغان�شتان 

بـ 14.7 مليون درهم

اأبوظبي-وام:

الوطنية "أدنوك" يوم  أبوظبي  بترول   أعلنت شــركة 
تصنيعها  يمكــن  شــراء منتجات  عزمها  الثالثاء عن 
محلياً تبلغ قيمتهــا 70 مليار درهم /19 مليار دوالر 
أمريكي/، جاء ذلك خالل مشاركتها في منتدى "اصنع 
في اإلمــارات" الذي ُيعقد في "مركز أدنوك لألعمال" 

بأبوظبي.
ووقعت "أدنوك" خالل المنتدى اتفاقيات مع مصنعين 
محليين ودوليين لتوفير نســبة مــن احتياجاتها التي 
التي تصنع  والمــواد  المنتجات  لشــرائها من  تخطط 
محلياً بقيمة تبلغ 21 مليار درهم إماراتي /5.7 مليار 

دوالر أمريكي/.

اأبوظبي-وام:

فترة  أن  الرئاســة  وزارة شــؤون   أعلنت 
الشيخ  الوطن  فقيد  الرســمي على  الحداد 

خليفة بــن زايد آل نهيــان " رحمه الله" 
الموافق  21 من  اليــوم  نهاية  تنتهي مع 
شهر يونيو الجاري ، على أن ترفع األعالم 
اليوم األربعاء الموافق  22 من شهر يونيو 

الجاري الساعة التاسعة صباحاً.
رحم الله الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
الفردوس األعلى جزاء ما قدمه  وأســكنه 

إلى شعبه وأمته.

»�أدنوك« تعتزم �شر�ء منتجات 
يمكــن ت�شنيعها محليــًا بقيمة 

70 مليار درهم

»تتمة ص 88«« »تتمة ص 88««

»تتمة ص 88««

»تتمة ص 88««

ال�شع�دية وم�شر ت�ؤكدان على وحدة الم�شير الم�شترك ال�شع�دية وم�شر ت�ؤكدان على وحدة الم�شير الم�شترك 
تجاه الق�شايا الإقليمية والدوليةتجاه الق�شايا الإقليمية والدولية

دبي-وام:

مبرمج  مبــادرة "مليــون   أتاحت 
بن  مبــادرات محمد  عربي"، إحدى 
والتي  العالميــة  مكتوم  آل  راشــد 
دبــي  أشــرفت عليهــا مؤسســة 
عام 2017  إطالقها  منذ  للمستقبل 

أربعــة أعوام،  الفرصة  وعلى مدار 
عربي  مبرمــج  مليون  مــن  ألكثر 
المبادرة  للتسجيل والمشــاركة في 
األكبر من نوعهــا في المنطقة من 
أي مكان في العالم، وذلك عبر منصة 
"يوداســتي" التعليميــة الرقميــة 
المتخصصــة في توفيــر المحتوى 

مجاالت  فــي  الرقمــي  التعليمــي 
التكنولوجيــا المتقدمــة المطلوبة 
البيانات  العمل، مثل علوم  في سوق 
والحوســبة  والــذكاء االصطناعي 
وتعلم  اإللكتروني  واألمن  السحابية 

اآللة، وغيرها.

رف��ع الأعالم �شباح الي�م بعد نهاية فترة الحداد على 
ال�شيخ خليفة »رحمه الله«

وزارة �سوؤون الرئا�سة : 

البلدان يوقعان 14 اتفاقية بقيمة ا�ستثمارات تتجاوز 29 مليار ريال 

دبي-وام:

اكتمال  الثالثاء عــن   أعلنت شــركة "جوجل" يــوم 
اإلمارات والســعودية ومصر  ناشــئة من  13 شركة 
 Startup" مشــاركتها بالمرحلة األولى من برنامج
Expedition" الــذي يهدف لتعزيز نمو الشــركات 
الناشئة باســتخدام استراتيجيات تســويق فعالة في 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
وشــارك في هذا البرنامج الممتد لستة أشهر شركات 
في مجاالت مختلفة تشمل التكنولوجيا المالية والبيع 
الغذاء،  وتكنولوجيا  الصحية  والتكنولوجيــا  بالتجزئة 
تم اختيارها اســتنادا إلى خططها في النمو والتزامها 
بإجراء تجارب تسويقية عديدة خالل البرنامج وبعده.

13 �شركة من �لإمار�ت و�ل�شعودية 
»جوجل«  وم�شــر �شمــن برنامــج 

لتعزيز �لت�شويق �لرقمي

رئي�س الدولة ورئي�س وزراء رومانيا يبحثان اأوجه رئي�س الدولة ورئي�س وزراء رومانيا يبحثان اأوجه 
التعاون بين البلدينالتعاون بين البلدين

اأبوظبي-وام:

 اســتقبل صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه 
الله" يوم الثالثاء ــ في قصر البحر ــ 
وزراء  رئيس  تشيوكا  نيكوالي  معالي 

جمهورية رومانيا الصديقة .
رئيس وزراء  بزيــارة  ورحب ســموه 
إلى  متطلعاً  المرافــق  والوفد  رومانيا 
ما تشهده  الزيارة في دعم  أن تســهم 
العالقــات الثنائية من تطور ونمو في 
الجانبان  المجاالت. وبحــث  مختلــف 

وفرص  البلدين  بيــن  التعــاون  أوجه 
في  خاصة  آفاقــه  وتنويــع  تنميتــه 
واالســتثمارية  االقتصادية  المجاالت 
والزراعيــة  والتنمويــة  والتجاريــة 
التي  الحيوية  المجــاالت  من  وغيرها 

تحظى باهتمام مشترك.
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 áÄ«ÑdG ≈∏Y ®ÉØ◊G ´höûe ‘ ¬JGóéà°ùeh

 ≈∏Y kAÉæH ,áæãÑdG á≤£æe ‘ πFGƒŸG IOÉ©à°SGh

 , m≥HÉ°S  mâbh  ‘ É¡©«bƒJ  ” »àdG  á«bÉØJ’G

 IÒéØdG áÄ«gh IÒéØdG ájó∏H ™e ¿hÉ©àdÉH

 ºYóHh ,äGôeÉ¨ª∏d IÒéØdGh QÉKB’Gh áMÉ«°ù∏d

 äGQÉeE’G á«©ªL ò«ØæJh äGQÉ£≤∏d OÉ–’G øe

 øe  G kOóY  ´höûŸG  øª°†àj  å«M  ,á©«Ñ£∏d

 äÉMƒ°ùeh  á«Ä«ÑdGh  á«©ªàéŸG  äGQOÉÑŸG

 200 øe ÌcCG â∏é°S »àdG »Lƒdƒ«ÑdG ´ƒæàdG

 á°SGQO ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,á≤£æŸG ‘ É kØ∏àfl É kYƒf

.πFGƒŸG IOÉ©à°SGh ájô£ØdG IÉ«ë∏d á«fGó«e

 ´höûŸG ±GógCG ¢VGô©à°SG AÉ≤∏dG ∫ÓN ”h

 »Ä«ÑdG  ¿RGƒàdG  ≈∏Y  ®ÉØ◊G  ºYó«°S  …òdG

 qó©J  »àdG  á≤£æŸG  ‘  á«©«Ñ£dG  πFGƒŸGh

 ∂dPh ,»Lƒdƒ«Hh »Ä«H ´ƒæàH ôNõj É kæWƒe

 Üò÷G  ≥WÉæe  øª°V  É¡LGQOEG  ºYO  ±ó¡H

.IQÉeE’G ‘ »MÉ«°ùdG

 √RÉ‚EG ” ÉªY kÉ«∏«°üØJ kÉMöT ≥jôØdG Ωóbh

 QÉ°ùe øe πª©dG AÉ¡àfG ” å«M ,´höûŸG ‘

 2^5 ≠∏Ñj ∫ƒ£H 2021 Èª°ùjO ‘ á©«Ñ£dG

 »°ûŸG QÉ°ùe πªàcG Éªc , áÑbGôe êôH ™e ºc

 êGôH  ™e  ºc  2^3  ∫ƒ£H  á∏jƒW  äÉaÉ°ùŸ

 º«¶æJ ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,2022 ôjÉæj ‘ áÑbGôe

 ¤EG  ±ó¡J á«Yƒ£J á«dÉ©a 15 øY ójõj Ée

 ,»Lƒdƒ«ÑdG ´ƒæàdG áÑbGôeh á≤£æŸG ∞«¶æJ

 …òdG  è∏ØdG  øe kGÎe 800 ójóŒ ºà«°S Éªc

 ‘  ´QGõe  6  IOÉaE’  º«eÎdG  ∫ÉªYCG  äCGóH

 …òdG  çGÎdG  QÉ°ùe  ‘  AóÑdG  ”h  .á≤£æŸG

 QÉ°ùe ÚH §Hôj …òdG è∏ØdG ∫ƒW ≈∏Y óàª«°S

 AGôLEG ºà«°Sh ,óMGh Îeƒ∏«c ∫ƒ£H á©«Ñ£dG

 »°VGQC’G øe Úà©£b ‘ …ôdG ≈∏Y äÉæ«°ù–

.…QÉ÷G ΩÉ©dG øe ™HGôdG ™HôdG ‘ á«ÑjôéàdG

 πª©dG á©HÉàÃ IÒéØdG ó¡Y ‹h ƒª°S ¬ qLhh

 ≥«≤ëàd ¬JÉÑ∏£àe ≈∏Y ±ƒbƒdGh ´höûŸG ‘

 ‘  á«é«JGÎ°S’G  ¬aGógCGh  IƒLôŸG  ¬éFÉàf

 áÄ«ÑdG ÒjÉ©e ≈∏YCG ≥ah ,»Ä«ÑdG ΩÉ¶ædG ßØM

 ∫É› ‘ ádhódG Oƒ¡L ºYóJ »àdG áeGóà°ùŸG

.»Ä«ÑdG πª©dG

 ôjóe  »ªMõdG  ⁄É°S  IOÉ©°S  AÉ≤∏dG  ö†M

 ≈Ø£°üe ≈∏«dh ,IÒéØdG ó¡Y ‹h ƒª°S Öàµe

 äGQÉeE’G  á«©ª÷  ΩÉ©dG  ôjóŸG  ∞«£∏dGóÑY

 ´ƒæàdG ´höûe ôjóe Ö«ÑM ±É£dCGh ,á©«Ñ£∏d

.ájÈdG »°VGQC’G ‘ »Lƒdƒ«ÑdG

:IóMƒdG-»ÑXƒHCG

 ó°TGQ  »∏Y  QƒàcódG  ‹É©e  ≈≤àdG  

 ´ÉaódG  ¿hDƒ°T  áæ÷ ¢ù«FQ  »ª«©ædG

 ¢ù∏éŸG  ‘  á«LQÉÿGh  á«∏NGódGh

 ∞cÉY  IOÉ©°ùH  ,…OÉ–’G  »æWƒdG

 áæ÷  ¢ù«FQ  ¢ûà«∏«c  …ÉàZÉ°ûJ

 á«©ª÷G  ‘  á«LQÉÿG  ¿hDƒ°ûdG

 ¢ù∏éŸG ô≤Ã á«cÎdG iÈµdG á«æWƒdG

 ó«ÑY  IOÉ©°S  Qƒ°†ëH  ,»ÑXƒHCG  ‘

 ,¢ù∏éŸG  ƒ°†Y  »eÓ°ùdG  ¿ÉØ∏N

 ÒØ°S  Ò°ùfƒJ  iÉZƒJ  IOÉ©°Sh

.ádhódG iód á«cÎdG ájQƒ¡ª÷G

 ≈∏Y  ó«cCÉàdG  AÉ≤∏dG  ∫ÓN  iôLh

 §HôJ  »àdG  á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG  ≥ªY

 IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhO

 kGQƒ£J  ó¡°ûJh  ,É«côJ  ájQƒ¡ªLh

 ≈∏Yh ,ä’ÉéŸG ∞∏àfl ‘ kÉ«HÉéjEG

 Égõjõ©J ≈∏Y øjó∏ÑdG »JOÉ«b ¢UôM

 øjó∏ÑdG áë∏°üe Ωóîj ÉÃ É¡àjƒ≤Jh

.Ú≤jó°üdG ÚÑ©°ûdGh

 »ª«©ædG  »∏Y  QƒàcódG  ‹É©e  ócCGh

 ‘  ÊÉŸÈdG  ¿hÉ©àdG  õjõ©J  á«ªgCG

 ΩÉªàg’G äGP äÉYƒ°VƒŸGh ÉjÉ°†≤dG

 QhÉ°ûàdGh ≥«°ùæàdG π«©ØJh ,∑Î°ûŸG

 ‘  ácQÉ°ûŸG  ∫ÓN  ÚfÉŸÈdG  ÚH

 äGÈÿG ∫OÉÑJh ,á«fÉŸÈdG äÉ«dÉ©ØdG

.á«fÉŸÈdG äÉ°SQÉªŸGh ±QÉ©ŸGh

 ôjƒ£J  á«ªgCG  ≈∏Y  ¬«dÉ©e  Oó°Th

 ¢ù∏éŸG  ÚH  á«fÉŸÈdG  äÉbÓ©dG

 á«æWƒdG á«©ª÷Gh …OÉ–’G »æWƒdG

 ¿É÷ π«©ØJ ∫ÓN øe ,á«cÎdG iÈµdG

 πª©dÉH AÉ≤JQÓd ,á«fÉŸÈdG ábGó°üdG

 ÉÃ  ™°ShCG  ¥ÉaB’  ∑Î°ûŸG  ÊÉŸÈdG

 »Ñ©°T  ≈∏Y  ™ØædGh  IóFÉØdÉH  Oƒ©j

.øjó∏ÑdG

 ¤EG  ¥ô£àdG  AÉ≤∏dG  ∫ÓN  ”h

 …OÉ°üàb’G  ¿hÉ©àdG  õjõ©J  IQhöV

 ¿CG á°UÉN ,øjó∏ÑdG ÚH …QÉªãà°S’Gh

 …QÉéàdG  ∂jöûdG  qó© oJ  äGQÉeE’G  ádhO

 á≤£æe  ‘  É«côJ  ájQƒ¡ª÷  ÊÉãdG

 IOÉ©°S Ωób ¬à¡L øe .§°ShC’G ¥öûdG

 áÑ°SÉæÃ  áÄæ¡àdG  …ÉàZÉ°ûJ  ∞cÉY

 óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ÜÉîàfG

 É°ù«FQ zˆG ¬¶ØM{ ¿É«¡f ∫BG ójGR øH

 äÉbÓ©dG ¿CG ≈∏Y ócCGh ,äGQÉeE’G ádhód

 Gƒ‰h GQƒ£J ó¡°ûJ á«JGQÉeE’G á«cÎdG

 É¡æeh ,ä’ÉéŸG ∞∏àfl ‘ øjÒÑc

 á«ªgCG  ¤EG  GÒ°ûe  ,ÊÉŸÈdG  πª©dG

 ∫OÉÑJh  äGAÉ≤∏dG  ó≤Y  ájQGôªà°SG

 ‘  Ö°üj  ÉÃ  á«fÉŸÈdG  äGQÉjõdG

.ÚÑfÉ÷G áë∏°üe

:IóMƒdG-»ÑXƒHCG

 ¿CG á«JGQÉeE’G á«fÉŸÈdG áÑ©°ûdG äócCG 

 ΩGÎMG º«b øe »∏©J äGQÉeE’G ádhO

 á«ªgCG  ≈∏Y  ócDƒJh  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M

.öûÑdÉH QÉŒ’G áëaÉµe ‘ ¿hÉ©àdG

 ¬eÉ°SCG IOÉ©°S á∏NGóe ‘ ∂dP AÉL

 áÑ©°ûdG  óah  ƒ°†Y  QÉØ©°ûdG  óªMCG

 ,…OÉ–’G »æWƒdG ¢ù∏éª∏d á«fÉŸÈdG

 ÒjÉ©e{ á°ù∏L ‘ ¬àcQÉ°ûe ∫ÓN

 »ŸÉ©dG  ¥ÉØJ’Gh  á«dhódG  áªcƒ◊G

 ∫ÉªYCG øª°V ,{ áæeB’G Iôé¡dG πLCG øe

 ,Iôé¡dÉH  »æ©ŸG  »ŸÉ©dG  ô“DƒŸG

 ‹hódG ÊÉŸÈdG OÉ–’G ¬ª¶æj …òdG

 á«æWƒdG  á«©ª÷G  ™e  ¿hÉ©àdÉH

 ó≤©æŸG  ,z»cÎdG  ¿ÉŸÈdG{  iÈµdG

.∫ƒÑæ£°SG áæjóe ‘

 ‘ QÉØ©°ûdG óªMCG ¬eÉ°SCG IOÉ©°S ∫Ébh

 á«JGQÉeE’G á«fÉŸÈdG áÑ©°ûdG á∏NGóe

 150 ó¡©Jh ≥jó°üJ øe ºZôdG ≈∏Y

 πLCG øe »ŸÉ©dG ¥ÉØJ’G ≈∏Y ádhO

 ¿ÓYEGh  ,áª¶æŸGh  áæeB’G  Iôé¡dG

 ÒZ  äÉª¶æŸGh  ∫hódG  øe  ójó©dG

 π°†aCG  πµ°ûH  É¡YÉaO  øY ,á«eƒµ◊G

 á∏eÉ©e Ú°ù–h ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M øY

 ∑Éæg  âdGR  ’  ¬fCG  ’EG  ,øjôLÉ¡ŸG

 ôjƒ£àd  Oƒ¡÷G  øe  ójõª∏d  áLÉM

 ¿Éª°†d  äÉ°SQÉªŸGh  äÉ°SÉ«°ùdG

.áÁôch áæeBG Iôég

 á«JGQÉeE’G á«fÉŸÈdG áÑ©°ûdG äócCGh

 º«b  øe  »∏©J  äGQÉeE’G  ádhO  ¿CG

 ≈∏Y  ócDƒJh  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ΩGÎMG

 QÉŒ’G  áëaÉµe  ‘ ¿hÉ©àdG  á«ªgCG

 ,áæeB’G  Iôé¡dG  ≥«≤–h  öûÑdÉH

 âé¡àfG ó≤a CGóÑŸG Gòg øe ÉbÓ£fGh

 ¿CÉ°ûdG Gòg ‘ á°SÉ«°S äGQÉeE’G ádhO

 :É¡ªgCG øe ÇOÉÑŸG øe áYƒªéŸ É≤ah

 áæeB’G  IÉ«◊G  ‘  ≥◊G  Oôa  πµd

 …OÉ«°ùdG ≥◊G ádhO πµdh ,áÁôµdGh

 á≤∏©àŸG  íFGƒ∏dGh  ÚfGƒ≤dG  ø°S  ‘

 ájOÉ«°ùdG É¡bƒ≤M »ªëj ÉÃ Iôé¡dÉH

 áª¶fCG  ójó–h  ,É¡Ñ©°T  ídÉ°üeh

 É¡«dEG  ÊƒfÉ≤dG  hCG  »eÉ¶ædG  ∫ƒNódG

 AÉ≤ÑdG Ióe ójó– ‘ É°†jCG ≥◊G É¡dh

.¬WhöTh

 É¡«YƒæH  Iôé¡dG  ¿CG  ¤EG  äQÉ°TCGh

 êÉàf  »g  »eÉ¶ædG  ÒZh  »eÉ¶ædG

 áLQódÉH ájOÉ°üàbGh á«°SÉ«°S ´É°VhC’

 ÉŸÉW  ôªà°ùà°S  Iôé¡dG  ¿Gh  ,¤hC’G

 äÉ©ªàéŸGh  ∫hódG  øe  ÒãµdG  ¿CG

 …OÉ°üàb’G  QGô≤à°SGÓdG  ádÉM ¢û«©J

 ,»YÉªàL’Gh  »æeC’Gh  »°SÉ«°ùdGh

 ¿Gó∏ÑdG  ™«ªL  ¿EÉa  ∂dP  ≈∏Y  AÉæHh

 øY iBÉæÃ ¿ƒµJ ød Iô≤à°ùŸGh áæeB’G

 ™«£à°ùJ ádhO ’ ¿CGh  ,É¡«dEG  Iôé¡dG

 IójGõàŸG  IôgÉ¶dG  √òg  ™e  πeÉ©àdG

.ÉgOôØÃ

 á«JGQÉeE’G á«fÉŸÈdG áÑ©°ûdG äOó°Th

 áLÉëH  ‹hódG  ™ªàéŸG  ¿CG  ≈∏Y

 Iôé¡dG ≥«≤ëàd É«∏ªY ∞JÉµàdG ¤EG

 Gòg  õFÉcQ  øeh  ,á«eÉ¶ædGh  áæeB’G

 ∫OÉÑJ  ƒg  ∑Î°ûŸG  ‹hódG  πª©dG

 IôgÉX øe óë∏d ácÎ°ûŸG äÉfÉ«ÑdG

 AÉæH èeGôH ôjƒ£Jh ,öûÑdÉH QÉŒ’G

 ,Iôé¡dG ∫É› ‘ Ú∏eÉ©∏d äGQó≤dG

 ÚH ¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG áaÉ≤K ≥∏Nh

 …OÉŸG ºYódG á«dBG ójó–h ,Üƒ©°ûdG

.∫hódG ÚH

 »àdG  äGóYÉ°ùŸG áª«b ¿CG  âë°VhCGh

 ÚH  IÎØ∏d  äGQÉeE’G  ádhO  É¡àeób

 Ée  ¤EG  â∏°Uh  ób  2021h  2010

 ”  »µjôeCG  Q’hO  QÉ«∏e  57  ∫OÉ©j

 ÚMRÉædGh  øjQö†àª∏d  É¡Áó≤J

.ºgÒZh øjôLÉ¡ŸGh

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

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

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

 IQÉeE’  …ò«ØæàdG  ¢ù∏éŸG  ¢ù«FQ  ábQÉ°ûdG

 ¢ù∏éŸG  ´ÉªàLG  AÉKÓãdG  ìÉÑ°U  ,ábQÉ°ûdG

.ºcÉ◊G ƒª°S Öàµe ‘ ó≤Y …òdG …ò«ØæàdG

 Iôªà°ùŸG  ¬££N  øª°V  ¢ù∏éŸG  ¢ûbÉf

 πª©dGh  IQÉeEÓd  áeÉ©dG  äÉ°SÉ«°ùdG  ™°Vƒd

 á«eƒµ◊G äÉÄ«¡dGh ôFGhódG ™e Égò«ØæJ ≈∏Y

 »eƒµ◊G πª©dG ôjƒ£J ≈∏Y πª©dG QÉWEG ‘h

 øe kGOóY ,äGQOÉÑŸGh äÉeóÿG π°†aCG Ëó≤Jh

 ∞∏àfl ôjƒ£àH á«æ©ŸG áeÉ¡dG äÉYƒ°VƒŸG

.áª¶fC’Gh äÉYÉ£≤dG

 Ω2022 áæ°ùd /20/ ºbQ QGô≤dG ¢ù∏éŸG Qó°UCGh

 ‘ áeÉ©dG ∫É¨°TC’G IôFGO Ωƒ°SQ OÉªàYG ¿CÉ°ûH

 ≈∏Y πª©dG øª°V QGô≤dG »JCÉjh ,ábQÉ°ûdG IQÉeEG

 åjó–h  IQÉeEÓd  á«©jöûàdG  á«æÑdG  ôjƒ£J

 äÉeóÿG  π°†aCG  ÒaƒJh  ,äGQGô≤dGh  ÚfGƒ≤dG

.õaGƒ◊Gh äGõ«ªŸGh

 á«æ©ŸG äÉMÎ≤ŸG øe kGOóY ¢ù∏éŸG óªàYGh

 áfhôŸG  ≥«≤–h ΩÉ©dG  π≤ædG  ´É£b  ôjƒ£àH

 ÖcGƒj  ÉÃ äÉÑcôŸGh  äÓaÉ◊G  π«¨°ûJ  ‘

 ä’ÉéŸG  ‘ äGQƒ£àdGh  äGÒ¨àŸG  ∞∏àfl

.π≤ædÉH á«æ©ŸG

 ΩGóîà°SG õjõ©J ≈∏Y πª©dÉH ¢ù∏éŸG ¬Lhh

 kÉ≤«≤– áÄ«Ñ∏d  á≤jó°üdGh  áãjó◊G  πFÉ°SƒdG

 ≈∏Y  ®ÉØë∏d  á«eGôdG  IQÉeE’G  ±GógCGh  iDhôd

 áaÉ°VE’ÉH ,ÉgOQGƒŸ πãeC’G ΩGóîà°S’Gh áÄ«ÑdG

 øe  øjó«Øà°ùª∏d  Iõ«‡  äÉeóN  ÒaƒJ  ¤EG

.ΩÉ©dG π≤ædG äÉeóN

 ábQÉ°ûdG ¢ù∏› §£N ≈∏Y ¢ù∏éŸG ™∏WGh

 á«Ø«°U  á£°ûfCGh  èeGôH  ò«ØæJ  ‘  º«∏©à∏d

 äÉbhCGh á«Ø«°üdG IRÉLE’G ∫Ó¨à°SG ¤EG ±ó¡J

 IóFÉØdG Ωó≤J áYƒæàe á£°ûfCG ∫ÓN øe ∫ÉØWC’G

.ÇOÉÑŸGh º«≤dG õjõ©J ‘ º¡°ùJh ¬«aÎdGh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

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

 áYGQõ∏d  »ÑXƒHCG  áÄ«g  IQGOEG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ,

 áeGóà°SGh  á«ªæJ  á«ªgCG  ..á«FGò¨dG  áeÓ°ùdGh

 ÊGƒ«◊Gh  »JÉÑædG  ¬«≤°ûH  »YGQõdG  êÉàfE’G

 »FGò¨dG  øeC’G  áeƒ¶æe  ‘ ¬àªgÉ°ùe  õjõ©Jh

 IOƒ÷G á«dÉY á«∏fi äÉéàæe ÒaƒJ ∫ÓN øe

.¢VGôeC’G øe á«dÉNh

 IQGOEG ¢ù∏› QGôb Qhó°U áÑ°SÉæÃ ,√ƒª°S QÉ°TCGh

 1 ºbQ á«FGò¨dG áeÓ°ùdGh áYGQõ∏d »ÑXƒHCG áÄ«g

 ‘ …ƒ«◊G øeC’G äÉÑ∏£àe ¿CÉ°ûH 2022 áæ°ùd

 ójó– ¿CG ¤EG ..»ÑXƒHCG IQÉeEÉH Üõ©dGh ´QGõŸG

 ,Üõ©dGh  ´QGõŸG  ‘  …ƒ«◊G  øeCÓd  äÉÑ∏£àe

 áeGóà°ùŸG á«YGQõdG á«ªæàdG ï«°SôJ ‘ ºgÉ°ù«°S

 Üõ©dGh  ´QGõª∏d  πãeC’G  ∫Ó¨à°S’G  ¿Éª°Vh

 »ÑXƒHCG IQÉeEG ‘ á«fGƒ«◊Gh á«JÉÑædG IhÌdGh

 ¢VGôeC’Gh äÉaB’G ≈∏Y Iô£«°ùdG ΩÉµMCG ∫ÓN øe

 ó«cCÉJ ¤EG áaÉ°VEG ,É¡æe ó◊Gh Üõ©dGh ´QGõŸG ‘

 á«YGQõdG  äÉéàæŸG  áeÓ°S  ‘  ™ªàéŸG  á≤K

.ÊGƒ«◊Gh »JÉÑædG É¡«≤°ûH á«∏ëŸG

 ≈∏Y ®ÉØ◊G ‘ ºgÉ°ùj QGô≤dG ¿CG √ƒª°S í°VhCGh

 ,äÉÑædGh ¿Gƒ«◊Gh ¿É°ùfE’G áë°U Rõ©jh áÄ«ÑdG

 QÉ°ûàfG ôWÉfl øe ™ªàéŸG ájÉªM ∫ÓN øe

 áÄHhC’Gh AGò¨dÉH ¬«dG ádƒ≤æŸG ¢VGôeC’Gh äÉaB’G

 ¿É°ùfE’G  Ö«°üJ  »àdG  ¢VGôeC’Gh  á«fGƒ«◊G

 √ƒª°S  GócDƒe  ,IQÉeE’G  ‘  äÉÑædGh  ¿Gƒ«◊Gh

 QGô≤dG  ‘ IOQGƒdG  äÉÑ∏£àŸÉH ΩGõàd’G  IQhöV

 äGAGôLE’Gh áª«∏°ùdG äÉ°SQÉªŸG ´ÉÑJG ∫ÓN øe

 øeC’G  áeƒ¶æe  á«dÉ©a  õjõ©àd  ájRGÎM’G

 AGò¨dG áeÓ°S ≥«≤– ‘ ºgÉ°ùj ÉÃ ,…ƒ«◊G

.™ªàéŸG á«gÉaQh áeÓ°Sh

 ⁄É°S  …ôëÑdG  ó«©°S  IOÉ©°S  ócCG  ,¬ÑfÉL  øe

 áYGQõ∏d  »ÑXƒHCG  áÄ«g  ΩÉY  ôjóe  ,…ôeÉ©dG

 IQGOEG ¢ù∏› QGôb QGó°UEG ¿CG ,á«FGò¨dG áeÓ°ùdGh

 ´QGõŸG ‘ …ƒ«◊G øeC’G äÉÑ∏£àe ¿CÉ°ûH áÄ«¡dG

 áeƒ¶æŸ ’Éªµà°SG ó©j »ÑXƒHCG IQÉeEÉH Üõ©dGh

 ´É£≤dG  º«¶æJ  ¿CÉ°ûH  IQOÉ°üdG  äÉ©jöûàdG

 áeGóà°SGh á«ªæJ õjõ©J ±ó¡H IQÉeE’ÉH »YGQõdG

 …ƒ«◊G  øeC’G  áeƒ¶æeh  »YGQõdG  ´É£≤dG

 IhÌdG  ájÉªM  ¿Éª°V  ¤EG  áaÉ°VEG  ,IQÉeE’ÉH

 äÉaB’G  QÉ°ûàfG  øe  ó◊Gh  ´QGõŸGh  á«fGƒ«◊G

.á«fGƒ«◊G IhÌ∏d É¡àHÉ°UGh ´QGõŸÉH ¢VGôeC’Gh

 »àdG ôWÉîŸG IQGOEG  ‘ óYÉ°ùj QGô≤dG ¿EG  ∫Ébh

 Éeh äÉÑædGh ¿Gƒ«◊G áë°Uh IÉ«M ≈∏Y ôKDƒJ

 ,¿É°ùfE’Gh áÄ«ÑdG ≈∏Y QGöVCG øe É¡«∏Y ÖJÎj

 äÉ°SQÉªŸGh §HGƒ°†dGh äGAGôLE’G øª°†àj å«M

 ¢VGôeC’G  øe  ájÉbƒ∏d  É«ŸÉY  É¡«∏Y  ≥ØàŸG

.ácÎ°ûŸG ¢VGôeC’G øe ™ªàéŸG ájÉªMh äÉaB’Gh

 ‹hDƒ°ùÃ •ÉæŸG QhódG á«ªgCG ¬JOÉ©°S ócCG Éªc

 øeC’G  äÉÑ∏£àe  ≥«Ñ£J  ‘  Üõ©dGh  ´QGõŸG

 ÊGƒ«◊G ∫ÉéŸGh »JÉÑædG ∫ÉéŸG ‘ …ƒ«◊G

 ÒaƒàH ≥∏©àJ ÉeÉµMCGh GOGƒe QGô≤dG øª°†J å«M

 »JÉÑædG  ∫ÉéŸG  ‘  …ƒ«◊G  øeC’G  äÉÑ∏£àe

 ÖLGƒdG  äÉ«dhDƒ°ùŸG  ¤EG  ¥ô£Jh  ÊGƒ«◊Gh

 ‘ áª«∏°ùdG ÒZ äÉ°SQÉªŸG øe óë∏d É¡YÉÑJG

.Üõ©dGh ´QGõŸG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 óah ƒ°†Y ÓŸG óªfi á°ûFÉY IOÉ©°S âcQÉ°T 

 ,…OÉ–’G »æWƒdG ¢ù∏éª∏d á«fÉŸÈdG áÑ©°ûdG

 ∫OÉ©dG AÖ©dG ∫OÉÑJh á«dhDƒ°ùŸG { á°ù∏L ‘

 ô“DƒŸG  ∫ÉªYCG  øª°V  ,{  Iôé¡dG  ∫É›  ‘

 OÉ–’G ¬ª¶æj …òdG ,Iôé¡dÉH »æ©ŸG »ŸÉ©dG

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

 áæjóe ‘ ó≤©æŸG ,z»cÎdG ¿ÉŸÈdG{ iÈµdG

.∫ƒÑæ£°SG

 á∏NGóe ‘ ÓŸG óªfi á°ûFÉY IOÉ©°S âdÉbh

 OÉjORG  ™eh ¬fEG  ,á«JGQÉeE’G  á«fÉŸÈdG  áÑ©°ûdG

 á«°SÉ«°ùdG  äÉjóëàdGh  äÉeRC’Gh  äÉYGöüdG

 »àdG  á«Ä«ÑdGh  á«YÉªàL’Gh  ájOÉ°üàb’Gh

 ,ÚÄLÓdGh øjôLÉ¡ŸG OGóYG IOÉjR ‘ âªgÉ°S

 á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhO  ΩGõàdG  ócDƒf  ÉæfEÉa

 ÉjÉ°†≤d IófÉ°ùŸG á«fÉ°ùfE’G É¡ØbGƒÃ IóëàŸG

 ,QGô≤à°S’Gh  øeC’G  ≥«≤ëàd  áªYGódGh  ÚÄLÓdG

 á«∏aÉµJ á«fhÉ©J á«é«JGÎ°SG ádhódG âæÑJ óbh

 OóY ≠∏H å«M ,∫hódG  ™«ªL ™e É¡àbÓY ‘

 á«FÉ‰E’G äGóYÉ°ùŸG øe äOÉØà°SG »àdG ∫hódG

 ,⁄É©dG  ÈY  ádhO  178  á«fÉ°ùfE’G  èeGÈdGh

 äÉÄa  3  øª°V  á«JGQÉeE’G  äGóYÉ°ùŸG  êQóæJh

 â∏qµ°T å«M ,ájÒNh á«fÉ°ùfEGh ájƒªæJ :á«°ù«FQ

 ‹ÉªLEG øe %87^7 ƒëf ájƒªæàdG äGóYÉ°ùŸG

 äGóYÉ°ùŸG  ¿C’  áeó≤ŸG  á«LQÉÿG  äÉfƒ©ŸG

 …ODƒJ ób »àdG ÜÉÑ°S’G ¢SÉ°SCG èdÉ©J ájƒªæàdG

.Aƒé∏dG hCG Iôé¡dG ¤G

 2003 ΩÉY ‘ äGQÉeE’G ádhO äCÉ°ûfCG { âaÉ°VCGh

 õcôªc  á«fÉ°ùfE’G  äÉeóî∏d  á«ŸÉ©dG  áæjóŸG

 ÖJÉµe ø°†à– å«M ,ÊÉ°ùfE’G πª©∏d »ŸÉY

 ÒZ  äÉª¶æeh  IóëàŸG  ·C’G  ä’Écƒd  á©HÉJ

 äÉ«∏ªY π«¡°ùJ ‘ áæjóŸG QhO πãªàjh ,á«eƒµM

 ‘ É¡JÉfÉµeEGh É¡JGQób ΩGóîà°SÉH kÉ«dhO áKÉZE’G

 íª°ùàd  ,á«à°ùLƒ∏dG  äÉeóÿGh  π≤ædG  ∫É›

 ÒaƒàH  á«dhódGh  á«∏ëŸG  áKÉZE’G  ä’Écƒd

 á«fÉ°ùfE’Gh  á«KÉZE’G  OGƒŸGh  äGóYÉ°ùŸG

 É¡©bƒe π°†ØH ,IAÉØch áYöùH äÉeRC’G ÉjÉë°†d

 ¤EG ∫ƒ°UƒdG ¬dÓN øe øµÁ …òdG »é«JGÎ°S’G

 hCG äÉYÉ°S ÊÉªK ∫ÓN kGƒL ⁄É©dG ¿Éµ°S »ã∏K

 ájƒªæàdG ™jQÉ°ûŸG øe ójó©dG ò«ØæJ ” óbh ,πbCG

 ,á«KÉZEGh á«fÉ°ùfEG ™jQÉ°ûe ¤EG áaÉ°VEG áeGóà°ùŸG

 Úµ“h  º«∏©àdGh  áë°üdÉH  ≈æ© oJ  äGQOÉÑeh

.ÚÄLÓdG öSC’G

  ájô£ØdG IÉ«ë∏d äGQÉeE’G á«©ªL ≥jôa πÑ≤à°SG

:ójGR øH Qƒ°üæe

:á«JGQÉeE’G á«fÉªdôÑdG áÑ©°ûdG

á«côàdG iôÑµdG á«æWƒdG á«©ªédÉH á«LQÉîdG ¿hDƒ°ûdG áæéd ¢ù«FQ »≤à∏j »ª«©ædG »∏Y

¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ΩGôàMG º«b øe »∏©J äGQÉeE’G :zá«fÉªdôÑdG áÑ©°ûdG{

 πª©dG äGóéà°ùe ≈∏Y ™∏£j »bô°ûdG óªëe

záæãÑdG QÉ°ùe{ »a

 äÉMôà≤ªdG øe kGOóY óªà©j zábQÉ°ûdG …ò«ØæJ{

ΩÉ©dG π≤ædG ´É£b ôjƒ£àH á«æ©ªdG

 Üõ©dGh ´QGõªdG »a …ƒ«ëdG øeC’G äÉÑ∏£àe ≥«Ñ£J

¿É°ùfE’G áë°Uh áÄ«ÑdGh OÉ°üàb’G »ªëj

ájô«Nh á«fÉ°ùfEGh ájƒªæJ á«JGQÉeE’G äGóYÉ°ùªdG

  ájô£ØdG IÉ«ë∏d äGQÉeE’G á«©ªL ≥jôa ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN IÒéØdG ó¡Y ‹h´ÉªàL’G ¬°SDhôJ ∫ÓN ábQÉ°ûdG ó¡Y ‹h

ójGR øH Qƒ°üæe

:IóMƒdG-»ÑXƒHCG

 ‹É©e á°SÉFôH …OÉ–’G »æWƒdG ¢ù∏éŸG ó≤©j

 á°ùeÉÿG ¬à°ù∏L ,¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ¢TÉÑZ ô≤°U

 π°üØdG øe ådÉãdG …OÉ©dG √OÉ≤©fG QhO øe IöûY

 πÑ≤ŸG  AÉKÓãdG  Ωƒj  ,öûY  ™HÉ°ùdG  »©jöûàdG

 ¢ûbÉæj ,»ÑXƒHCÉH ¢ù∏éŸG ô≤Ã ójGR áYÉb ‘

 ¬Lƒjh ,ájOÉ–G ÚfGƒb äÉYhöûe áKÓK É¡dÓN

.áeƒµ◊G »∏ã‡ ¤EG á∏Ä°SCG á©HQCG

 ¢ù∏éŸG ¢ûbÉæj á°ù∏÷G ∫ÉªYCG ∫hóL Ö°ùMh

 ¢†©H  πjó©J  ¿CÉ°ûH  …OÉ–G  ¿ƒfÉb  ´höûe

 áæ°ùd /23/ ºbQ …OÉ–G ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôŸG ΩÉµMCG

 äGQÉ°ûdGh  äÉ«dGó«ŸGh  áª°ShC’G  ¿CÉ°ûH  2021

 πjó©J ¿CÉ°ûH …OÉ–G ¿ƒfÉb ´höûeh ,ájôµ°ù©dG

 áæ°ùd /8/ ºbQ …OÉ–’G ¿ƒfÉ≤dG ΩÉµMCG ¢†©H

 ádó«°üdG áæ¡eh á«Ñ£dG äÉéàæŸG ¿CÉ°T ‘ 2019

 …OÉ–G ¿ƒfÉb ´höûeh ,á«f’ó«°üdG äBÉ°ûæŸGh

. IOÉÑ©dG QhO º«¶æJ ¿CÉ°ûH

 »∏ã‡ ¤EG á∏Ä°SCG á©HQCG ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG ¬Lƒjh

 óªfi  ìÉØc  IOÉ©°S  ¬LƒJ  å«M  ,áeƒµ◊G

 …OQGƒÑdG óªMCG øH óªfi ‹É©e ¤EG k’Dƒ°S »HÉYõdG

 ‘ ∫ƒÑ≤dG{  ∫ƒM ´ÉaódG  ¿hDƒ°ûd  ádhódG  ôjRh

 IOÉ©°S ¬Lƒjh ,zádhódG ‘ ájôµ°ù©dG äÉ«∏µdG

 øªMôdGóÑY ‹É©e ¤EG k’GDƒ°S »ë°ûdG ˆGóÑY óªMCG

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

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

 .z»Ñ£dG  QOÉµdG  äÉeóN  øe  IOÉØà°S’G{  ∫ƒM

 ’GDƒ°S »ë°ûdG ˆGóÑY óªMCG IOÉ©°S ¬Lƒj Éª«a

 AGôØY IOÉ©°S ¬LƒJh ,z∑É«∏«°ùdG ¢Vôe{ ∫ƒM

 /25/ IOÉŸG ≥«Ñ£J{ ∫ƒM ’GDƒ°S »∏«∏©dG â«îH

 ≈°ù«Y âæH á°üM ‹É©e ¤EG ,záÁOh ¿ƒfÉb øe

.™ªàéŸG á«ªæJ IôjRh ó«ªM ƒH

 ÚJQOÉ°U  ÚàdÉ°SQ  ≈∏Y  ¢ù∏éŸG  ™∏£jh

 »æWƒdG  ¢ù∏éŸG  äÉ«°UƒJ  ¿CÉ°ûH  áeƒµë∏d

 ábÉ£dG IQGRh á°SÉ«°S { ´ƒ°Vƒe ∫ƒM …OÉ–’G

 á°SÉ«°S { ´ƒ°Vƒe ∫ƒMh ,{ á«àëàdG á«æÑdGh

. { ¿Éµ°SEÓd ójGR ï«°ûdG èeÉfôH

¬à°ù∏L ó≤©j z…OÉëJ’G »æWƒdG{

πÑ≤ªdG AÉKÓãdG 15 `dG 

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 15074 Oó`©dG  ̀2022 ƒ«fƒj 22 AÉ©HQC’G2 øWƒdG QÉÑNCG

á°ù∏÷G ‘ ¬àcQÉ°ûe ∫ÓN QÉØ©°ûdG óªMCG áeÉ°SCG

:ΩGh-»ÑXƒHCG 

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

 »FõL ºFÉZ ¤EG Gƒë°Uh kGQÉ¡f GQÉM AÉ©HQ’G Ωƒ«dG

 πMÉ°ùdG ≈∏Y á°†ØîæŸG Öë°ùdG ô¡¶Jh kÉfÉ«MCG

 ¢ù«ªÿG óZ ìÉÑ°Uh kÓ«d ÉÑWQh ,kÉMÉÑ°U »böûdG

 ¢†©H ≈∏Y ∞«ØÿG ÜÉÑ°†dG πµ°ûJ ∫ÉªàMG ™e

 ¤EG áØ«ØN ìÉjôdGh ,á«Hô¨dG á«∏MÉ°ùdG ≥WÉæŸG

 QÉÑ¨∏d IÒãe kGQÉ¡f kÉfÉ«MCG §°ûæJ áYöùdG ádóà©e

 – á«böT á«HƒæL ìÉjôdG .á«∏NGódG ≥WÉæŸG ≈∏Y

 .¢S/ºc 35 ¤EG π°üJ 25 ¤EG 15 / á«böT á«dÉª°T

 óŸG çóë«°S Éª«a êƒŸG ∞«ØN »Hô©dG è«∏ÿG

 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG óŸGh20:40 áYÉ°ùdG óæY ∫hC’G

 Qõ÷G 13:16 áYÉ°ùdG óæY ∫hC’G Qõ÷Gh 07:52

.02:43 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG

Ωƒ«dG ™bƒàªdG ¢ù≤£dG

AÉ≤∏dG ∫ÓN



:ΩGh-»HO

 áª≤dG  á°ù°SDƒe  ¬JQó°UCG  ‘ô©e  ôjô≤J  ∞°ûc  

 á≤£æe äÉeƒµM ¿CG ,2022 äÉeƒµë∏d á«ŸÉ©dG

 áMƒªW  ÉaGógCG  â©°Vh  »àdG  §°ShC’G  ¥öûdG

 ,á∏Ñ≤ŸG äGƒæ°ùdG ∫ÓN »NÉæŸG OÉ«◊G ≥«≤ëàd

 ájOhóëÃ ≥∏©àJ  á«≤«≤M äÉjó– ¬LGƒJ  ób

 äÉjƒà°ùe ôKCÉJ á«fÉµeEGh á«LƒdƒæµàdG ∫ƒ∏◊G

 ΩóY ∫ÉëH É¡jód »YÉªàL’Gh …OÉ°üàb’G ƒªædG

 ,á«æWƒdG  äÉ«é«JGÎ°S’Gh  äÉjƒdhC’G  áeAGƒe

 Oƒ¡L ºYód  á∏LÉY  äGAGôLEG  á°ùªîH  ≈°UhCGh

 á«dÉ◊G äÉKÉ©Ñf’G ¢†ØN ‘ á≤£æŸG äÉeƒµM

.%80 áÑ°ùæH

 ™e ácGöûdÉH áª≤dG ¬JóYCG …òdG ôjô≤àdG QÉ°TCGh

 ¿Gƒæ©H  ,ájQÉ°ûà°S’G  z¿ÉÁGh  ôØ«dhCG{  ácöT

 ‘  »NÉæŸG  πª©∏d  áeGóà°ùŸG  äÉ°SÉ«°ùdG{

 ∑QóJ á≤£æŸG äÉeƒµM ¿CG ¤EG ,z§°ShC’G ¥öûdG

 äGQÉeE’G ádhO ™aO Ée ,äÉKÉ©Ñf’G øe ó◊G á«ªgCG

 ∫ƒ∏ëH  »NÉæŸG  OÉ«◊G  ≥«≤ëàH  ó¡©àdG  ¤EG

 á«Hô©dG  áµ∏ªŸG äó¡©J ÚM ‘ ,2050 ΩÉY

 OÉ«◊G ¤EG ∫ƒ°UƒdÉH øjôëÑdG áµ∏‡h ájOƒ©°ùdG

.2060 ΩÉ©dG ∫ƒ∏ëH »NÉæŸG

 á°ù°SDƒe ôjóe ÖFÉf ¿ÉgöûdG ∞°Sƒj óªfi ócCGh

 ¢ùµ©j ôjô≤àdG  ¿CG  ,äÉeƒµë∏d á«ŸÉ©dG  áª≤dG

 π°†aCG  á°SGQO  ‘  áª≤dG  ¬H  Ωƒ≤J  …òdG  QhódG

 ∞«XƒJh IôµàÑe ∫ƒ∏M OÉéjEG ºYOh äÉ°SQÉªŸG

 áÄ«ÑdG  äÉjó–  á¡LGƒŸ  áãjó◊G  äÉ«æ≤àdG

 á«fƒHôµdG äÉKÉ©Ñf’G ¢ü«∏≤Jh »NÉæŸG Ò¨àdGh

 ΩGóà°ùe  …OÉ°üàbG  ƒ‰  ≥«≤–  ‘  º¡°ùj  ÉÃ

 §£Nh á«dhódG Oƒ¡÷G ºYójh äÉ©ªàéŸG Òÿ

.ÊƒHôµdG OÉ«◊G äÉaó¡à°ùe ≥«≤ëàd äÉeƒµ◊G

 OGóYEG  ‘ áª≤dG Oƒ¡L ºLÎj ôjô≤àdG ¿EG  ∫Ébh

 ∫ƒ∏ë∏d  áªYGódG  çÉëHC’Gh  äÉ°SGQódG  π°†aCG

 IÉ«ëH ÉWÉÑJQG ÌcC’G äÉYÉ£≤dG äÉjóëàd ádÉ©ØdG

 »eƒµ◊G  πª©dG  õjõ©J  ‘  ÉgQhOh  ,¿É°ùfE’G

 á∏YÉa äGQOÉÑe ôjƒ£Jh IójóL ¢Uôa ±É°ûµà°SGh

 IÒ°ùe  õjõ©Jh  πÑ≤à°ùŸG  äÉÑ∏£àe  áÑcGƒŸ

.á«ŸÉ©dG á«ªæàdG

 ôØ«dhCG ‘ ∂jöûdG ∑Ò∏c …O ƒ«KÉe ∫Éb ,¬à¡L øe

 ‘ äÉeƒµ◊G ¿EG{ :ôjô≤àdG …ó©e óMCGh ¿ÉÁGh

 ,äÉKÉ©Ñf’G π«∏≤J á«ªgCG âcQOCG §°ShC’G ¥öûdG

 ƒªæ∏d IójóL á°üæe AGö†ÿG äÉ«æ≤àdG ôaƒà°Sh

 ÉeGóà°ùe  GOÉ°üàbG  ≥≤– ¿CG  øµÁ  ,…OÉ°üàb’G

 »àdG äÉKÉ©ÑfG ôØ°U ±GógCG ≥«≤– ‘ óYÉ°ùJh

.zÉ¡≤«≤ëàd á≤£æŸG ∫hO ≈©°ùJ

 á≤£æª∏d πÑ≤ŸG ó≤©dG Ωó≤j{ :∑Ò∏c …O ±É°VCGh

 ºZôdG ≈∏Y áÄjôL ájDhQ π«µ°ûàd Iójôa á°Uôa

 äÉKÉ©Ñf’G øe ó◊G ‘ Iójó©dG äÉjóëàdG øe

 É¡æe ¿ƒHôµdG ádGREG Ö©°üj »àdG äÉYÉ£≤dG ‘

 ÒÑµdG  ÉgOÉªàY’  Gkô¶f  ,á«∏µ«¡dG  á«MÉædG  øe

 áØ«ãc ôjôµàdG á£°ûfCGh á«YÉæ°üdG á£°ûfC’G ≈∏Y

.zábÉ£∏d ΩGóîà°S’G

 …QƒØdG  ∑ôëàdG  ¤EG  ⁄É©dG  ∫hO  ôjô≤àdG  ÉYOh

 èàæj Éeh ,ñÉæŸG Ò¨J äÉ©ÑJh äÉjó– á¡LGƒŸ

 ,¿É°ùfE’G  πÑ≤à°ùe Oó¡J á«Ä«H çQGƒc øe ¬æY

 ñÉæŸG qÒ¨àd IôeóŸG QÉKB’G ÖæŒ ¿CG ¤EG âØdh

 ™bGƒH …QGô◊G ¢SÉÑàM’G IôgÉX øe ó◊G Ö∏£àj

.ájƒÄe áLQO 1^5

 ¥Éã«eh 2015 ΩÉ©d ¢ùjQÉH á«bÉØJG ¿CG í°VhCGh

 ≥«≤– ¿CG ¤EG GQÉ°TCG ,2021 ΩÉ©d ñÉæª∏d ƒµ°SÓZ

 á«ŸÉ©dG  äÉKÉ©Ñf’G  ¢†ØN »æ©j  ±ó¡dG  Gòg

 Ée  ,‹É◊G  ó≤©dG  ájÉ¡f  ∫ƒ∏ëH  %56  áÑ°ùæH

 á©bƒàŸG  äÉKÉ©Ñf’G  ÚH  IƒéØdG  ó°S  Ö∏£àj

 πÑ≤à°ùe ≥«≤ëàd áeRÓdG áaó¡à°ùŸG äÉjƒà°ùŸGh

.ΩGóà°ùe

 ≥«≤ëàd  á≤£æŸG  ∫hO  ¬ qLƒJ  ¿CG  ôjô≤àdG  ócCGh

 ‘ ÒÑµdG  ∫ƒëàdG  ¢ùµ©j z»NÉæŸG OÉ«◊G{

 πµ°ûH ôKDƒJ É¡fCG Éª«°S ’ ,É¡jód ñÉæŸG äÉ°SÉ«°S

 ,á«YÉªàL’Gh  ájOÉ°üàb’G  á«ªæàdG  ≈∏Y  ÒÑc

 Éjó– »NÉæŸG OÉ«◊G ±GógCG ≥«≤– πãÁ Éª«a

 ÒÑc  óM  ¤EG  óªà©J  É¡fC’  ∫hódG  √ò¡d  É°UÉN

 ,É¡JGOÉ°üàbGh É¡bÉØfEG πjƒªàd §ØædG êÉàfEG ≈∏Y

 ‘ ∫GõJ ’ §°ShC’G ¥öûdG äGOÉ°üàbG ¿CGh á°UÉN

 á«YÉæ°üdG äGQó≤dG ôjƒ£J ‘ á«dÉ≤àfG á∏Môe

 IÒÑc á«∏µ«g äÉjó– πãÁ Ée ,á«©«æ°üàdGh

 á≤jó°U  äÉ«æ≤Jh  πbCG  äÉKÉ©ÑfG  ¤EG  ∫ƒëà∏d

.áÄ«Ñ∏d

 áæ∏©ŸG  …ôØ°üdG  OÉ«◊G  ±GógCG  ¿CG  ¤EG  QÉ°TCGh

 §°ShC’G ¥öûdG ∫hO ¿CG ’EG ,áMƒªW iDhQ πµ°ûJ

 äÉKÉ©Ñf’G øe ó◊G ‘ IÒÑc äÉjó– ¬LGƒJ

 É¡æe ¿ƒHôµdG ádGREG Ö©°üj »àdG äÉYÉ£≤dG ‘

 ÒÑµdG ÉgOÉªàYG ÖÑ°ùH ,á«∏µ«¡dG á«MÉædG øe

 áØ«ãc ôjôµàdG á£°ûfCGh á«YÉæ°üdG á£°ûfC’G ≈∏Y

.ábÉ£∏d ∑Ó¡à°S’G

 á£°ûfCG º«ª°U ‘ âfÉc äÉYÉ£≤dG √òg ¿EG ∫Ébh

 ™jƒæJ  øe  á«æWƒdG  §£ÿG  âæµeh  á≤£æŸG

 Oƒ≤©dG  ióe  ≈∏Y  äGOÉ°üàb’Gh  äÉYÉæ°üdG

 á«ªæàdG ™«é°ûàd äÉeƒµ◊G â∏ªY PEG ,á«°VÉŸG

 iôNC’G õaGƒ◊Gh äÉfÉYE’G ∫ÓN øe ,á«YÉæ°üdG

 äÉ«à°ùLƒ∏dGh  ábÉ£dG  Ò©°ùàH  ≥∏©àj  Ée  ‘

 ábÉ£dG  ∑Ó¡à°SG  IOÉjR  ¤EG  iOCG  Ée  ,ÖFGö†dGh

 áYƒæàe á«°ùaÉæJ ÉjGõe ≥∏N øe á≤£æŸG øqµeh

.á«YÉæ°üdG á«ªæàdG å«M øe

 ¿B’G  äÉ°SÉ«°ùdG  »©fÉ°U  øe  ô¶àæŸG  ¿EG  ∫Ébh

 ±GógCG  ≥«≤ëàd  áæµªŸG  äGQÉ«ÿG  ±É°ûµà°SG

 á∏µ«g  IOÉYEG  Ö∏£àj  Ée  ,z»NÉæŸG  OÉ«◊G{

 ¤EG  GÒ°ûe  ,äÉKÉ©Ñf’G  ™e  πeÉ©à∏d  áYÉæ°üdG

 á«Ø«c  ‘  πãªàj  ÒÑc  ó–  ΩÉeCG  á≤£æŸG  ¿G

 AÉæÑdGh  É¡JGOÉ°üàbG  ™jƒæJ  ájQGôªà°SG  ¿Éª°V

 ⁄É©dG äÉ©bƒJ ≥«≤–h ,á«°ùaÉæàdG É¡Jõ«e ≈∏Y

 õjõ©J á«ªgCG GócDƒeh ,äÉKÉ©Ñf’G ¢†ØN ¿CÉ°ûH

 ºYóJ »àdG É«LƒdƒæµàdG ¤EG ∫ƒ°UƒdGh áaô©ŸG

 ,äÉKÉ©Ñf’G øe á°†Øîæe äÉjƒà°ùe ƒëf ∫ƒëàdG

 √òg ‘ QÉªãà°S’G ä’É› ™«°SƒJ Ö∏£àj Ée

.πÑ≤ŸG ó≤©dG QGóe ≈∏Y äÉ«æ≤àdG

 äÉgÉŒ’G  ¤G  GOÉæà°SG  ¬fCG  ¤EG  ôjô≤àdG  QÉ°TCGh

 ÌcCG §°ShC’G ¥öûdG èàæj ¿CG ™bƒàŸG øe ,á«dÉ◊G

 ¿ƒHôµdG ó«°ùcCG ÊÉK ÅaÉµe øe ÉæW 3878 øe

 πãªàŸG 2030 ±óg ≥«≤ëàd ¬fCGh ,2030 ΩÉY

 áLQO 1^5 ¤EG …QGô◊G ¢SÉÑàM’G øe ó◊G ‘

 É¡JÉKÉ©ÑfG  π«∏≤J  ¤EG  á≤£æŸG  êÉà–  ,ájƒÄe

 ÅaÉµe øe øW ¿ƒ«∏e 1,483 hCG  ,%38 áÑ°ùæH

 áæ«©e á£°ûfCG  ¿CG  GócDƒe  ,¿ƒHôµdG  ó«°ùcCG  ÊÉK

 êÉàfEG πãe äÉKÉ©Ñf’G øe %80 êÉàfEÉH ÖÑ°ùàJ

 ,äÉKÉ©Ñf’G øe %36 øY ∫hDƒ°ùe ƒgh ,ábÉ£dG

 %21 áÑ°ùæH  ÊÉÑŸGh  áYÉæ°üdG  ºgÉ°ùJ  É¡æ«H

 %17 áÑ°ùæH áeÉ©dG Úµ∏¡à°ùŸG äÉeGóîà°SGh

.%10 áÑ°ùæH π≤ædGh

 äGAGôLEG á°ùªN ≈∏Y õ«cÎdÉH ôjô≤àdG ≈°UhCGh

 äGP á©HQC’G äÉYÉ£≤dG ±ó¡à°ùJ ÒKCÉàdG á«dÉY

 π°†aCG  ≥«≤ëàd  ≈∏YC’G  äÉKÉ©Ñf’G  ä’ó©e

 É¡dhCG  ,äÉKÉ©Ñf’G  ¢†ØN ó«©°U ≈∏Y èFÉàædG

 //CCS ¿ƒHôµdG RÉéàMG øjõîJ äÉ«æ≤J ≥«Ñ£J

 ‘  //CCU  ¬eGóîà°SGh  ¿ƒHôµdG  •É≤àdGh

 ¿CG ™bƒàŸG øe å«M ,áYÉæ°üdGh ábÉ£dG »YÉ£b

 ,%22 áÑ°ùæH äÉKÉ©Ñf’G ¢†ØN ƒg ÒKCÉàdG ¿ƒµj

 ójÈJh  áÄaóJ  ‘  äÉKÉ©Ñf’G  π«∏≤J  ,É¡«fÉKh

 ¤EG ÉgÒKCÉJ π°üj ¿CG ™bƒàŸG øe »àdGh ,ÊÉÑŸG

.%20 áÑ°ùæH äÉKÉ©Ñf’G ¢†ØN

 ábÉ£dG  ó«dƒJ  IOÉjR  ƒ¡a  ådÉãdG  AGôLE’G  ÉeCG

 π°üj  ¿CG  ™bƒàŸG  øeh  ,á°†Øîæe  äÉKÉ©ÑfÉH

 ‘ ,%18 áÑ°ùæH äÉKÉ©Ñf’G ¢†ØN ¤EG ÉgÒKCÉJ

 äÉKÉ©Ñf’G ±Gó¡à°SÉH ™HGôdG AGôLE’G πãªàj ÚM

 ‘ º¡°ùj ÉÃ π≤ædGh á«à°ùLƒ∏dG πFÉ°SƒdG ‘

 AGôLE’G  ÉeCG  ,%10  áÑ°ùæH  äÉKÉ©Ñf’G  ¢†ØN

 ‘ ábÉ£dG ΩGóîà°SG IAÉØc IOÉjR ƒ¡a ¢ùeÉÿG

 ¿ƒµj ¿CG ™bƒàŸG øe å«M ,á«YÉæ°üdG äÉ«∏ª©dG

.%7 áÑ°ùæH äÉKÉ©Ñf’G ¢†ØN ∂dP ôKCG

 äÉKÉ©Ñf’G ÚH IƒéØdG ó°S ¿CG ¤EG ôjô≤àdG ¢ü∏Nh

 ∂∏Jh  á«dÉ◊G  äÉgÉŒ’G  ≈∏Y  kAÉæH  á©bƒàŸG

 ,É«≤«≤M  Éjó–  πãÁ  2050  ΩÉ©d  áaó¡à°ùŸG

 É¡jód »àdG §°ShC’G ¥öûdG äÉeƒµM ¿CG ¤EG QÉ°TCGh

 É¡æµÁ »NÉæŸG OÉ«◊G ≥«≤ëàd áMƒªW ±GógCG

 IƒéØdG øe % 80 ó°S á°ùªÿG äGAGôLE’G √òg ÈY

 ∫ƒ∏ëH ôØ°üdG ‘É°U ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d äÉKÉ©Ñf’G ‘

.2050 ΩÉY

 á≤£æŸG  ∫hO  ¿CG  ¤EG  IQÉ°TE’ÉH  ôjô≤àdG  ºàNh

 ±ó¡dG Gòg ≥«≤ëàd §«£îJ á«∏ªY ¤EG êÉàëà°S

 ,É«NÉæe ójÉfi πÑ≤à°ùe ¤EG É¡dÉ≤àfG ™e ,ájÉæ©H

 ,…OÉ°üàb’G ÉgƒªæH ∫ƒëàdG Gòg ö†j ’CG ¿Éª°†d

 á≤£æŸG äGOÉ°üàbG ™jƒæàd GõØfi ¿ƒµj ¿CG πH

 øe ójó©dG GRhÉéàe ,õ«ªàe ™bƒe ‘ É¡©°†jh

.ΩóbC’G á«YÉæ°üdG äGOÉ°üàb’G

 30  øe  ÌcC’  á©eÉ÷G  á°üæŸG  áª≤dG  πµ°ûJh

 É¡àî°ùf  ‘ ∞«°†à°ùJ  å«M ,á«ŸÉY áª¶æe

 ∑QÉ°ûe 4000 øe ÌcCG  ΩÉ©dG  Gòg á«FÉæãà°S’G

 IOÉbh AGÈÿGh Ú«eƒµ◊G ÚdhDƒ°ùŸG QÉÑc øe

 äÉeƒµ◊G πÑ≤à°ùe ±Göûà°S’ ,¢UÉÿG ´É£≤dG

 ájQGƒM á«°ù«FQ  äÉ°ù∏L 110 øe  ÌcCG  øª°V

.á«∏YÉØJh

 É¡bÓWEG òæe äÉeƒµë∏d á«ŸÉ©dG áª≤dG äõcQh

 äÉeƒµM ±Göûà°SGh π«µ°ûJ ≈∏Y ,2013 ΩÉY

 ,ájöûÑ∏d  π°†aCG  mπÑ≤à°ùe  AÉæHh  πÑ≤à°ùŸG

 äÉcGöû∏d I ójóL áeƒ¶æe ¢ù«°SCÉJ ‘ âªgÉ°Sh

 äÉeƒµM ±Göûà°SGh ΩÉ¡dEG ≈∏Y áªFÉ≤dG á«dhódG

.πÑ≤à°ùŸG

:IóMƒdG-»HO

 πª©dGh  á«YÉªàL’G  ¿hDƒ°ûdG  áæ÷  â°ûbÉf  

 ¢ù∏éŸG  ‘  ájöûÑdG  OQGƒŸGh  ¿Éµ°ùdGh

 ¬Jó≤Y …òdG É¡YÉªàLG ∫ÓN …OÉ–’G »æWƒdG

 ,»HóH ¢ù∏éª∏d áfÉeC’G ô≤e ‘ AÉKÓãdG Ωƒj

 …Qƒ°üæŸG øªMôdGóÑY áªYÉf IOÉ©°S á°SÉFôH

.»Yƒ£àdG πª©dG º«¶æJ ´ƒ°Vƒe,áæé∏dG á°ù«FQ

 πc  IOÉ©°S  áæé∏dG  AÉ°†YCG  ´ÉªàL’G  ö†M

 Gò¡d  áæé∏dG  Qô≤e ∞°ûµdG  ≈°ù«Y óªfi øe

 IQƒàcódGh  ,á«æK  øH  óLÉe  Ëôeh  ,´ÉªàL’G

.…ôeÉ©dG QhôªM óªfi IRƒe

 á«HÎdG  IQGRh  ƒ∏ã‡  ´ÉªàL’G  ö†M  Éªc

 ,»°SQóŸG º«∏©à∏d äGQÉeE’G á°ù°SDƒeh ,º«∏©àdGh

 AÉbó°UCG á«©ªLh ,´ƒ£à∏d äGQÉeE’G á«©ªLh

 äÉ«©ª÷Gh ,ΩÉ©dG »FÉ°ùædG OÉ–’Gh ,áÄ«ÑdG

 ´ÉªàL’G ¢ûbÉfh .ºª¡dG ÜÉë°UC’ á«Yƒ£àdG

 QhÉfi ≥ah »Yƒ£àdG πª©dG º«¶æJ ´ƒ°Vƒe

 ¿CÉ°T  ‘ ™ªàéŸG  á«ªæJ  IQGRh  á«é«JGÎ°SG

 º«¶æJ ‘ IQGRƒdG QhOh ,»Yƒ£àdG πª©dG õjõ©J

 ÚH  ≥«°ùæàdGh  ,á«Yƒ£àdG  ∫ÉªY’G  áÑbGôeh

 »Yƒ£àdG  πª©∏d  áª¶æŸG  äÉ¡÷Gh  IQGRƒdG

 iƒà°ùe ≈∏Y »Yƒ£àdG πª©dG º«¶æJ ¿CÉ°T ‘

 ´ÉªàL’G  ‘  ¿ƒcQÉ°ûŸG  ¢VôYh  ,ádhódG

 πª©dG á°SQÉ‡ ‘ º¡¡LGƒJ »àdG äÉjóëàdG

 »àdG äÉMÎ≤ŸG øe áYƒª› GhóHCGh ,»Yƒ£àdG

 ,ádhódG  ‘  »Yƒ£àdG  πª©dG  ºYO  ‘  º¡°ùJ

.™ªàéŸG äÉÄa ∞∏àfl iód √QhO º«¶©Jh

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 »°ùeÉ°ûdG …QõdG ∞«°S AGƒ∏dG IOÉ©°S ¢SCGôJ 

 IOÉ«≤dG  ô≤Ã,  ábQÉ°ûdG  áWöT  ΩÉY  óFÉb

 IóæLC’G  äGöTDƒe  èFÉàf  á°ûbÉæŸ kÉYÉªàLG

 ΩÉ©∏d  ∫hC’G  ™Hô∏d  á«é«JGÎ°S’Gh  á«æWƒdG

 º¡HGƒfh  Ωƒª©dG  AGQóe  Qƒ°†ëH  2022

 …hP  •ÉÑ°†dG  øe  OóYh  äGQGOE’G  AGQóeh

.¢UÉ°üàN’G

 ´ÉªàL’G  ∫ÓN  »°ùeÉ°ûdG  AGƒ∏dG  ™∏WGh

 èFÉàfh  äÉaó¡à°ùe  øe  ≥≤–  Ée  ≈∏Y

 äGöTDƒŸGh á«æWƒdG IóæLC’G äGöTDƒe áaÉµd

 á«é«JGÎ°SE’G  ™jQÉ°ûŸGh  äGQOÉÑŸGh

 »àdG  á«°ù°SDƒŸG  äGQó≤dGh  Égò«ØæJ  §£Nh

 IOƒL ≈∏Y É¡éFÉàf ¢SÉµ©fGh Égôjƒ£J ”

.äGQÉeE’G ™ªàéŸ á«æeC’G IÉ«◊G

 ¥ôa  ájõgÉL  ≈∏Y  Éaƒbh  AÉ≤∏dG  øª°†Jh

 á∏°UGƒŸ  ¬°UÉ°üàNEG  ∫É›  ‘  πc  πª©dG

 õcGôŸG  ≈∏Y  ®ÉØ◊Gh  Ωó≤àdG  ≥«≤–

 â≤≤–  »àdG  Iõ«ªàŸG  èFÉàædGh  áeó≤àŸG

 IOÉjôdG  ájQGôªà°SG  ¿Éª°†d  É¡«∏Y  AÉæÑdGh

.á«°ùaÉæàdG πX ‘

 ôµ°ûdG ábQÉ°ûdG áWöûd ΩÉ©dG óFÉ≤dG ¬Lhh

 ≈∏Y  á«WöûdG  äGQGOE’G  ™«ª÷  ôjó≤àdGh

 ºgÉjEG  kÉ«YGO  á≤≤ëàŸG  á«HÉéjE’G  èFÉàædG

 IQGRh  ájDhQ  ≥≤ëj  ÉÃ ó¡÷G  áØYÉ°†e  ¤EG

 äGQÉeE’G  ádhO  ¿ƒµJ  ¿CG  ‘  á«∏NGódG

 øeC’G  ≥«≤–  ‘  ⁄É©dG  ∫hO  π°†aCG  øe

 AGƒ∏dG Ωôc ´ÉªàL’G ¢ûeÉg ≈∏Yh.áeÓ°ùdGh

 …OÉª◊G  ⁄É°S  ìÓ°U  Ö«≤ædG  »°ùeÉ°ûdG

 IQGOE’ÉH  Ú∏eÉ©àŸG  OÉ©°SEG  IóMh  ôjóe

 ¬KGóëà°S’ kGô¶f ájõcôŸG äÉ«∏ª©∏d áeÉ©dG

 äGöTDƒŸG  èFÉàf  π«∏ëàH  á°UÉN  áeƒ¶æe

 ä’Éë∏d  áHÉéà°S’G  øeR  ∫ó©Ÿ  á«æWƒdG

 πª©dG IAÉØc õjõ©J ‘ ºgÉ°ùJ »àdG áFQÉ£dG

.¬JÉLôîÃ AÉ≤JQ’Gh ¬JÉfÉ«H áªcƒMh

 …OÉëJ’G »æWƒdG ¢ù∏éªdÉH á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG áæéd

»Yƒ£àdG πª©dG º«¶æJ ´ƒ°Vƒe ¢ûbÉæJ

 »°ù°SDƒªdG AGOC’G º««≤J ´ÉªàLG ¢SCGôàj »°ùeÉ°ûdG AGƒ∏dG

ábQÉ°ûdG áWô°ûd

á°Só≤ªdG »°VGQCÓd á¡Lƒàe OÓÑdG QOÉ¨J ájô«°†ëàdG èëdG áæédÉjGƒf ÜÉ£N ¿É©bƒJ zÉµ«æjRGôà°SCG{ h zá«ë°üdG ájÉYô∏d 42 »L{

:IóMƒdG-»ÑXƒHCG

 ájÒ°†ëàdG  è◊G  áæ÷  äQOÉZ  

 á«ª°SôdG  è◊G  áã©H  øe  á≤ãÑæŸG

 ¤EG á¡éàe ‹hódG »ÑXƒHCG QÉ£e ádhó∏d

 ,á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áµ∏ªŸG

 áeôµŸG áµe ‘ áã©ÑdG äGô≤e õ«¡éàd

 ∫ÉÑ≤à°S’ Ò°†ëàdGh IQƒæŸG áæjóŸGh

 äÉeóÿG Ëó≤Jh äGQÉeE’G ádhO êÉéM

 äÉª«fl  ΩÓà°SG  ∂dòch  ,º¡d  áeRÓdG

 áØdOõeh  áaôYh  ≈æe  ‘  êÉé◊G

 ¿CÉ°ûH  áeRÓdG  äGAGôLE’G  ∫Éªµà°SGh

 É¡«∏Y ≥ØàŸG äÉÑ«JÎdGh Oƒ≤©dG ò«ØæJ

 äÉeóÿG  Ëó≤àH  á«æ©ŸG  äÉ¡÷G  ™e

.á°Só≤ŸG »°VGQC’G ‘ êÉéë∏d

 ¢ù«FQ ,»Ñ©µdG ô£e óªfi QƒàcódG ócCGh

 á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°û∏d  áeÉ©dG  áÄ«¡dG

 êÉéM ¿hDƒ°T Öàµe ¢ù«FQ ,±ÉbhC’Gh

 ¿hDƒ°T  Öàµe  ¢UôM  ,äGQÉeE’G  ádhO

 è◊G  º°Sƒe  ìÉ‚EG  ≈∏Y  êÉé◊G

 áÄ«ÑdG  áÄ«¡Jh  ôµÑŸG  OGó©à°S’ÉH

 ∂°SÉæŸG πc ‘ ádhódG êÉé◊ á«dÉãŸG

 ‘  òNCÉJ  äÉ«é«JGÎ°SGh  §£N  ≥ah

 π°†aCGh äÉeóÿG ≈bQCG Ëó≤J ¿ÉÑ°ù◊G

 ±ƒ«°†d IOÉ©°ùdG ≥≤– »àdG äÉÑ«JÎdG

 ÉæJOÉ«b  iDhQ  áª¡∏à°ùe  ,øªMôdG

 QÉªãà°SG  ≈∏Y  ócDƒJ  »àdG  Ió«°TôdG

 äÉ«fÉµeE’G  πc  Òî°ùJh  ¢UôØdG

 ìÉéædG  ¿Éª°†d  ájöü©dG  á«æ≤àdGh

.õ«ªàdGh

 á©HÉàŸG Oó°üdG Gòg ‘ »Ñ©µdG øªKh

 ÖMÉ°U øe ÒÑµdG ΩÉªàg’Gh Iôªà°ùŸG

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG

 ÖMÉ°Uh  zˆG  ¬¶ØM{  ádhódG  ¢ù«FQ

 ∫BG  ó°TGQ  øH  óªfi  ï«°ûdG  ƒª°ùdG

 ¢ù«FQ  ádhódG  ¢ù«FQ  ÖFÉf  Ωƒàµe

 √ÉYQ{  »HO  ºcÉM  AGQRƒdG  ¢ù∏›

 ΩÉµM ƒª°ùdG ÜÉë°UCG Éª¡fGƒNEGh zˆG

 IÒÑµdG  Oƒ¡÷G  ≈∏Y  ≈æKCGh  ,äGQÉeE’G

 IOÉ«≤H  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áµ∏ªª∏d

 ≈∏Y ¢Uô◊Gh ÚØjöûdG Úeô◊G ΩOÉN

.øªMôdG ±ƒ«°V áeóN

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 zá«ë°üdG  ájÉYô∏d  42  »L{  â©bh  

 äÉ«æ≤àdG  ∫É›  ‘  IóFGôdG  ácöûdG  -

 42  »L{  ácöûd  á©HÉàdGh  á«ë°üdG

 zá«HÉë°ùdG áÑ°Sƒ◊Gh »YÉæ£°U’G AÉcò∏d

 ÉjGƒf  ÜÉ£N  ..»ÑXƒHCG  ‘  Égqô≤eh

 á«ŸÉ©dG  ácöûdG  zÉµ«æjRGÎ°SCG{  ™e

 ájhOC’G  áYÉæ°U  ‘  á°ü q°üîàŸG

 ∂dPh ájƒ«◊G á«f’ó«°üdG äGö†ëà°ùŸGh

 á¡÷G »ÑXƒHCG ‘ áë°üdG IôFGO ácQÉ°ûÃ

 ‘  á«ë°üdG  ájÉYôdG  ´É£≤d  á«ª«¶æàdG

 ‘ ¿hÉ©àdG ¥É£f ™«°Sƒàd »ÑXƒHCG IQÉeEG

 ¢ü«î°ûàdG  ä’É›  πª°û«d  Éª¡æ«H  Ée

 ‘ ≈°VôŸG Úµ“h ájôjöùdG çƒëÑdGh

 ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G øe É¡LQÉNh äGQÉeE’G ádhO

.IôµàÑŸG äÉLÓ©dGh á«Ñ£dG ∫ƒ∏◊G çóMCG

 IQƒàcódG ÉjGƒædG ÜÉ£N ™«bƒJ πØM ö†M

 õcôŸ  …ò«ØæàdG  ôjóŸG  »YÉæŸG  AÉª°SCG

 áë°üdG  IôFGO  ‘  QÉµàH’Gh  çÉëHC’G

 ¿hDƒ°T  ôjóe  »æZôe  ΩÉ°ûgh  »ÑXƒHCG

 »é«∏ÿG  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏›  ∫hO  á≤£æe

 ó¡a  QƒàcódGh  zÉµ«æjRGÎ°SCG{  ‘

 äÉ«∏ª©∏d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  »bhRôŸG

 zá«ë°üdG  ájÉYô∏d  42 »L{ ácöT ‘

 ôjóe  ÜóMC’G  ÖdÉZ  øe  qπc  ¬«∏Y  ™qbhh

 ‘  è«∏ÿG  á≤£æŸ  á«eƒµ◊G  äÉbÓ©dG

 ƒØjójQ  ƒµ°ù«°ûfGôah  zÉµ«æjRGÎ°SCG{

 ájÉYô∏d  42  »L{  ácöT  ‘  ∫qhCG  ôjóe

 »ŸÉ©dG  ô“DƒŸG  ∫ÓN  ∂dPh  zá«ë°üdG

 ájƒ«◊G É«LƒdƒæµàdG ‘ QÉµàH’G áª¶æŸ

.É«fQƒØ«dÉc ‘ ƒ¨«jO ¿É°S ‘ ó≤ oY …òdG

 »L{  ácöTh  zÉµ«æjRGÎ°SCG{  âfÉch

 ¥ÓWEG øY Éàæ∏YCG zá«ë°üdG ájÉYô∏d 42

 Èª°ùjO ‘ Éª¡æ«H Ée ‘ ∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdG

 k’Éªµà°SG á«bÉØJ’G √òg »JCÉJ ∂dòd 2021

 Éª¡JGQób  õjõ©J  ¤EG  áaOÉ¡dG  Éª¡àcGöûd

 ÜQÉéàdG AGôLEGh åëÑdG ∫É› ‘ á«∏ëŸG

 AGôLEGh á°Sƒª∏ŸG áqdOC’G ™ªLh ájôjöùdG

 πNGO ΩGQhCÓd ájƒ«◊G äGöTDƒŸG äGQÉÑàNG

.äGQÉeE’G ádhO

 ΩÉ¶fh áæ«àŸG á«àëàdG á«æÑdG øe kÉbÓ£fGh

 ¢Uôa kÉehO OGOõJ Ωó≤àŸG á«ë°üdG ájÉYôdG

 á∏°ù∏°S πMGôe ∞∏àfl øª°V äÉcGöT AÉæH
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 ‹hódG  ¿hÉ©àdG  ∫ÓN øe  »ÑXƒHCG  IQÉeEG

 åëÑdG  äÉYƒª›  ≈∏Y  ±GöTE’G  ¤EG

 Ú«ŸÉY  AÉcöT  ºYO  ≈∏Y  π°ü–  »àdG

 ájÉYôdG ´É£b áfhôe ióe ≈∏Y ±ƒbƒ∏d
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اأبوظبي-الوحدة:

وفد  عضو  العلييل  حميد  هند  ســعادة  شــاركت 
الشــعبة الربملانية للمجلس الوطني االتحادي، يف 
جلســة » معالجة الهجرة غــر القانونية بما يف 
ذلك عن طريــق إدارة الحدود ومكافحة الجريمة 
املنظمة عرب الوطنية«، ضمن أعمال املؤتمر العاملي 
املعني بالهجــرة، الذي ينظمــه االتحاد الربملاني 
الكربى  الوطنية  الجمعيــة  بالتعــاون مع  الدويل 

»الربملان الرتكي«، املنعقد يف مدينة اسطنبول.
العليــيل يف مداخلة  وقالت ســعادة هنــد حميد 
الشــعبة الربملانية اإلماراتيــة إن قضايا الهجرة 
تمثــل ظاهرة بالغة األهمية، فالعالم بات يواجه 
القانونية،  الهجرة غــر  بشــكل متزايد زيــادة 
الكوارث  حجم  زيادة  ظل  يف  الهجرة  إدارة  وسوء 
والفقر  والسياســية  االقتصاديــة  والتحديــات 
أو الرصاعات وتواترها عىل نحو  املدقع والبطالة 
عاملي ومتســارع، مما جلب تحديات وخســائر 
املهاجرين  عــىل  الخطورة  بالغــة  وانتهــاكات 
التوترات  من  مزيد  خلق  يف  وساهمت  والالجئني، 
االجتماعية واالضطرابات السياسية، من ضمنها 
الحروب واالقتتــال الداخيل والتدخالت األجنبية، 

والفقر والبطالة.
وبينت أنه ومن هذا املنطلق فإننا بحاجة إىل تكاتف 
دويل يســتند إىل ثالثة أبعاد اساسية هي: ضمان 
الحياة اآلمنة  كرامة اإلنســان وأمنه وحقــه يف 
والكريمة وحقه يف االبتعاد عن املسببات املبارشة 
وغــر املبارشة التــي تهدد حياته واســتقراره، 
والســيادة الوطنية الكاملة التي تتمتع بها كافة 
الدول والتي تحدد لها أنظمتها وقواعدها يف إدارة 
أنظمة الهجرة، وتعزيز األمن والســلم الدوليني، 
للدول  األسلحة  قوانني تصدير  مراجعة  ذلك  ومن 
التــي تعاني من أو تعيش حروبــا أهلية، ومنع 
تصديرها أيضا للدول التي تمثل تهديدا أو زعزعة 

لالستقرار الوطني أو اإلقليمي أو الدويل.

اإ�سطنبول-وام:

 التقى معايل صقر غباش رئيس املجلس 
الربوفيســور  معايل  االتحادي  الوطني 
الجمعية  مصطفى شــنطوب، رئيــس 
الكــربى لجمهوريــة تركيا  الوطنيــة 
»الربملــان« عيل هامش أعمــال املؤتمر 
املنعقد  بالهجرة  املعني  العاملي  الربملاني 

حاليا يف مدينة إسطنبول .
عائشــة  من  كل  ســعادة  اللقاء  حرض 
محمد املال، وأســامة أحمد الشــعفار، 
املنصوري،  الضحاك  حــواء  والدكتورة 
حميد  وهند  املهــري،  عبيــد  ومروان 
العلييل أعضاء املجلس الوطني االتحادي 
النعيمي  الرحمن  عبــد  عمر  الدكتور  و 
البسطي  وعفراء  للمجلس  العام  األمني 
األمني العام املســاعد لالتصال الربملاني 
للمجلــس إىل جانــب عدد مــن أعضاء 
لجمهورية  الكــربى  الوطنية  الجمعية 

تركيا .
جــرى خــالل اللقــاء بحــث عالقات 
الصداقــة والتعــاون الربملانية القائمة 
التنسيق  تعزيز  املجلســني وســبل  بني 
الرأي حيال مختلف  وتبادل  والتشــاور 
وتعزيز  املشرتك،  االهتمام  ذات  القضايا 
التواصل بــني البلدين، وتبادل الزيارات 

والفعاليات الربملانية بني الجانبني.
الشــكِر  وعرب معــايل صقر غباش عن 

عىل  شنطوب  مصطفي  ملعايل  والتقديِر 
العاملي  الربملاني  املؤتمر  لحضور  دعوته 
املعني بالهجرة ،الفتا إىل أهمية مناقشة 
الربملانيــني للمواضيــع املطروحــة يف 
االنســاني منها  الجانب  املؤتمر خاصة 
للربملان  وأعرب عن شــكره وتقديــره 
الرتكــي واالتحاِد الربملانــي الدويل عىل 

ُحسن تنظيم املؤتمِر.
وأكــد معاليه حــرص املجلس الوطني 
الربملانية  العالقات  تعزيز  عىل  االتحادي 

مع الربملان الرتكي، باعتبار أن العالقات 
الربملانية تمثل دافعاً كبراً لنمو وتطوير 
البلدين يف مختلف  الثنائية بني  العالقات 
املجــاالت وأشــار معاليــه إىل التطور 
امللحــوظ يف العالقات الثنائية بني دولة 
ورغبة  تركيــا،  وجمهورية  االمــارات 
بالعالقات  باالرتقاء  البلديــن  حكومتي 
والعمل  وأوســع،  أرحــب  آفاق  نحــو 
املشرتك لتحقيق تطلعات البلدين خاصة 
كان  والتي  املتبادلــة  الزيــارات  ظل  يف 

الشــيخ  الســمو  صاحب  زيارة  أهمها 
الدولة  محمد بن زايــد آل نهيان رئيس 
 2021 نوفمرب  يف  لرتكيا  الله«  »حفظه 
وزيــارة فخامة رجب طيــب أردوغان 
االمارات  لدولة  تركيا  جمهورية  رئيس 

.2022 يف فرباير 
الربوفيســور  قــدم معايل  مــن جهته 
التهاني  آيات  أسمى  شنطوب  مصطفي 
بن  الشــيخ محمد  الســمو  إىل صاحب 
و لشــعب  الله«  نهيان »حفظه  آل  زايد 
رئيســاً  انتخابه  بمناســبة  اإلمــارات 
لسموه  التوفيق  تعاىل  الله  سائالً  للدولة 
اإلمارات وشــعبها ومواصلة  لخدمــة 
مســرة التنمية متمنياً لدولة اإلمارات 
العربية املتحدة املزيد من األمن والرخاء 

واالستقرار واالزدهار.
 - الرتكية  العالقــات  أن  معاليــه  وأكد 
اإلمارتية تشــهد تطورا و نموا كبرين 
.. مشــددا عىل حرص بــالده عىل بناء 

عالقات متميزة مع دولة االمارات.
 وشــدد معاليــه عىل حــرص الربملان 
املجلس  مع  الدائم  التواصل  عىل  الرتكي 
عقد  خــــالل  من  االتحادي  الوطنــي 
واللقاءات  االجتماعــات  مــن  املزيــد 
والعمل مع مجموعــــات الصــــداقة 
الزيارات  لتكثيف  املتخصصــة  واللجان 
يف  يصب  بما  واللقــاءات  الربملانيـــــة 

صالح الجانبني.

دبي-وام:

12 خبرا ومتخصصا   شــارك 
والــذكاء  االبتــكار  مجــال  يف 
واســترشاف  االصطناعــي 
املســتقبل ىف فعاليــات برنامج 
ينظمه  الذي  االبتــكار«  »صيف 
مجلس االبتــكار يف رشطة دبي 
عــىل مــدار أســبوع يف مخترب 

االبتكار يف مقر القيادة العامة.
ويهــدف الربنامــج إىل تزويــد 
موظفي رشطة دبي واملشاركني 
بأحدث  الجامعــات  طلبــة  من 
االبتكار  مجــال  يف  املعلومــات 
والذكاء االصطناعي واسترشاف 
 12 خــالل  مــن  املســتقبل 
محــارضة تخصصيــة يقدمها 

خرباء ومتخصصون من مختلف 
الجهات منها معهد روتشســرت 
للتكنولوجيا وجامعة برمنجهام 
دبــي  يف  الكنديــة  والجامعــة 
للحواسيب  الدولية  واملؤسســة 
»آي بي إم« ورشكة أكســنترش 
وبالتعــاون مع مــوان لتنظيم 

الفعاليات.
وأكــد العقيد منصور القرقاوي 
مديــر اإلدارة العامة للشــؤون 
لإلدارية يف رشطة دبي يف افتتاح 
العامة  القيــادة  أن  الربنامــج 
بالغا  اهتماما  تويل  دبي  لرشطة 
باالبتــكار من خــالل منظومة 
االبتكار التي هيأت بيئة متقدمة 
املوظفني  البتــكارات  وحاضنة 
والجمهور عرب مختلف املمكنات 

الداعمــة واألساســية وأهمها 
يعد  الــذي  االبتــكار  مختــرب 
املبتكرين  لدعم  أساسية  ركيزة 

وأصحاب املواهب .

دكتور  املقدم  أوضح  جانبه  من 
إبراهيم بن ســباع املري رئيس 
مجلس االبتكار أن برنامج صيف 
االبتكار يف نسخته األوىل يساعد 

موظفي رشطة دبي واملشاركني 
عىل تطويــر مهاراتهم املعرفية 
من خالل التواصل مع نخبة من 
ويتضمن  واملتخصصني  الخرباء 

ومحاور  تخصصيــة  مواضيع 
من  »امليتافرس  منهــا  متعددة 
وجهــة نظــر خبــر« و »هل 
أو  نعمة  املضافــة  التصنيعيات 
الربمجيات  نقمــة« و«تطويــر 
والتحول الرقمي عن طريق ديف 
أوبس« والبلوك تشني و«الطباعة 
يف  الرابحة  الورقة  األبعاد  ثالثية 

مجال الصناعة«.
يطرح  املــري:  املقدم  وأضــاف 
الربنامــج مواضيــع متعلقــة 
يف  الحديثــة  بالتقنيــات 
اإللكرتوني  االحتيــال  مواجهة 
والتكنولوجيــا املاليــة والذكاء 
الكمية  والحوسبة  االصطناعي 
تعريفية  مقارنة  إىل  باإلضافــة 
والذكاء  البيانــات  علــم  بــني 

االصطناعي وبني التعلم املتعمق 
الذكاء  وتوظيــف  اآليل  والتعلم 
عن  الكشــف  يف  االصطناعــي 
يف  املكتوبة  الكراهيــة  خطابات 
اللغات املختلطة وإنرتنت األشياء 
يمكن  وكيف  االبتكار  واستدامة 
اســتخدام االبتكار لرسم مسار 
وداد  قالت  بدورها  املســتقبل. 
صيف  برنامج  منسق  الحمادي 
االبتــكار: مــا يميــز الربنامج 
رشطة  ملوظفــي  يمكــن  أنــه 
دبــي اختيار املحــارضات التي 
يرغبــون يف حرضوهــا كما أن 
مخترب  يف  حضورية  املحارضات 
دبي  رشطة  ملوظفــي  االبتكار 
وعرب االتصال » أونالين » لطلبة 

الجامعات املشاركني .

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
األربعاء ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥٠٧٤

اأخبار الوطن

»الإمارات للخدمات ال�سحية« توقع مذكرة تفاهم مع 
»نوفوردي�سك فارما الخليج«

�سقر غبا�س يلتقي رئي�س الجمعية الوطنية الكبرى التركية  

انطالق فعاليات برنامج »�سيف البتكار« ب�سرطة دبي  بم�شاركة 12 خبيراً

5
ال�شعبة البرلمانية الإماراتية ت�ؤكد 
اأن الحد من الهجرة غير النظامية 

يحتاج اإلى تكاتف دولي

دبي-وام:

 وقعت مؤسسة االمارات للخدمات 
رشكة  مع  تفاهم  مذكرة  الصحية 
الخليج"  فارمــا  "نوفورديســك 
تهدف إىل التعاون املشرتك يف مجال 
اإلبتكار والرعاية الصحية وتعزيز 
الصحية ورفدها  الخدمــات  واقع 
بآخــر ما تتوصل إليــه العالجات 

الطبية الحديثة.
يأتي توقيع املذكرة يف إطار حرص 
املؤسســة عىل تعزيــز رشاكاتها 
االســرتاتيجية الهادفــة إىل تبادل 
التجارب يف مجال الرعاية الصحية 
الحديثــة  الطبيــة  والعالجــات 
الخربات بما  واكتســاب مزيد من 
يســهم يف توفــر خدمات صحية 
العمل  بكفــاءة  ترتقي  مبتكــرة 
وتطويــر أدواته وتلبــي حاجات 

ومتطلبات املتعاملني.
ســعادة  التفاهم  مذكــرة  وقــع 
الرسكال  محمد  يوســف  الدكتور 
اإلمارت  مؤسســة  عــام  مديــر 
للخدمــات الصحيــة و مادس بو 
العام  واملدير  الرئيس  نائب  الرسن 

لدى "نوفونورديسك الخليج".
وقــال الدكتور يوســف الرسكال 
مع  التفاهم  مذكــرة  توقيــع  إن 
الخليج"  فارمــا  "نوفورديســك 
املؤسســة  أهــداف  مع  يتســق 
الراميــة إىل توفر خدمات صحية 
مبتكــرة ومســتدامة تعــزز من 
وتنسجم  الصحية  املنظومة  كفاء 
وتطلعاتها  املؤسسة  مساعي  مع 
الريادة  مــن  مزيد  تحقيــق  نحو 
والتميــز  يف مجــال توفــر أعىل  
تلبي  التي  الصحية  الرعاية  معاير 

متطلبات املتعاملني.
املؤسســة  توجهات  أن  وأضــاف 

نحو تعزيز أطر التعاون املشــرتك 
الرشكاء  قاعدة  وتوسيع  والفعال 
يأتي يف سياق أهدافها وطموحاتها 
لبناء قاعدة متكاملة من الرشاكات 
بما  والعاملية  واإلقليميــة  املحلية 
بيئة  توفر  يف  االســتدامة  يحقق 
صحية تقدم لجميع أفراد املجتمع 
الخدمات  مقاييس  أعىل  اإلماراتي 
عىل  وتحافظ  العامليــة،  الصحية 
التطور  يف  واستمراريتها  ريادتها 

النوعي واملستدام.
عبدالله  الدكتور  أوضح  من جانبه 
لقطاع  التنفيــذي  املدير  النقبــي 
يف  املســاندة  الصحية  الخدمــات 
الذي تســر  النهج  أن  املؤسســة 
عليــه املؤسســة يهــدف إىل رفد 
ما  بأحدث  الصحيــة  الخدمــات 
الحديثة  التكنولوجيا  إليه  توصلت 
آفاق  وتعزيز  اإلصطناعي  والذكاء 
التعــاون املشــرتك مــع كربيات 
الصحيــة  والهيئــات  الــرشكات 
اإلقليمي  املســتويني  عىل  الرائدة 
والعاملــي بهدف تبــادل التجارب 
كفاءة  وتعزيز  الخربات  واكتساب 
تمكني  إىل  باإلضافة  األداء  وجودة 

الطواقم الصحية.
وتهدف املذكرة أيضا إىل التنســيق 
التواصل بني  الجانبني عــرب  بــني 
الصحيــة  الرعايــة  أخصائيــي 
يف  واملتخصصــني  املؤسســة  يف 
الالزم  التوجيه  أجــل  من  الرشكة 
طريق  عن  وذلك  الســكري  لعالج 
أحدث  التعاون يف مجــال  تعزيــز 
العاملية  العالجيــة  الخوارزميات 
واملحلية املعتمدة لعالج الســكري 
فضال عن التعاون يف مجال الربامج 
النقاشــية  والحلقات  التعليميــة 
ملقدمي الرعاية الصحية يف منشآت 
املؤسسة يف مجال عالجات أمراض 

السكري.
وقــال مــادس بــو الرســن : " 
نســعى دائمــا إىل أن نكون جزءا 
تعتني  و  ترعى  التي  املبادرات  من 
بمــرىض الســكري يف الدولــة .. 
املتكامل  بالتنسيق  فخورون  نحن 
والفعــال مع مؤسســة اإلمارات 
للخدمات الصحية يف هذه املبادرات 
يف إطــار جهودها لتطوير وتنفيذ 
حلول مبتكرة يف ممارسات الرعاية 

الصحية بمعاير مستقبلية".

اأبوظبي-وام:

عبدالله  بنت  الريم  ســعادة  عقدت 
للمجلس  العــام  األمــني  الفاليس 
األعــىل لألمومــة والطفولة بمقر 
تعريفياً  لقــاًء  بأبوظبي  املجلــس 
لألطفال  االستشــاري  املجلس  مع 
األعضاء  بحضور  الجديد  بتشكيله 

السابقني.
اللقــاء نقلت ســعادة   ويف بدايــة 
تحيات  الفاليس  عبدالله  بنت  الريم 
فاطمة  الشــيخة  ســمو  وترحيب 
النسائي  بنت مبارك رئيسة االتحاد 
العام رئيسة املجلس األعىل لألمومة 
ملؤسسة  األعىل  الرئيس  والطفولة 
بأن  لهم  مؤكدًة  األرسيــة،  التنمية 
لكل طفل  ســموها ستظل ســنداً 

وستدعم كل تطلعاتهم وآمالهم.
تعريــف  اللقــاء   وجــرى خــالل 
املجلس  يف  بدورهم  الجدد  األعضاء 

يتبع  والذي  لألطفال  االستشــاري 
مبارشة ملكتب األمني العام للمجلس 
ورشح  والطفولة،  لألمومة  األعىل 
أهدافه املتمثلة يف إبداء رأي األطفال 
عليهم  يعــرض  فيمــا  األعضــاء 
مــن مرشوعات تتعلــق باألمومة 
وثقافياً  وصحياً  تعليمياً  والطفولة 
واجتماعياً، وتوطيد أســس ثقافة 
الحــوار بني األطفــال فيما بينهم 
من جهة، وبينهم وبني املســؤولني 
مبدأ  وترســيخ  أخرى،  جهــة  من 
املشــاركة لألطفــال وتوفر إطار 
والنقاش  الــرأي  لتبادل  تنظيمــي 
والتعبر عــن آرائهم وأمانيهم من 
الثقة  تمنحهم  بيئة مالئمــة  خالل 
الوالء  قيــم  وتغــرس  بأنفســهم 
ثقافة  وتكرس  للوطــن  واالنتماء 
باإلضافة  اإلماراتي،  املجتمع  وقيم 
إىل تنمية مهــارات التفكر والفهم 
واحرتام الــرأي اآلخر وإذكاء روح 

املنافسة.
 وقام املجلس االستشــاري السابق 
برئاسة سالمة بنت سيف الطنيجي 
واستعراض  الجدد  األعضاء  بتهنئة 
اإلنجــازات التي حققهــا وأبرزها 
للطفل  اإلماراتي  الربملــان  إنشــاء 
وجائزة  الذهبي  البالــون  وجائزة 
إليهم،  املهام  وتسليم  للطفل  البيئة 
طاقاتهم  جميع  بــذل  عىل  وحثهم 
األطفال  لتمكني  املسرة  ومواصلة 
مــن ممارســة حقوقهــم التــي 
اإلمارات،  دولة  وصانتها  وضعتها 
متمنيــاً للمجلــس الحــايل التقدم 
والنجــاح يف مهمته. وبعــد اللقاء 
لألطفال  االستشاري  املجلس  عقد 
ونائبه  الرئيس  لتســمية  اجتماعاً 
من خالل االقرتاع الرسي، وأظهرت 
النتائج اختيار الطفلة/ شهد سعيد 
الســبويس رئيســاً والطفل سعيد 

للرئيس. محمد العتيبة نائباً 

المجل�س ال�ست�ساري لالأطفال الجديد يختار الرئي�س 
ونائبه بالقتراع ال�سري

اأكد عمق العالقات الثنائية بين البلدين

العني-وام:

 شاركت جامعة اإلمارات العربية املتحدة، يف فعاليات 
ملتقى التدريب واستقطاب املواهب، يف دورته الثانية، 
يف  أقيم  والذي  والنقــل  البلديات  دائــرة  نظمته  الذي 
الجامعات واملعاهد  أبو ظبي بمشاركة عدد من  بلدية 
واملؤسســات األكاديمية، وذلك بحضور سعادة سيف 
بدر الكبييس املدير التنفيذي لبلدية أبو ظبي وعدد من 
املدراء التنفيذين ورؤساء األقسام. ويهدف امللتقى إىل 
التعليمية  واملؤسســات  البلديات  بني  الرشاكة  تعزيز 

األكاديميــة بهدف اســتقطاب املواهــب والكفاءات 
الوطنية  االســرتاتيجية  لتعزيز  املهــارات  وأصحاب 
لحكومة أبو ظبي، من خالل االســتثمار يف رأس املال 
البــرشي وأعداد الكوادر الوطنيــة لألجيال القادمة، 
التي تمتلك مهارات التطور التقني ومواكبة متطلبات 

التنمية البرشية. العرص وبناء قاعدة تلبي متطلبات 
وأكد املشــاركون عىل أهمية االستعداد الدائم للتطور 

وتحسني جودة الحياة يف كافة املجاالت.
التخطيط  ،من قســم  املبارك  الدكتــور مروان  وقدم 
الحــرضي بالجامعــة، ورقة عمل تحــدث فيها عن 

أهمية ودور التخطيط الحرضي بشكل عام و يف دولة 
اإلمارات بشــكل خاص ،ملا تتمتع به من وجود بنية 
اإلمارات  تويل جامعة  ،حيث  تحتية وإمكانات متميزة 
اهتمامــا خاصــا للتخطيــط الحــرضي ،من خالل 
تقديم مســاقات أكاديمية تواكــب متطلبات التنمية 
واالســتدامة ، وإعداد خريجيها لالنخراط يف ســوق 
العمل بمهــارات وكفاءات أكاديميــة عالية الجودة، 
الوقت ذاته عىل أهمية تعزيز دور املخطط  ومؤكدا يف 
الحرضي يف بناء املدن الحديثة من ناحية جودة الحياة 

ومواكبة متطلبات العرص.

جامعة الإمارات ت�ستعر�س في ملتقى التدريب وا�ستقطاب المواهب 
اأهمية التخطيط الح�سري
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اأبوظبي-وام:
 كشــف ســعادة طــارق عبد 
الرئيس  الحوســني  الرحيــم 
التــوازن  ملجلــس  التنفيــذي 
يضخ  املجلس  أن  االقتصــادي 
من  سنويا  درهم  مليار   2 نحو 
برنامــج التــوازن االقتصادي 
الــذي ســاهم عىل مــدى 30 
املضافة  القيمة  بتعزيز  ســنة 
واستقطاب  الوطني  لالقتصاد 
مختلف  من  األجنبية  الرساميل 
مجلس  إن  وقــال  العالم.  دول 
بوصفه  االقتصــادي  التوازن 
الجهــة املســؤولة عــن إدارة 
االستحواذ واملشرتيات والعقود 
املســلحة  القــوات  مــن  لكل 
واألجهزة  أبوظبــي  ورشطــة 
األمنية األخرى، بات واحداً من 
أكرب املشرتين يف الدولة للمعدات 

والخدمات.
حالياً  ينظر  املجلس  أن  وأضاف 
املواد  من  االستفادة  إمكانية  يف 
اإلمــارات  املنتجــة يف  الخــام 
الصناعــات  يف  واســتخدامها 
التي  املنتجات  يف  وكذلك  املحلية 

من  للدولة  تتوجــه  مــا  عادة 
الخارج.

جلسة  يف  الحوســني  وأوضح 
نقاشــية ضمن منتدى »اصنع 
يف اإلمارات« الذي نظمته وزارة 
الصناعة والتكنولوجيا املتقدمة 
حاليا  يعمل  التوازن  مجلس  أن 
عىل تأســيس سالســل توريد 
قطاع  لدعم  ومســتدامة  قوية 
واألمنية  الدفاعية  الصناعــات 
الوطني وتمكينه من االستفادة 
القصوى مــن معطيات الثورة 

الرابعة. الصناعية 

املحلية  الســوق  أن  وأضــاف 
من  ومزايــا  بظــروف  تنعــم 
شــأنها املســاهمة يف توفــر 
بيئة مثالية لتأســيس وتطوير 
واملتوسطة  الصغرة  الرشكات 
الدفاعية  الصناعــات  قطاع  يف 
االســرتاتيجية  أن  إىل  مشــرا 
عنها  أعلنت  التــي  الصناعيــة 
وزارة الصناعــة والتكنولوجيا 
املتقدمة توفر املزايا التنافسية 
للدولة وستساهم يف تعزيز دور 
يف  كموردين  الوطنية  الرشكات 

سالسل التوريد العاملية.

اأبوظبي - الوحدة:
تنظــم إدارة الرتاخيص املهنية بوزارة الرتبية والتعليم 
»ورشــة تبادل أفضل املمارســات« يف مبنــى الوزارة 
بأبوظبــي يف يومي 22 و23 يونيــو الحايل، بحضور 
ممثلــن من دول مجلــس التعاون، ومكتــب الرتبية 
العربي، واملركز اإلقليمــي للتخطيط الرتبوي، لعرض 
أفضل املمارســات وخربات تطبيــق الرتخيص املهني 
والســعي اىل توحيد األطر املرجعيــة لرتخيص املهني 

التعليمي عىل املستوى الخليجي.
تهدف الورشة لتعزيز أوارص التعاون بن دولة اإلمارات 
ودول مجلس التعاون الخليجي، والســعي اىل األهداف 
الخليجية املشــرتكة يف رفع جودة التعليم ومخرجاته، 
التعليمية عىل  املهن  ترخيص  تطوير منظومة  وأهمها 
املستوى الخليجي، لضمان كفاءة العاملن يف مؤسسات 
التعليــم العــام، باإلضافة إىل تحقيــق أهداف مجلس 
التنسيق السعودي اإلماراتي يف تبادل الخربات و تشارك 
الرؤى يف شــتى مجاالت التعليم. وقال سعادة الدكتور 
حســان املهري الوكيل املســاعد لقطــاع الرتخيص 
والجودة، ان قيادة الدولة تضع التعليم وتنمية االنسان 
يف رأس أولويتها، وتهدف اىل خلق مجتمع لديه القدرات 
واملهــارات املناســبة، لتطوير اقتصاد مســتدام قائم 
املجاالت،  شــتى  يف  العاملية  والتنافســية  املعرفة  عىل 
رؤيتها،  مع  يتماىش  وبما  الوطنية،  املنجزات  وتحقيق 
واســرتاتيجيتها املستقبلية للخمســن عاماً القادمة. 
وأضاف: يف ســياق نقل تميز الدولة يف جميع املجاالت 
اىل الدول الشــقيقة والصديقة، تمــت الدعوة وتنظيم 
هذه الورشــة الستعراض ما قامت به الدولة يف مجال 
الرتخيص املهني التعليمي، حيث أطلقت دولة اإلمارات 
الرتخيــص املهني يف قطاع التعليم منــذ عام 2018، 
وطورت خالل الســنوات الســابقة معاير لعديد من 
املهن التعليمية، باإلضافة اىل تطبيق إجراءات الرتخيص 
للعاملن يف القطاع التعليمي، ووضع الخطط التطويرية 

للمهن التعليمية«.
إدارة  املــرر مدير  املهندســة روضة  من جهتها أكدت 
الوزارة عىل تطوير منظومة  املهنية حرص  الرتاخيص 
التعليــم لتحقيق منتج تعليمي عــايل الجودة، يحاكي 
متطلبات املستقبل، ويواكب عرص املعرفة والتكنولوجيا 
واالبتــكار، بما ينعكس إيجاباً عىل مســرة التعليم يف 

الدولة.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة 
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رئي�س الدولة
وتبــادل ســموه و رئيــس الــوزراء 
الرومانــي وجهــات النظــر بشــأن 
المنطقة  مســتجدات األحــداث فــي 
وتطورات عــدد من القضايا اإلقليمية 

والدولية محل االهتمام المشترك.
الــوزراء الروماني - في  رئيس  وقدم 
إلى  ومواســاته  اللقاء - تعازيه  بداية 
صاحب الســمو الشيخ محمد بن زايد 
الشــيخ خليفة بن  نهيان في وفاة  آل 

الله". زايد آل نهيان "رحمه 
الشيخ  السمو  معاليه صاحب  هنأ  كما 
محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة توليه 
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  رئاسة 
متمنيــاً لســموه التوفيق فــي قيادة 
شــعب  إليه  يتطلع  ما  لتحقيق  الدولة 

اإلمارات من تقدم ورفعة.
الشيخ محمد  الســمو  وأعرب صاحب 
لرئيس  شــكره  عن  نهيان  آل  زايد  بن 
أبداه من مشاعر  الوزراء الروماني لما 
تمنياته  خالــص  معبراً عــن  طيبــة 
بدوام  الصديقة  رومانيــا  لجمهورية 
اللقاء.. سمو  التقدم واالزدهار. حضر 
نهيان ممثل  آل  زايد  بن  الشيخ حمدان 
الظفرة وســمو  الحاكــم في منطقة 
وزير  نهيان  آل  زايد  بن  عبدالله  الشيخ 
الدولي والشــيخ  التعاون  الخارجية و 
محمد بن حمد بــن طحنون آل نهيان 
مستشــار الشؤون الخاصة في وزارة 
الرئاســة ومعالي سهيل بن  شــؤون 
محمــد فرج فــارس المزروعي وزير 
مريم  ومعالي  التحتية  والبنية  الطاقة 
التغير  وزيــرة  المهيري  محمــد  بنت 
بن  علي  ومعالــي  والبيئة  المناخــي 
حماد الشامســي نائــب األمين العام 
للمجلس األعلــى لألمن الوطني وعدد 
من المسؤولين والوفد المرافق لرئيس 

وزراء رومانيا.

ال�صعودية وم�صر
التاريخيــة  العالقــات  اســتعراض   

الشــقيقين،  البلدين  بيــن  الراســخة 
والتنسيق  التعاون  بمستوى  واإلشادة 
األصعدة، وتم  بينهما على جميع  فيما 
بحث سبل تطوير وتنمية العالقات في 
جميــع المجاالت، بمــا يعزز ويحقق 
مصالح البلدين والشعبين الشقيقين".

وفي الشــأن االقتصــادي والتجاري، 
اتفــق الجانبان على تعزيز الشــراكة 
بين  وتجارياً  اســتثمارياً  االقتصادية 
آفاق  إلى  الشــقيقين، ونقلها  البلدين 
أوســع لترقــى إلــى متانــة العالقة 
التاريخية واإلســتراتيجية بينهما عبر 
تحقيق التكامــل بين الفرص المتاحة 
العربية  المملكــة  رؤيــة  خــالل  من 
جمهورية  ورؤية   2030 الســعودية 

مصر العربية 2030.

13 �صركة من

وتضمنت المرحلة األولى من البرنامج 
سلســلة ورش عمل قدمها 14 خبيرا 
فــي " جوجــل" وتناولــت مواضيع 
أساســية في التســويق الرقمي، مثل 
اإلعالنــات علــى اإلنترنــت، وأفضل 
أداء  وقيــاس  اإلبداعية  الممارســات 
وغيرهــا. كما  اإلعالنيــة  الحمــالت 
شــارك موظفو الشــركات الناشــئة 
الخبراء  مختلــف  مع  محادثــات  في 
التي  التحديات  معالجة  في  للمساعدة 
تســويقية  حلول  وتحديد  يواجهونها 

مستدامة لتعزيز رحلة النمو.
األعمال  مسؤول  الناظر،  هشام  وقال 
األوسط  الشرق  منطقة  في  الناشــئة 
وشــمال أفريقيا إن إطــالق البرنامج 
الشــركات  مهــارات  لتعزيــز  األول 
الرقمي  التسويق  مجال  في  الناشــئة 
واالســتفادة من التقنيــات واألدوات 
المتاحــة يأتي لتحقيق النمو والتطور 
المســتدام، الفتــا إلى إن الشــركات 
الناشــئة مساهم أساســي في تعزيز 
االقتصادات المحلية في منطقة الشرق 
األوسط وشــمال أفريقيا، مع االلتزام 

الشركات  لمختلف  المســاعدة  بتقديم 
والتدريب  اإلرشاد  برامج  عبر  الناشئة 
وغيرها من أســاليب الدعم وتشــمل 
الشركات الناشــئة التي تم انضمامها 
للبرنامــج : BitOasis /اإلمــارات 
/ Breadfast ،/العربيــة المتحــدة

/اإلمــارات   CoinMENA مصــر/، 
المتحدة/، Eyewa /اإلمارات  العربية 
/  Homzmart المتحــدة/،  العربية 

العربية  مصــر/، Jahez /المملكــة 
العربية  /المملكة   Nana السعودية/، 
/اإلمــارات   Okadoc الســعودية/، 
/اإلمارات   Rain المتحــدة/،  العربية 
المتحدة/، Sarwa /اإلمارات  العربية 
المتحدة/، Syarah /المملكة  العربية 
/  Tamara الســعودية/،  العربيــة 

و  الســعودية/،  العربيــة  المملكــة 
Thndr /مصر/.

»اأدنوك« تعتزم
 ووفقاً لالتفاقيات ســيقوم شــركاء 
"أدنــوك" بانشــاء مرافــق صناعية 
جديــدة في دولة اإلمارات وتوســعة 
تعاونهم  إلى  منها، باإلضافــة  القائم 
إمكانية  الستكشــاف  "أدنــوك"  مع 
تنفيذ اســتثمارات جديــدة في قطاع 

التصنيع المحلي.
أكثر  المحلي  التصنيع  وتشــمل فرص 
مــن 100 ُمنتــج ُتخطــط "أدنوك" 
مختلف  في  واســتخدامها  لشــرائها 
مجاالت وجوانب أعمالها، وذلك ضمن 
التشغيلية  عملياتها  لتوســعة  سعيها 
لتلبيــة الطلب العالمــي المتزايد على 
الطاقة. وتخطط "أدنوك" لشراء هذه 
المنتجــات خالل الفتــرة بين 2022 
الخــاص  القطــاع  و2030 وتدعــو 
لإلنفاق  خططهــا  مــن  لالســتفادة 
في  واالســتثمار  المشــتريات  علــى 
قطاع التصنيــع اإلماراتي إلنتاج هذه 

المنتجات محلياً.
وبهذه المناســبة، قال معالي الدكتور 

ســلطان بــن أحمــد الجابــر، وزير 
المتقدمة  والتكنولوجيــا  الصناعــة 
العضــو المنتدب والرئيــس التنفيذي 
الوطنية  أبوظبــي  بتــرول  لشــركة 
"أدنوك" ومجموعة شركاتها: تماشياً 
مع توجيهات القيادة الرشــيدة، تعمل 
كمحرك  دورها  تعزيــز  "أدنوك" على 
رئيســي للنمــو الصناعي فــي دولة 
عملياتها  توســعة  خالل  من  اإلمارات 
في  اســتمرارها  لضمان  التشــغيلية 
على  المتزايد  العالمــي  الطلــب  تلبية 
الطاقة بشــكٍل مســؤول ، وانسجاماً 
للصناعة،  الوطنية  االســتراتيجية  مع 
فرص  من  المزيد  أدنوك‘ لخلق  تسعى 
للقطاع  األجل  المحلي طويلة  التصنيع 
سالســل  مرونة  الخــاص، وتعزيــز 
تحقيق  ودعــم  الصناعيــة  التوريــد 
االكتفاء الذاتــي االقتصادي وذلك من 

خالل خططها للمشتريات.
المنتدى  هــذا  يعد  معاليــه:  وأضاف 
المصنعين  لدعــوة  فرصــة ممتــازة 
المحلييــن والدوليين لالســتفادة من 
خطط ’أدنوك‘  توفرهــا  التي  الفرص 
للمشتريات للمساهمة في دعم مسيرة 
في  اإلمارات  دولة  في  الصناعي  النمو 
االتوريد  سالسل  مرونة  لتعزيز  سعينا 
قيمة  واالكتفاء االقتصــادي وتحقيق 

مستدامة.

»مليون مبرمج عربي«
وأتاحت منصة "يوداســتي" الفرصة 
ألكثر من مليــون عربي من 80 دولة 
البرمجة عبر خمس  العالم بتعلم  حول 
ماليين ساعة دراسة وعمل، و76 ألف 
المبادرة 100  تدريبية، لتشمل  ورشة 
ناجح، و1500  ج  تخرُّ مشــروع  ألف 
نوعية  للمتفوقين، محدثًة نقلة  منحة 
في عالــم التعلم الرقمــي والبرمجة، 
وســد فجــوات األميــة الرقمية لدى 
الشباب العربي، ممن سيؤثرون بشكل 

هائل في تقدم مجتمعاتهم، واستعادة 
الرائدة  والحضارية  اإلنسانية  المكانة 

للعالم العربي.
مايو  المبادرة في  اختتــام  وفي حفل 
الشيخ حمدان  2022، احتفى ســمو 
بــن محمد بن راشــد آل مكتوم، ولي 
عهد دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة 
مليون مبرمج  للمستقبل، بدخول  دبي 
الرقمي،  االقتصــاد  عالم  إلــى  عربي 
البرمجية  المهارات  سيوظفون  الذين 
أحالمهم  تحقيق  في  اكتســبوها  التي 

وتطلعاتهم.
األول  بالمركــز  الفائز  تكريــم  وتــم 
بجائزة  مليــون مبرمج عربي  بتحدي 
قدرهــا مليــون دوالر، فيمــا حصل 
األفضل  الخمسة  المشــاريع  أصحاب 
لكل  دوالر  بقيمة 50 ألف  جوائز  على 
منهــم، وتم تكريم أربعــة من أفضل 
المدّربين بجائزة قدرها 25 ألف دوالر 

لكل مدرب.

تتويج نجاد
العشرة األوائل وإلى جانب الفائز األول 
قائمة  جيبوتي، ضمت  مســتوى  على 
العشرة األوائل الذين تميزوا في تحدي 
السادســة  دورته  في  العربي  القراءة 
الطالبة  كالً من  الدولة  مســتوى  على 
بالصف الحادي عشــر في المدرســة 
عبدالله،  حمــدو  زينــب  الســعودية 
نفس  في  الســادس  بالصف  والطالب 
المدرســة نجم الدين باســل البازلي، 
بالصف  عبدالله  حســن  وعبدالــرازق 
الرحمة،  مجمع  مدرســة  في  العاشر 
وعبد الغني أحمد العلي الطالب بالصف 
المعهد اإلســالمي،  الثاني عشــر في 
والطالبــة بالصف الحادي عشــر في 
المدرسة السعودية آالء حلمي السعيد، 
والطالبــة بالصف التاســع في نفس 
المدرســة مالكة بشير عبدي، وحنين 
الحادي  بالصف  الطالبــة  الدولة  قمر 
النموذجية،  اإلرشاد  مدرسة  في  عشر 

وأبو بكــر عطاوي وعيس الطالب في 
اليمنية،  المدرسة  في  العاشــر  الصف 
وخديجــة حمــد محمــد الطالبة في 
الحادي عشــر في مدرســة  الصــف 

اإلرشاد النموذجية.

»زايد للأعمال الخيرية«
المجال  التعاون في  وتتركز مجــاالت 
الصحي في توفير االدوية ومستلزمات 
الموظفين  رواتــب  وتغطية  العــالج 
وأجور األطباء والممرضين واالداريين 
نفقات  ومستلزمات  المستشفيات  في 
ومياه  كهرباء  من  اليومية  التشــغيل 

ووقود وغيرها من النفقات األخرى.
وصرح سعادة حمد سالم بن كردوس 
تســعى  االمارات  دولة  إن  العامــري 
الثنائية مع  العالقات  دائما نحو توثيق 
المتخصصة  الدولية  المنظمــات  كافة 
األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  ومنها 
فــي العديد من المجــاالت التي تخدم 
دول  مختلف  في  اإلنسانية  القطاعات 
العالم، خاصة مــا يتعلق منها بتوفير 
االحتياجــات في القطــاع الطبي لما 
يمثلــه من أهمية مباشــرة تصب في 
صالــح تخفيف العبء عــن كثير من 
تلك  لها  تتوافــر  ال  التي  المجتمعــات 

الخدمات.
وأضاف ســعادته، إن توقيع االتفاقية 
اليــوم يأتي في إطار الجهد المتواصل 
الطرفين  جانب  مــن  الدؤوب  والعمل 
الرعاية  تقديم  استمرارية  ضمان  نحو 
الطبيــة الالئقــة واســتدامة الرعاية 
من  كبيرة  لشــريحة  األولية  الصحية 
الســكان فــي أفغانســتان من خالل 
المســاهمة في تمكين اللجنة الدولية 
النفقات  تغطية  مــن  األحمر  للصليب 
للمستشــفيات  واإلدارية  التشــغيلية 
الشيخ زايد في أفغانستان والذي يخدم 
من  خاصة  السكان  من  كبيرة  شريحة 

كبار السن والنساء واألطفال.

التراخي�س المهنية تنظم ور�صة 
»تبادل اأف�صل الممار�صات« بم�صاركة 

ممثلي التعليم الخليجي

الرباط-وام:
 وقع كل من جهاز أبوظبي لالستثمار؛ 
»إعــالن  عــىل   ADQ و«القابضــة« 
النســخة  هامش  عىل  وذلك  الربــاط« 
األوىل من »منتدى املستثمرين السيادين 
تنظمــه رشكــة  الــذي  أفريقيــا«  يف 
االســتثمار  صندوق  كابيتال«،  »إثمار 
ويؤكد  املغربي.  السيادي  االسرتاتيجي 
اإلعالن عىل دور املنتدى كمحفز رئييس 

لفرص االستثمار القابلة للتمويل.
وجمع هــذا املنتدى نخبة من صناديق 
ملناقشة  املنطقة  يف  الســيادية  الثروات 
ودفع  الطموحة  التنمويــة  املشــاريع 
الجارية وتعزيز  التحــول  عجلة جهود 

العالقات بن الدول األفريقية.
وانعقــد املنتدى يف العاصمــة املغربية 
الرباط تحت رعاية العاهل املغربي امللك 
أسس  الســادس، ونجح بوضع  محمد 
متينة لتحســن عالقــات التعاون بن 
مختلف األطراف املعنية، سعياً لتشكيل 
منظومــة رشاكات ضمن مجاالت عدة 
واالقتصادي  االجتماعي  بالتقدم  تدفع 
يف القارة األفريقية قدماً نحو آفاق أكثر 

رحابة.

الثروات  صناديــق  جميع  وشــاركت 
السيادية األفريقية الرئيسية يف املنتدى، 
ووقعت مذكرة تفاهم لتفعيل الحوارات 
املستمرة والبناءة وإرساء دعائم متينة 
تدعم  تقــوم عليها مشــاريع مبتكرة 
بفوائد  الجارية وتعود  التحول  مساعي 

ملموسة عىل الجميع.
أبوظبي لالســتثمار؛  وإىل جانب جهاز 
قائمة  ضمــت   ،ADQ و«القابضــة« 
املشاركن يف الحفل االفتتاحي عدداً من 
الجهات الرفيعة يف املنطقة منها الهيئة 

وجهاز  الكويت؛  يف  لالســتثمار  العامة 
قطر لالستثمار.

وأعرب كل من جهاز أبوظبي لالستثمار؛ 
العامة  والهيئة   ،ADQ و«القابضــة« 
لالســتثمار عن ثقتهــم العالية بإطار 
يكفل  والذي  للمنتــدى  املتكامل  العمل 
التي  املجدية  االستثمارية  الفرص  خلق 
العاملين،  املســتثمرين  تطلعات  تلبــي 
ويعمــل يف ذات الوقت عىل حفز وترة 
التنمية االقتصادية يف أفريقيا بما يعود 

بالنفع عىل أجيال املستقبل يف القارة.

اأبوظبي-وام:
 أعلن ســوق أبوظبي لــألوراق املالية 
مؤرش  عىل  مستقبلية  عقود  طرح  عن 
15 "فاداكس  أبوظبي  فوتيس ســوق 
املالية  املشتقات  سوق  يف  للتداول   "15

الخاصة به.
وتعــد العقود املســتقبلية عىل مؤرش 
عىل  مشــتقات  أول   "15 "فاداكــس 
أبوظبي  إدراجها يف ســوق  يتم  مؤرش 
لألوراق املالية، وذلك يف إطار مســاعي 
األخــر إىل ترسيــع الجهــود الرامية 
لتعزيز سيولة السوق وجذب املزيد من 

املستثمرين العاملين.
عىل  القائمــة  املســتقبلية  والعقــود 
"فاداكس 15" هي عقود تتم تسويتها 
نقــداً، وســتعتمد نفس ســعر األداء 
15"، والذي  املعياري ملؤرش "فاداكس 
يضم الرشكات الخمســة عرشة األكرب 
الرئييس  الســوق  يف  ســيولة  واألعىل 
لســوق أبوظبي لــألوراق املالية. هذا 
للمؤرش  املســتقبيل  العقد  ويســاوي 

."15 درهماً واحداً ملؤرش "فاداكس 
 "15 "فاداكس  مــؤرش  إطــالق  وتم 
يف مــارس املايض، بهدف دعم ســوق 
املشــتقات، والصناديــق املتداولــة يف 
الســوق املالية، وغرهــا من منتجات 

تتبع املؤرش.
عىل  بناًء  الــرشكات  املــؤرش  ويختار 
األسهم  حسب  املعدلة  السوقية  القيمة 
قيمة  ومتوسط  للتداول  املتاحة  الحرة 

التداوالت اليومية.
قائمة  مستقبلية  عقود  طرح  وسيوفر 
عىل مؤرش فاداكس 15 ســبيالً جديداً 
املُدرجة  األسهم  لتداول  للمســتثمرين 
يف الســوق الرئيــيس، ممــا ســيعزز 
إدارة املخاطــر عىل مســتوى محافظ 
املســتثمرين خالل األوقات التي يمكن 

أن تشهد تقلبات يف األسواق.
وقال ســعيد حمد الظاهــري، العضو 
املنتــدب والرئيــس التنفيذي لســوق 
املالية " يسهم إطالق  أبوظبي لألوراق 
فاداكس  مؤرش  عىل  املستقبلية  العقود 
املســتثمرين  فــرص  تعزيــز  يف   15
خالل  املكاســب  تحقيق  يف  واملتداولن 
أوقــات صعــود الســوق أو هبوطه، 
والتحــوط ضــد مخاطــر املحافــظ 
املالية.  الرافعة  وزيادة  االســتثمارية، 
املنتجات  واسعة من  وبطرح مجموعة 
املالية، فإننا نؤكد  املشــتقات  يف سوق 
االحتياجات  بتلبيــة  التزامنا  مواصلة 
وجذب  السوق  يف  للمشاركن  املتطورة 
والرشكات  املؤسسات  من  املستثمرين 
إىل مزيد من  نتطلــع  الدوليــة. ونحن 

راســل‘  ’فوتيس  رشكة  مع  التعــاون 
مؤرشات  إلنشــاء  العاملية  للمؤرشات 
 ADX ONE اسرتاتيجية  تدعم  أخرى 
الســوق  ســيولة  تعزيز  إىل  الراميــة 

وإطالق فرص متميزة للنمو".
الرئيس  ســتال،  آرني  قال  جانبه،  من 
التنفيــذي لرشكة "فوتيس راســل".. 
" نهنئ ســوق أبوظبي لألوراق املالية 
ملؤرش  املســتقبلية  العقود  إطالق  عىل 
15. ستســهل هــذه العقود  فاداكس 
إىل  الدوليــن  املســتثمرين  وصــول 
األســواق وتعزز الشفافية والحوكمة 
يف  املــال  رأس  ألســواق  والكفــاءة 
اإلمارات العربية املتحدة. يؤكد تعاوننا 
التزام فوتيس راسل  أبوظبي  مع سوق 
املاليــة يف الرشق  بتمكــن األســواق 

األوســط من االبتــكار وتلبية الطلب 
البيانات  إىل  املفتــوح  للوصول  املتزايد 
والتســعر ومقاييس األداء. يســعدنا 
أبوظبي  ســوق  مع  كثب  عــن  العمل 
ونتطلــع إىل اإلعالن عن مجموعة من 

املعاير الجديدة يف األشهر املقبلة ".
املالية  لألوراق  أبوظبي  ســوق  وأطلق 
نوفمرب  يف  املاليــة  املشــتقات  ســوق 
العقــود  تــداول  بــدء  مــع   2021
التابعة  املفردة  لألســهم  املســتقبلية 
ملجموعة "اتصــاالت" و"بنك أبوظبي 
القابضة"  العاملية  و"الرشكــة  األول" 
العقارية".  و"الدار  للتوزيع"  و"أدنوك 
ســوق  يف  التداوالت  قيمة  وارتفعــت 
املشتقات املالية بأكثر من %950 منذ 

بداية العام وحتى نهاية شهر مايو.

�س��وق اأبوظبي ل���أوراق المالية يطرح العقود الم�س��تقبلية 
على موؤ�سر »فاداك�س 15«

جهاز اأبوظبي ل��ستثمار و»القاب�سة« يوقعان »اإع�ن الرباط« دعماً 
للن�سخة الأولى من منتدى الم�ستثمرين ال�سياديين في اأفريقيا

طارق الحو�سني: »توازن« ي�سخ ملياري درهم 
�سنوياً في القت�ساد الوطني



 

0.340
3.04

2.10

27.923.95
5.00
8.16
12.59




115.34

9 














 0.795

13.33




 









" "    
 "  "  


     



      

 –






      
  " "    
  




    


   ""    

    
    
    


 ""




   

     
    

     
    

    
 "   
     
    

     
    



"

 "
    

   
     
     
    
 ""

     


  

"

٢٢ يونيو ٢٠٢٢ـ العـدد ١٥٠٧٤                  






   
   
    
    
  
   
   
  
    
    
   
  
   

   


    
  " 
  pwc   "
  
  


     
   
   
  
   
    

  
   
  
   
   

   

    
  

    
   


    
   
   
 "
   
   
    
   
   
  

   
   
   
 "
   
   

   
   
    



   
   
   
   
    

   
    

  
  
   
  
   
  
   

    
   
   
   
  




   

   
    



  
    
  

   

   
    
   


   
   


   
   ""

   

  
  
   

  
    
   
   
    
   
  
   



   
   
   

""

  
   
  "" 


   
   
   
   
   
 
   
     


    
   
   
    

   
    
  
    
   
  
   
   
   
    
   
    



2022



      

 
     
    
   
    
    
    



    
     
      

    


   
    
   

    



   

    
     
   


    
   


 ""
    


 




    
     
    


    

   
    
     ""
   
     
    
   
    

    
    
 
     
     
    
""
   

   
     
    
    
    
    


     

    
    

    
    








    " "
     
   
     
     
     
 
 ""
     
    
     
    
    
     
    
    
    
     

     
     
     

      
     




      
     

    


    
    
   
   
    





10 
٢٢ يونيو ٢٠٢٢ـ العـدد ١٥٠٧٤                  




1300




   "  " 
   
 "  "  
     
    
   

     
     
    
     
    
   
     


      
     
     
     
   
    
    


    

     
  
   

  


     
   





     


    
     









   
   
  
 

" "  
  
  




 
 

 

   
 "   
  
    "
  
  
  
  



  
   
   
   

   
   
   
   
   
  
  
"  
    

  
    
    
   
  " " 
"
   

   


   

   
   

"

     
   
   
   
   
    

 
   
  
   
  

   
  
  
  

   

   

   
  
   
  
  
    
  
   
  
   
  

  
   
    

     
   
   

    

    
   
   

 


  
  
   
   


   
    
    

  
  ’"
   
   
 
   
  
  
   "
    
   
   
  
   
    
    
   

  



   
  

   
  
  


   
  
   


   
    
   
    
 ‘ 
    ’
  
  
   


   
  
  
   








  ""

     



  
  

   
   
   
   



 &e

    
&e


 &e
 ""

 "&e  "
   
     &e
   
   
  

    
   
   
   

  


"  
   "

  
   
   
   
   
   
   

   
   
   



  
   
  
  
   

   
   
   
   

   " &e 
  
  " "

   
   
   
   
   
    

 "  " 
   
 &e  
  
   
   
   
  



  
   
  
   

"  "
    "

    



  


  
 " " 


   
   
  
    
  
 
  
  " "
   


     
    

   
   
  







    
   
    
  " "  
    
   
    


     " "


     
     
   
    
   
     
     

   

   


   
    
    
    
   



  


    


    " "
    
   
   
   
     

   
     
     

    
  

     
    
     
     
     
   








     
     ""
 "" ""
   ""  ""  
 ""

""
      
    
      
 " "   
     
    
   ""   
 ""  """"  
    


 ""  

  "   
     "

 ""
 """"
  ""


     
    "" 
     
     ""
    ""  
       ""


 ""   
     


 ""   

    
 ""
     
 ""
     
   ?   
    




 ""
 ""
  
""
   
 


     


   "" 
   ""   
   ""   
    

 ’‘ ’‘
      ""
   

      ’‘ 
 
  
     
      
      
 ’‘





11
 ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ـ العـدد ١٥٠٧٤                  

 








 """
    
    
     
     

     

    
     
     

"



     105  



    


""""
     
    

    
  


    
     

    "" 
      
     
  
     
  ""    


    
      
    
    
     




     1.8


       


       




      
      



        
    



      
       
       



      
       
       
    
       

         





        








   
  "   "
   

   

   

   





  
  
 

   
   




  "  
   "
   
 ""  
   
   

   
   
   
   


    
   

   
   
   


   

   
  
   
   



 " "
    
 ""
   
    
     
    
   

   
    
   
  
  
   
 
   
  


   

   



    
 


    
    
   AVA "  
"
      
     

 
    

     
      

     

AVA 
 
    
     

    
     


   AVA   
   
     
    
      
     
    
    
      

   
   
   
     
    
   


   
    

  
    
    
     
    

 
     
    
   
    
     

    
     
     

    
     
   
     
 
    



24
3


    
    

      


""     
     
      

    


    
 
      


  

      

    

"    
     " 
     


 " "    

 ""
     
 " "  
&e

115




  
  




  "
"

  
  

   

 
  

  
    
   
  

  


  
  
  

  

   
  
  

  




2022



    
 

 

     
   
    



    


   
    





0

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

الأربعاء 22 يونيو 2022ـ  العـدد 15074 
12 متابعــــات

اأبوظبي -وام:

اأحمد الزيودي   قال معايل الدكتور ثاين بن 

فعاليات  اإن  اخلارجية  للتجارة  دولة  وزير 

منتدى »ا�صنع يف الإمارات« التي انطلقت يف 

اأبوظبي يوم الثالثاء حتت عنوان » ا�صتثمار.. 

�رشاكة.. منو » حتقق اأبعاداً ا�صرتاتيجية كبرية 

خا�صة  ال�صناعي  والقطاع  القت�صاد  على 

والتنمية ال�صناعية يف الدولة و�صمان �صال�صل 

الإمداد يف الإمارات، م�صريا يف هذا ال�صدد اإىل 

جل�صة �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان 

�صوؤون  وزير  الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 

للحكومات  العاملية  القمة  خالل  الرئا�صة 

اأهمية  املا�صي وحديثه عن  مار�س  دبي  يف 

العقود  خالل  واملنجزات  ال�صناعي  القطاع 

املا�صية واأداء القطاع خالل ال�صنوات الع�رش 

املنق�صية وما هي خططنا امل�صتقبلية .

لوكالة  ت�رشيحات  الزيودي يف  معايل  واأكد 

هذه  مثل  اأهمية  »وام«  الإمارات  اأنباء 

ال�صناعي،  القطاع  دعم  ل�صمان  املنتديات 

تطوير  يف  كبرية  طفرة  حدوث  اإىل  لفتًا 

النظام القت�صادي بالدولة جلذب امل�صتثمرين 

الإمارات،  يف  النمو  وحتقيق  وامل�صنعني 

و�صمان اأن يكون للم�صانع املوجودة بالدولة 

�صوق حملي �صخم ي�صتوعب الكميات املنتجة، 

وتقليل املنتجات الواردة من خارج الدولة.

منتدى  واأبعاد  تداعيات  تت�صمن   « واأ�صاف 

املوا�صفات  �صمان  الإمارات«  يف  »ا�صنع 

وخلق  املحلية  املنتجات  يف  واملقايي�س 

فر�س عمل من خالل ال�رشكات، وراأينا ق�ص�س 

اأر�س  على  للموجودين  باهرة  كبرية  جناح 

الإمارات والعقود التي مت الإعالن عنها �صخمة 

جدا خالل الفرتة املقبلة«.

وتابع » نحن كموؤ�ص�صات معنية بالقت�صاد 

يف الدولة م�صوؤولون عن فتح اأ�صواق جديدة 

اإىل  الإمارات  من  املنتجات  هذه  وانطالق 

العاملية، م�صريا يف هذا ال�صدد اإىل اتفاقيات 

مت  التي  ال�صاملة  القت�صادية  ال�رشاكة 

دول  مع  املفاو�صات  عن  ف�صال  توقيعها 

عديدة ومن خالل التعاون مع وزارة ال�صناعة 

يكون  اأن  ن�صمن  املتقدمة  والتكنولوجيا 

لهذه  م�صافة  وقيمة  حملي  ا�صتهالك  هناك 

املنتجات«.

واأو�صح معايل وزير دولة للتجارة اخلارجية 

التجارة  على  يوؤثر  ال�صناعي  القطاع  اأن 

اخلارجية من حيث تعزيز منو ال�صادرات وما 

حدث خالل العامني املا�صيني والربع الأول 

كبري يف  ت�صجيل منو  من  اجلاري  العام  من 

كان  الت�صدير  واإعادة  الوطنية،  ال�صادرات 

دعم  على  مبا�رش  غري  ب�صكل  كبري  دور  له 

ال�صناعة املحلية، لفتًا اإىل اأنه يجري العمل 

ب�صكل وثيق مع وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا 

املتقدمة ل�صمان قيمة م�صافة لإعادة الت�صدير 

وحتقيق قيمة م�صافة لالقت�صاد الوطني.

واأكد على �صمانه العمل بروح الفريق الواحد 

اخلا�س  القطاع  فبدون  اخلا�س  القطاع  مع 

ل ميكن حتقيق الأهداف والتنمية ال�صناعية 

هدف له دعم كبري من القيادة الر�صيدة وعلى 

ما  لتحقيق  الفر�صة  هذه  ا�صتغالل  اجلميع 

القطاع  اأن  اإىل  منوهًا  قيادتنا،  اإليه  ت�صبو 

التجارة  ركائز  من  ركيزة  ي�صكل  ال�صناعي 

يف  النمو  ا�صتمرار  على  و�صنعمل  اخلارجية 

الريادة الإماراتية للتجارة اخلارجية.

اأبوظبي -وام:

 قال  املهند�س حممد العفاري نائب الرئي�س 

اأركان  الأول للت�صويق ب�رشكة حديد الإمارات 

يف ت�رشيح لـ«وكالة اأنباء الإمارات »وام«.. 

ال�صوق  من  الإمارات  حديد  م�صرتيات  اأن 

اأكرث من ملياري درهم، و%60  املحلية تبلغ 

القيمة  نظام  �صمن  م�صجلني  املوردين  من 

امل�صافة ونطمح اإىل رفع ن�صبة املوردين �صمن 

هذه القائمة لـ80% خالل العام اجلاري، م�صرياً 

دعم  عاتقها  على  اأخذت  املجموعة  اأن  اإىل 

ال�صناعة املحلية يف الدولة وكانت من اأوىل 

ال�رشكات املن�صمة لربنامج القيمة امل�صافة 

والتكنولوجيا  ال�صناعة  وزارة  طرحته  الذي 

املتقدمة.

واأ�صاف العفاري » تاأتي م�صاركتنا يف منتدى 

يف  اليوم  انطلق  الذي  الإمارات  يف  ا�صنع 

اأبوظبي، اإميانًا منا بدعم املبادرات احلكومية 

لقطاع ال�صناعة يدعم روؤية القطاع ال�صناعي 

الوطنية  ال�صرتاتيجية  ودعم  اأبوظبي  يف 

»م�رشوع  املتقدمة  والتكنولوجيا  لل�صناعة 

300 مليار« الهادفة لزيادة م�صاهمة القطاع 

خالل  درهم  مليار   300 بقيمة  ال�صناعي 

�رشكة  طموح  اإىل  م�صرياً  املقبلة،  ال�صنوات 

زيادة  يف  بامل�صاركة  اأركان  الإمارات  حديد 

الناجت ال�صناعي ب�صكل عام.

هي  اأركان  الإمارات  وقال » جمموعة حديد 

اأكرب جمموعة يف الإمارات يف �صوق اأبوظبي 

لالأوراق املالية واأكرب �رشكة ل�صناعة احلديد 

الطاقة  وتبلغ  الدولة،  يف  البناء  ومواد 

ماليني   3 يتجاوز  ما  احلديد  يف  الإنتاجية 

ال�صوقية  طن �صنويًا ت�صكل 60% من احل�صة 

بالدولة، اإ�صافة اإىل منتجات اأخرى كالأ�صمنت 

البناء  مواد  من  وغريه  والأنابيب  والبلوك�س 

املكملة يف العمليات الإن�صائية«.

وذكر العفاري اأن املجموعة ت�صهم بنحو %12 

من الإنتاج ال�صناعي يف اإمارة اأبوظبي، كما 

على  دولة   56 من  لأكرث  منتجاتها  ت�صدر 

م�صتوى العامل، م�صيفًا اأن ال�رشكة ا�صتطاعت 

يف  م�صتمرين  وعمالء  دولية  اأ�صواق  خلق 

تو�صيع  ب�صدد  واأنها  العامل  دول  خمتلف 

وتت�صمن  املقبلة  الفرتة  خالل  منتجاتها 

املنتجات امل�صطحة والتي تدخل يف عملية 

الت�صنيع ب�صكل عام.

موؤخراً  طرحت  ال�رشكة  اأن  اإىل  واأ�صار 

حديد«Es600« وهو منتج �صيوفر يف احلديد 

اإىل  البناء بن�صبة 18%، لفتا  امل�صتخدم يف 

التكنولوجيا  اأف�صل  ت�صتخدم  ال�رشكة  اأن 

املتوفرة يف ال�صوق وهو ما انعك�س يف تقليل 

اأك�صيد  ثاين  انبعاثات  وتقليل  الإنتاج  كلفة 

الكربون ، حيث تفخر حديد الإمارات باأنها من 

اأقل ال�رشكات عامليًا يف انبعاث ثاين اأك�صيد 

اأك�صيد  ثاين  بالتقاط  تقوم  حيث  الكربون 

وذلك  النبعاثات  من   %50 بن�صبة  الكربون 

بال�رشاكة مع �رشكة اأبوظبي لطاقة امل�صتقبل 

يف  النفط  اآبار  يف  �صخها  ويتم  »م�صدر«، 

على  الأوحد  يكون  قد  منوذج  وهو  الإمارات 

م�صتوى اخلليج وال�رشق الأو�صط.

دبي-الوحدة:

 وقعت »الحتاد لئتمان ال�صادرات«، - 

�رشكة حماية الئتمان التابعة للحكومة 

اتفاقية   ،- الإمارات  بدولة  الحتادية 

تاأمني  موؤ�ص�صة  مع  تاريخي  تعاون 

الإ�رشائيلية  اخلارجية  التجارة  خماطر 

املمول مل�رشوع  للبنك  لتقدمي �صمانات 

الرعاية ال�صحية الغاين الذي تبلغ قيمته 

540 مليون درهم » 140مليون يورو«، 

وذلك لبناء اأربعة م�صت�صفيات واأول مرفق 

تخزين طبي مركزي يف جمهورية غانا.

من  كل  وقعها  التي  التفاقية  وتعد 

التنفيذي  الرئي�س  فال�صيوين،  ما�صيمو 

ل�رشكة الحتاد لئتمان ال�صادرات ون�صيم 

بن اإيلي، الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ص�صة تاأمني 

الإ�رشائيلية،  اخلارجية  التجارة  خماطر 

اأول م�رشوع �رشاكة بني القطاعني العام 

واإ�رشائيل  الإمارات  دولة  بني  واخلا�س 

منذ توقيع التفاق الإبراهيمي لل�صالم يف 

�صبتمرب 2020.

اأقيم حفل التوقيع، الذي نظمه بنك اخل�صم 

اأبيب.  الإ�رشائيلي، يف 19 يونيو يف تل 

تراأ�س احلفل اأوري ليفني، الرئي�س التنفيذي 

جافي�س  ويوفال  دي�صكونت،  ملجموعة 

التنفيذي رئي�س اخلدمات  الرئي�س  نائب 

�صعادة  بح�صور  لل�رشكات،  امل�رشفية 

رئي�س  نائب   ، مينتا-اأجيماجن  فريدريك 

بعثة جمهورية غانا لدى اإ�رشائيل، واآرثر 

اخلزانة  ق�صم  رئي�س  بنجامني  اإ�صحاق 

املالية واإدارة الدين يف وزارة املالية يف 

جمهورية غانا.

وجتمع هذه التفاقية بني وكالتي ائتمان 

الإمارات  دولة  من  كل  يف  ال�صادرات 

العربية املتحدة واإ�رشائيل، ووزارة املالية 

والتخطيط القت�صادي والهند�صة يف غانا، 

و�رشكة متخ�ص�صة يف اإن�صاءات الرعاية 

متهد  اأنها  كما  جتاري.  وبنك  ال�صحية، 

الطريق ملزيد من ال�رشاكات القت�صادية 

الدولتني  اأن  وخ�صو�صًا  والتجارية، 

اأبرمتا، يف وقت �صابق، اتفاقية لل�رشاكة 

القت�صادية ال�صاملة الهادفة اإىل م�صاعفة 

التجارة وال�صتثمار بينهما.

غانا  بجمهورية  ال�صحة  وزارة  واأوكلت 

والبناء املحدودة، وهي  التنمية  ل�رشكة 

يف  رائدة  واإن�صائية  هند�صية  �رشكة 

الإمارات،  دولة  يف  مقر  ولها  اإ�رشائيل 

مهمة تنفيذ املرحلة الثانية من امل�رشوع 

التي تبلغ تكلفتها الجمالية 406 مليون 

�صيعزز  يورو/، مما  ماليني   105/ درهم 

توفري �صهولة الو�صول اإىل املرافق الطبية 

املتقدمة لآلف من املواطنني الغانيني.

الحتاد  �صت�صمن  التفاقية،  ومبوجب 

لئتمان ال�صادرات بال�صرتاك مع موؤ�ص�صة 

اخلارجية  التجارة  خماطر  تاأمني 

التي  املالية  الت�صهيالت  الإ�رشائيلية 

اإىل  الإ�رشائيلي  اخل�صم  بنك  يقدمها 

�صتدفع  والتي  غانا،  يف  املالية  وزارة 

لبناء  املحدودة  والبناء  التنمية  ل�رشكة 

لئتمان  الحتاد  و�صتوفر  امل�صت�صفيات. 

ال�صادرات تغطية اإعادة التاأمني ملوؤ�ص�صة 

اخلارجية  التجارة  خماطر  تاأمني 

الإ�رشائيلية مقابل 185 مليون درهم، وهو 

املرحلة  من  باملائة  ما ميثل متثل 49 

الثانية من امل�رشوع.

تاأمني  موؤ�ص�صة  مع  ال�رشاكة  خالل  ومن 

الإ�رشائيلية  اخلارجية  التجارة  خماطر 

يف هذا امل�رشوع، حققت الحتاد لئتمان 

درهم  مليون   185 قيمته  ما  ال�صادرات 

»48 مليون يورو« من الن�صاط القت�صادي 

من خالل ت�صدير واإعادة ت�صدير املنتجات 

العربية  الإمارات  دولة  من  واخلدمات 

املتحدة.

اأي�صًا  ناق�صت  احلفل،  هذا  هام�س  وعلى 

وكالتا ائتمان ال�صادرات مع بنك اخل�صم 

الإ�رشائيلي مزيًدا من التعاون امل�صتقبلي 

من  املزيد  يف  التعاون  تعزيز  اأجل  من 

امل�صاريع الدولية بني ال�رشكات الإماراتية 

والإ�رشائيلية.

اإىل ذلك اأكد معايل الدكتور ثاين بن اأحمد 

اخلارجية  للتجارة  دولة  وزير  الزيودي 

ونائب رئي�س جمل�س اإدارة الحتاد لئتمان 

ال�صادرات اأن التفاق املربم بني »الحتاد 

تاأمني  وموؤ�ص�صة  ال�صادرات«  لئتمان 

الإ�رشائيلية  اخلارجية  التجارة  خماطر 

البناء  للتعاون  جديدة  اآفاقًا  �صيفتح 

ويطلق العنان لفر�س جتارية وا�صتثمارية 

الدولتني  يف  الأعمال  ملجتمع  جديدة 

ما  وخ�صو�صًا  العامل،  اأنحاء  جميع  يف 

النفطية  غري  البينية  بالتجارة  يتعلق 

عام  من  الأول  الربع  يف  تخطت  التي 

اآفاق  2022 حاجز املليار دولر، وهناك 

واعدة مل�صاعفة هذه الأرقام خالل الفرتة 

املقبلة«.

فال�صيوين،  ما�صيمو  قال   ، جانبه  من 

الرئي�س التنفيذي ل�رشكة الحتاد لئتمان 

الحتاد  التزام  من  كجزء   « ال�صادرات 

لئتمان ال�صادرات بتحقيق روؤية القيادة 

الر�صيدة لدولة الإمارات يف دعم حتقيق 

اأهداف التنمية امل�صتدامة يف جميع اأنحاء 

العامل، ي�صعدنا التعاون مع موؤ�ص�صة تاأمني 

الإ�رشائيلية  اخلارجية  التجارة  خماطر 

لتمويل عدد من م�صاريع الرعاية ال�صحية 

املتقدمة  امل�صت�صفيات  تعد  غانا.  يف 

لالإمدادات  املنا�صب  التخزين  ومرافق 

الطبية اأمًرا بالغ الأهمية لتوفري م�صتوى 

ال�صحية يف حقبة ما  الرعاية  عاٍل من 

بعد اجلائحة. واإن تعاون دولة الإمارات 

مع اإ�رشائيل يعك�س الهدف امل�صرتك لكال 

البلدين املتمثل يف حت�صني جودة حياة 

النا�س يف جميع اأنحاء العامل من خالل 

اأف�صل  �صحية  رعاية  مبرافق  تزويدهم 

من  بدعم  امل�صاريع  متويل  عرب  وذلك 

وكالت ائتمان ال�صادرات الدولية«.

التنفيذي  الرئي�س  اإيلي،  بن  ن�صيم  وقال 

ملوؤ�ص�صة تاأمني خماطر التجارة اخلارجية 

بالعمل مع  �صعداء  الإ�رشائيلية » نحن 

الحتاد لئتمان ال�صادرات، وخا�صة بعد 

توقيع مذكرة التفاهم امل�صرتكة يف عام 

2020 لتعزيز التجارة بني البلدين. ويعد 

هذا التعاون م�رشوًعا مهما لكال البلدين 

الرعاية  للعمل مًعا على حت�صني قطاع 

ال�صحية يف غانا، ونتطلع اإىل املزيد من 

الحتاد  �رشكة  مع  امل�صرتكة  امل�صاريع 

لئتمان ال�صادرات يف امل�صتقبل القريب«.

ويتاألف امل�رشوع الذي �صيتم متويله لبناء 

م�صت�صفى اإقليمي عام جديد يف تيما، اأكرب 

مدينة �صاحلية يف غانا، والتي �صتعمل 

كمركز اإحالة ثانوي مع مرافق تعليمية؛ 

يف  الأول  امل�صتوى  من  جديد  ومرفق 

نكروزانا مع خدمات متخ�ص�صة؛ ومركز 

للحوادث والطوارئ لزيادة اخلدمات داخل 

ومتجر طبي  دورما،  قائم يف  م�صت�صفى 

ُمعاد تطويره وور�صة عمل ميكانيكية يف 

اأكرا. و�صتقوم وزارة ال�صحة يف غانا ببناء 

الرعاية  متطلبات  لتلبية  املرافق  هذه 

اأكد  حيث  البالد  يف  املتزايدة  ال�صحية 

برنامج ال�صتثمار الراأ�صمايل للدولة يف 

وزارة ال�صحة لالأعوام 2016-2020 على 

ال�رشورة امللحة لتح�صني قطاع الرعاية 

ال�صحية يف غانا.

يذكر اأن هذا امل�رشوع امل�صرتك قد ح�صل 

لعام  ال�صنوي  ال�صتثمار  جائزة  على 

2022 من ملتقى ال�صتثمار ال�صنوي �صمن 

فئة ال�صتثمار امل�صتدام لتاأثرياته البيئية 

التي  ال�رشكات  وحوكمة  والجتماعية 

اإىل نتائج مالية تناف�صية على  �صتوؤدي 

املدى الطويل.

اأبوظبيـ  )وام(:

ملجل�س  العام  الأمني  املزروعي،  غنام  اأكد   

تناف�صية الكوادر الإماراتية، اأن عدد املواطنني 

املن�صمني للقطاع اخلا�س منذ انطالق برنامج 

ي�صهد  مواطن، حيث  »ناف�س« جتاوز 5500 

الربنامج تطوراً واإقباًل كبرياً، وهو الأمر الذي 

انعك�س على منو قاعدة البيانات وارتفاع عدد 

ال�رشكات امل�صجلة �صمن الربنامج والتي تقوم 

بعر�س فر�س العمل عرب املن�صة، م�صرياً اإىل اأن 

الربنامج يعد ج�رشاً للتوا�صل ما بني �رشكات 

املتاحة  الفر�س  ل�صتعرا�س  اخلا�س  القطاع 

من جهة، والباحثني عن عمل من املواطنني 

من جهة اأخرى.

وقال يف ت�رشيح لوكالة اأنباء الإمارات »وام« 

الإمارات  بدولة  ال�صناعي  القطاع  ي�صهد   »..

املحليني  امل�صتثمرين  قبل  من  لفتًا  اإقباًل 

وتوجيهات  لروؤى  نتيجة  وذلك  والأجانب، 

املحفزات  ووجود  الر�صيدة،  القيادة  وجهود 

حيث  ال�صناعي،  القطاع  لنمو  الداعمة 

وباعتبارنا �رشيك ا�صرتاتيجي للقطاع اخلا�س 

القطاع  ن�صجع  فاإننا  ناف�س،  برنامج  يف 

اخلا�س على اإتاحة الفر�صة لتمكني وتطوير 

الكادر الإماراتي وان�صمامه اإىل القطاع اخلا�س 

ومنه املجال ال�صناعي«.

واأ�صاف » يعد القطاع اخلا�س حمركًا رئي�صًا 

لدولة  القت�صادية  التنمية  عجلة  �صمن 

الإمارات، ونتوقع ازدهاراً ومنواً كبرياً فيه، وذلك 

واملنظومة  الت�رشيعية  البيئة  على  ا�صتناداً 

القانونية والربامج الوطنية التي ت�صجع على 

ا�صتقطاب الكفاءات الإماراتية« لفتًا اإىل دعم 

تدريب وتاأهيل الكفاءات الإماراتية يف القطاع 

لت�صجيع  الداعمة  اجلهود  وموا�صلة  اخلا�س، 

�رشكات القطاع اخلا�س للت�صجيل والن�صمام 

الرئي�صة  املن�صة  باعتباره  »ناف�س«،  اإىل 

يف  الإماراتية  والكوادر  الكفاءات  ل�صتقطاب 

هذا القطاع.

اأبوظبيـ  )وام(:

احلمادي  ال�رشفاء  حممد  علي  حممد  ك�صف 

رئي�س دائرة التنمية القت�صادية يف اأبوظبي 

اأن اأبوظبي ب�صدد اإطالق ا�صرتاتيجية �صناعية 

جديدة يف غ�صون اأ�صبوعني تت�صمن 4 حماور 

والربامج  املميزات  من  والعديد  ا�صرتاتيجية 

من  امل�صتثمرين  جلذب  اجلديدة  التحفيزية 

داخل الدولة وحول العامل.

يف  القت�صادية  التنمية  دائرة  رئي�س  وقال 

اأبوظبي يف ت�رشيحات لوكالة اأنباء الإمارات 

»وام« على هام�س م�صاركة الدائرة يف منتدى 

»ا�صنع يف الإمارات« الذي انطلقت فعالياته 

يوم الثالثاء يف اأبوظبي.. اإن روؤية وتوجيهات 

على  البناء  يف  تتمثل  الر�صيدة  القيادة 

الإجنازات التي حققها القطاع ال�صناعي كونه 

يعد اأحد اأهم القطاعات الواعدة التي ت�صهم يف 

تعزيز منو الناجت املحلي الإجمايل مبا يلبي 

التطلعات خالل ال�صنوات اخلم�س املقبلة.

واأكد حممد علي حممد ال�رشفاء احلمادي اأن 

اأبوظبي يعد ثاين  اإمارة  ال�صناعة يف  قطاع 

قطاع من حيث امل�صاهمة يف الناجت املحلي 

الإجمايل لالإمارة بقيمة بلغت 85 مليار درهم 

يف 2021.

يف  القت�صادية  التنمية  دائرة  رئي�س  واأ�صار 

اأبوظبي اإىل اأن منتدى »ا�صنع يف الإمارات« 

يعك�س جاذبية القطاع ال�صناعي يف الدولة مبا 

ميتلكه من مقومات تناف�صية وبيئة ت�رشيعية 

تت�صم باملرونة وبنية حتتية متطورة ت�صكل 

جميعها عوامل جذب مهمة للم�صتثمرين من 

حول العامل.

برامج  من  العديد  تقدم  اأبوظبي  اإن   : وقال 

الدعم املقدمة للقطاع ال�صناعي منها تخفي�س 

�صعر الكهرباء والأرا�صي ال�صناعية ح�صب كل 

�صناعة مبا ي�صهم يف تعزيز تناف�صية اإمارة 

اأبوظبي من خالل قطاع �صناعي متطور.

يف �صياق مت�صل قال  �صامح القبي�صي املدير 

العام لل�صوؤون القت�صادية يف دائرة التنمية 

القت�صادية يف اأبوظبي.. اإن القطاع ال�صناعي 

يف الإمارة يحظى بالعديد من احلوافز املالية 

تتمثل يف تخفي�س تعرفة الكهرباء حتى 20 

فل�صا لكل كيلووات حاليا م�صريا اإىل اأن القطاع 

احلوافز  من  حزمة  اإطالق  �صي�صهد  ال�صناعي 

ال�صناعية  اخلطة  �صمن  اجلديدة  املالية 

لالإمارة املزمع اإطالقها قريبا تت�صمن تو�صعة 

اأ�صعار  اإىل  اإ�صافة  الكهرباء  تعرفة  تخفي�س 

احلوافز  من  والعديد  ال�صناعية  الأرا�صي 

املهمة.

اأن الدائرة تطلق العديد من احلوافز  واأ�صاف 

ال�صناعية  التنمية  تعزيز  يف  ت�صهم  التي 

وا�صتدامتها من خالل حوافز حمورية تتمثل 

يف قطاعات التمويل واللوج�صتيات والنظام 

البيئي والت�صويق والت�صال وجميعها حوافز 

تهم امل�صتمرين.

واأ�صار القبي�صي اإىل الدائرة جنحت يف خف�س 

متطلبات الرتخي�س من 26 األف متطلب اإىل 

6 اآلف متطلب بالتعاون مع الدوائر املحلية 

وال�رشكاء ال�صرتاتيجيني وذلك من خالل رحلة 

امل�صتثمر عرب منظومة »مت«.

يف  م�صجلني  م�صنعًا   111 يوجد  اإنه  وقال 

جميعها  منتج   602 تنتج  الذهبية  القائمة 

و�صبه  احلكومية  اجلهات  م�صرتيات  �صمن 

احلكومية.

بريوت -)وكاالت(:

 وقعت لبنان و�صوريا وم�رش يوم الثالثاء اتفاقية 

الغاز �صنويا  لنقل 650 مليون مرت مكعب من 

من م�رش اإىل لبنان عرب �صوريا، وذلك يف مرا�صم 

اأقيمت بوزارة الطاقة اللبنانية يف بريوت.

ومبوجب التفاقية، �صيتم �صخ الغاز عرب خط 

اأنابيب اإىل حمطة كهرباء دير عمار يف �صمال 

 450 حوايل  ت�صيف  اأن  ميكن  حيث  لبنان، 

ميجاوات اإىل ال�صبكة، اأي ما يعادل حوايل اأربع 

�صاعات اإ�صافية من الكهرباء يوميا.

تديرها  التي  اللبنانية  الكهرباء  �رشكة  وتنتج 

الدولة ما يعادل عدة �صاعات فقط من الطاقة 

يوميا، مما يجرب الكثريين على دفع ا�صرتاكات 

باهظة الثمن يف مولدات خا�صة.

الوليات  تدعمها  جهود  من  جزء  والتفاق 

املتحدة ملعاجلة انقطاع التيار الكهربائي يف 

لبنان عن طريق نقل الكهرباء من الأردن والغاز 

الطبيعي من م�رش عرب �صوريا. ومت طرح اخلطط، 

التي �صت�صيف معا ما ي�صل اإىل 700 ميجاوات 

اإىل �صبكة الكهرباء اللبنانية، لأول مرة يف �صيف 

عام 2021 لكنها واجهت عدة تاأخريات.

وكان البنك الدويل قد وافق على تقدمي التمويل 

يف  انتظارها  طال  اإ�صالحات  لبنان  اأجرى  اإذا 

حت�صيل  وتعزيز  الهدر  لتقليل  الكهرباء  قطاع 

ر�صوم اخلدمة. واأقر جمل�س الوزراء اللبناين خطة 

لإ�صالح قطاع الكهرباء يف مار�س اآذار، لكنه مل 

ينفذ بعد املكونات الرئي�صية للخطة.

 ثاني الزيودي لـ »وام« : »ا�سنع في االإمارات« يحقق 

اأبعادا ا�ستراتيجية كبيرة على االقت�ساد الوطني

2 مليار درهم م�ستريات »حديد االإمارات اأركان« من 

ال�سوق المحلي

وكالتا ائتمان ال�سادرات االإماراتية واالإ�سرائيلية تقدمان 540 مليون درهم �سمانات لتمويل م�سروع للرعاية ال�سحية في غانا

غنام المزروعي لـ »وام«: ا�ستقطاب 5500 مواطن في 

القطاع الخا�س منذ اإطالق »ناف�س«

تخفي�ض تعرفة الكهرباء للقطاع ال�سناعي حتى 20 فل�ساً لكل كيلووات حاليا

رئي�س دائرة التنمية االقت�سادية لـ»وام«: اأبوظبي تطلق 

ا�ستراتيجية جديدة خالل اأ�سبوعين

لبنان و�سوريا وم�سر يوقعون اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي

لجنة اإعادة التنظيم المالي ت�سكل مجل�ساً 

ت�ساورياً ي�سم خبراء متخ�س�سين في اإعادة 

الهيكلة المالية لل�سركات

مكا�سب قوية لالأ�سهم االأمريكية في 

م�ستهل التعامالت

اأبوظبيـ  )وام(:

اإعادة التنظيم املايل يوم الثالثاء  اأعلنت جلنة   

عن ت�صكيل جمل�س ت�صاوري لتوفري منتدى للنقا�س 

العالية  اخلربة  واأ�صحاب  اللجنة  بني  املفتوح 

يف جمال اإعادة تنظيم املايل لل�رشكات املتعرثة 

وحالت الإفال�س.

وياأتي ت�صكيل املجل�س بهدف ايجاد بيئة تفاعلية 

مع اخلرباء ومقدمي ال�صت�صارات الذين يتوفر لديهم 

اخلربة العملية وفقًا لأعلى املعايري الدولية.

الأول  اجتماعه  موؤخراً  الت�صاوري  املجل�س  وعقد 

لعام 2022، بح�صور عدد من اأع�صاء جلنة اإعادة 

الت�صاوري،  املجل�س  واأع�صاء  املايل،  التنظيم 

واخلرباء املخت�صني يف ال�صاأن املايل.

واألقت  الدكتورة مرمي بطي ال�صويدي نائب رئي�س 

اللجنة والرئي�س التنفيذي لهيئة الأوراق املالية 

الكردي  دانيا  الفتتاحية، وقدمت  الكلمة  وال�صلع 

م�صاعد تنفيذي لأعمال اللجنة عر�صًا تف�صيليًا عن 

دور ومهام جلنة اإعادة التنظيم املايل.

وقدم الدكتور ح�صام التلهوين امل�صت�صار القانوين 

لوزير املالية اأمني �رش جلنة اإعادة التنظيم املايل 

�رشحًا حول دور املجل�س الت�صاوري وروؤيته واأهدافه 

املجل�س  لإن�صاء  الأ�صا�صي  النظام  م�صتعر�صا 

الت�صاوري للجنة اإعادة التنظيم املايل، والأهداف 

الرئي�صية وراء ت�صكيل املجل�س منها؛ تعزيز التعاون 

وعالقات العمل بني اللجنة واملجتمع من خالل 

اخلربة يف جمال  اأ�صحاب  مع  املفتوح  الت�صاور 

اإعادة التنظيم املايل لل�رشكات املتعرثة وحالت 

للمعلومات  امل�صتمر  التبادل  وتوفري  الإفال�س، 

املتعلقة باإجراءات اإعادة التنظيم املايل لل�رشكات 

اإىل جانب درا�صة وتطوير خدمة  املتعرثة ماليًا، 

اإعادة التنظيم املايل، وبحث كيفية اإعداد برامج 

واجلهاز  واملحامني  اخلرباء  وتدريب  لتطوير 

املايل  التنظيم  اإعادة  م�صائل  حول  الق�صائي 

والإفال�س.

على  الت�صاوري  املجل�س  مع  اللجنة  و�صتعمل 

اإقبال  من  التي حتد  والأ�صباب  العقبات  مناق�صة 

اإعادة  اأدوات  ا�صتخدام  على  التجاري  املجتمع 

للمحاكم  اللجوء  اأو  اللجنة  اأمام  املايل  التنظيم 

لطلب اإعادة الهيكلة املالية اأو الإفال�س، من حيث 

يراها  التي  املنا�صبة  واحللول  املخاطر  حتديد 

اإىل  بالإ�صافة  معاجلتها.  اأجل  من  املخت�صون 

التباحث ب�صاأن اأف�صل ال�صبل التي يجب اتباعها 

لتو�صيل املعلومات ذات ال�صلة عن اإجراءات اإعادة 

التنظيم املايل وكيفية تعميم ذلك على املجتمع.

نوعه على  من  الأول  يعد  املجل�س  اأن  اإىل  ي�صار 

م�صتوى الدولة، ويعد من�صة هامة لتعزيز التوا�صل 

املبا�رش واأطر التعاون وعالقات العمل التفاعلية 

بني جلنة اإعادة التنظيم املايل واملجتمع املتمثل 

باأ�صحاب اخلربة يف جمال اإعادة التنظيم املايل 

من  وذلك  الإفال�س،  وحالت  املتعرثة  لل�رشكات 

خالل الت�صاور املفتوح وتبادل املعلومات املتعلقة 

باإجراءات اإعادة التنظيم املايل لل�رشكات املتعرثة 

ماليًا ب�صورة م�صتمرة.

يذكر اأن ع�صوية املجل�س الت�صاوري تتكون حاليًا من 

�صبعة اأع�صاء على الأقل من الأ�صخا�س الطبيعيني 

اأو العتبارين الذين ميار�صون اأعمالهم يف الدولة. 

ويتم تر�صيح اأع�صاء املجل�س الت�صاوري واختيارهم 

من قبل اأع�صاء اللجنة، على اأن يكونوا من اخلرباء 

يف جمال اإعادة التنظيم املايل والإفال�س.

دبيـ  )وام(:

الأمريكية  �صرتيت  وول  بور�صة  موؤ�رشات  ارتفعت 

يف م�صتهل تعامالت يوم الثالثاء، معو�صة جانبًا 

من خ�صائرها التي منيت بها خالل يف الأ�صبوع 

املن�رشم عقب رفع اأ�صعار الفائدة.

بن�صبة  بورز 500«  اآند  موؤ�رش »�صتاندرد  و�صعد 

عند  ليغلق  نقطة   78.4 يعادل  ما  اأو   %2.13

3752.98 نقطة.

وزاد »داو جونز« ال�صناعي بنحو 1.59% توازي 

476.5 نقطة لي�صل اإيل 30364.79 نقطة.

وارتفع موؤ�رش »نا�صداك«، الذي يغلب عليه اأ�صهم 

التكنولوجيا، بنحو 270.75 نقطة اأو ما ن�صبته 

2.51% بالغًا م�صتوي 11072.13 نقطة.

ورغم هذه املكا�صب لكن ل يزال امل�صتثمرين قلقني 

ب�صاأن ارتفاع معدلت الت�صخم مما قد يوؤدي اإىل 

ركود اقت�صادي حمتمل.

غنام املزروعيثاين بن اأحمد الزيودي

حممد علي حممد ال�رشفاء احلمادي 
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 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  متجر 
بيكرز

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3822325  : 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/  كويف 
سكلز كافيه

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3687368  : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة: ديزاير فلور بوتيك 
رخصة رقم : CN- 3681218 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة عبدالله مبارك صالح سعدالله )66%(
إىل  مالك  الجابري من  احمد عمر  نارص  / شيخه  وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل   

رشيك 
تعديل نسب الرشكاء / شيخه نارص احمد عمر الجابري من  %100 إىل 34% 

تعديل رأس املال / من Null إىل 50000
 تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة

تعديل إسم تجاري من /  DESIRE FlOWER BOTIQuE - ديزاير فلور 
بوتيك إىل DESIRE FlOWER BOTIQuE l.l.C - ديزاير فلور  بوتيك 

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 
ستستكمل  حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعو  أو  حق  أي  عن  مسؤولة  غري 

اإلجراءات املطلوبة 

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة: بلو باي للتجارة العامة رخصة رقم: 
CN- 3731523 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة راشد حمد راشد نهيل النعيمي )75%(
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة احمد حمد راشد نهيل النعيمي )15%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة عبدالرحمن سعيد تريس سعيد املزروعي 
10%

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف راشد حمد راشد نهيل النعيمي تعديل شكل 
قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة

 تعديل إسم تجاري من /  BluE BAY GENERAl TRADING - بلو باي 
للتجارة العامة إىل BluE BAY GENERAl TRADING l.l.C - بلو باي 

للتجارة العامة 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 

للمحاماة  املحروس   : السادة   / بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

واالستشارات القانونيه 

رخصة رقم : CN- 1051279 قد تقدموا إلينا بطلب : 

 Al MAHROuS ADVOCATES &  / من  تجاري  إسم  تعديل 

واالستشارات  للمحاماة  املحروس   -  lEGAl CONSulTANCY

 NAWAl ZAYED SAlMEEN DHABEEK إىل   القانونية 

 - AlHOSANI ADVOCATES & lEGAl CONSulTANCY

نوال زايد ساملني ظبيك الحوسني للمحاماة واالستشارات القانونية 

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 

حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو  حق  أي  عن  مسؤولة  غري 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ كاستل 
للتجارة العامة 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  3735473   : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ بست 
عود للتجارة

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   4089763   : 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 / السادة: برو كالس للعناية بالسيارات

رخصة رقم : CN- 2237540 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة عبري احمد سعد محمود )100%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف سلطان خليفه ساملني خليفه الحمري 

تعديل رأس املال / من Null إىل 50000

تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

برو   -  PRO ClASS AuTO CARE   / مــن  تــجــاري  إســم  تعديل   

 PRO ClASS AuTO CARE - SOlE إىل  بالسيارات  للعناية  كالس 

رشكة   - بالسيارات  للعناية  كالس  برو   -   PROPRIETORSHIP l.l.C

الشخص الواحد ذ.م.م    

التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 

االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 

ستستكمل  حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعو  أو  حق  أي  عن  مسؤولة  غري 

اإلجراءات املطلوبة. 

لوكشوري  السادة:   / بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
ليفينج لالثاث ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 2008893 قد تقدموا إلينا بطلب : 
 luXuRY lIVING   / مــن  تــجــاري  ــم  إس تعديل 
ذ.م.م  لالثاث  ليفينج  لوكشوري   -  FuRNITuRE l.l.C
 -  JXuRY DESIGN FuRNITuRE  l.l.Cl.l.C إىل

لوكشوري ديزين لالثاث ذ.م.م 
مراجعة  اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق  من  كل  فعىل 
دائرة التنمية االقتصادية خالل يوم واحد من تاريخ نرش هذا 
اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعو بعد 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

واسطبالت  مربط  السادة:   / بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

الغازيات للخيول العربية االصيلة 

تعديل   : بطلب  إلينا  تقدموا  قد   CN-  4416016  : رقم  رخصة 

 Al GHAZIYAT STuDS AND   / مــن  تــجــاري  إســم 

 STABlES FOR PuREBRED ARABIAN HORSES

 Al إىل األصيلة  العربية  للخيول  الغازيات  اسطبالت   و  - مربط 

GHAZIYAT STuD FOR ARABIAN HORSES - مربط 

الغازيات للخيول العربية 

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

اإلعالن  هذا  نرش  تاريخ  من  واحد  يوم  االقتصادية خالل  التنمية 

وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعو بعد انقضاء هذه 

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ نسيم 
تولني للمقاوالت العامة 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  3671595   : 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.

الســـادة/ حار  التنمية االقتصادية بأن   تعلن دائرة 
والذع للمواد الغذائية  

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  3684275   : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ تربل 
اكس للتنظيف  

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  2677339   : 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.

العقارات  الجزيرة الدارة  قناص  السادة:   / بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
والصيانة العامة ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 1065877 قد تقدموا إلينا بطلب : 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة محمد صقر محمد صقر الفالحي )100%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف عفاف بولس جرجس 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف عبدالله محمد بيداد املرزوقي 

الشخص  رشكة  إىل  محدودة  مسؤولية  ذات  رشكة  من   / قانوين  شكل  تعديل 
الواحد ذ.م.م 

 QANNAS Al JAZEERA REAl ESTATE &  / تعديل إسم تجاري من 
العقارات  الجزيرة الدارة   GENERAl MAINTENANCE.llC  - قناص 
 QANNAS Al JAZEERA REAl ESTATE & والصيانة العامة ذ.م.م إىل
  GENERAl MAINTENANCE - SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C
- قناص الجزيرة الدارة العقارات والصيانة العامة - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
الدائرة غري  تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن  أيام من  االقتصادية خالل سبعة 
مسؤولة عن أي حق أو دعو بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة 

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : ستورم للياقة البدنية 
رخصة رقم : CN- 1880392 قد تقدموا إلينا بطلب : 

كومار  اجيت  كريشناما  رسيجا  إضافة   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 
 )100%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف احمد سامل احمد عبدالله العامري
 تعديل رأس املال / من Null إىل  50000 

تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م
 -  STORM FITNESS CENTRE   / من  تجاري  إسم  تعديل    
 STORM FITNESS CENTRE - SOlE إىل البدنية  للياقة  ستورم 
PROPRIETORSHIP l.l.C - ستورم للياقة البدنية - 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 دعو بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  دلة 
اليامال لخدمات االفراح 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  1245144   : 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 / السادة  : زيا لتجارة املواد العذائية 
رخصة رقم : CN- 2980441 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل إسم تجاري من /  ZIA FOOD STuFF TRADING - زيا لتجارة 
اسرتال   -  ASTRAl TECHNICAl SERVICES إىل  العذائية  املــواد 

للخدمات الفنية 
تعديل نشاط / إضافة إصالح وصيانة مكيفات الهواء و معدات التربيد وتنقية 

الهواء )3312007(
بالتجزئة   - وحدات   - التكييف  التربيد  اجهزة  بيع  إضافة   / نشاط  تعديل   

)4759008(
 تعديل نشاط / إضافة أعامل تركيب املطابخ بانواعها )4330007( 

بالجملة   - املحفوظة  و  املعلبة  الغذائية  املواد  تجارة  حذف   / نشاط  تعديل 
 )4630101(

التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  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 االقتصادية بأن / السادة: بيت الخربة لالستشارات الهندسية ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 1064920 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / عيىس احمد عىل سبت الحوسني من رشيك إىل مالك 

تعديل نسب الرشكاء/ عيىس احمد عىل سبت الحوسني من  %49 إىل 100% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف عبدالرحمن عبدالله احمد الجراح الحامدي 

تعديل شكل قانوين/ من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

 BAIT Al KHIBRA ENGINEERING   / مــن  تــجــاري  ــم  إس تعديل   

إىل  ذ.م.م  الهندسية  لالستشارات  الخربة  بيت   -  CONSulTANCY l.l.C

 BAIT  Al KHIBRA ENGINEERING CONSulTANCY - SOlE

الهندسية - رشكة  الشخص  الخربة لالستشارات  PROPRIETORSHIP l.l.C  بيت 

الواحد ذ.م.م  

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل 

سبعة أيام من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة 

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة: كافترييا فقط فالفل وطحينه 

رخصة رقم : CN- 4243175 قد تقدموا إلينا بطلب : 

 FAQAT FlAFEl W TAHENA   / من  تجاري  إســم  تعديل 

 ASYRIA إىل  وطحينه  فالفل  فقط  كافترييا   -  CAFETERIA

RESTAuRANT - مطعم اسرييا

 تعديل نشاط / إضافة مطعم )5610001( 

تعديل نشاط / إضافة مشاوي عيل الفحم )سفاري( )5621006(

 تعديل نشاط / حذف بيع الوجبات الخفيفة )كافترييا( )5610003( 

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 دعو بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املطلوبة 

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

من :الطرف األول:  شاهد حسني مختيار حسني    الجنسية: باكستان 
 اىل الطرف الثاين:   محمد زاهد مختيار حسني الجنسية:  باكستان

دائرة  املباين( رخصة صادرة من  لصيانة  ) شاهد حسني  التجاري  باالسم    
التنمية االقتصادية بعجامن برقم ملف )   112082( 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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االطلس  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
الذهبي للخياطة 

رخصة رقم :  CN - 2691692 قد تقدموا إلينا بطلب:
عامر عمر  اميان طالب  اضافة  وبيع/   تنازل  الرشكاء  تعديل 

العمري 100%   
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف فاطمة احمد مبارك عمرو
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.

للرتجمة  السادةالدبلومايس   / بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
الفورية 

رخصة رقم : CN- 4511069 قد تقدموا إلينا بطلب : 
 ALDEBLOMAS LIVE   / مــن  تــجــاري  ــم  إس تعديل 
إىل  الفورية  للرتجمة  الدبلومايس   -  TRANSLATION
 -  ALDEBLOMASI FOR REGAL  TRANSLATION

الدبلومايس للرتجمة القانونية
 تعديل نشاط / إضافة خدمات الرتجمة القانونية )7490005( 
تعديل نشاط / حذف  خدمات الرتجمة الفورية )8299002( 

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 
اإلعالن  هذا  نرش  تاريخ  من  واحد  يوم  االقتصادية خالل  التنمية 
وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعو بعد انقضاء هذه 

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن السادة: ملياء فرس للتجاره ذ.م.م 
رخصة رقم : CN- 2967470 قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / فوجار حسينوف من رشيك إىل مالك 
تعديل نسب الرشكاء / فوجار حسينوف من  %49 إىل 100% 

املازمي  عباس  عيل  حسن  جامل  حذف   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 
رشكة  إىل  محدودة  مسؤولية  ذات  رشكة  من   / قانوين  شكل  تعديل 

الشخص الواحد ذ.م.م  
 LAMIA FURS TRADING L.L.C  / تعديل إسم تجاري من  

  LAMIA EURS TRADING - SOLE ملياء فرس للتجاره ذ.م.م إىل -
الشخص  - رشكة  للتجاره  ملياء فرس   -  PROPRIETORSHIP L.L.C

الواحد ذ.م.م  
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 
فإن  وإال  اإلعــالن  هذا  نرش  تاريخ  من  أيام  سبعة  خالل  االقتصادية 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة 

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادةن: روز روشيكا للعطور 

رخصة رقم : CN- 4031173 قد تقدموا إلينا بطلب : 

 ROSE ROSHIKA PERFUMES  / من  تجاري  إسم  تعديل 

 SKETCHO GENERAL إىل  للعطور  روشيكا  روز   -

MAINTENANCE -  سكتشو للصيانة العامة 

تعديل نشاط / إضافة صيانة املباين )4329901(

تعديل نشاط / حذف بيع العطور - بالتجزئة )4772007( 

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

اإلعالن  هذا  نرش  تاريخ  من  واحد  يوم  االقتصادية خالل  التنمية 

وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعو بعد انقضاء هذه 

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة:عازة لخياطة املالبس 

الرجالية 

تعديل   : بطلب  إلينا  تقدموا  قد   CN-  4021042  : رقم  رخصة 

الرشكاء تنازل وبيع / إضافة منال ادم جامع ابراهيم )100%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف فيصل نارص سامل عىل الرواحي

 تعديل نوع نرخصة / من تجارية إىل مهنية 

تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل مؤسسة مهنية 

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

هذا  نرش  تاريخ  من  يوما  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

بعد  دعو  أو  حق  أي  عن  مسؤولة  غري  الدائرة  فإن  وإال  اإلعالن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة: بقالة سكايلري 

رخصة رقم : CN- 3893026 قد تقدموا إلينا بطلب :

عبدالقادر  ابوبكر  ابوبكر  رزاق  إضافة   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

حاجي )100%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف عيىس مال الله مبارك صقر الحوسني

تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

تعديل إسم تجاري من /  SKYLER BAQALA - بقالة سكايلري إىل 

 -  SKYLEER BAQALA - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

سكايلري بقالة - 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. 

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : املعتمد لفحص الفني للمركبات 

رخصة رقم : CN- 2994031 قد تقدموا إلينا بطلب : 

احمد  سيد  عبدالواحد  عبداملجيد  بادنني  إضافة   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

 )100%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف نون عبدالله فرح عبدالرحمن 

تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

 ALMUATAMED VEHICLES TECHNICAL  / تعديل إسم تجاري من

 ALMUATAMED إىل  للمركبات  الفني  لفحص  املعتمد   -  TESTING

 VEHICLES TECHNICAL TESTING - SOLE PROPRIETORSHIP

L.L.C املعتمد لفحص الفني للمركبات - 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. 

ذا  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
بنكشواليتي لالستشارات الرضيبية واملحاسبة 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3745301  : 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 / السادة:  مؤسسة ترست لالنشاءات 
رخصة رقم : CN- 1032796 قد تقدموا إلينا بطلب : 

الجمل  فؤاد خميس  عبدالرحمن  إضافة   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 
 )100%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف مسعود شارع مفرح عىل األحبايب 
تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
 TRUST CONSTRUCTION   / مــن  تــجــاري  ــم  إس تعديل 
 RUST إىل  لالنشاءات  ترست  مؤسسة   -  ESTABLISHMENT
 -CONSTRUCTION  - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

ترست لالنشاءات - 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.

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:  مطعم فود فاند ذ.م.م 

فندق  بناية   ، مبنى   ، الجرسين  بني  منطقة  ابوظبي،  الرشكة:  عنوان   

شنغرييال 

  CN-2241844 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

كمصفي  قانونيون  محاسبون  ورشكاه-  الهاميل  السادة/    تعيني   -  2

قانوين للرشكة بتاريخ 6-6-2022  وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:  2205021921  

تاريخ التعديل:   2022-6-20

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 

خالل مدة 30 يوماً من تاريخ نرش هذا االعالن.

امفاسيس  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
لتقنية املعلومات 

رخصة رقم :  CN -  3917230 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة جاسم سيف عامر الجابري 

100%
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف سيف فاضل سعيد محمد 

الهاميل 
مراجعة  اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق  من  كل  فعىل 
تاريخ  من  يوماً  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ نور االخالص 
لتجارة الهواتف املتحركة وااللكرتونيات

رخصة رقم :  CN - 1193708 قد تقدموا إلينا بطلب:
نارص  طناف  نارص  نوره  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الهاجري 100%   
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عشبه طناف نارص سحمي 

الهاجري
 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
تاريخ  من  يوماً  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن   
العريون العامل النجارة والحدادة املسلحة 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  1557853   : 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.

  نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 
االسم التجاري:  مالح لزينة السيارات ذ.م.م 

حضريم  سويدان  سيف  بناية  الصناعية،  منطقة  العني،  الرشكة:  عنوان   
الكتبي  

  CN-1128758 :رقم القيد يف السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة
الرضيبية،  واالستشارات  الحسابات  لتدقيق  السادة/الحزم  تعيني   -  2
قرار  عىل  بناًء  وذلك     2022-6-16 بتاريخ  للرشكة  قانوين  كمصفي 
محرض الجمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم 

  2250014853 :
 تاريخ التعديل:   2022-6-21

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 
خالل مدة 30 يوماً من تاريخ نرش هذا االعالن.

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

املذكورين اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول:  عبدالله مسعود معيوف السامان الكتبي  الجنسية: االمارات

 اىل الطرف الثاين:   فاطمة فامي كوتايل عبداملجيد    الجنسية:  الهند 

حيث يرغب الطرف االول بالتنازل عن كامل حصته البالغة %100 للطرف الثاين مع تغيري 

الشكل القانوين اىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

 باالسم التجاري ) العافية لتجارة املواد الغذائية ( رخصة صادرة من دائرة التنمية االقتصادية 

بعجامن برقم ملف )38911( واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجامن

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

هذا االعالن.

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

املذكورين اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول: محمد فاروق ميا محمد سناء الله    الجنسية: بنغالدش، عن كامل حصته 

البالغة 100% 

 اىل الطرف الثاين:  محمد اقبال حسني محمد زيالين مياه     الجنسية:  بنغالدش 

االقتصادية  التنمية  دائرة  من  صادرة  رخصة   ) املالبس  لخياطة  )الفتح  التجاري  باالسم   

بعجامن برقم ملف )108484( واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجامن

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

هذا االعالن.

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

من :الطرف األول:  ورثة اسامعيل محمد املرزوقي   الجنسية: االمارات عن كامل حصصهم 
البالغة 100%

 اىل الطرف الثاين: مجموعة اسامعيل املرزوقي ذ.م.م     الجنسية: االمارات
 باالسم التجاري )مركز سفري لخدمة السيارات( رخصة صادرة من دائرة التنمية االقتصادية 
بعجامن برقم ملف  105871   (  عىل ان يتم تغيري الشكل القانوين اىل رشكة الشخص الواحد 
ويتم تغيري االسم التجاري اىل مركز سفري لخدمات السيارات ذم.م )رشكة الشخص الواحد( 

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

هذا االعالن.

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

املذكورين اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول: احمد مال الله حسن حسني البايس   الجنسية: االمارات عن كامل حصته 

البالغة  100% 

 اىل الطرف الثاين:  محمد موهني الدين محمد شمس العامل    الجنسية:  بنغالدش 

 باالسم التجاري )الثمني لتغليف الهدايا( رخصة صادرة من دائرة التنمية االقتصادية بعجامن 

برقم ملف )106334( واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجامن

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

هذا االعالن.

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

املذكورين اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول:  محمد سعد حسن حسونه    الجنسية:  فلسطني 

 اىل الطرف الثاين:   اسعد ارشف كازي محمد ارشف كازي    الجنسية:  باكستان 

االقتصادية  التنمية  دائرة  من  صادرة  رخصة   ) قيص  وحلويات  مطعم   ( التجاري  باالسم   

بعجامن برقم ملف )107427( واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجامن

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

هذا االعالن.

ويتم تعديل االسم من مطعم وحلويات قيص، اىل مطعم وادي كشمري ذ.م.م رشكة الشخص 

الواحد 

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

من :الطرف األول:  بينامول جوهنسون الجنسية: الهند
الجنسية:  جون  شان  باسكو  جون  شان  مهر  شازيه  الثاين:  الطرف  اىل    

باكستان بنسبة %100 حصة ليصبح مالك الرخصة
باالسم التجاري )الفلك للتجميل ( رخصة صادرة من دائرة التنمية االقتصادية 

بعجامن برقم ملف )   107075( 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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جنيف  )د ب ا(-

ك�شف تقرير لالمم �ملتحدة ن�رش يوم �لثالثاء �أن 

�أكرث من 200 مليون طفل حول �لعامل يفتقرون 

للفر�ص �لتعليمية نتيجة لالزمات.

وقالت يا�شمني �رشيف، مدير �شندوق » �لتعليم 

�أن ينتظر« وهو �شندوق تابع لالأمم  ال ميكن 

�ملتحدة للتعليم يف حاالت �لطو�رئ، يف جنيف 

�إذ�  �الأطفال  م�شاعدة  ميكن  �إنه  �لثالثاء  �ليوم 

تو�فرت �الأمو�ل. و�أ�شافت » ر�شدنا نحو 222 

ب�شبب  ت�رشرو�  �لتعليم  �شن  يف  طفل  مليون 

�الأزمات عامليا«.

�ل�شغار من عمر  من  مليون  ويفتقر نحو 78 

للتعليم  متاما  عاما   18 حتى  �أعو�م  �لثالثة 

�لر�شمي، يف حني يذهب 20 مليون �إىل �ملدر�شة 

ولكن يفتقرون للطعام و�الر�شاد �لنف�شي �لالزم 

خالل �أعو�م �لدر��شة.

وي�شار �إىل �أنه يوجد 120 مليون يف �ملد�ر�ص، 

ولكن ال يكت�شبون �ملهار�ت �ال�شا�شية يف �لقر�ءة 

و�حل�شاب.

�الأفقر  �لدول  يف  �ملد�ر�ص  ن�شف  �أكرث  وتفتقر 

يف  لالأطفال  وميكن  �لنظيفة،  �ل�رشب  ملياه 

40% فقط من �ملد�ر�ص غ�شل �أيديهم. ولدى ثلث 

�ملد�ر�ص فقط يف هذه �لدول م�شدر كهرباء د�ئم.

مثل  دول  يف  يعمل  �ل�شندوق  �أن  �إىل  وي�شار 

�لدميقر�طية  �لكونغو  وجمهورية  �أفغان�شتان 

وجنوب �ل�شود�ن و�ليمن. كما �أنه يدعم �الأطفال 

يف �أوكر�نيا و�لالجئني من �أوكر�نيا.

وي�شتفيد نحو 5 ماليني طفل يف �أكرث من 40 

دولة من عمل �ل�شندوق.

رام الله  )د ب اأ(- 

�أفاد تقرير فل�شطيني ر�شمي ن�رش  باأن �ل�شلطات 

�الإ�رش�ئيلية �عتقلت 450 طفال فل�شطينيا منذ 

مطلع �لعام �جلاري غالبيتهم من �رشق �لقد�ص.

وحذر �لتقرير، �ل�شادر عن هيئة �شوؤون �الأ�رشى 

�لفل�شطينية،   �لتحرير  منظمة  و�ملحررين يف 

بحق  �ملت�شاعد  �الإ�رش�ئيلي  »�ال�شتهد�ف  من 

مدينة  يف  ال�شيما  �لفل�شطينيني«  �الأطفال 

�لقد�ص.

�الإ�رش�ئيلية  �ل�شلطات  �أن  �لتقرير  و�أو�شح 

من  �ملقد�شة  �ملدينة  من  طفال   353 �عتقلت 

�إجمايل 450 طفال مت �عتقالهم منذ مطلع �لعام 

�جلاري وجرى �الإفر�ج عن غالبيتهم بعد فرت�ت 

�حتجاز متفاوتة.

وبح�شب �لتقرير، تو��شل �ل�شلطات �الإ�رش�ئيلية 

�عتقال قر�بة 170 طفال يف �شجونها ومر�كز 

�الحتجاز، باالإ�شافة �إىل ع�رش�ت �آخرين جتاوزو� 

�شن �لطفولة وهم قيد �العتقال.

�التفاقيات  بانتهاك  �إ�رش�ئيل  �لتقرير  و�تهم 

�لدولية حلقوق �الإن�شان وحتديد� ذ�ت �لعالقة 

بحقوق �الأطفال مبا يتعلق بتحرمي �عتقالهم 

و�شمان منحهم كامل �حلقوق ف�شال عن عدم 

تعر�شهم ل�شوء �ملعاملة.

و�أ�شار �إىل �أن �ل�شلطات �الإ�رش�ئيلية »تعمد �إىل 

وترويعهم  ليال  منازلهم  من  �الأطفال  �عتقال 

وترهيبهم، و�أحيانا يتم �عتقالهم وهم يلعبون 

يف �ل�شو�رع، �أو وهم يف طريقهم �إىل �ملد�ر�ص، 

وحتتجزهم يف ظروف �شيئة و�شط حرمانهم 

من �أب�شط حقوقهم �الأ�شا�شية«.

على  �ملعتقلني  �الأطفال  عر�ص  �إىل  لفت  كما 

عادة  »�لتي  �الإ�رش�ئيلية  �لع�شكرية  �ملحاكم 

ما تلجاأ �إىل �إ�شد�ر �أحكام عالية وقا�شية دون 

�لنظر ملا تعر�ص له �الأطفال من تعذيب وكيفية 

�نتز�ع �العرت�فات منهم«.

ودعت هيئة �شوؤون �الأ�رشى و�ملحررين موؤ�ش�شات 

باالأطفال  �الخت�شا�ص  ذ�ت  �لدويل  �ملجتمع 

وحقوق �الإن�شان �إىل حتمل م�شوؤولياتها و�لعمل 

على توفري �حلماية الأطفال فل�شطني ال�شيما يف 

�لقد�ص ووقف �ال�شتهد�ف �ال�رش�ئيلي لهم.

لندن )د ب اأ(- 

و�شل �أطفال ون�شاء �شمن �أحدث دفعة 

�إىل  �الإجنليزي  للقنال  �لعابرين  من 

بريطانيا على منت قو�رب �شغرية.

وذكرت وكالة �الأنباء �لربيطانية »بي 

عدد  و�شول  ر�شد  مت  �أنه  ميديا«  �أيه 

من �الأ�شخا�ص جرى يوم �لثالثاء نقلهم 

�إىل �ل�شاطئ ب�شفينة تديرها �ملوؤ�ش�شة 

�مللكية �لوطنية لقو�رب �لنجاة، وهي 

وجاء  دوفر.  مقرها  خريية  منظمة 

�لذي  �لوقت  يف  �لدفعة  هذه  و�شول 

�أكدت فيه وز�رة �لدفاع نقل 32 �شخ�شا 

مرور  بعد  �الثنني  �أم�ص  �ل�شاطئ  �إىل 

�شتة �أيام مل يتم فيها ت�شجيل عبور �أي 

مهاجرين. وو�شل �إجمايل 9362 مهاجر� 

�إىل بريطانيا بعد عبور ممر�ت مالحية 

مزدحمة من فرن�شا يف قو�رب �شغرية 

عام  بد�ية  منذ  �لتجديف  زو�رق  مثل 

2022، وفقا لتحليل بيانات حكومية 

لوكالة �الأنباء �لربيطانية بي �إيه ميديا.

وعرب �إجمايل 28526 �شخ�شا يف عام 

2021 �لقنال �إىل بريطانيا، مقابل 8466 

يف عام 2020، و1843 يف عام 2019، 

للبيانات  وفقا  و299 يف عام 2018، 

�لد�خلية  وز�رة  و�أ�شدرت  �لر�شمية. 

تف�شيلية  بيانات  �أي�شا  �لربيطانية 

�الأ�شبوع �ملا�شي �أظهرت �أن �ملهاجرين 

�لفارين من �أفغان�شتان �شكلو� ما يقرب 

من ربع �ملهاجرين �لذين عربو� �لقنال 

يف �الأ�شهر �لثالثة �الأوىل هذ� �لعام.

ت�شجيل  مت  �شخ�شا   4540 بني  ومن 

و�شولهم على منت قو�رب �شغرية من 

�آذ�ر/مار�ص  �إىل  �لثاين/يناير  كانون 

2022، كان هناك 1094 �أفغانيا )%24(، 

وفقا لالإح�شاء�ت �حلكومية.

بني  �الأكرب  هي  �الأفغان  ن�شبة  وكانت 

�لو�فدين، يليهم �الإير�نيون بن�شبة %16 

بو�قع 722 �شخ�شا و�لعر�قيون بن�شبة 

15% )681 �شخ�شا(.

االمم المتحدة : 222 مليون طفل حول العالم 

يفتقرون اإلى التعليم االأ�سا�سي

 اإ�سرائيل تعتقل  450 طفاًل فل�سطينياً منذ مطلع 

العام الجاري

ن�ساء واأطفال بين اأحدث عابري القنال االإنجليزي بالقوارب ال�سغيرة اإلى بريطانيا

محكمة العدل االأوروبية: قواعد 

معونات االأطفال النم�ساوية تمييزية

بروك�سل  )د ب اأ(- 

ممار�شات  باأن  �الأوروبية   �لعدل  حمكمة  ق�شت 

�لنم�شا �خلا�شة بتعديل �ملعونات وبع�ص �ملز�يا 

�ل�رشيبية على �أ�شا�ص بلد �إقامة �أطفال �ملهاجرين 

تعترب متييزية.

�أن هذه  وكتبت حمكمة �لعدل �الأوروبية يف بيان 

�ملمار�شة »ت�شكل متييز� غري مبا�رش غري مربر على 

�أ�شا�ص جن�شية �لعمال �ملهاجرين«.

�لنم�شا  حددت   ،2019 �لثاين/يناير  كانون  ومنذ 

�إعانات ومز�يا �رشيبية تتعلق باالأطفال الأ�رش �لعمال 

�لعام يف  �الأ�شعار  م�شتوى  بناء على  �ملهاجرين، 

�لدولة �الأوروبية �لتي يعي�ص بها �أطفالهم. وتنطبق 

�لقو�عد على �الأ�رش �لتي �نتقل عائلها �إىل �لنم�شا 

للعمل مع بقاء باقي �أفر�دها يف موطنهم �الأ�شلي.

وبالتايل فاإن �الأطفال �لذين يعي�شون يف دول �أوروبا 

�ل�رشقية يتلقون �أقل من �أولئك �لذين يعي�شون يف 

�لنم�شا. ويح�شل �الأطفال �ملقيمون يف �لرنويج �أو 

�لدمنارك على �شبيل �ملثال على معونات �أكرب.

كان  �الأطفال  معونات  نظام  �إ�شالح  �أن  �إىل  ي�شار 

�ل�شعب  �الئتالفية حلزب  للحكومة  ر�ئًد�  م�رشوعا 

�لنم�شاوي  �حلرية  وحزب  �ملحافظ  �لنم�شاوي 

�ليميني، �أي �حلكومة يف ذلك �لوقت.

�لغالبية  �الأوروبية: »تاأتي  �لعدل  وكتبت حمكمة 

�لعظمى من �لعمال �ملهاجرين �ملتاأثرين بهذه �الآلية 

حيث  �الأوروبي(  �الحتاد  )يف  �الأع�شاء  �لدول  من 

تكلفة �ملعي�شة �أقل منها يف �لنم�شا«.

ومت تقدمي �ل�شكوى �إىل �ملحكمة من جانب �ملفو�شية 

وكرو�تيا  �لت�شيك  جمهورية  من  وبدعم  �الأوروبية 

وبولند� ورومانيا و�شلوفينيا و�شلوفاكيا.

»�لدمنارك  �أن  �الأوروبية  �لعدل  حمكمة  وكتبت 

و�لرنويج تدخلتا لدعم �لنم�شا«.

�حلكومة  باأن  �الأوروبية  �لعدل  حمكمة  و�أفادت 

دون  �ملحكمة  �أن متتثل حلكم  �لنم�شاوية »يجب 

تاأخري«، نظر� الأن �الأحكام �ل�شادرة عن �أعلى حمكمة 

يف �الحتاد �الأوروبي ملزمة الأع�شاء �لتكتل.

فقدان �سهادة ا�سهم 

فقدت شهادة اسهم باسم السيدة  
املحرييب  بيات  عبدالله  سالمة   /
العاملية  ال��رك��ة  م��ن  ص���ادرة  
رقم   ) )اس��اك  ش.م.ع  القابضة 
  ASMAK1711638 الشهادة 

بعدد 3000 سهم .
الرجاء عيل من يجدها ارجاعها اىل 
عىل  االتصال  او  املذكورة  الركة 

الرقم -   0506629668
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�أخبار و�إعالنات
يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
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بني  الرخصة  عن  تنازل  عىل  بالتصديق  العدل  الكاتب  سيقوم  أنه  العلم  يرجى   

االطراف املذكورين اساؤهم أدناه:

من :الطرف األول: محمد شهاب الدين محمد شاه عامل   الجنسية: بنغالديش عن 

حصته البالغة 100% 

 اىل الطرف الثاين:   محمدموىس غالب حسني    الجنسية:  بنغالديش 

 باالسم التجاري ) كراج الصفا( رخصة صادرة من دائرة التنمية االقتصادية بعجان 

برقم ملف )30072( واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجان

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

نر هذا االعالن.

�الأربعاء 22 يونيو 2022ـ  �لعـدد 15074

 االمارات العربية المتحدة

وزارة العدل

الكاتب العدل العام

 تنازل / بيع 
اإعالن 

 اسم الركة :   يب يب ايه سبيشيلتيز لتجارة معدات واالت الطالء  ش.ذ.م.م 
العنوان :مكتب  رقم 201 ملك ذا غالرييا انفيستمنتس بر ديب، املركز التجاري االول، استدامة 

B
 مكتب الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري   1270240   رقم الرخصة  776158                  
مبوجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 
الحسابات  لتدقيق  السويدي   : املصفي  وبتعيني  أعاله   املذكورة  الركة  بانحالل  لديها 

ش.ذ.م.م  للقيام بتصفية الركة محاكم ديب.
 تاريخ القرار :26-4-2022 تاريخ تصديق القرار :  2022-5-18  

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف  مكتب 
رقم 702 ملك محمد سعيد خلف الغيث، بورسعيد ديرة، هاتف  2288982 04-  فاكس:   
، مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نر هذا 

اإلعالن.

  اسم الركة :    امريجينك تيك البس ذ.م.م 

العنوان :   مكتب رقم 1105 ملك عبدالله سعيد عبدالله بالحب، الخليج التجاري  . 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري1481754 رقم الرخصة   875591        

 مبوجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 

لديها بانحالل الركة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي :  ان يب ان ملراجعة الحسابات، للقيام 

بتصفية الركة محاكم ديب

 تاريخ القرار  :28-4-2022 تاريخ تصديق القرار: 2022-6-5

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مك مكتب 

رقم 3 ملك عيل خليفة محمد الفقاعي، ديرة، هور العنز رشق، هاتف   فاكس:   مصطحباً 

معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نر هذا اإلعالن. 

 اسم الركة :   زونق لتجارة قطع غيار السيارات ذ.م.م 
العنوان :مكتب 113 ملك الشيخة مهره احمد ماجد الغرير، القصيص، الثانية   

   الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري     1436759  رقم الرخصة  845619                 

مبوجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 
الحسابات  لتدقيق  السويدي   : املصفي  وبتعيني  أعاله   املذكورة  الركة  بانحالل  لديها 

ش.ذ.م.م  للقيام بتصفية الركة 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 
رقم 702 ملك محمد سعيد خلف الغيث، بورسعيد ديرة، هاتف  2288982 04-  فاكس:   
، مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نر هذا 

اإلعالن.

 اسم الركة :  الطريق الكامل لخدمات ادارة املنشآت ذ.م.م 
العنوان :مكتب  رقم 61 ملك احمد عيىس احمد االرشم الفاليس، بر ديب، السوق الكبري 

 مكتب الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري   1022394   رقم الرخصة   605645                 

مبوجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 
الحسابات  لتدقيق  السويدي   : املصفي  وبتعيني  أعاله   املذكورة  الركة  بانحالل  لديها 

ش.ذ.م.م  للقيام بتصفية الركة محاكم ديب.
 تاريخ القرار :16-6-2022 تاريخ تصديق القرار :   2022-6-16

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف  مكتب 
رقم 702 ملك محمد سعيد خلف الغيث، بورسعيد ديرة، هاتف  2288982 04-  فاكس:   
، مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نر هذا 

اإلعالن.

  اسم الركة :   سيتي كولكشن للتجارة العامة  ش.ذ.م.م 
العنوان :   محل رقم 10 ملك اساعيل عبدالله احمد العطار الزرعوين، السوق الكبري

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري   1317727   رقم الرخصة  796048        

 مبوجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 
لديها بانحالل الركة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي :  اتش ايه ام لتدقيق الحسابات, للقيام 

بتصفية الركة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :30-5-2022 تاريخ تصديق القرار:   30-5-2022  وعىل من لديه أي اعرتاض 
أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب رقم «914» ملك مؤسسة 
محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديره -بورسعيد ، هات�ف 2973060 04 فاك�س: 
من  يوماً  الثبوتية وذلك خالل 45  واألوراق  املستندات  كافة  معه  2973071 04 مصطحباً 

تاريخ نر هذا اإلعالن. 

 اسم الركة :  ريسيفي للتجارة العامة  ش. ذ.م.م 
العنوان :مكتب  1717 ملك محمد رضا محمد سلطاين، بر ديب، الخليج التجاري 

   الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري   1167568   رقم الرخصة   732626                 

مبوجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 
الحسابات  لتدقيق  السويدي   : املصفي  وبتعيني  أعاله   املذكورة  الركة  بانحالل  لديها 

ش.ذ.م.م  للقيام بتصفية الركة محاكم ديب.
 تاريخ القرار : 16-6-2022    تاريخ تصديق القرار :   2022-6-16

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف  مكتب 
رقم 702 ملك محمد سعيد خلف الغيث، بورسعيد ديرة، هاتف  2288982 04-  فاكس:   
، مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نر هذا 

اإلعالن.

 اسم املصفي: السويدي لتدقيق الحسابات ش.ذ.م.م
  العنوان:   مكتب رقم 702 ملك محمد سعيد خلف الغيث، بورسعيد ديرة،

مبوجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 

ايه سبيشيلتيز لتجارة معدات  للقيام بتصفية رشكة/   يب يب  بتعيني املصفي املذكور أعاله 

واالت الطالء ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الركة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :26-4-2022 تاريخ تصديق القرار :  2022-5-18  

  وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله  هاتف  2288982 04-  فاكس:

تاريخ نر  من  يوماً  الثبوتية وذلك خالل 45  املستندات واألوراق  كافة  معه  4  مصطحباً 

هذا اإلعالن 

  اسم املصفي: ان يب ان ملراجعة الحسابات 
 العنوان:  مكتب رقم 3 ملك عيل خليفة محمد الفقاعي، ديرة، هور العنز رشق

مبوجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم التأشري يف السجل 

التجاري لديها لتصفية رشكة / امريجينك تيك البس ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور 

أعاله للقيام بتصفية الركة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :28-4-2022 تاريخ تصديق القرار: 2022-6-5

     وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن 

يف العنوان أعاله هاتف   فاكس:  مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية 

وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نر هذا اإلعالن. 

 اسم املصفي: السويدي لتدقيق الحسابات ش.ذ.م.م
  العنوان:   مكتب رقم 702 ملك محمد سعيد خلف الغيث، بورسعيد ديرة،

مبوجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 

بتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية رشكة / زونق لتجارة قطع غيار السيارات ذ.م.م 

وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الركة 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 

أعاله  هاتف  2288982 04-  فاكس:

تاريخ نر  من  يوماً  الثبوتية وذلك خالل 45  املستندات واألوراق  كافة  معه  4  مصطحباً 

هذا اإلعالن 

 اسم املصفي: السويدي لتدقيق الحسابات ش.ذ.م.م
  العنوان:   مكتب رقم 702 ملك محمد سعيد خلف الغيث، بورسعيد ديرة،

مبوجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 

بتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية رشكة/ الطريق الكامل لخدمات ادارة املنشآت 

ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الركة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :16-6-2022 تاريخ تصديق القرار :   2022-6-16

  وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله  هاتف  2288982 04-  فاكس:

تاريخ نر  من  يوماً  الثبوتية وذلك خالل 45  املستندات واألوراق  كافة  معه  4  مصطحباً 

هذا اإلعالن 

   اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 - الشباب   مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم  مكتب  العنوان:    

ديره- بورسعيد 

مبوجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 

لديها لتصفية رشكة /  سيتي كولكشن للتجارة العامة  ش.ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور 

أعاله للقيام بتصفية الركة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :30-5-2022 تاريخ تصديق القرار:   30-5-2022  وعىل من لديه أي اعرتاض 

أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان أعاله هات�ف 2973060 04  

فاك�س: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً 

من تاريخ نر هذا اإلعالن. 

 اسم املصفي: السويدي لتدقيق الحسابات ش.ذ.م.م
  العنوان:   مكتب رقم 702 ملك محمد سعيد خلف الغيث، بورسعيد ديرة،

مبوجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 

ذ.م.م  ش.  العامة  للتجارة  ريسيفي   / رشكة  بتصفية  للقيام  أعاله  املذكور  املصفي  بتعيني 

وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الركة محاكم ديب.

 تاريخ القرار : 16-6-2022    تاريخ تصديق القرار :   2022-6-16

  وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله  هاتف  2288982 04-  فاكس:

تاريخ نر  من  يوماً  الثبوتية وذلك خالل 45  املستندات واألوراق  كافة  معه  4  مصطحباً 

هذا اإلعالن 
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�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي
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�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة
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بانحالل �سركة
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بانحالل �سركة

  اسم الركة :  اس ايه يب يس لتجارة املالبس الجاهزة   ش.ذ.م.م 
العنوان : .مكتب رقم 309 ملك سيد عبدالحسني بهشتي، بر ديب، الخليج التجاري 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري 1109876    رقم الرخصة   683500  

مبوجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 
قانونيون  محاسبون  السيايب  سامل   : املصفي  وبتعيني  أعاله   املذكورة  الركة  بانحالل  لديها 

ومدققوا حسابات للقيام بتصفية الركة محاكم ديب
 تاريخ القرار :2-6-2022 تاريخ تصديق القرار : 2022-6-2 

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 نر هذا اإلعالن. 

 اسم الركة :  آر دبليو اس كونسرتكشن )ميدل ايست(  ش.ذ.م.م 

العنوان :مستودع رقم 1 ملك الركة التجارية الدولية ذ.م.م مجمع ديب لالستثار االوىل

الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري  1016213 رقم الرخصة  600516        

مبوجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 

لديها بانحالل الركة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي : سارت فيجن ملراجعة الحسابات، 

للقيام بتصفية الركة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :   3-2-2022   تاريخ تصديق القرار : 2022-2-3

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف     مكتب 

رقم 9-2001 ملك رؤيا هولدينج ليمتد، بر ديب، الخليج التجاري، هاتف   فاكس:  ، مصطحباً 

معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نر 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 /     اس ايه يب يس لتجارة املالبس الجاهزة ش.ذ.م.م  وبتعيني املصفي 

املذكور أعاله للقيام بتصفية الركة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :2-6-2022 تاريخ تصديق القرار : 2022-6-2 

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف  العنوان 

املستندات  كافة  معه  فاكس: 2274080 04 مصطحباً   04 2272828 : اعاله  هاتف  رقم 

واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نر هذا اإلعالن.  

 اسم املصفي: سارت فيجن ملراجعة الحسابات
  العنوان:   مكتب رقم 9-2001 ملك رؤيا هولدينج ليمتد، بر ديب، الخليج التجاري

مبوجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم التأشري يف السجل 

اس  دبليو  آر    / رشكة  بتصفية  للقيام  أعاله  املذكور  املصفي  بتعيني  التجاري 

كونسرتكشن )ميدل ايست(  ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية 

الركة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :   3-2-2022   تاريخ تصديق القرار : 2022-2-3

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف 

العنوان أعاله هاتف:     فاكس:      مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية 

وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نر هذا اإلعالن. 

�الأربعاء 22 يونيو 2022ـ  �لعـدد 15074�الأربعاء 22 يونيو 2022ـ  �لعـدد 15074 �الأربعاء 22 يونيو 2022ـ  �لعـدد 15074�الأربعاء 22 يونيو 2022ـ  �لعـدد 15074

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

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

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

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة
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دورتمونــد، صفقة  بوروســيا  حســم 
هالــر، مهاجم  سيباســتيان  اإليفواري 

أياكس، خالل املريكاتو الصيفي الجاري.
وكتــب فابريزيو رومانو، خبري انتقاالت 
أوروبــا، عــى  الالعبــن واملدربــن يف 
االجتماعي  التواصــل  بموقع  حســابه 
مع  دورتموند  بوروسيا  "تويرت": "اتفق 
سيباستيان هالر عى الرشوط الشخصية 

لعقده".
أن  دورتموند  مسؤولو  وأضاف: "يعتقد 
النادي  إىل  املهاجــم اإليفواري ســينتقل 

األملاني هذا األسبوع".
تفاصيل  دورتمونــد  "ناقش  واختتــم: 
الصفقة مــع أياكس، بعد تقديم العرض 
شــهد  والذي  الهولندي،  للنادي  النهائي 

زيادة املتغريات مقارنة بالعرض األول".
للتعاقد  دورتموند  بوروســيا  ويســعى 
لتعويض  الصيف  مع مهاجم جديد هــذا 
إىل  انتقل  هاالند، الذي  إيرلينج  النرويجي 
مانشسرت سيتي مقابل 75 مليون يورو، 
قيمة الرشط الجزائي يف عقده مع النادي 

األملاني.

دافــع ريو فريدينانــد، مدافع مانشســرت يونايتد 
السابق، عن املســتويات التي قدمها رافاييل فاران 

رفقة الشياطن الحمر يف املوسم املايض.
يونايتد، الصيف  مانشسرت  فاران، لصفوف  وانتقل 
املايض، قادما من ريال مدريد، إال أنه فشل يف تقديم 
مســتوياته املميــزة التي ســبق وأن قدمها رفقة 

الفريق امللكي.
ولم يشارك فاران سوى يف 22 مباراة يف الربيمريليج 
منذ انتقاله من ريال مدريد مقابل 42 مليون جنيه 

إسرتليني.
وقال فريديناند بحسب ما نقلت صحيفة "ذا صن" 
مدريد. األلقاب  ريــال  من  فاران  الربيطانية: "أتى 

هناك تخربك بأن فعاليته عى أعى مستوى".
وأضــاف: "كل الالعبــن هنــاك يلعبــون يف أعى 
مستوى لهم وبشــكل ثابت، ومن ثم أتى فاران إىل 
الفريق أي فعالية  بيئة مغايرة تماما، حيث ال يملك 

أو ثقة أو نظام، أو إرشاد".

وأتم: "جاء فاران إىل ســيناريو غريب، وكان لسان 
حاله بأنه لم يرى ذلك منذ أن كان يف فرق الناشئن. 
االنتقــال من العمــل بثقافة ومعايــري من الطراز 
العاملي بشكل يومي إىل مانشسرت يونايتد، هذه نقلة 

كربى".

اإلنجليزيــة  الصحــف  اهتمــت 
الصــادرة صباح أمــس الثالثاء، 
باهتمام إيريــك تن هاج، مدرب 
العب  بضم  يونايتد،  مانشســرت 
الهولندي، إىل  أمســرتدام  أياكس 
قلق  الضوء عى  تســليط  جانب 
بيب جوارديوال، مدرب مانشسرت 
بريناردو  مســتقبل  عى  سيتي، 
اهتمام برشلونة  سيلفا، وســط 

بضمه.
ستار":  "دييل  صحيفة  وعنونت 
ترافورد..  أولــد  يف  جديد  "هدف 
اليونايتد يستعد لخطف مارتينيز 
إشارة  املدفعجية"، يف  قبضة  من 
يونايتد  مانشســرت  اهتمــام  إىل 

بضم ليساندرو مارتينيز.
ويف األعــى كتبــت: "جوارديوال 

يخىش عدم تجديد سيلفا".

دييجو  األوروجوياني  املدافــع  ودع 
مينريو  أتلتيكــو  جوديــن، فريــق 
الربازييل، الــذي انضم إليه يف يناير/

املايض، قبل 6 أشهر من  ثان  كانون 
انتهاء عقده.

بعد 6  الفريق  عــن  جودين  ويرحل 
أشــهر فقط من انضمامه، بســبب 
عدم حصوله عى دقائق لعب كافية.

ويف رســالة نرشهــا عرب شــبكات 
صاحب  قال  االجتماعــي،  التواصل 
ال36 عاما: "سأرحل بارتياح ألنني 
جميع  يف  لدي  ما  أفضل  دائما  قدمت 
االحرتافية،  من  كثــري  األوقات، مع 

األشــخاص  هؤالء  كل  واحرتمــت 
أبدا". الذين لن أنساهم 

وأضاف جودين أنه منذ انضمامه إىل 
بالكثري  مينريو، التقى  أتلتيكو  نادي 
الطيبــن، الذين  األشــخاص  مــن 
عملية  بتســهيل  وقاموا  ســاعدوه 

تكيفه مع ديناميكيات الفريق.
وأوضــح الالعب الســابق لفياريال 
وأتلتيكــو مدريد اإلســبانين وإنرت 
"أود  اإليطالين:  وكاليــاري  ميالن 
أن أشــكر كل من يعمــل يف أتلتيكو 
مينريو، وعــى وجه التحديد، توجه 
بالشــكر إىل "اإلدارة والجهاز الفني 

املشجعن  وبالطبع  العاملن  وجميع 
الرائعن"

وزاد: "إشــارة خاصة إىل زمالئي يف 
متواضعة  مجموعة  الفريق، وهــم 
جــدا من األبطــال، وهنا يكمن رس 
جودين  الفريق". ووصل  هذا  نجاح 
إىل مينريو، الذي توج يف عام 2021 
بطال للدوري وكأس الربازيل، كالعب 
الوقت، بدأ  أســايس، لكن مع مرور 
الفريق.  تشــكيلة  يف  مكانــه  يفقد 
برازيلية، قد  إعالم  وسائل  وبحسب 
تكون وجهته املقبلة هي فريق فيليز 

سارسفيلد األرجنتيني.
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الريا�سة

جودين يودع اأتلتيكو مينيرو

برناردو يطلب الرحيل لأ�صباب �صخ�صية.. 
و�صيتي يحدد �صعره

ماني يظه��ر بقمي�ص بايرن 
قبل التوقيع الر�صمي

شــدد البولندي فويتشيك تشــيزني، حارس مرمى 
املخرضم  لن يســري عــى نهج  أنه  يوفنتوس، عى 
اإليطايل جيانلويجي بوفون، حارس اليويف الســابق 

وبارما الحايل.
وقال تشيزني يف ترصيحات أبرزها موقع "فوتبول 
إيطاليا": "أنا فويتشــيك تشــيزني ولست جيجي 

بوفون، لن ألعب ملدة طويلة كما يفعل هو".
وأضاف "خطتي اآلن هي إنهاء عقدي مع يوفنتوس، 

وربما سألعب موسمن آخرين يف إسبانيا".
وتابع "لدي عقد مع يوفنتوس مدته 3 سنوات، إذا 
كانوا يريدوني يف تورينو فسأبقى، يف السنوات التي 
بيوفنتوس  الحراس  من  العديد  هنا، ارتبط  قضيتها 

ألخذ مكاني لكنني اعتدت عى هذه األخبار".
وأردف "اآلن أنا أشــعر بالقلق عنــد أخبار ارتباط 

يوفنتوس بحراس مرمى جدد".
وكان تشيزني انضم لصفوف يوفنتوس يف 2017، 

بعــد فرتة إعارة ملــدة عامن يف رومــا، وحصل يف 
التشكيل األسايس،  الســنوات األخرية عى مكان يف 

خاصة بعد رحيل بوفون يف صيف 2018.

ت�سيزني: لن اأقلد بوفون.. وهذه وجهتي 
بعد مغادرة يوفنتو�س

يصــل متوســط دقائــق اللعب يف 
اإلسباني، 53 دقيقة فقط  الدوري 
لــكل مباراة، وهو معــدل أقل من 
إيطاليا  إنجلرتا،  فرنســا،  دوريات 

وأملانيا بالرتتيب.
ويؤكد الكثري من الالعبن واملدربن 
والحكام، أن هناك مشكلة يف إضاعة 
اإلسبانية، ويف  القدم  كرة  يف  الوقت 
لعب دقائق  يتم  اإلســباني  الدوري 
لعــب فعيل أقل مقارنــة بدوريات 

أوروبية أخرى. 
مانويل  اإلســباني  املــدرب  وكان 
بيليجرينــي، أول مــن دق ناقوس 
الخطر يف أغســطس املايض، بشأن 
أشــارت  ما  املوقف حســب  هــذا 
»الدوري  بقوله:  »اس«،  صحيفة 
اإلســباني أبطــأ دوري يف أوروبا، 
الذي  الفريق  يشء يفضلــه  وهــو 
جهداً بن  نبــذل  أن  يدافع، ويجب 
الالعبــن واملدربن والحكام، حتى 
اإلسباني محرجاً،  الدوري  يكون  ال 

ألن علينا االهتمام بالعرض«. 
متوســط  حقيقة  من  الرغم  وعى 

يف  يف »الليغــا«، تحســن  اللعــب 
وأصبح 53  املاضيــن  املوســمن 
دقيقة و21 ثانية يف املوسم املايض، 
مقارنــة بـ 51 دقيقة يف موســم 
2020-2019، إال أن املســابقة ال 
البطوالت  بقية  عــن  متخلفة  تزال 
األداء  معــدل  يبلــغ  إذ  الكــربى، 
يف الــدوري األملانــي، 54 دقيقــة 
املبــاراة، والدوري  و29 ثانيــة يف 

اإلنجليزي، 55 دقيقة.
ولعب ريال مدريــد وفياريال، دور 
املباريات  مــن  اثنتن  يف  البطولــة 
الثــالث التــي قضت فيهــا الكرة 
املوسم  الفعيل  اللعب  يف  وقت  أطول 
املايض، وذلك بعدما بلغ معدل األداء 
69 من دقائــق مباراتهما يف الدور 
األول للدوري اإلســباني وبلغت يف 

اإلياب 67. 

الدوري الإ�سباني الأبطاأ اأوروبياً بـ 53 دقيقة

الربتغايل  مصــري  حــول  الجــدل  ازداد 
برناردو ســيلفا، نجم مانشسرت سيتي، 

خالل املريكاتو الصيفي الجاري.
مانشســرت  مع  بعقد  ســيلفا  ويرتبط 
ارتبط  صيف 2025، لكنه  حتى  سيتي 

مؤخرا باالنتقال لربشلونة.
اإلسبانية،  "سبورت"  لصحيفة  ووفقا 
مانشسرت  عن  الرحيل  طلب  سيلفا  فإن 
شخصية،  ألســباب  الصيف  هذا  سيتي 
لكن النادي اإلنجليزي لن يقدم تسهيالت 
يف عمليــة بيعــه. وأشــارت الصحيفة 
سيلفا  يعترب  مانشسرت  أن  إىل  اإلسبانية 
املدرب  كتيبة  يف  الرئيسين  الالعبن  أحد 

بيب جوارديوال، لذا حددوا سعره املبدئي 
من 85 إىل 95 مليون يورو.

سيلفا  سعر  وأوضحت "ســبورت" أن 
غري قابل للتفاوض، لذا يرى برشــلونة 
أن الصفقة صعبة، وأشــبه باملستحيلة 
حاليا، إذا لم يحصل عى أي تســهيالت 

من مانشسرت سيتي.
برشــلونة  يضع  ســيلفا  أن  وذكــرت 
سيتي،  مانشسرت  عن  رحل  إذا  كأولوية 
مينديز وعد  وكيله خورخــي  أن  كمــا 
البارســا بالضغــط عى ناديه لحســم 
أن هناك فرصة  يــرى  الصفقــة، لكنه 

ضئيلة لخفض السعر املطلوب.

ظهر السنغايل ســاديو ماني، نجم 
ميونخ  بايرن  ليفربول، بقميــص 
قبل التوقيع الرسمي مع البافاري.

يف  ليفربول  مع  ماني  عقد  وينتهي 
السنغايل  النجم  صيف 2023، لكن 
يريــد خــوض تجربــة جديدة يف 

املوسم املقبل.
أن  التقارير  العديد مــن  وزعمــت 
ليفربول  انتقــال ماني من  صفقة 
ميونخ، بلغت 35 مليون  بايرن  إىل 

جنيه إسرتليني.
البافاري  أن يقــدم  املتوقع  ومــن 
صفقــة ماني، اليــوم األربعاء، يف 

أليانز أرينا. ملعب 
لتعويض  الصفقــة  هــذه  وتأتي 
روبرت  للمهاجم  املحتمــل  الرحيل 
ليفاندوفســكي عن بايرن ميونخ، 
له  الســماح  رســميا  طلب  بعدما 
بمغادرة النادي قبل عام من انتهاء 

تعاقده.

فيرديناند: فــاران تعر�س ل�ســيناريو غريب 
في مان�س�ستر يونايتد

بورو�سيا دورتموند يح�سم �سفقة هالر

هدف يونايتد الجديد الأبرز في �سحف اإنجلترا

ريال  مهاجم  جونيور  فينيسيوس  البرازيلي  أكد 
في  مشيرا  كبير،  ناديه  في  الضغط  أن  مدريد، 
الفريق  العبي  بدعم  يحظى  أنه  نفسه  الوقت 

الكبار.
من  العديد  تخطيت  »لقد   : فينيسيوس،  وقال 
كنت  عشرة  السادسة  سن  التدريب، وفي  مراحل 
كبير  الضغط  مدريد  في  وهنا  بالفعل،  محترفا 
بنزيما  مثل  الالعبين  بدعم  أحظى  دائما  لكنني 

وكاسيميرو ومارسيلو«.
مختلفة،  كانت  العام  هذا  »االحتفاالت  وأضاف: 
مثل  الشباب  ونحن  خاص،  بشيء  نشعر  وكنا 
بعضنا  نحب  وكامافينجا  ورودريجو  ميليتاو 

البعض وهذا أمر مهم«.
الموسم  هذا  كان  وإذا  دائما،  »أتطور  وأوضح: 
المقبل  الموسم  أن  الطبيعي  فالشيء  جدا،  جيد 

سيكون أفضل«.
أكتوبر/تشرين  في  له  بنزيما  انتقاد  لقطة  وعن 
في  مونشنجالدباخ  بوروسيا  ضد   2020 األول 
ممر غرف المالبس، علق: »كريم مغرم بي ودائما 
لمساعدتي، وجاء للتحدث معي  بوسعه  ما  يفعل 
في اليوم التالي وأخبرني أن األمر لم يكن كذلك«.

بنزيما،  من  اإليجابي  الجانب  رأيت  »لقد  وزاد: 
ودائما يعطي كل شيء في الملعب«.

وعن عالقته بالمدير الفني للريال كارلو أنشيلوتي 
قال: »أنشيلوتي أحيانا يصفعنا أنا وميليتاو ألننا 
الفني  الجهاز  لكن  )يضحك(،  لذلك  حاجة  في 
ظهيرا  سأواجه  التكتيكية، وهل  باألمور  يخبرنا 
المرمى،  أم بطيئا، وطريقة تمرير حراس  سريعا 

ألننا ال نستطيع مشاهدة كل مباراة«.

فيني�شيو�س: �أن�شيلوتي 
ي�شفعني.. وبنزيما ي�شعى 

لم�شاعدتي



اإلماراتي  عجمان  نادي  أعلن 
على  حسابه  عبر  رسمياً، 
سعيد  استمرار  "تويتر"، عن 
دفاع  خط  نجم  سليمان، 
األولمبي،  اإلمارات  منتخب 

مع الفريق
استمرار  أن  النادي  وأوضح 
تمديد  بعد  يأتي  سليمان، 
شباب  ناديه  من  إعارته  عقد 

األهلي، لمدة موسم آخر.
وتوجه عجمان بالشكر إلدارة 
على  األهلي،  شباب  نادي 

تعاملها االحترافي.
ومن جانبه، قال سليمان بعد 
سعيد  "أنا  اإلعارة:  تجديد 
عجمان  مع  باالستمرار 
األجواء  ألن  ثان،  لموسم 
التي نعيشها في النادي تشبه 

العائلة الواحدة".
وأضاف: "لدينا أهداف جديدة 
في الموسم المقبل، وسنعمل 

أجل  تحقيقها، من  على  معا 
بعدما  جماهيرنا،  إسعاد 
مركز  احتالل  في  نجحنا 
أدنوك  دوري  في  متقدم 
الموسم  في  للمحترفين، 

الماضي".
عقد  جدد  قد  عجمان  وكان 
ميرال  السلوفيني،  مدافعه 
موسم  لمدة  ساماردجيتش، 

الثالث  األجنبي  واحد، ليصبح 
بجانب  الفريق،  صفوف  في 
بالعربي،  فراس  التونسي 

والمغربي وليد أزارو.
أنهى  عجمان  أن  يذكر 
دوري  في  مشاركته 
لموسم )-2021 المحترفين 

المركز  محتال   ،)2022
السابع برصيد 35 نقطة.

الله  عبد  المدافع  عقد  تجديد  عجمان،  نادي  أعلن 
توفير  على  النادي  إدارة  حرص  إطار  في  صالح، 

االستقرار لصفوف الفريق بالموسم المقبل.
مع  عقده  بتجديد  سعادته  عن  صالح  وأعرب 
عجمان،  في  كبيرة  براحة  "أشعر  قائال:  عجمان، 

ونتطلع لتحقيق إنجاز كبير في الموسم المقبل".
وأنهى عجمان مشواره في دوري أدنوك للمحترفين 
 35 برصيد  السابع  بالمركز   )2021-2022(

نقطة.
في 10 مباريات  الفوز  من  نقاطه  عجمان  وجمع 
في 11 مباراة، وسجل  في 5 والخسارة  والتعادل 

35 هدفا، ودخل مرماه 40 هدفا.
األندية  كأكثر  الثاني،  المركز  في  عجمان  وجاء 
ب8  الجزاء  منطقة  خارج  من  لألهداف  تسجيال 
التسديد  في  دقة  األكثر  قائمة  وتصدر  أهداف، 

ب53.5%
محمد  التونسي  الفردية، حل  األرقام  صعيد  وعلى 
السادس  المركز  بالعربي، هداف عجمان في  فراس 

ب12 هدفا في قائمة الهدافين.
األهداف  التاسع في صناع  بالمركز  فراس  حل  كما 
في  المرمى  حارس  الحوسني  علي  وجاء   ،)6(

الرابع في األكثر تصديا )60(. المركز 

ال�شارقة ــ وام:
 

الجولة  منافسات  على  األول  أمس  الستار  أسدل 
للدراجات  الدولية  الشارقة  بطولة  من  الثانية 
الدولي  الشارقة  نادي  نظمها  التي  المائية 
للرياضات البحرية على شاطئ الحمرية بالشارقة 

بمشاركة كبيرة في كافة الفئات.
العالم  بطل  فوز  عن  الجولة  منافسات  وأسفرت 
فئة واقف  األول في  بالمركز  راشد  الله  عمر عبد 
محترفين، وفي فئة جالس حقق مانع المرزوقي 
أسفرت  فقد  مخضرمين  فئة  أما  األول،  المركز 
األول،  بالمركز  النعيمي  زايد  بن  سعود  فوز  عن 
واقف  فئة  في  األول  المركز  علي  آل  علي  وحقق 

ناشئين.
البطولة  من  الثانية  الجولة  منافسات  واستهلت 
التي  الحرة  التجارب  ثم  المتسابقين  بتسجيل 
تعرف من خاللها المشاركون على مسار السباق 
انطلق  وبعدها  والنهائي،  االنطالقة  ونقطة 
واالندفاع  والحماس  بالقوة  تميز  الذي  السباق 

من الجميع.
 30 مشاركة  الثانية  الجولة  منافسات  وشهدت 
إدارة  قامت  المنافسات  نهاية  وعقب  متسابقا، 
بتتويج  البحرية  للرياضات  الدولي  الشارقة  نادي 
جميع الفائزين في الفئات األربعة وسط حضور 

جماهيري الفت من مختلف الجنسيات.

دبي ـ وام :
 

رئيس  المعال  العزيز  عبد  بن  سعود  الشيخ  عقد 
االتحاد  رئيس  للشطرنج  الثقافي  الشارقة  نادي 
العربي للشطرنج، وأركادي دفور كوفيتش رئيس 
بشأن  مباحثات  جلسة  للعبة،  الدولي  االتحاد 
البطوالت  وتنظيم  للشطرنج،  العالمي  األولمبياد 
االنتخابات  في  العربي  االتحاد  ودور  العالمية 

المقبلة لالتحاد الدولي.
وجاءت الجلسة على هامش حضور الشيخ سعود 
في  العالمي  الشطرنج  أولمبياد  افتتاح  المعال 
اللجنة  رئيس  من  الهند، بدعوة  الـ44 في  نسخته 
المنظمة لألولمبياد واتحاد عموم الهند للشطرنج.

وزراء الهند  رئيس  ناريندرا مودي  االفتتاح  وشهد 
اللعبة في العالم. وعدد من  مسؤولي 

من  عدد  بحضور  كوفيتش  مع  المعال  وبحث 
وما  المقبلة  العالمية  البطوالت  تنظيم  معاونيه، 
شعلة  إطالق  تابع  األولمبياد، كما  بتنظيم  يرتبط 
اولمبياد  الشطرنج في العاصمة الهندية نيودلهي.

18 يومية .. �شيا�شية .. م�شتقلة
الريا�شةاألربعاء ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥٠٧٤

�سعود بن عبد العزيز المعال يبحث 
مع رئي�س االتحاد الدولي لل�سطرنج 

تنظيم البطوالت
ختام الجولة الثانية من بطولة ال�شارقة الدولية 

للدراجات المائية

ليما  يوري  البرازيلي  مع  اإلماراتي،  النصر  تعاقد 
قيده  البرازيلي، ليتم  بوتافوجو  )18 عاما(، مدافع 

في فئة الالعب المقيم في الموسم المقبل.
مع  للتعاقد  مفاوضات  في  النصر،  دخل  فيما 
باس  )29 عاما(، مدافع  ألفيس  لوكاس  البرازيلي 

اليوناني. الميا 
ماوريسيو )33  البرازيلي  مع  التعاقد  من  ويقترب 

اليوناني. عاما(، العب باناثينايكوس 
األجنبي  العبه  رحيل  عن  أعلن  قد  النصر،  وكان 
ضياء سبع، ومهاجمه سبستيان تيجالي، الذي عاد 

لناديه السابق الوحدة.
األجانب  العبيه  باقي  مستقبل  النصر  يحدد  ولم 
األلماني  الجديد  مدربه  لرأي  انتظاراً  والمقيمين، 
للمدرب  خلفا  الفريق  يقود  والذي  فينك،  ثورستن 

الوطني سالم ربيع.

الن�سر يتعاقد مع يوري ليما

�شعيد �شليمان يعلن ا�شتمراره مع 
البرتقالي 

عجمان يجدد عقد مدافعه 
عبد اهلل �شالح

اأبوظبي ــ وام:
الجليدية  للرياضات  أبوظبي  نادي  اعتمد   
مشاركة جميع العبيه تحت 20 عاما لتمثيل 
التحدي  ببطولة  للشباب  الوطني  منتخبنا 
اآلسيوي لهوكي الجليد، التي تقام في تايالند 

من 25 يونيو الحالي إلى 2 يوليو المقبل.
المستوى  في  الوطني  منتخبنا  ويشارك 
التي  المجموعة  ضمن  بالبطولة  األعلى 
تضم  ، فيما  وتايالند  وماليزيا  الفلبين  تضم 
وهونج  الهند  منتخبات  األخرى  المجموعة 

كونج وسنغافورة وإندونيسيا.
حاليا  للشباب  الوطني  منتخبنا  ويقيم 
للتزلج  أبوظبي  صالة  في  تدريبيا  معسكرا 
اللياقة  رفع  بهدف  الرياضية  زايد  بمدينة 

استعداداً  للفريق  الفني  والمستوى  البدنية 
الفريق  فيها  أحرز  أن  سبق  التي   ، للبطولة 

الثالث. المركز 
نسختها  منذ  البطولة  في  منتخبنا  وشارك 
االتحاد اآلسيوي  األولى في 2017 ، وسعى 
هوكي  لعبة  لتنشيط  سنويا  إلقامتها 
الشباب  منتخبات  بين  القارة  في  الجليد 
االحتكاك  من  مزيد  وكسب  المنافسة  لخلق 

والخبرة.
ويعد نادي أبوظبي للرياضات الجليدية الرافد 
بالالعبين  الوطنية  المنتخبات  لمد  األساسي 
 ، الجليد  هوكي  في  المحترفين  المواطنين 
خالل  من  الالعبين  لتطوير  آلية  من  لديه  لما 
مدرسة أبوظبي لهوكي الجليد ، والتي تشمل 

جميع المراحل السنية حتى سن الشباب.

مننتخب �شباب »هوكي الجليد« ي�شارك 
في بطولة التحدي الآ�شيوي

 دبي ـ وام :
أدنوك  دوري  أندية  قوائم  زخرت   
المنتهي 2021  الموسم  في  للمحترفين 
أصحاب  الالعبين  من  2022- بمجموعة 
الـ35 عاماً،  الخبرة، الذين تجاوزوا عمر 
خالل  إيجابياً  مردوداً  قدموا  ذلك  ومع 
المسابقات  في  فرقهم  مع  ظهورهم 

المختلفة.
عمر  تجاوزوا  الذين  الالعبين  عدد  بلغ  و 
الـ35 عاماً خالل الموسم المنقضي، 14 
العباً في األندية المحلية المختلفة، منهم 
والعدد  فرقهم،  مع  مستمر  كبير  عدد 
الموسم  في  جديدة  فرق  إلى  انتقل  اآلخر 
محققين  عطاؤهم  ليستمر  المقبل، 
داخل  بهم  الخاصة  األرقام  من  المزيد 

المستطيل األخضر.
الذين  الالعبين  التقرير  قائمة  هذا  وفي 
مع  عاماً  الـ35  أعمارهم  تجاوزت 
المنقضي، علماً بأن  الموسم  في  فرقهم 
القائمة مرشحة للزيادة خالل األيام  هذه 
الموسم  انطالق  وقبل  المقبلة،  القليلة 
من  آخر  عدد  انضمام  ظل  في  الجديد 

الالعبين إليهم بعد دخولهم لهذا السن.
الالعبين  قائمة  رأس  على  يأتي 
نفسه  الوقت  في  والنجوم  المخضرمين 
مطر، عميد  إسماعيل  الوحدة  فريق  نجم 
والذي  للمحترفين،  أدنوك  دوري  العبي 
أبريل  في  عاماً  الـ39  عمره  تجاوز 
مواليد 7 أبريل 1983  من  فهو  الماضي 
وال تزال قدرته على العطاء تتجدد، والذي 
شارك مع فريقه في 23 مباراة بالدوري 
أهداف،   4 واحرز  الماضي،  الموسم 
الثالث  المركز  إلى  وصوله  في  وساهم 

الترتيب العام. في جدول 
أيضا، ماجد ناصر حارس  القائمة  وتضم 
الوطني،  والمنتخب  األهلي  شباب  مرمى 
الـ38 عاما /مواليد  عمره  تجاوز  والذي 
قادراً  واليزال   ،/1984 أبريل  من  األول 
في 17  شارك  حيث  العطاء والتألق  على 
مباراة مع فريقه فيما تضم قائمة فريق 

تجاوزا  آخرين  العبين  األهلي  شباب 
 37/ عباس  وليد  وهما  المعدل  هذا 
علماً  عاماً/   37/ جابر  ويوسف  عاماً/ 
في  الخامس  المركز  احتل  فريقهما  بأن 

الترتيب. جدول 
هو  متميزاً  أخر  حارساً  القائمة  وتضم 
الجزيرة،  حارس  خصيف،  علي  الدولي 
الذي بلغ عامه الـ35 منذ أيام قليلة فهو 
في  مواليد 9 يونيو 1987، وشارك  من 
بالدوري  فريقه  مع  كاملة  مباراة   19
في  وساهم  الماضي،  الموسم  خالل 
في  الرابع  المركز  على  فريقه  حصول 

الترتيب. جدول 
أيضا  القائمة  هذه  ضمن  يأتي  و 
السابق  النصر  نجم  تيجالي  سيباستيان 
جديد  من  والعائد  الوطني،  والمنتخب 
ناديه  صفوف  إلى  المقبل  الموسم  في 
عاماً،   37 الـ  تجاوز  لذي  ا  و  الوحدة 
 ،1985 22 فبراير  مواليد  من  باعتباره 
يعد  أنه  إال  العمر  إلى هذا  وبرغم وصوله 
الموسم  في  النصر  فريق  هدافي  ثالث 
في  اهداف   10 أحرز  بعدما  المنقضي 

دوري أدنوك للمحترفين.
الدولي  الالعب  كذلك  القائمة  تضم  و 
كلباء،  اتحاد  العنزي، العب  مهند  السابق 

الـ37  تجاوز  والذي  السابق،  والعين 
من  األول  مواليد  من  انه  حيث  عاماً 

مارس 1985.
وتشير األرقام إلى نادي الظفرة باعتباره 
صفوفه  في  يضم  الذي  األندية  أكثر  أحد 
"المخضرمين"  الالعبين  من  مجموعة 
العبين   5 إلى  عددهم  وصل  والذين 
عاماً،  الـ35  منهم  كل  أعمار  تجاوز 
الناصر /36 عاماً/،  وهم عبدالله سلطان 
عاماً/،   35  / العدوة  عصام  والمغربي 
ومسلم  عاماً/،   35  / الغافري  وسلطان 
ليوناردو  والبرازيلي  عاماً/،   35/ فايز 
السنغالي  أن  وبرغم  عاماً/،   35/ بيريرا 
ماكيتي ديوب لم يتجاوز الـ35 عاماً بعد 
إال أنه من المؤكد أنه سيتجاوز هذا العمر 
في الموسم المقبل ليصل إليه في الثامن 
مواليد 8  من  باعتباره  المقبل  يوليو  من 

يوليو 1987.
و ضمت قائمة فريق العروبة الهابط إلى 
دوري الدرجة األولى، العبا واحدا تجاوز 
خميس  أحمد  وهو  العمري  المعدل  هذا 
عجمان  في  نفسه  واألمر  سنه/   36/
الالعب  صفوفه  بين  يضم  كان  الذي  و 
 35/ سامارديتش  ميرال  السلوفيني 

عاماً/.

يتقدمهم اإ�شماعيل مطر.. نجوم تجاوزوا الـ »35« عاماً 
ول يزال بريقهم ي�شطع في مالعبنا

نا�شئو الكويت ولبنان في مواجهة افتتاحية بغرب اآ�شيا
ولبنان  الكويت  منتخبا  يستهل 
في  األربعاء،  اليوم  للناشئين 
بطولة  في  مشوارهما  مستهل 
التي  التاسعة،  آسيا  غرب 
 30 حتى  األردن  تستضيفها 
عند  وذلك  الجاري،  الشهر  من 
ستاد  على  مساء  من  التاسعة 
منافسات  ضمن  العقبة  مدينة 
تشهد  التي  الثانية  المجموعة 
السادسة  عند  أخرى  مباراة 
سوريا  منتخبي  بين  مساء 

وفلسطين.
عن  وثاني  اول  ويتأهل 
نصف  الدور  الى  المجموعتين 
النهائي، والذي ستقام منافساته 
يتأهل  أن  بنظام "المقص" على 

الفائزان الى المباراة النهائية.
مواجهته  "األزرق"  ويخوض 
غد،  بعد  فلسطين  ضد  الثانية 
في  مواجهاته  يختتم  أن  على 
المقبل  األحد  يوم  المجموعة 
يواجه  حين  في  سوريا،  أمام 
المنتخب اللبناني منتخب سوريا 
في  مشاركاته  ويختتم  غد،  بعد 

الدور التمهيدي أمام فلسطين.
على  الصغير  األزرق  ويعول 
لتكون  آسيا،  غرب  مواجهات 
في  المشاركة  قبل  إعداد  أفضل 
كأس آسيا، وهو ما أكده المدرب 
أن  إلى  مشيرا  العزب،  محمد 
صيدا  يكون  لن  الكويتي  األزرق 

سهال في البطولة.



اأبوظبي ــ وام:
 

أعلنــت حلبــة مرىس ياس عــن زيادة 
مدرج  وتطوير  االســتيعابية  قدرتهــا 
جديــد مؤقت تلبية للطلب املتزايد وغري 
املسبوق عىل تذاكر سباق جائزة االتحاد 
أبوظبي  للفورموال1 يف  الكربى  للطريان 

لعام 2022.
املدرج  تذاكــر  الحدث  منظمــو  وطرح 
الجديــد الــذي يجاور املدرج الشــمايل 
املنعطف  رائعة عــىل  بإطاللة  ويتميــز 
الحــاد حيــث تتوفر فــرص للتجاوز، 
ينطلق  األطول، حيث  املستقيم  واملسار 
ســائقو الفورمــول 1 جنًبــا إىل جنب 
املدرج  يتميز  الرسعات، كمــا  بأقــى 
بارك،  االتحاد  من  بقربه  الجديد  املؤقت 
بمــا يمكن حاميل تذاكــره من التوجه 
إىل حفالت مهرجان “يا ســالم” ملا بعد 
الســباق ســرًيا عىل األقدام بعد انتهاء 

أحداث اإلثارة عىل مسار السباق.
السباق  أســبوع  عطلة  فعاليات  وتقام 
لهــذا العــام يف حلبة مــرىس ياس من 

مختتمة  القــادم  17 إىل 20 نوفمــرب 
للفورموال1،  العالم  بطولة  منافســات 
أربعة  الفورموال1  لجمهــور  ومقدمة 
واملتعة  الرتفيــه  مــن  متواصلة  أيــام 
سباق  رياضة  وتشويق  بإثارة  املرتافقة 

السيارات يف أبوظبي.
الكربى  أبوظبي  جائزة  ســباق  وتصّدر 

قائمــة   2021 لعــام  للفورمــوال1 
الفعاليات الرياضة األكثر مشاهدة لذلك 
العام، مســجاًل 108 ماليني مشــاهد 
تابعوا الســباق الختامــي من البطولة 
الذي حددت مجرياته عىل مســار حلبة 
حامل  الجديد  بتصميمهــا  ياس  مرىس 

اللقب.

دبي ــ وام:

 أكد عــيل حمد عضو مجلــس إدارة اتحاد كرة 
االتحاد  أن  الشــاطئية  الكرة  لجنة  رئيس  القدم 
الدولة  اختيار  قــرار  للعبــة /فيفا/ أرجأ  الدويل 
املنظمة لبطولة العالم للكرة الشــاطئية 2023 
الجاري،  املقبــل، بدال من يونيو  إىل نهاية يوليو 
الحدث  لتنظيم هذا  اإلمارات  ارتفاع حظوظ  مع 
العاملي املهم. وتقدمت 9 دول بطلبات للرتشــح 
الســتضافة البطولة ، التــي ينظمها الفيفا كل 
عامني، وتمت تصفيتهم إىل 3 دول هي اإلمارات 
أن يصدر  املقرر  والبحرين وسيشــل. وكان من 
يونيو  يف  املنظمة  الدولــة  باختيار  قراره  الفيفا 

الجاري، قبل أن يرجئ قراره للشهر املقبل.
وأوضح عيل حمــد، أن اتحاد اإلمارات لكرة القدم 
أرســل خطاباً للفيفا الخميس املايض، لبيان موعد 
اختيــار الدولة املنظمــة للبطولــة، والتأكيد عىل 
البطولة، والتي  هذه  الستضافة  اإلمارات  جاهزية 
ســبق أن نظمتها يف 2009 وحققت نجاحاً كبرياً، 
يوليو. وقال  لنهاية  تأجــل  القرار  بأن  الفيفا  ورد 
نوفمرب 2023  يف  البطولة  تقــام  أن  حمد: ينتظر 
حســب املوعد املقرتح من الفيفــا ، ويحظى ملف 
اإلمارات لالســتضافة بأفضلية من واقع الخربات 
الكبرية التي تملكها الدولة يف اســتضافة بطوالت 
العالم  بطولة  العاملية، مثل  الشــاطئية  القدم  كرة 

عىل شواطئ جمريا يف عام 2009.

دبي-الوحدة:

خالل  للرياضة  التنسيقي  املجلس  كشف 
اجتماعــه الثالــث الذي ُعقد برئاســة 
الفاليس،  بالهول  أحمــد  الدكتور  معايل 
الهيئة  الرتبية والتعليــم، رئيس  وزيــر 
العامــة للرياضة، رئيــس املجلس، عن 
األولوية"،  ذات  مجموعة "الرياضــات 
الرتكيز عليها خالل املرحلة  والتي سيتم 
اإلمارات  رياضة  تنافسية  لتعزيز  املقبلة 
عىل  القدرة  عاملياً، وزيــادة  وحضورها 
تحقيق إنجازات رياضية وأوملبية للدولة 

يف املحافل اإلقليمية والدولية.
هذه  اختيار  تــم  أنه  املجلــس  وأوضح 
بناء عىل دراســة شــاملة  الرياضــات 
بالتعاون  للرياضة  العامة  الهيئة  أجرتها 
مــع رشكائها من الجهــات املعنية عىل 
أفضل  الدولة، وباالطالع عىل  مســتوى 
التجارب واملمارســات املماثلة يف العديد 
العالم األخرى، وبما يتناســب  من دول 
مــع مبادئ الخمســني واســرتاتيجية 
إىل  الرامية   2032 الريــايض  القطــاع 
توســيع قاعــدة املشــاركة يف املحافل 
الدولية وزيــادة فرص تحقيق إنجازات 
ضمت  اإلمــارات، حيث  لدولة  أوملبيــة 
األولوية 5 رياضات  ذات  الرياضات  فئة 
وهي القوس والســهم، وألعاب القوى، 

واملبارزة، والرماية، والجودو.
بالهول  أحمــد  الدكتــور  معــايل  وقال 
اليوم  اإلمارات  دولــة  الفاليس: "تتبنى 
رؤية طموحة ملستقبل الرياضة الوطنية 
انطالقاً من توجيهات القيادة الرشــيدة 

ومحددات رؤية اإلمارات 2071 الرامية 
العاملية  الســمعة  وتطوير  ترســيخ  إىل 
املرموقة للدولة بمختلف املحافل، وإعداد 
إنجازات  تحقيق  عىل  قادر  شــاب  جيل 
اليوم  نطبق  املنطلــق  هذا  عاملية. ومن 
األولوية، والذي  ذات  الرياضات  مفهوم 
تم تطويره بعد دراسات متكاملة ووفق 
وصول  تعزيز  إىل  تهدف  مدروسة  آليات 
التتويج  منصــات  إىل  اإلمــارات  أبطال 
مســتوى  يف  ملموســة  نقلة  وتحقيق 
اإلماراتية  للرياضــة  العاملي  الحضــور 

خالل املرحلة املقبلة". 
تركيزنا  "ســيكون  معاليــه:  وأضاف 
املقبلــة عىل  املرحلــة  مكثفــاً خــالل 
تمتلك  والتي  األولويــة  ذات  الرياضات 
اإلمكانــات واملعايــري التــي تؤهلهــا 
رياضية  وإنجازات  مســتويات  لتحقيق 
ذوي  الرياضيني  إىل  متميــزة، إضافــة 
الرياضات،  بمختلــف  العايل  املســتوى 
ورشكائها  الهيئة  بــني  بالتعاون  وذلك 
الحكومية  الجهات  من  االســرتاتيجيني 
الريــايض، حيث  القطاع  ومؤسســات 
الرياضيني  كل  خططاً لتطويــر  وضعنا 
مميزة  ملوهبة  امتالكهم  ُيظهرون  الذين 

رياضة، وسنقدم  بأي  عالية  وإمكانيات 
كل الدعم لهم بما يساهم بتعزيز آمالهم 
وآمال دولــة اإلمارات بتحقيق إنجازات 
عاملية. والهدف األسايس هو خلق هوية 
متطــورة للرياضــة اإلماراتيــة عاملياً 
وانعكاس ذلك عىل نمو وازدهار القطاع 

الريايض يف الدولة بصورة مستدامة".
األولوية  ذات  الرياضــات  تحديــد  وتم 
جميع  شــمل  تصنيف  عــىل  باالعتماد 
مجموعة  إىل  الرياضــات، وباالســتناد 
تضمنت:  التــي  املعايري  من  مدروســة 
رياضــة  كل  يف  األوملبيــة  اإلمكانــات 
وإمكانية النجاح األوملبي وفرص تحقيق 
وبطوالت  وإنجــازات  أوملبية  ميداليات 
عاملياً،  املنافسة  مستوى  وتحديد  دولية 
اإلمارات  دولة  تمتلكها  التــي  واملواهب 
حاليــاً يف تلــك الرياضة، مــع األخذ يف 
املتعلقة  الحقائق واإلحصاءات  الحسبان 
املمارســني وعدد  بكل رياضة مثل عدد 
األندية وواقــع املراكز التدريبية والبنى 
املتوفرة،  التحتيــة واألدوات واملعــدات 
املتعلقة  املعايــري األخــرى  فضــالً عن 
وجاهزية  والتكلفــة  التنفيذ  بســهولة 

االتحادات وخطط التمويل وغريها.

دبي ــ وام:

 يســتعد منتخبنا الوطني للجوجيتسو 
الـ 11  الدورة  منافسات  لخوض غمار 
تســتضيفها  التي  العاملية  األلعاب  من 
املتحــدة  الواليــات  يف  برمنجهــام 
املنافســات  األمريكيــة، إذ يمثلنــا يف 
التي تقــام يومي 16-15 بمقر الكلية 
الكتبي يف وزن  الجنوبية كل من فيصل 
85 كحــم، ومحمد الســويدي يف وزن 
وزن 77  يف  العمري  69 كجم، ومحمد 
كجم، وشما الكلباني يف وزن 63 كجم.

إنجاز  لتكرار  الوطني  منتخبنا  ويسعى 
الالعب فيصل الكتبي يف النسخة املاضية 
عام2017  ببولنــدا  العاملية  لأللعــاب 
وتتويجــه بطالً للمســابقة وحصوله 
كذلك  وحصده  األول  املركز  ذهبية  عىل 

فضية الوزن املفتوح.
املنتخب  الكتبي عىل دخول  فيصل  وأكد 
اإلنجاز  بعد  عاليــة  بمعنويات  الدورة 
السابق بالنسخة املاضية واالستعدادات 
القويــة يف املعســكر التدريبــي املقام 
األمريكية،  املتحــدة  الواليات  يف  حالياً 
وذلك عقب االنتهاء من املعسكر األخري 
ال 30  لقرابة  اســتمر  الذي  باإلمارات 
العديد من  الرتكيز عــىل  يوماً وشــهد 

النواحي الفنية والبدنية.

األلعاب  إىل  التأهل  أن  إىل  الكتبي  وأشار 
العامليــة لم يكن ســهالً حيث جاء بعد 
القارية  البطــوالت  من  العديد  خوض 
والعامليــة وجمــع النقــاط الالزمــة 
لها  تأهل  التــي  الدورة  يف  للمشــاركة 
أفضل 7 العبني بكل وزن عىل املستوى 
مســابقات  ســيمنح  العاملــي، ممــا 
املنافسة  قوة كبرية عىل  الجوجيتســو 
الوقت  امليداليات، مؤكــداً يف  وحصــد 
الوطني  املنتخــب  العبــي  أن  نفســه 
للقارة  أبطــاال  املشــاركني جميعهــم 
بألقاب  الفوز  لهم  سبق  اآلسيوية، كما 
دولية وعامليــة تؤهلهم لتحقيق إنجاز 

غري مسبوق بالدورة.

اأبوظبي ــ )الوحدة(:

الـ 14 من مهرجان سباقات سمو  برعاية النسخة 
الشــيخ منصور بن زايد آل نهيــان العاملي للخيول 
سباستيان  سان  مضمار  األصيلة، يشــهد  العربية 
االســباني اليوم األربعاء ، ســباق للخيول املبتدئة 
جائزته 8.000  فقط، تبلغ  ســنوات  ثالث  سن  يف 

يورو. 
وتأتي إقامة ســباقات املهرجان، تنفيذاً لتوجيهات 
نائب رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ منصور  سمو 
مجلس الوزراء وزير شــؤون الرئاسة، بهدف دعم 
واقتناء  العالم، لرتبية  دول  معظم  يف  واملربني  املالك 
الخيــول العربيــة األصيلة، وتســليط الضوء عىل 

سباقاتها.
وتشــارك يف الســباق البالغ طولــه 1600 مرت 6 
الفارس جاري  أبرزها "فلوة" بقيادة  خيول عربية 
اليزابيث برينــارد، و"مزنة"  سانشــيز، وبإرشاف 
بقيادة دي مورين، وارشاف املدرب شارل جوردين، 

وكالهما للشقب ريسنج.
وينافس عىل اللقب "انلمتد" لجاي نيفز، بإرشاف او 
تريجوديت، وقيادة يس كاديل، و"جيد دو فاوست" 
لجاي هويرت، بقيادة ام فالون، و"جاسرب ميتورا" 
اتش  جوميس، وبقيادة  ام  جاســرب، بإرشاف  ليس 
موســان، و"جويدا دو بوزلس" ملارســيل ميزي، 

بإرشاف فيليب سوجرب، وقيادة آل ارماند.
ويدعم ويرعى املهرجان دائرة الثقافة والســياحة، 
الوطني  الريايض، واألرشــيف  أبوظبــي  ومجلس 
الرئيــيس، واتصاالت الرشيك الرســمي،  الرشيــك 
والوطنية لألعالف الرشيك االســرتاتيجي، وطريان 
أيضاً املســعود  الرســمي، ويرعي  الناقل  اإلمارات 
يوســف  بن  األمــريات، وعمري  ـ نيســان، وأريج 
العام،  النسائي  ياس، واالتحاد  للســفريات، وقناة 
األعىل لألمومة والطفولة، ورشكة فيوال،  واملجلس 
ونــادي أبوظبي للفروســية، وجمعيــة اإلمارات 

للخيول العربية األصيلة.   

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة19 الريا�سة
�صباق مهرجان من�صور بن زايد ينطلق 

اليوم في اإ�صبانيا

األربعاء ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥٠٧٤

ـ

حلبة يا�ــس ترفع قدرتها اال�ســتيعابية خالل جائزة االتحاد 
الكبرى للفورموال 1

منتخب الجوجيت�سو يوا�سل ا�ستعداداته باأميركا لخو�س مناف�سات 
»عالمية برمنجهام«

المجل�س التن�سيقي للريا�سة يعلن عن الريا�سات ذات 
االأولوية لتحقيق اإنجازات اأولمبية

اأبوظبي ــ وام :
 

العاملي ملحرتيف  التصنيف  بعدما فقد صــدارة 
التنس يف األســبوع املايض، بات العب التنس 
الرصبي نوفــاك ديوكوفيتش مهددا برتاجع 
هائــل يف التصنيف لدرجة قد تجعله يف املركز 

الثامن عامليا خالل الفرتة املقبلة.
وتسببت التغيريات يف مواعيد بعض البطوالت 
يف املوســمني املاضيني نتيجة جائحة كورونا 
اللقاح  ديوكوفيتش عــىل  وعــدم حصــول 
الخاص إضافة إلصابات منافســيه العنيدين 
روجيه  والسويرسي  نادال  رافاييل  اإلسباني 
العامــني املايض والحايل يف خلو  فيدرر خالل 
أسماء  بالتصنيف من  والثاني  األول  املركزين 

الالعبني الثالثة للمرة األوىل منذ 19 عاما.
وشهد املوسم الحايل تحركات أرسع من املعتاد 
إىل طبيعتها يف  الحياة  التصنيف رغم عودة  يف 
البطوالت املختلفة بعد االرتباك الذي شــهده 
جدول البطوالت يف 2020 و2021 بســبب 

جائحة كورونا.
وعىل ســبيل املثال، كان تغيري مواعيد بعض 
البطوالت يف العامني املاضيني سببا يف تحريك 
املفتوحــة “روالن  فرنســا  بطولة  موعــد 
يف  لتنتهي  أســبوع  جــاروس” 2021 ملدة 
إىل موعدها  البطولة  13 يونيو فيما عــادت 

الطبيعي هذا العام لتختتم يف 5 يونيو.
املوســم  يف  باللقب  ديوكوفيتش  فــوز  ومع 
الثمانية  دور  يف  نادال  أمام  وسقوطه  املايض 
لنسخة العام الحايل، استمر ديوكوفيتش عىل 
العاملــي للمحرتفني حتى  التصنيف  صــدارة 
التالية  نهاية البطولة لكنه تراجع يف النسخة 
من التصنيف بعدها بأسبوع حيث فقد الكثري 
من نقاط التصنيف التي كان من املفرتض أن 

يدافع عنها يف روالن جاروس.

احتفالية كربى ملجل�س دبي الريا�سي  يف 
اليوم العاملي لليوغا

دبي-الوحدة:

األعمار  مختلف  الســيدات  من  اآلالف  شارك 
الكربى  السنوية  االحتفالية  يف  والجنســيات 
بدبي،  الهندية  العامة  القنصلية  نظمتها  التي 
ومجلس دبي الريايض، بمناسبة اليوم العاملي 
للســيدات،  تخصيصها  تــم  لليوغــا، والتي 
وأقيمــت يف مركز دبي التجاري العاملي وعدد 

من مناطق دبي.
وحرض ســعادة ســنجاي ســودهري سفري 
جمهورية الهند لــدى دولة اإلمارات العربية 
أقيمت يف  التي  الفعاليات  مــن  املتحدة جانب 
العاملــي، كما حرضت  التجاري  دبــي  مركز 
فوزيــة فريدون مدير قســم رياضــة املرأة 
ســينغ،  الريايض، ورشيايس  دبي  مجلس  يف 
الجمعية  وعضو  مشهورة  الهندية  الرياضية 

الترشيعية بحكومة والية بيهار بالهند.

بالشكر  ســودهري: "نتقدم  ســنجاي  وقال 
الكامل  دعمه  عــىل  الريايض  دبي  مجلس  إىل 
لتنظيم هذا الحدث، وإىل كل املؤسســات التي 
الحدث، وســعادتنا  هذا  إنجاح  يف  ســاهمت 
باليوم  االحتفاالت  تنظيم  مع  عام  كل  تتجدد 
العاملــي لليوغا يف دبي لنتشــارك يف دبي مع 
املاليني يف مختلف دول العالم يف هذا االحتفال 
أعداد  املتجدد، الذي يشهد زيادة يف  الســنوي 
ارتفاع  آخر، ويعد  بعد  عاًما  فيه  املشــاركني 

عدد مماريس اليوغا يف دبي ".
الــذي قام به  الــدور الكبري  وثمن بوشــان 
مجلس دبي الريايض يف تيســري إقامة الحدث 
الحدث يف دبي  والرتويج له، مبينــاً ان نجاح 
دبي  أن  يؤكد  فيه  املشــاركني  أعداد  وارتفاع 
الرياضية  االحــداث  أكرب  قادرة عــىل تنظيم 
وأنها أصبحت عالمة تجارية مميزة يف مجال 

تنظيم الفعاليات.

االإمارات لديها االأف�سلية لتنظيم »عالمية الكرة ال�ساطئية«

الأول مرة منذ 19 عاماً.. �سدارة ديوكوفيت�ــس ونادال 
وفيدرر في مهب الريح



يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة  أسسها را�ضــد بن عوي�ضة سنة ١٩٧٣م 

شــهدت العاصمة املرصيــة القاهرة ليلة أمــس االثنني واقعة 
مأساوية جديدة تمثلت بإقدام شاب عىل االنتحار من أعىل برج 

القاهرة ليسقط جثة هامدة.
وكان قســم رشطة قرص النيل تلقى إخطارا من نقطة رشطة 
القاهرة وتويف يف  القاهرة بســقوط شــاب من أعىل برج  برج 

الحال، بحسب مصادر إعالم مرصية.
العيان أكدوا أن الشاب غافل  وأفاد رجال الرشطة بأن شــهود 
الجميع وصعد أعىل الســور الحديــدي الحاجز بالطابق األخري 

للربج وألقى بنفسه.
التي أمرت بنقــل الجثة للمرشحة  النيابة العامة  وتم إخطــار 

وتولت التحقيق لكشف مالبسات الواقعة.

أعلنت الســلطات الجمركية البلجيكية اإلثنني أنها ضبطت األســبوع 
الفالت يف ميناء أنتويــرب 900 كيلوغرام من الكوكايني مخبأة داخل 
شحنة من حبوب الكاكاو مصدرها كولومبيا. وكانت املخدرات مخبأة 
داخل أكياس خيش مطابقة لتلك التي تحوي املنتج املرصح عنه رسمياً.
واوضحت السلكطات الجمركية يف بيان أّن عملية الضبط ُنفذت يف 16 

يونيو وُقدرت قيمة املواد املصادرة بنحو 45 مليون يورو.
وُيعترب ميناء أنتويرب البوابة الرئيســية التــي يدخل منها الكوكايني 
إىل األســواق األوروبية، نتيجة للرابط التجاري التاريخي الذي يجمعه 
بأمريكا الالتينية ووارداتها من الفاكهة. وعادًة ما ُتخبأ املخدرات التي 
ُتشــَحن من كولومبيا والربازيل واإلكوادور وبنما يف شحنات محملة 
باملوز أو األناناس، ويســتمر املهربون يف ابتكار طرق جديدة يتفادون 

من خاللها عمليات التفتيش .
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تمّكن كمبودي من اصطياد سمكة راي 
من نهــر ميكونغ تزن 300 كيلوغرام 
تالياً بحسب علماء أكرب سمكة  وُتعترب 
اصطيادها  تم  اإلطالق  عىل  عذبة  مياه 

حتى اليوم.
األنثى  الســمكة  وأعيــد إطالق رساح 
زرع  بعد  أمتار  أربعة  طولها  يبلغ  التي 
تحركاتها  ملراقبة  فيها  إلكرتوني  جهاز 
وســلوكها، وقد ســميت بورامي، أي 

“البدر” بلغة الخمري - بسبب شكلها.
وأوضح العلماء أن وزن الســمكة التي 
تــم اصطيادهــا يف مقاطعة ســتونغ 
ترينغ يف شــمال كمبوديا يفوق ضعف 
من  املنخفضة  األرايض  غوريــال  وزن 

الحجم املتوسط.
زيب هوغان،  الثالثــاء عن  بيان  ونقل 
ذي  أوف  “وونــدرز  مديــر  وهــو 

للنهر  حماية  مرشوع  وهو  ميكونغ”، 
ممول مــن الواليات املتحدة، قوله إنها 
توثيقها يف  تم  عذبة  مياه  “أكرب سمكة 
“خالل  املرشوع  ورصدها  كله”  العالم 

20 عاماً من األبحاث”.
املذهل  االكتشــاف  أن “هذا  وأضــاف 
التي  األلغاز  املبذولة لفهم  الجهود  يربر 
تحيط بســمك الراي العمــالق يف املياه 

العذبة”.
األنواع  مــن  األســماك  هذه  وتصنف 
بالصيد  مهددة  كونها  نظراً إىل  املحمية 

الجائر والتلوث وفقدان املوائل.
وحطمــت بورامي الرقم القيايس الذي 
يبلغ وزنها  كان لسمكة سلور عمالقة 
293 كيلوغرامــاً تــم اصطيادها من 
يف  يقع  موقــع  عــام 2005 يف  النهر 

شمال تايالند.
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كمبودي يصطاد أكبر سمكة يتم كمبودي يصطاد أكبر سمكة يتم 
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واقعة مأساوية جديدة.. شاب ينتحر 
من أعلى برج القاهرة

كوكايين بطعم الكاكاو..بلجيكا تضبط 900 كيلو 
مخدرات في شحنة حبوب كاكاو

َوِل كنــَت الَكــرمَي وكنَت العــْوَن ِلــ�أُ
واملُقــِل ِبــالأرواِح  الإمــاراِت  َمــَد 
َكلــِل دومنــا  وُتعطــي  حنونًــا  اأبًــا 
مهمــا كتبُت ِمــَن الأ�ضــعاِر واجُلمِل
�ضــهٌم جنيــٌب وخــُر ال�ّضــادِة الّنبَِل
َكالبــدِر َي�ضــطُع يف الّظلمــاِء ُمكتَِمِل
ــُر يف �َضــهٍل ويف جبــل اأنــَت املُظفَّ
 َمــْن جــاَء َيذُكُرهــا ما�ــضٍ وُمقتَبَِل
َوِل ّفــذاَع �ضيُتــَك بــَن اخَللِق والــدُّ
ِمْن َوحي �ضرَِتُكْم يف القْوِل والَعمِل 
ــئَت واحُللَِل ُجــد بالِو�ضــاِل اإذا ما �ضِ
َزْهــَرُة الأمــِل  اأنْــَت  َفخــَر الُعروبَــِة 
فاملَدُح يف مْوِطِن الأ�ْضــراِف والّطَوِل
اأنقى ِمَن ال�ّضهِد بل اأ�ْضفى ِمَن الع�َضِل
َعر�َض الإماراِت وارَكْب جاَدَة البََطِل 
ــِل  فيهــا الِغنــاُء ِبلحــٍن َغــِر ُمْنَف�ضِ
ِمْن ِحكَمِة ال�ّضيِخ ذي ِعلٍم وذي ِبَذِل
 َهيذا َهُلّمــوا اإىل الَعلياِء يف َعَجِل
لــَك الَعريــُن وِمنَك الَقــوُل يف َجَزِل

َيــزِل ل  فيــَك  رثــاٌء  الِكــراِم  اإبــَن 
ِمــن ن�ضــِل زايــَد اأبنــاٌء لــه �َضنعــوا
ُكنــَت الإبــاَء �ضــموًخا فيــَك نذُكــرُه
ِرثاَءكــُم تكفــي  ل  الِعبــاراِت  ُكلُّ 
والَيوَم نحظى ِب�ضقٍر يف الوِرى اأ�ضــٌد
األَــٌق نوُرُكــْم  زايــَد  يابــَن  ُمّمــٌد 
ِمــْن اآِل نَْهيــاَن معــروٌف ِبحكَمِتُكْم
فيــَك اخِل�ضاُل وهْل ُيح�ضي َمناِقبَها
ُحــْزَت املَكاِرَم ِمــْن اأ�ضــ�ِفُكْم َرُج�ً
اأُعّطُرهــا اأبياتــي  اأُ�ضــّطُر  َدعنــي 
جاِنُبــُه عــزَّ  و�ضديقًــا  اأًخــا  اأبًــا 
َراِئــُده اأنــَت  ِعــزٌّ  الِعــزِّ  يــا َموِطــَن 
مْلحمــًة بال�ّضــعِر  اأْمَدُحكــْم  اأتَْيــُت 
َوجهــاً بَ�ضو�ضــاً روؤومــاً ُكلُُّه َح�َضــٌن
ــر يا بــَن زايَد نحــَو الأُْفــِق ُمعتَِلياً �ضِ
واْمــُنْ علْينــا ِبــاأْن نُهديَك اأ�ْضــعاراً
ِعــَراً نَ�ضــتَقي  ِبخــْرٍ  نَــراَك  اأْن  اأْو 
هــذي ِبــ�دي اإماراتــي ُتخاِطُبُكــْم
وا�ضَعد اإىل الِقمِم ال�ّضّماِء َم�ضَكُنُكْم

ق�شيدة مهداة اإلى �شاحب ال�شمو ال�شيخ/ محمد بن زايد اآل نهيان »حفظه الله«

ابـَن الكرام
قال الخبري األملانــي أندرياس ماتزراكيس إن حرارة 
الطقس خالل فصل الصيف تتسبب يف فقدان الجسم 
للســوائل عرب التعرق، وهو ما يمكن مواجهته من 

خالل رشب السوائل عىل نحو كاف.
وأضاف أن املرشوبات املثالية تتمثل يف املياه املعدنية 
املفيد  أنه من  والعصائر املخففة باملاء والشاي، كما 
تنــاول الخرضاوات والفواكه، التي تمتاز بمحتواها 

العايل من املاء مثل الخيار والبطيخ.
وأشار ماتزراكيس إىل أن الجسم يفقد أيضاً األمالح 
بفعــل التعرق، ما يؤدي إىل الشــعور بالتعب، وهو 
مــا يمكن مواجهته من خــالل رشب املياه املعدنية 
حساء  أو  حســاء اللحم  بالصوديوم، وكذلك  الغنية 
الجســم من خالل  تعويض  الخــرضاوات. وينبغي 

رشب السوائل بمعدل يصل إىل ثالثة لرتات يومياً.
الشمس  التعرض ألشعة  وبشكل عام، ينبغي تجنب 
بقدر املســتطاع؛ إذ ينبغي مثال ممارســة الرياضة 
أو يف املســاء، مع  الباكر  الهواء الطلق يف الصباح  يف 
الوجه  مراعاة حماية األجزاء املعرضة للشمس مثل 
والذراعني والقدمني بواسطة كريم واق من الشمس 

ذي ُمعامل حماية SPF عال ال يقل عن 50.

مع ارتفاع حرارة الصيف.. ما كمية السوائل التي 
تحتاجها يوميًا لتعويض الجسم ؟

متحجرات  عــىل  علمــاء  عثر 
يف  بارانا  بوالية  غابة  يف  أشجار 
تاريخها  يعود  الربازيل  جنوبي 
إىل 290 مليون ســنة، أي قبل 
الديناصورات، ووصفوا  ظهور 
بأنــه »نافذة  االكتشــاف  هذا 
عــىل املايض« لدراســة تطور 

النباتات.
األرض  طبقات  عاملة  ورشحت 
يف جامعة بارانا تامي موتني أن 
اكتشــاف هذه الغابة املتحجرة 
مــن 164 شــجرة  املكونــة 
ليكوفيتيــس )مــن دون ثمار 
بذور( من صنف  أزهار وال  وال 
أن انقرض، هو »األهم  ســبق 
يف النصــف الجنوبي من الكرة 

كمية  حيــث  من  األرضيــة« 
الحفظ ونوعيته.

وأضافــت العاملــة التي أجرت 
أبحاثهــا بالرشاكة مع جامعة 
ريو غراندي دو سول يف جنوب 
كاليفورنيا  وجامعــة  الربازيل 

يف ديفــس بالواليــات املتحدة 
النباتات، التي يقدر  أن »هــذه 
عمرها بـ 290 مليون ســنة، 
تمثل أشكال حياة بدائية جداً يف 

تاريخ األرض«.
وأوضحــت أن هذه الغابة التي 

الحايل  املوقع  من  بالقرب  نمت 
ملدينة أورتيغريا: »ُتظهر كيفية 
انتشار النباتات األوىل وتَوِزُعها 
يف املــكان وطبيعة تفاعالتها« 

مع أشكال أخرى من الحياة.
اكتشافات  ُســجلت  أن  وسبق 
مماثلة نادرة يف النصف الجنوبي 
من الكرة األرضية، وال سيما يف 
أو  سول  دو  غراندي  ريو  والية 
يف باتاغونيــا األرجنتينية، لكن 

كانت عىل نطاق أصغر بكثري.
واكُتشفت غابة بارانا املتحجرة 
عــام 2018 مــن  نهايــة  يف 
دراسات  خالل  الصدفة،  طريق 
جيولوجيــة ســبقت تخطيط 

طريق إىل مصنع.

متحجرات أشجار تعود إلى 290 مليون سنة في البرازيل
يشــار إىل أّن القصيدة تضمّنت يف مقدّمتها أبيات رثاء للّشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رحمه الله ثّم انتقل الّشاعر بعدها إىل أبيات املديح واصًفا صاحب السمّو الشيخ محمد 
بن زايد حفظه الله بما يمتلكه من حكمٍة وُحسِن إدارٍة  لدولة اإلمارات العربية املّتحدة 
وجاءت أبيات القصيدة تحمل الكثري من الصفات التي يتصف بها ســمّوه من رجاحة 

العقل وحنكة األبطال... 

كلمات ال�ّساعر/ اأحمد ح�سن �سيف اهلل

الصين تختبر نموذجًا مسّيرًا 
لطائرة النقل كبيرة الحجم

نجحت الصني باختبار أول طائرة نقل مسرية كبرية الحجم، 
وهي طائرة »تي آر – 500«. حسب ما أفادت بوابة »بان 
باي« الصينية، وأكدت أن املســرية، تــم تصميمها بمعهد 
السبت من مطار مجهول،  األول، وأقلعت  الصيني  الطريان 

وبقيت بالجو 27 دقيقة. 

مواليد األنابيب ال يرثون مشاكل اإلنجاب
جديد  بحث  ظهر 
الذين  الرجــال  أن 
نتيجة حمل  ولدوا 
التلقيح  عــرب  تم 
ال  االصطناعــي 
الصحة  تختلــف 
لديهم  اإلنجابيــة 
مقارنة بمن ولدوا 

نتيجــة حمل طبيعي، وإن وجد اختــالف فهو طفيف. وتنفي 
هذه النتيجة مخاوف وراثة مشــاكل العقم من اآلباء. وبحسب 
الدراسة األكرب حتى اآلن عن صحة الرجال البالغني الذين ولدوا 
من حمل تم بواسطة الحقن املجهري للحيوانات املنوية، تبنّي أن 

الخصوبة لديهم ال تختلف عن مواليد الحمل الطبيعي.
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