
دبي-وام:

 أعلنت مبادرات محمد بن راشــد آل 
مكتوم العالميــة عن تقديمها دعماً 
الحالة  بتداعيات  للمتأثريــن  غذائياً 
المناخية االســتثنائية التي سيطرت 
خالل  للدولة  الشرقية  المناطق  على 
الماضي، يتمثل بتقديمها  األســبوع 
50 ألــف طــرد غذائــي و10 آالف 
للمتضررين وخاصة  بطاقة تموينية 

من فئة العّمال.
وتقدم مبادرات محمد بن راشــد آل 
بنك  مع  وبالتنسيق  العالمية  مكتوم 

اإلمارات للطعــام وجمعية الفجيرة 
الخيريــة، الدعم المباشــر لألســر 
واألفــراد المتضررين مــن تداعيات 
التساقط االستثنائي لألمطار الغزيرة 
فــي المنطقة الشــرقية خاصة في 
التي ســجلت أعلى كمية  الفجيــرة 
أمطار هطلت على الدولة خالل شهر 
يوليو منذ 27 عاماً. وتوفر المبادرة 
توفر  بصيغتين؛ حيث  اإلغاثي  الدعم 
تمّكن  تموينيــة  10,000 بطاقــة 
حامليها من تسوق المواد األساسية 

التي يحتاجونها في متاجر محددة،

اأبوظبي-وام:

 اعتمد مجلس الوزراء برئاســة صاحب الســمو الشيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي، رعاه الله، تشــكيل اللجنة العليــا للتحول الرقمي الحكومي، 
برئاســة معالي عهود بنت خلفان الرومــي، وزيرة دولة للتطوير 
الحكومي والمستقبل ومعالي عمر بن سلطان العلماء - وزير دولة 
بعد  العمل عن  الرقمــي وتطبيقات  واالقتصاد  للذكاء االصطناعي 

نائباً لرئيس اللجنة.
يســتهدف القرار اســتحداث لجنة توجيهية إشرافية تتبع مجلس 
واألعمال  للخدمات  الرقمية  المنظومــة  وتطوير  الوزراء لحوكمة 
اســم "اللجنة  االتحادية تحت  الحكومة  الحكومية في  والعمليات 

العليا للتحول الرقمي الحكومي".
إلى اإلشــراف والتوجيه فيما  اللجنة ضمــن اختصاصاتها  تهدف 
االتحادية، وتعزيز  للحكومــة  الرقمية  المنظومة  بتطويــر  يتعلق 
المشاريع  بين  الرقمية  والمواءمة  والمرونة  والتنافسية  الجاهزية 
الرقمية في الجهــات االتحادية الحكومية ورفع كفاءة  واألنظمة 
إلى تنسيق  الرقمية، باإلضافة  التحتية واألصول  للبنية  استخدامها 
الجهــود وتعزيز التكامــل بين الجهات والمؤسســات الحكومية 

أثر التحول الرقمي الشامل. لتسريع وتعظيم 
وستعمل اللجنة ضمن مهامها على اعتماد األولويات االستراتيجية 
والمستهدفات لتطوير المنظومة الرقمية والتحول الرقمي للخدمات 

والعمليات واألعمال الحكومية في حكومة دولة اإلمارات،

اأبوظبي-وام:

للخدمات  أبوظبي   أطلقت شــركة 
المحدثة  الصحية "صحة" النسخة 
الطبي  للفحص  تطبيق "صحة  من 
لإلقامة بباقــة جديدة من الميزات 
وذلك بعد إطالق نسخته األولى في 

يناير من هذا العام.
الجديــدة  النســخة  وتتضمــن 
أندرويد  أجهــزة  على  تعمــل  التي 
و"iOS" إمكانيــة حجز المواعيد 
للشــركات والمجموعات بخطوات 
الدفع  إمكانية  توفــر  كما  معدودة 

التطبيق  خالل  مسبقاً من  للفحص 
باســتخدام آبل باي وسامســونج 
عملية  تســهيل  إلى  باإلضافة  باي 
التسجيل  إتاحة  خالل  من  التسجيل 
الهوية  باســتخدام  التطبيــق  في 
الرقمية والربط مع الهوية الوطنية 

البيانات تلقائياً. لتحميل 
وقال الدكتور عمر الهاشمي المدير 
اإلكلينيكية  للشــؤون  التنفيــذي 
الخارجية  العالجية  الخدمــات  في 
" القــى التطبيق إقبــاألً كبيراً من 

الجمهور منذ إطالقه 

اأبوظبي-وام:

 تلقى صاحب الســمو الشيخ محمد بن 
الدولة "حفظه  رئيــس  نهيان  آل  زايــد 
من  هاتفيا  اتصــاال  االثنين  الله" يــوم 
وزراء  رئيس  تشــيوكا  نيكوالي  معالي 
خالله  بحثا  الصديقة  رومانيا  جمهورية 
اإلمارات  دولــة  بين  التعــاون  عالقات 
وتطويرها  تعزيزها  وفــرص  ورومانيا 

في مختلف المجاالت.
وتناول الجانبان مسارات العمل المشترك 
واالســتثمارية  االقتصاديــة  خاصــة 
والتنمويــة وغيرهــا مــن المجــاالت 
الحيوية، بما يســهم في بناء شــراكات 
ويرســخ  البلدين  بين  ناجحة  اقتصادية 
عالقاتهما في ظل ما تشــهده من تطور 

مستمر.

اأبوظبي-وام:

 أعلنــت يــوم االثنيــن شــركة شــيميرا كابيتال 
االستثمار  صناديق  وإدارة  تأسيس  في  المتخصصة 
ومقرها أبوظبي والتابعة لشركة شيميرا لالستثمار 
تركيا  بورز  آند  إطالق / صندوق شيميرا ســتاندرد 
شــريعة المتداول/ وهو صندوق اســتثمار متداول 
شــفاف ووحداته قابلة لالســتبدال بشــكل كامل، 
وســيتتبع حركة األســهم المتوافقة مع الشريعة 

اإلسالمية المدرجة ببورصة إسطنبول.
وســيتم إدراج صندوق شيميرا ســتاندرد آند بورز 
لألوراق  أبوظبي  بســوق  المتداول  شــريعة  تركيا 
الماليــة، فئــة /ب/ ذات العائد الموزع، وســيقوم 

الصندوق بتوزيع األرباح التي يتلقاها كلما توفرت.
ويمثل صندوق شــيميرا ســتاندرد آند بورز تركيا 
يتم إطالقه  المتداول سادس صندوق فرعي  شريعة 
لمحاكاة أحد المؤشــرات المتوافقة مع الشــريعة 
اإلســالمية، وذلك تحــت مظلة صندوق شــيميرا 
األساسي المسجل لدى هيئة األوراق المالية والسلع.

المؤشر االسترشادي  إنشاء الصندوق لمحاكاة  وتم 
 S&P Turkey Shariah Liquid 35/20"
Capped Index"، وهو مؤشــر تم اســتحداثه 
 S&P Dow Jones Indices من قبل مؤسسة
لقياس أداء أكبر الشــركات المتوافقة مع الشريعة 
السيولة والمدرجة في بورصة  اإلسالمية من حيث 

إسطنبول.

القاهرة-وام:

 دشــن معالي أحمد أبــو الغيط األمين 
العربية خالل لقائه  الدول  العام لجامعة 
بمقر األمانــة العامة في القاهرة فريق 
الكابتن طيار  منطاد اإلمارات برئاســة 
تصميم  ناصرالمنصــوري  عبدالعزيــز 
الــدول العربيــة الذي  منطــاد جامعة 

األشهر  خالل  االمارات  منطاد  سيطلقه 
بهدف  العربية  الدول  جميع  في  المقبلة 
تعزيــز روح اإلنتمــاء العربــي وخلق 
الشــباب  خالله  من  يعرف  عربي  مناخ 
العربي على إنجازات الدول العربية على 
الساحتين االقليمة والدولية في مختلف 

المجاالت .

بغداد-)د ب اأ(:

 خرج اآلالف من أتباع الزعيم الشــيعي مقتدى 
الصــدر  يوم اإلثنين، في مظاهرات في عدد من 
المعتصمين  مطالب  لدعم  العراقية  المحافظات 

داخل البرلمان العراقي.
في  االثنيــن  عصــر  المظاهــرات  وانطلقــت 
والديوانية  وبابل  قار  وذي  ميســان  محافظات 
مطالب  أخرى، لدعــم  ومحافظــات  وواســط 
العراقي في رفض  البرلمــان  المعتصمين داخل 
تشــكيل حكومة عراقية جديدة ،برئاسة محمد 
شياع السوداني والدعوة إلجراء انتخابات جديدة 

في البالد.
ودعا صالح محمد العراقي وزير الصدر في بيان 
صحفي إلى أن تســتمر المظاهــرات إلى صالة 

المغرب بالتوقيت المحلي.

يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة أسسها را�ضــد بن عوي�ضة  سنة ١٩٧٣م

االآالف مــن اأتباع ال�ضــدر يتظاهرون 
في اأنحاء العراق
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التغير %ال�ضــابقالحالي التغير%  ال�ضــابقالحالي
 1.29   1.17  9,774.01 9,648.963,377.123,337.96

أبوظبي 35/43 دبي 32/42 الشارقة 32/40 عجمان 32/40 أم القيوين 32/42 رأس اخليمة 33/41 الفجيرة 33/40 العني 34/42 ليوا 32/44 السلع 31/41   درجات الحرارةمواقيت ال�ضالة  الفجر 4.27 الظهر 12.31  العصر 3.55  املغرب 7.09 العشاء 8.29    

االأمم المتحدة ترحب باإبحار اأول �ضحنة حبوب 
تغادر اأوكرانيا

نيويــورك-وام:  رحــب األميــن العــام لألمم المتحــدة أنطونيو 
غوتيريش، يوم االثنين، بإبحار أول سفينة تحمل شحنة حبوب من 
أوكرانيا عن طريق ميناء أوديســا منذ 26 فبراير الماضي، متجهة 
إلى لبنان، وذلك بموجب اتفاق إســطنبول الذي توصلت إليه األمم 
أن تصل  المقرر  بتاريخ 22 يوليو. ومن  الماضي  األسبوع  المتحدة 
السفينة "إم - في رازوني" المحملة بـ 26,527 طنا من الذرة إلى 
التركية اليوم الثالثاء، لتنتقل  التفتيش في المياه اإلقليميــة  موقع 

النهائية في طرابلس شمال لبنان. بعد ذلك إلى وجهتها 
وعبر األمين العام، في بيان له أمام الجمعية العامة، عن أمله في أن 
يحقق استئناف صادرات الحبوب األوكرانية االستقرار والمساعدات 

الضرورَية لألمن الغذائي العالمي.

�ضوق اأبوظبي لالأوراق المالية يرحب 
باإدراج �ضركة �ضيميرا كابيتال 

�ضنعاء-)د ب اأ(:

 أعلنت األمم المتحدة  مساء االثنين، عن اتفاق الحكومة 
اليمنية المعترف بها دوليــا وجماعة أنصار الله الحوثية 
، علــى تكثيف  الجهود لتحديد  قوائــم المحتجزين لدى 

الجانبين ، بشكل نهائي. 
وقال بيان صادر عن مكتــب المبعوث األممي إلى اليمن 
هانــس جروندبرج  »اختتمت اللجنة اإلشــرافية لتنفيذ 
األطراف  بين  وتبادلهم  المحتجزين  ســراح  إطالق  اتفاق 
العاصمة  الســادس في  األحد، اجتماعها  اليمن، يوم  في 
األردنية عّمان بعد 6 أيام من المشــاورات لتحديد أسماء 
األعداد  بناًء على  اإلفراج عنهم  الذين ســيتم  المحتجزين 
التي تم االتفاق عليها في آذار /مارس من العام الحالي«.

الذي تلقت وكالــة األنباء األلمانية )د. ب.أ(  البيان  وأفاد 
نســخة منه، بأنه« شــارك في تيســير االجتماع مكتب 
الدولية  واللجنة  اليمن  إلى  العام  لألمين  الخاص  المبعوث 

للصليب األحمر«. 

نيويورك-)د ب اأ(:

أنطونيو جوتيريش  المتحدة  لألمم  العام  األمين   حذر 
مــن أن العالم يواجه مســتوى خطراً من األســلحة 
النوويــة لم يحدث منذ ذروة الحرب الباردة، وذلك في 
بداية مؤتمر لمراجعة معاهدة عدم االنتشــار النووي 

في نيويورك يوم االثنين.
وقال جوتيريش إن »أزمة المناخ والتفاوتات الصارخة 
والدمار  اإلنســان  حقوق  وانتهــاكات  والصراعــات 
الشخصي واالقتصادي الناجم عن جائحة كوفيد19-، 
جعلت عالمنا تحت ضغط أكبر لم يواجهه في حياتنا«

وتابع أن هذا يحدث »في وقت يشهد خطرا نوويا لم 
يحدث منذ ذورة الحرب الباردة«.

وقــال جوتيريش إن »اإلنســانية في خطر نســيان 
الــدروس التي تــم تعلمها من الحرائــق الرهيبة في 

هيروشيما وناجازاكي. 

اتفاق الحكومة اليمنية والحوثيين على تحديد 
قوائم نهائية للمحتجزين

تحذيــر اأممي من خطر نووي و�ضــط 
اأزمة عالمية

اأبوظبي-وام:

زار معالــي الدكتور ســلطان بن أحمــد الجابر، 
المتقدمة، كالً من  والتكنولوجيــا  الصناعة  وزير 
التوازن  الصناعي« التابع لمجلس  مجمع »توازن 
االقتصادي /توازن/ وهو المركز الوطني المتكامل 

والتكنولوجيا  واألمنيــة  الدفاعيــة  للصناعــات 
المتقدمة وصناعــات الطيران في دولة اإلمارات، 
مجموعات  مجموعة »ايدج«، إحدى  وشــركات 
التكنولوجيا المتقدمــة الرائدة في العالم واألكبر 

في المنطقة. »تتمة ص 88««»تتمة ص 88««

د. �سلطان �لجابر: ما ر�أيناه في »�إيدج« و »مجمع 
تو�زن �ل�سناعي« يدعو للفخر و�العتز�ز   

�أبو �لغيط يد�سن ت�سميم منطاد جامعة 
�لدول �لعربية

رئي�س الدولة يتلقى ات�صااًل هاتفيًا من رئي�س رئي�س الدولة يتلقى ات�صااًل هاتفيًا من رئي�س 
وزراء رومانياوزراء رومانيا

مجل�س الوزراء يعتمد اإن�صاء »اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي«مجل�س الوزراء يعتمد اإن�صاء »اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي«

»طالع ص 22««»تتمة ص 88««

بهدف اإ�ضدار �ضوابط اإر�ضادية بالم�ضاريع اال�ضتراتيجية ذات ال�ضلة

اأبوظبي-وام:

   تماشــيا مــع خطــة وزارة الصحــة 
نطاق  وزيادة  لتوسيع  المجتمع  ووقاية 
االكتشاف  بهدف  الدولة  الفحوصات في 
المبكــر وحصــر الحــاالت المصابــة 
المســتجد "كوفيد -  كورونا  بفيروس 
19" والمخالطيــن لهم وعزلهم أعلنت 
إجــراء 162,695 فحصا  عن  الوزارة 
جديدا خالل الســاعات الـ 24 الماضية 
علــى فئــات مختلفــة فــي المجتمع 

باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص 
الطبي.

التقصي  إجــراءات  تكثيــف    وســاهم 
والفحــص في الدولة وتوســيع نطاق 
الفحوصــات على مســتوى الدولة في 
الكشف عن 1,088 حالة إصابة جديدة 
بفيروس كورونا المستجد من جنسيات 
مســتقرة  حاالت  مختلفــة، وجميعها 
وتخضــع للرعايــة الصحيــة الالزمة، 
وبذلك يبلغ مجموع الحاالت المســجلة 

992,652 حالة.

تعافي 1004 من كورونا وت�سجيل 1,088 
�إ�سابـة.. وال وفيـات

»�سحة« تطلق �لن�سخة �لمحدثة من تطبيق 
�لفح�ص �لطبي للإقامة

تقديــم 50 �ألف طرد غذ�ئــي و 10 �آالف 
بطاقة تموينية للمت�سررين من �الأمطار  

تعطل خدمات االإنترنت في اإيران مجدداً
طهران-)د ب أ(:

 أفادت وكالة أنباء الطلبة اإليرانية )إيسنا( يوم االثنين بأن طهران 
عانت مرة أخرى من انقطاع هائــل في اإلنترنت يوم االثنين، بعد 
تعطلها فــي العاصمة اإليرانية وأجزاء أخرى من البالد األســبوع 

الماضي .
وقالت الوكالة إن وزارة االتصاالت عزت االنقطاع إلى نشوب حريق 
في مركز تقني وإن الفنيين يعملون على اســتعادة الخدمة. وكان 
إلى  أرجع ســببه  الماضي قد  اإلنترنت األســبوع  انقطاع خدمات 

انقطاع التيار الكهربائي.
وفي الوقت الذي تم فيه اإلعالن عن أسباب فنية لعمليات األعطال 
األخيرة ، سادت المخاوف عبر وسائل التواصل االجتماعي اإليرانية 

من أن عوامل سياسية قد تكون هي وراءها.

»تتمة ص 88««»تتمة ص 88««»تتمة ص 88««

»طالع ص 3«



:ΩGh-»ÑXƒHCG

 IOÉe ∫ÓN øe ,ádhó∏d áeÉ©dG áHÉ«ædG âë°VhG 

 ‘  É¡JÉHÉ°ùM  ≈∏Y  ÚæK’G  Ωƒj  É¡Jöûf  á«ª∏a

 π°ùZ áÁôL Ωƒ¡Øe »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  ™bGƒe

. ∫GƒeC’G

 áÁôéH  ó°ü≤j  ¬fCG  ¤EG  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  äQÉ°TCGh

 ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôŸG øe 2 IOÉª∏d É≤ÑW ∫Gƒe’G π°ùZ

 ºFGôL á¡LGƒe ¿CÉ°ûH 2018 áæ°ùd 20 ºbQ …OÉ–G

 πjƒ“h  ÜÉgQE’G  πjƒ“  áëaÉµeh  ∫GƒeC’G  π°ùZ

 â°üf »àdGh ¬JÓjó©Jh áYhöûŸG ÒZ äÉª«¶æàdG

 ∫GƒeC’G π°ùZ áÁôL ÉÑµJôe ó©j .1  -: ¬fG ≈∏Y

 áÁôL øe á∏°üëàe ∫GƒeC’G ¿CÉH kÉŸÉY ¿Éc øe πc

 ∫ƒM .CG  :á«JB’G ∫É©aC’G óMCG  kGóªY ÖµJQGh ,á«∏°UCG

 ó°ü≤H É¡H á«∏ªY …CG iôLCG hCG É¡∏≤f hCG äÓ°üëàŸG

.´höûŸG ÒZ ÉgQó°üe ¬jƒ“ hCG AÉØNEG

 ,ÉgQó°üe hCG ,äÓ°üëàŸG á≤«≤M √ƒ`e hCG ≈ØNCG .Ü

 hCG É¡àcôM hCG É¡«a ±öüàdG á≤jôW hCG É¡fÉµe hCG

.É¡H á≤∏©àŸG ¥ƒ≤◊GhCG É¡à«µ∏e

 óæY äÓ°üëàŸG  Ωóîà°SG  hCG  RÉM hCG  Ö°ùàcG  .ê

.É¡ª∏°ùJ

 äÓaE’G ≈∏Y á«∏°UC’G áÁô÷G ÖµJôe IóYÉ°ùe .O

.áHƒ≤©dG øe

 ,á∏≤à°ùe  á`ÁôL ∫GƒeC’G  π°ùZ  áÁôL Èà©J  .2

 ¿hO á«∏°UC’G áÁô÷G ÖµJôe áÑbÉ©e ∫ƒ`– ’h

.∫GƒeC’G π°ùZ áÁôL ≈∏Y ¬àÑbÉ©e

 áÁô÷G  ÜÉµJQÉH  áfGOE’G  ∫ƒ°üM  •Î°ûj  ’  .3

.äÓ°üëàª∏d ´höûŸG ÒZ Qó°üŸG äÉÑKE’ á«∏°UC’G

 áHÉ«ædG á∏ªM QÉWEG ‘ äÉeƒ∏©ŸG √òg öûf »JCÉjh

 á«fƒfÉ≤dG áaÉ≤ãdG õjõ©àd Iôªà°ùŸG ádhó∏d áeÉ©dG

 äÉ©jöûàdG  ™«ªL  öûfh  ™ªàéŸG  OGôaCG  ÚH

 »Yh iƒà°ùe ™aQh , ádhódÉH áKóëŸGh áKóëà°ùŸG

 ¿ƒfÉ≤dG áaÉ≤K öûf ±ó¡H ∂dPh ,¿ƒfÉ≤dÉH Qƒ¡ª÷G

.IÉ«M Üƒ∏°SCÉc

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ácôë∏d áé«àfh ¬fCG OÉ°UQCÓd »æWƒdG õcôŸG í°VhCG 

 …òdG zITCZ { …QGóŸG AÉ≤àd’G §ÿ á«HòHòàdG

 ™LGÎj ºK á«Hô©dG Iôjõ÷G ∫Éª°T √ÉŒÉH ∑ôëàj

 äÉ°†ØîæŸG Ωó≤J ¤EG …ODƒj ∂dP ¿EÉa Üƒæ÷G ¤EG

 ,∫Éª°ûdG √ÉŒÉH Üƒæ÷G øe ájƒ∏©dGh á«ë£°ùdG

 ôëHh Üô©dG ôëH øe áÑWôdG á«FGƒ¡dG πàµdG ≥aóJh

.ádhódGh á≤£æŸG √ÉŒÉH ¿ÉªY

 IÎa ∫ÓN IQGô◊G äÉLQO ´ÉØJQG ™e ¬fG ±É°VCGh

 Iô£ªŸG á«∏ëŸG á«eÉcôdG Öë°ùdG ¿ƒµàJ QÉ¡ædG

 kÉböT  á°UÉN  ádhódG  øe  áØ∏àfl  ≥WÉæe  ≈∏Y

 É¡ÑMÉ°üj IôØ¶dG á≤£æe ≈∏Y kÉ°†jG óà“h kÉHƒæLh

 ¤EG äÉ°†ØîæŸG ™LGÎJ ºK .kÉfÉ«MCG óYôdGh ¥ÈdG

 ádÉ◊G  ∞©°V ¤EG  …ODƒj  É‡ iôNCG  Iôe  Üƒæ÷G

. ádhódGh á≤£æŸG øY É¡©LGôJh ájƒ÷G

 áªjôL Ωƒ¡Øe í°VƒJ áeÉ©dG áHÉ«ædG

∫GƒeC’G π°ùZ

 Öë°ùdG ¿ƒµJ ™e kÉ«FõL kºFÉZ ¢ù≤£dG

 ¢ù«ªîdG ≈àM Iô£ªªdG á«eÉcôdG

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 15106 Oó`©dG  ̀2022  ¢ù£°ùZCG 2 AÉKÓãdG2 øWƒdG QÉÑNCG

 OÉëJ’G »°ù«FQ ¿ÉÄæ¡j ¬ÑFÉfh ádhódG ¢ù«FQ

ø«æH ájQƒ¡ªLh …ô°ùjƒ°ùdG

»ehôdG Oƒ¡Y á°SÉFôH z»eƒµëdG »ªbôdG ∫ƒëà∏d É«∏©dG áæé∏dG{ AÉ°ûfEG óªà©j AGQRƒdG ¢ù∏ée

z∞dBÉJ{ èeÉfôH øe áæeÉãdG á©aódG øª°V OóL ø«HQóàe èjôîàH πØàëJ á∏«∏édG á°ù°SDƒe

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

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

 ,¢ù«°SÉc ƒ«°SÉæ¨jEG ¢ù«FôdG áeÉîa ¤EG áÄæ¡J

 áÑ°SÉæÃ  ∂dPh  ,…öùjƒ°ùdG  OÉ–’G  ¢ù«FQ

.√OÓÑd »æWƒdG Ωƒ«dG iôcP

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

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

 á«bôH zˆG √ÉYQ{ »HO ºcÉM AGQRƒdG ¢ù∏›

 ƒ«°SÉæ¨jEG  ¢ù«FôdG  áeÉîa  ¤EG  á∏KÉ‡  áÄæ¡J

.¢ù«°SÉc

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H á«fÉK á«MÉf øe

 ¬¶ØM{ ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi

 ¢ùjôJÉH ¢ù«FôdG áeÉîa ¤EG áÄæ¡J á«bôH zˆG

 áÑ°SÉæÃ ∂dPh  ÚæH  ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ  ,¿ƒdÉJ

. √OÓÑd »æWƒdG Ωƒ«dG iôcP

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

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

 á«bôH{ ˆG √ÉYQ { »HO ºcÉM AGQRƒdG ¢ù∏›

 ¢ù«FQ ¿ƒdÉJ ¢ùjôJÉH áeÉîa ¤G á∏KÉ‡ áÄæ¡J

.ÚæH ájQƒ¡ªL

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH AGQRƒdG ¢ù∏› óªàYG 

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

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

 ∫ƒëà∏d  É«∏©dG  áæé∏dG  π«µ°ûJ  ,ˆG  √ÉYQ

 âæH  Oƒ¡Y  ‹É©e  á°SÉFôH  ,»eƒµ◊G  »ªbôdG

 »eƒµ◊G ôjƒ£à∏d ádhO IôjRh ,»ehôdG ¿ÉØ∏N

 AÉª∏©dG  ¿É£∏°S  øH  ôªY  ‹É©eh  πÑ≤à°ùŸGh

 OÉ°üàb’Gh  »YÉæ£°U’G  AÉcò∏d  ádhO  ôjRh  -

 ¢ù«Fôd kÉÑFÉf ó©H øY πª©dG äÉ≤«Ñ£Jh »ªbôdG

.áæé∏dG

 á«¡«LƒJ  áæ÷  çGóëà°SG  QGô≤dG  ±ó¡à°ùj

 ôjƒ£Jh áªcƒ◊ AGQRƒdG ¢ù∏› ™ÑàJ á«aGöTEG

 äÉ«∏ª©dGh ∫ÉªYC’Gh äÉeóî∏d á«ªbôdG áeƒ¶æŸG

 º°SG  â–  ájOÉ–’G  áeƒµ◊G  ‘  á«eƒµ◊G

.z»eƒµ◊G »ªbôdG ∫ƒëà∏d É«∏©dG áæé∏dG{

 ±GöTE’G ¤EG É¡JÉ°UÉ°üàNG øª°V áæé∏dG ±ó¡J

 áeƒ¶æŸG  ôjƒ£àH  ≥∏©àj  Éª«a  ¬«LƒàdGh

 ájõgÉ÷G õjõ©Jh ,ájOÉ–’G áeƒµë∏d á«ªbôdG

 á«ªbôdG  áeAGƒŸGh  áfhôŸGh  á«°ùaÉæàdGh

 äÉ¡÷G  ‘  á«ªbôdG  áª¶fC’Gh  ™jQÉ°ûŸG  ÚH

 É¡eGóîà°SG  IAÉØc  ™aQh  á«eƒµ◊G  ájOÉ–’G

 áaÉ°VE’ÉH  ,á«ªbôdG  ∫ƒ°UC’Gh  á«àëàdG  á«æÑ∏d

 äÉ¡÷G ÚH πeÉµàdG õjõ©Jh Oƒ¡÷G ≥«°ùæJ ¤EG

 ôKCG  º«¶©Jh  ™jöùàd  á«eƒµ◊G  äÉ°ù°SDƒŸGh

.πeÉ°ûdG »ªbôdG ∫ƒëàdG

 OÉªàYG  ≈∏Y  É¡eÉ¡e  øª°V  áæé∏dG  πª©à°Sh

 ôjƒ£àd äÉaó¡à°ùŸGh á«é«JGÎ°S’G äÉjƒdhC’G

 äÉeóî∏d  »ªbôdG  ∫ƒëàdGh  á«ªbôdG  áeƒ¶æŸG

 áeƒµM  ‘  á«eƒµ◊G  ∫ÉªYC’Gh  äÉ«∏ª©dGh

 äÉ°SÉ«°S  OGóYEG  ÖfÉL  ¤EG  ,äGQÉeE’G  ádhO

 áeƒµë∏d  πeÉ°ûdG  »ªbôdG  ∫ƒëàdG  ÒjÉ©eh

 Ωõ∏j Ée áeAGƒeh á©HÉàeh á©LGôeh ,ájOÉ–’G

 äGQOÉÑeh èeGôHh äÉ°SÉ«°Sh äÉ«é«JGÎ°SG øe

 §HGƒ°V QGó°UEGh ,ájƒdhC’G äGP »ªbôdG ∫ƒëàdG

 á∏°üdG äGP á«é«JGÎ°S’G ™jQÉ°ûŸÉH ájOÉ°TQEG

 ,á«eƒµ◊G äÉ«∏ª©dGh ∫ÉªYC’Gh äÉeóÿG áæªbôH

 ™jQÉ°ûŸG ‘ QÉªãà°S’Gh ±öüdG ¬LhCG áªcƒMh

 ‘ º¡°ùj ÉÃ ájOÉ–’G áeƒµ◊G ‘ á«ªbôdG

.á«eƒµ◊G IAÉØµdG õjõ©J

 ôjóe  :øe  kÓc  É¡àjƒ°†Y  øª°V  áæé∏dG  º°†J

 ä’É°üJ’G  ´É£b  º«¶æàd  áeÉ©dG  áÄ«¡dG  ΩÉY

 ájOÉ–’G áÄ«¡dG ΩÉY ôjóeh ,á«ªbôdG áeƒµ◊Gh

 øeC’G  ¢ù«FQh  ,á«eƒµ◊G  ájöûÑdG  OQGƒª∏d

 ¢ù«FQh  ,äGQÉeE’G  ádhO  áeƒµ◊  ÊGÈ«°ùdG

 ,äGQÉeE’G  ádhO  áeƒµ◊  á«eƒµ◊G  äÉeóÿG

 äÉeƒ∏©ŸG  ´É£≤d  ΩÉ©dG  ôjóŸG  ÖFÉfh

 ´É£b º«¶æàd áeÉ©dG áÄ«¡dÉH á«ªbôdG áeƒµ◊Gh

 πã‡ ÖfÉL ¤EG ,á«ªbôdG áeƒµ◊Gh ä’É°üJ’G

 IQGRh π«ch øY π≤J ’ áLQóH á«dÉŸG IQGRh øY

.óYÉ°ùe

:ΩGh-IÒéØdG

 øH óªM øH óªfi ï«°ûdG ƒª°S ócCG 

 IÒéØdG  ó¡Y  ‹h  »böûdG  óªfi

 πª©dG  ¬jODƒj  …òdG  …QƒëŸG  QhódG

 ÊÉ°ùfE’G  »YƒdG  ™aQ  ‘  »Yƒ£àdG

 ,áFQÉ£dG äÉbhC’G ‘ ™ªàéŸG OGôaC’

 »æWƒdG è«°ùædG õjõ©J ‘ ¬eÉ¡°SEGh

 á«YÉªàL’G  á«ªæàdG  ≥«≤–h

.áeGóà°ùŸG

 ÖMÉ°U  äÉ¡«LƒàH  √ƒª°S  √ƒfh

 »böûdG óªfi øH óªM ï«°ûdG ƒª°ùdG

 IÒéØdG ºcÉM ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ƒ°†Y

 »à°ùLƒ∏dG  ºYódG  ∫Éµ°TCG  Ëó≤àH

 ¥ôØdG  á©HÉàeh  áaÉc  ÊGó«ŸGh

 ≈∏Y ±ƒbƒdGh IÒéØdG ‘ á«Yƒ£àdG

 π«¡°ùJ  ‘  º¡°ùj  ÉÃ  É¡JÉLÉ«àMG

.πYÉa πµ°ûH É k«fGó«e ÉgóLGƒJ

 ‘  ,√ƒª°S  AÉ≤d  ∫ÓN  ∂dP  AÉL

 ,¢VQÉ©ª∏d  IÒéØdG  õcôe  ô≤e

 äÉ«°ùæ÷G ∞∏àfl øe ÚYƒ£àŸÉH

 ádhódG  AÉëfCG  ™«ªL  øe  QÉªYC’Gh

 á«æWƒdG  IQOÉÑŸG  ¤EG  Úª°†æŸG  h

 É¡≤∏WCG  »àdG  á∏eÉ°ûdG  á«©ªàéŸG

 IÒéØdG  ó¡Y  ‹h  ƒª°S  Öàµe

 ™e  πeÉ©à∏d  zó«H  G kój  ºµ©e{

 â°Vô©J »àdG ájƒ÷G ∫GƒMC’G èFÉàf

 ,á«°VÉŸG  ΩÉjC’G  ∫ÓN  IQÉeE’G  É¡d

 ƒH ≈°ù«Y âæH á°üM ‹É©e Qƒ°†ëH

.™ªàéŸG á«ªæJ IôjRh ó«ªM

 »àdG IÒÑµdG Oƒ¡÷ÉH √ƒª°S OÉ°TCGh

 É¡JOÉ≤H  á«Yƒ£àdG  ¥ôØdG  É¡àdòH

 á∏cƒŸG  ΩÉ¡ŸG  ™«ªL  ‘  ÉgOGôaCGh

 äÉ«∏ªY ‘ π°UGƒàŸG É¡∏ªYh ,º¡«dEG

 á©HÉàeh  QGöVC’G  ádGREGh  ∞«¶æàdG

 OGôaCG ºMÓJ ócDƒj Ée IôKCÉàŸG öSC’G

 Úª«≤ŸGh  ÚæWGƒŸG  øe  ™ªàéŸG

.±hô¶dG ∞∏àfl ‘ º¡ØJÉµJh

 áª∏µH ÚYƒ£àŸG ¤EG √ƒª°S ¬LƒJh

 ,á∏°UGƒàŸG  ºgOƒ¡÷  ôjó≤Jh  ôµ°T

 ¿Gó«ŸG ¢VQCG ‘ ºgóLGƒJ ¿CG G kócDƒe

 ≈∏Y  í°VGh  π«dO  ±ô¶dG  Gòg  ‘

 á«°SÉ°SCG áª«≤c ´ƒ£àdG áaÉ≤K á«ªgCG

 á«©ªàéŸG  á«dhDƒ°ùŸG  º«b  øe

 »æWƒdG  ºMÓàdG  º«gÉØeh  ,á«YGƒdG

.øWƒdG AÉæHCG É¡cQÉ°ûàj »àdG

 »ªMõdG  ⁄É°S  IOÉ©°S  AÉ≤∏dG  ö†M

.IÒéØdG ó¡Y ‹h ƒª°S Öàµe ôjóe

 :áæé∏dG äÉ°UÉ°üàNGh ±GógCG ºgCG

 ôKCG  ™jô°ùàd á«eƒµëdG äÉ°ù°SDƒªdGh äÉ¡édG ø«H πeÉµàdG õjõ©Jh Oƒ¡édG ≥«°ùæJ

 πeÉ°ûdG »ªbôdG ∫ƒëàdG

 ∫ƒëàdGh á«ªbôdG áeƒ¶æªdG ôjƒ£àd äÉaó¡à°ùªdGh á«é«JGôà°S’G äÉjƒdhC’G OÉªàYG

 á«eƒµëdG ∫ÉªYCÓd »ªbôdG

á«eƒµëdG äÉeóîdG áæªbôH á∏°üdG äGP á«é«JGôà°S’G ™jQÉ°ûªdÉH ájOÉ°TQEG §HGƒ°V QGó°UEG

ájOÉëJ’G áeƒµë∏d πeÉ°ûdG »ªbôdG ∫ƒëàdG ô«jÉ©eh äÉ°SÉ«°S OGóYEG

:ΩGh-»HO

 øª°V ƒ°†Y »gh á∏«∏÷G á°ù°SDƒe â∏ØàMG 

 äGQOÉÑe  á∏¶e â– áLQóæŸG  äÉ°ù°SDƒŸG

 èjôîàH ,á«ŸÉ©dG Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi

 áæeÉãdG  á©aódG  øª°V  kGójóL  kÉHQóàe  70

 ,Úª∏©ŸG  ÖjQóàd  z∞dBÉJ{  èeÉfôH  øe

 ¢SQGóŸG ‘ Úª∏©ŸG ójhõàd ±ó¡j …òdGh

 áeRÓdG  äGQÉ¡ŸÉH  á°UÉÿGh  á«eƒµ◊G

.ºª¡dG ÜÉë°UCG øe ∫ÉØWC’G Úµªàd

 ¥QÉa çGóMEG ‘ ¿B’G ≈àM èeÉfÈdG ºgÉ°S

 ºª¡dG  ÜÉë°UCG  øe  kÉÑdÉW  231  IÉ«M  ‘

 ÖdÉW 11700 ÜQÉŒ AGôKEGh öTÉÑe πµ°ûH

 øª°V ∂dPh ,öTÉÑe ÒZ πµ°ûH äGQÉeE’G ‘

 IÉ«ëH  AÉ≤JQÓd  ,á∏«∏÷G  á°ù°SDƒe  Oƒ¡L

 ä’ÉéŸG  ‘  QÉµàH’G  ∫ÓN  øe  OGôaC’G

.á«Ñ£dG

 Úª∏©ŸG  ÖjQóJ  èeÉfôH  ¥ÓWEG  iôL

 IQGRh øe ºYóHh ójGR á©eÉL ™e ácGöûdÉH

 á«ªæàdGh áaô©ŸG áÄ«gh º«∏©àdG h á«HÎdG

 Ωó ob  …òdG  èeÉfÈdG  ‘  ∑QÉ°Th  ..ájöûÑdG

 ¿ƒª∏©e  á«Hô©dGh  ájõ«∏‚E’G  Úà¨∏dÉH

 12 øe ÌcCG  øe äGQÉeE’G AÉëfCG  ™«ªL øe

.ádhódG »æWGƒe øe º¡æe %70 ,á«°ùæL

 ,AÉª∏©dG  ¿É£∏°S ËôµdG  óÑY QƒàcódG  ∫Ébh

 πµ°ûj{ :á∏«∏÷G á°ù°SDƒŸ …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG

 »ÑjQóàdG Éæ›ÉfôH øe áæeÉãdG á©aódG ΩÉ“EG

 IÒ°ùe ‘ ábQÉØdG äÉeÓ©dG øe iôNCG áeÓY

 å«M »YÉªàL’G êÉeóf’G ≥«≤ëàH ÉæeGõàdG

 AÉcöûdGh  ¿ƒª∏©ŸGh  QƒeC’G  AÉ«dhCG  πª©j

 Úµªàd  πµc  ™ªàéŸGh  ¿ƒ«é«JGÎ°S’G

 Éæ©°Vh  ó≤d  ..ºª¡dG  ÜÉë°UCG  øe  ∫ÉØWC’G

 èeÉfôH ±GógCG Ö∏°U ‘ »YÉªàL’G êÉeóf’G

 ‘ èeÉfÈdG Gòg RÉ‚EG π°UGƒæ°Sh z∞dBÉJ{

 ‘h Ö©∏dG äÉMÉ°S ‘h á«°SGQódG Éædƒ°üa

 ≥«≤ëàd á°UôØH πØW πc ≈¶ë«d ÉæJÉ©ªà›

 ô©°TCG  ..¬JÉLÉ«àMG  øY  ô¶ædG  ¢†¨H  ¬JGP

 á«HÉéjEG AGó°UCG ≈≤∏àf ÉeóæY IôeÉZ IOÉ©°ùH

 »àdG á«YƒædG á∏≤ædG øY Úª∏©ŸG ÖfÉL øe

 ºYódG ióeh º¡JÉ«M ‘ èeÉfÈdG É¡KóMCG

 IóYÉ°ùe  øe  Gƒæµªà«d  ¬«∏Y  Gƒ∏°üM  …òdG

 øe  º¡jód  Ée  π°†aCG  ¥ÓWEGh  º¡JòeÓJ

 á°ù°SDƒe ‘ ¿ƒeõà∏e { : ±É°VCGh .zäÉfÉµeEG

 ÌcC’G  »ª«∏©àdG  èeÉfÈdG  Ëó≤àH  á∏«∏÷G

 ÜÉë°UCG øe ∫ÉØWC’G IÉ«M Ú°ùëàd á«dÉ©a

 á©aódG  √ò¡H  Ωƒ«dG  »Øàëf  PEGh  ..ºª¡dG

 √ò¡d øjÒÑc ¿ÉæàeGh ôîØH ô©°ûf ,Iójó÷G

 Úª∏©ŸG Úµ“ ‘ âªgÉ°S »àdG á°UôØdG

 äGQÉ¡Ã  ºgójhõJh  ádhódG  iƒà°ùe  ≈∏Y

 ∫õæe ÚH ájÉYôdG QGôªà°SG ¿Éª°†d Iõ«ªàe

.z¬à°SQóeh πØ£dG

 á∏«∏÷G á°ù°SDƒe ácGöûH ËôµdG óÑY OÉ°TCGh

 á©eÉL ™e πª©f{ : ∫Ébh ójGR á©eÉL ™e

 ‘ IÒÑch áªFGO äÉªgÉ°ùe Ëó≤J ≈∏Y ójGR

 º∏©àdG ÜQÉŒ ΩóîJ »àdG ä’ÉéŸG ™«ªL

 »àdG  á«ª«∏©àdG  äÉ°SQÉªŸG  …ÌJh  …OôØdG

.zá°UÉÿG ÜÓ£dG äÉLÉ«àMG »Ñ∏J

 äÉ°ù∏L πeÉ°ûdG »ÑjQóàdG èeÉfÈdG øª°†àj

 ‘ ácQÉ°ûŸG ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,ájô¡°T á«ÑjQóJ

 OÉ°TQEG  äÉ°ù∏Lh  á«æ¡e  º∏©J  äÉYƒª›

 ¢VôY  ÚcQÉ°ûŸG  øe  Ö∏£ oj  Éªc  ,ájOôa

 ò«ØæJ  ”h  ..êôîàdG  πÑb  º¡dÉªYCG  á¶Øfi

 ‘  ¢SQGóŸG  ‘  IQOÉÑe  32  ¬Yƒª›  Ée

 ∫ƒª°ûdG CGóÑe õjõ©àd äGQÉeE’G AÉëfCG ™«ªL

 äGQOÉÑŸG â∏ª°T Éªc ..»°SQóŸG ™ªàéŸG ‘

 ,Úª∏©ŸGh AÉHB’Gh ÜÓ£∏d á«YƒJ äÉ°ù∏L

 øe  OóYh  AÉbó°UC’G  èeGôH  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH

 Ú°ù– ¤EG  ±ó¡J  »àdG  iôNC’G  äGQOÉÑŸG

 ÜÉë°UCG  øe  ∫ÉØWC’G  iód  º∏©àdG  áHôŒ

 ,2014 ΩÉY ‘ èeÉfÈdG ¥ÓWEG òæeh .ºª¡dG

 ,áëfÉŸG  äÉ¡÷Gh  AÉcöûdG  øe  ºYóHh

 ºgQO ÚjÓe 3 á∏«∏÷G á°ù°SDƒe äôªãà°SG

 Úµªàd áeRÓdG áaô©ŸÉH Úª∏©ŸG ójhõàd

 ≈∏Y º¡JóYÉ°ùeh ºª¡dG ÜÉë°UCG øe ∫ÉØWC’G

.º¡JÉfÉµeEG õjõ©Jh º¡JÉMƒªW ≥«≤–

 ,…õæcÉe  ¿ƒàjÓc  QƒàcódG  ∫Éb  ,¬à¡L  øe

 ÉædÉØàMG ó°ùé oj { :ójGR á©eÉL ôjóe ÖFÉf

 z∞dBÉJ{ èeÉfôH øe áæeÉãdG á©aódÉH Ωƒ«dG

 iƒà°ùe ≈∏Y kGÒÑc kGRÉ‚EG Úª∏©ŸG ÖjQóàd

 âªYO ÉŸÉ£d ..á∏«∏÷G á°ù°SDƒe ™e ÉæàcGöT

 ôjƒ£àdGh  ÖjQóàdG  èeGôH  ójGR  á©eÉL

 øe  ájÉæ©H  áªª°üŸGh  á≤°ùæŸG  Iõ«ªàŸG

 /ICE/  á«©ªàéŸG  ácQÉ°ûŸG  ó¡©e  πÑb

 IOóëŸG äÉLÉ«àM’G á«Ñ∏J ¤EG ±ó¡J »àdGh

 äÉ©eÉ÷Gh  á«eƒµ◊G  äÉ¡÷G  ∞∏àîŸ

 øëfh  ..πµc  »JGQÉeE’G  ™ªàéŸG  íFGöTh

 á«aÉ≤ãdG  á«ªæàdG  ºYód  øjógÉL  πª©f

 á«ª«∏©àdGh  ájOÉ°üàb’Gh  á«YÉªàL’Gh

 èeGôH  ÒaƒJ  ∫ÓN  øe  äGQÉeE’G  ádhO  ‘

 ôjƒ£àdGh ∑Î°ûŸG ÖjQóà∏d áYƒæàe á£°ûfCGh

 á«©ªàéŸG äÉYƒªéŸG äÉLÉ«àMG »Ñ∏j ÉÃ

 â qLôîJ »àdG äÉ©aódG OóY ≠∏Hh .záØ∏àîŸG

 á©eÉL ™e ácGöûdÉH á∏«∏÷G á°ù°SDƒe øe

 ´ƒª›  ≠∏H  ¿B’G  ≈àM  äÉ©aO  8  ójGR

 á°SQóe  163  øe  É kª∏©e  548  É¡«éjôN

 ,äGQÉeE’G AÉëfCG ™«ªL ‘ á°UÉNh á«eƒµM

 √ÉŒ  á°ù°SDƒŸG  ΩGõàdG  GOó›  ócDƒj  ÉÃ

. ºª¡dG ÜÉë°UCG øe ∫ÉØWC’G

 kGój ºµ©e{ IQOÉÑe »a ø«cQÉ°ûªdGh ø«Yƒ£àªdG »≤à∏j »bô°ûdG óªëe

ºgOƒ¡L øªãj h zó«H

…Oƒ©°ùdG ΩÉ©dG π°üæ≤dG πÑ≤à°ùj »ª«©ædG QÉªY

:ΩGh-¿ÉªéY

 »ª«©ædG ó«ªM øH QÉªY ï«°ûdG ƒª°S πÑ≤à°SG 

 ÚæK’G Ωƒj ºcÉ◊G ¿GƒjO ‘ ¿ÉªéY ó¡Y ‹h

 ´ƒ£ŸG  ˆGóÑY  Qƒ°üæe  øH  ˆGóÑY  IOÉ©°S

 á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ΩÉY π°üæb

 ¬ª∏°ùJ áÑ°SÉæÃ √ƒª°S ≈∏Y ΩÓ°ù∏d Ωób …òdG

.ádhódG iód ¬Ñ°üæe ΩÉ¡e

 AÉ≤∏dG  ∫ÓN  ¿ÉªéY  ó¡Y  ‹h  ƒª°S  ÖMQh

 ..ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªª∏d ΩÉ©dG π°üæ≤dÉH

 ìÉéædGh  ≥«aƒàdGh  áeÉbE’G  Ö«W  ¬d  É«æªàe

 º¡°ùj ÉÃ ójó÷G ¬∏ªY ΩÉ¡e AGOCG ‘ OGó°ùdGh

 øjó∏ÑdG  ÚH  áªFÉ≤dG  äÉbÓ©dG  ó«WƒJ  ‘

 ‘ ∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdG öUGhCG õjõ©Jh Ú≤«≤°ûdG

.øjOÉ«ŸG ∞∏àfl

 ∫ƒM  åjOÉMC’G  ∫OÉÑJ  AÉ≤∏dG  ∫ÓN  iôLh

 áµ∏ªŸGh äGQÉe’G §HôJ »àdG áæ«àŸG ábÓ©dG

.ä’ÉéŸG øe ójó©dG ‘ ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG

 ΩÉ©dG  π°üæ≤dG  IOÉ©°S  ÜôYCG  ¬ÑfÉL  øe

 ó¡Y ‹h ƒª°S AÉ≤∏H ¬JOÉ©°S øY …Oƒ©°ùdG

 äÉbÓ©dG  ≥ªYh  áfÉµÃ  Gó«°ûe  ..  ¿ÉªéY

 áeÉY  äGQÉeE’G  ádhO  √ó¡°ûJ  ÉÃh  á«FÉæãdG

 ‘  ájQÉ°†M  á°†¡f  øe  á°UÉN  ¿ÉªéYh

 øH ó«ªM ï«°ûdG AÉ≤∏dG ö†M .áaÉc øjOÉ«ŸG

 »ª«©ædG ó°TGQ óªM IOÉ©°Sh , »ª«©ædG QÉªY

 ∞°Sƒj  IOÉ©°Sh  ¿ÉªéY  ºcÉM  ¿GƒjO  ôjóe

 äÉØjöûàdG  IôFGO  ΩÉY ôjóe »ª«©ædG  óªfi

.ÚdhDƒ°ùŸG QÉÑc øe OóYh áaÉ«°†dGh

zó«H kGój ºµ©e{ IQOÉÑe ‘ ÚcQÉ°ûŸGh ÚYƒ£àŸG ¬FÉ≤d ∫ÓN ájQÉcòJ IQƒ°U ‘ IÒéØdG ó¡Y ‹h

…Oƒ©°ùdG ΩÉ©dG π°üæ≤dG ¬FÉ≤d ∫ÓN ¿ÉªéY ó¡Y ‹h

 IóMƒªdG ájQhôªdG á«YƒàdG á∏ªM ≥∏£J zá«∏NGódG{

zçOGƒM ÓH ∞«°U{ áãdÉãdG
:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ‘  á∏ã‡  ,á«∏NGódG  IQGRh  â≤∏WCG  

 ÚæK’G  Ωƒj  …OÉ–’G  QhôŸG  ¢ù∏›

 á∏ªM πÑ≤ŸG ÈªàÑ°S øe ∫hC’G ≈àMh

 ΩÉ©d áãdÉãdG IóMƒŸG ájQhôŸG á«YƒàdG

 ∂dPh  ,zçOGƒM  ÓH  ∞«°U{  2022

 Ú°ùëàd QhôŸG ´É£b äGQOÉÑe øª°V

 ≈∏YCG  ≥«≤–h  ¥ô£dG  ≈∏Y  áeÓ°ùdG

 ,ájQhôŸG  áeÓ°ùdGh  øeC’G  äÉjƒà°ùe

 øe ∞dCG 100 πµd äÉ«ah 3 ¤EG k’ƒ°Uh

 ∞JÉµàdG  õjõ©J  ±ó¡H  ∂dPh  ¿Éµ°ùdG

 øe  óë∏d  kÉ©e  πª©dGh  ,»©ªàéŸG

.ájQhôŸG çOGƒ◊G

 á«é«JGÎ°SEG  øª°V  á∏ª◊G  »JCÉJ

 ,¥ô£dG  øeCG  §Ñ°†d  á«∏NGódG  IQGRh

 á«WöûdG  IOÉ«≤dG  øe  äÉ¡«LƒàHh

 …óFÉb á°UÉNh Qƒ¡ª÷G á«YƒJ ±ó¡H

 ájQhódG  áfÉ«°üdG  á«ªgCÉH  äÉÑcôŸG

 áeÓ°S  ≈∏Y  ¢Uô◊Gh  áÑcôª∏d

 ≈∏Y  ádƒª◊G  IOÉjR  ΩóYh  ,äGQÉWE’G

 ,∞«°üdG  IÎa  ‘  Éª«°S’  äÉÑcôŸG

 äGOÉ°TQE’Gh  íFÉ°üædÉH  ó«≤àdGh

 ™«ªL áeÓ°Sh º¡àeÓ°S ≈∏Y kÉXÉØM

 ≈∏YCG  Æƒ∏Hh  ,≥jô£dG  »eóîà°ùe

 á«YƒJh  ,ájQhôŸG  áeÓ°ùdG  äÉjƒà°ùe

 áŒÉædG  QGöVC’ÉH  ™ªàéŸG  íFGöT

 É¡æY ºéæj Éeh ,ájQhôŸG çOGƒ◊G øY

 ájOÉe  QGöVCGh  äÉHÉ°UEGh  äÉ«ah  øe

.ájƒæ©eh

 …OÉ–’G QhôŸG ¢ù∏› á∏ª◊G òØæjh

 áeÉ©dG IQGOE’G ™e ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdÉH

 äGQGOEGh  ,IQGRƒdÉH  …QhôŸG  ≥«°ùæà∏d

 øe ójó©dGh ,ádhódÉH äÉjQhódGh QhôŸG

 ájQhôŸG  áeÓ°ùdÉH  á«æ©ŸG  äÉ¡÷G

 ™«ªLh ,¢UÉÿGh ΩÉ©dG ÚYÉ£≤dG ‘

 á≤∏©àŸG äÉWÉ«àM’G PÉîJ’ äÉ¡÷G

 áfÉ«°üdG  AGôLEGh  áÑcôŸG  áeÓ°ùH

 äGQÉWE’G  áeÓ°S  øe  ócCÉàdGh  ájQhódG

.º¡àeÓ°S ≈∏Y kÉXÉØM

 óªfi QÉ°ûà°ùŸG ¢Sóæ¡ŸG AGƒ∏dG ∫Ébh

 ΩÉ©dG  óFÉ≤dG  óYÉ°ùe  ,ÚaõdG  ∞«°S

 QhôŸG ¢ù∏› ¢ù«FQ ,äÉ«∏ª©dG ¿hDƒ°ûd

 ∫GõJ ’ ájQhôŸG çOGƒ◊G ¿EG , …OÉ–’G

 á«æeC’G Iõ¡LCÓd kÉ≤∏≤e kÉ°ùLÉg πµ°ûJ

 óë∏d  ádhòÑŸG  Oƒ¡é∏dh  ;ádhódG  ‘

 ¬Ø∏îJ Ée ÖÑ°ùH AGƒ°S óM ≈∏Y É¡æe

 äÉ«aƒdG OGóYCG ‘ πãªàJ IQÉ°V QÉKBG øe

.iôNC’G á«YÉªàL’G QÉKB’Gh ,äÉHÉ°UE’Gh



:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ∫BG  ∑QÉÑe  øH  ¿É«¡f  ï«°ûdG  ‹É©e  πÑ≤à°SG  

 ¢ù«FôdG  ,¢ûjÉ©àdGh  íeÉ°ùàdG  ôjRh  ¿É«¡f

 ,á«æ«÷G  çÉëHCÓd  ójGR  ï«°ûdG  õcôŸ  ≈∏YC’G

 »Yƒ£àdG  »æWƒdG  ´höûª∏d  …ò«ØæàdG  ≥jôØdG

.2032 - 2018 IÉ«◊G õæc

 IQƒàcódG  øe  AÉ≤∏dG  ∫ÓN  ¬«dÉ©e  ™∏WGh

 äGQÉe’G  á«©ªL  á°ù«FQh  á°ù°SDƒe  ô£e  Ëôe

 ò«ØæàH IôgÉÑdG èFÉàædG ≈∏Y á«æ«÷G ¢VGôeCÓd

 á«°ù«°SCÉàdG  á∏Môª∏d  á°ùªÿG  ±GógC’G  πc

 øµ“ ´ƒ£àe  »æ¡e  ≥jôa  π«µ°ûJh  ´höûª∏d

 á«≤«Ñ£J  á«é«JGÎ°SG  ™°Vhh  §«£îàdG  øe

 á«ª∏Y ™LGôÃ á«dhO äGQOÉÑe »æÑJh ,á∏eÉµàe

 ,»YƒdG  ™aôH  öTÉÑe  πµ°ûH  ≈æ©j  ,Ióªà©e

 øjõîJh  ßØM  á«ªgCÉH  ™ªàéŸG  ∞«≤ãJh

 äÉeGóîà°SÓd  É¡JÉ≤à°ûeh  ,á«Yò÷G  ÉjÓÿG

 á«æWƒdG áªcƒ◊G QÉWEG ‘ á«FÉbƒdGh á«LÓ©dG

 ájõgÉL  õjõ©àd  á«ÑgòdG  ¢UôØdGh,Ióªà©ŸG

 ™e  ácGöûdÉH  äÉeóÿG  ∂∏àd  á«àëàdG  á«æÑdG

 Ωóîj ÉÃ á°UÉÿGh á«eƒµ◊G á«æ©ŸG äÉ¡÷G

 ¢üNC’ÉHh  äGQÉeE’G  ádhód  á«æWƒdG  ±GógC’G

 π«©ØJh  á«°ü°üîàdG  á«æWƒdG  QOGƒµdG  π«gCÉJ

 ‘  äÉeóÿGh  çÉëHC’G  ´É£b  ‘  QÉµàH’G

 ∫É©a »Ä«H ΩÉ¶f ≥∏Nh »ë°üdG º«∏©àdG ´É£b

.á«LÓ©dG áMÉ«°ùdG õ«Ø–h

 : ¿É«¡f ∫BG ∑QÉÑe øH ¿É«¡f ï«°ûdG ‹É©e ∫Ébh

 â≤∏N áÑ«Ñ◊G ÉæàdhO ‘ á«Yƒ£àdG äGQOÉÑŸG ¿EG

 á«æ¡ŸG äÉÄØdG iód á«∏©ØdG ácGöûdG øe áÄ«H

 áµÑ°T äóLhCGh ,»eƒµ◊Gh ÊóŸG ™ªàéŸG ‘

 …òdG »Yƒ£àdG »æ¡ŸGh ‘ô©ŸG ∫OÉÑà∏d á«ª°SQ

 ∫hódG ±É°üe ‘ »JGQÉeE’G ™ªàéŸG áfÉµe ™aQ

 ÚµªàdGh  ,¢ûjÉ©àdGh  íeÉ°ùàdG  ‘  áeó≤àŸG

 á«ãëÑdGh  á«Ñ£dG  ¢SQGóŸG  ™«ªL ‘ ¢ù∏°ùdG

 QÉWEG ‘ á«JGQÉeEG ájƒgh ójóL Qƒ°üàH á«ŸÉ©dG

.á«dhódG äGOÉªàY’Gh ™LGôŸG

 ≈∏Y øgGôJ Ió«°TôdG ÉæJOÉ«b : ¬«dÉ©e ±É°VCGh

 Iõ«ªàŸG á«æWƒdG äGAÉØµdG øe á≤«≤◊G ÉæJhôK

 ™«aôdG  »æ¡ŸG  QhódG  ¢üNCGh  É«∏fih  É«dhO

 á«dGƒàe áæ°S 18 ióe ≈∏Y »Yƒ£àdG AÉ£©dGh

 á«©ª÷G á°ù°SDƒe ô£e Ëôe IQƒàcódG πÑb øe

 ∑QÉHCGh  ,á«æ«÷G  çÉëHCÓd  ójGR  ï«°ûdG  õcôeh

 IQƒàcódG IOÉ«≤H IÉ«◊G õæc ≥jôa ‘ »FÉæHC’

 çÉëHC’G õcôŸ …ò«ØæàdG ôjóŸG »ª°TÉ¡dG áªWÉa

 áÑ©°T  á°ù«FQ  »YhQõŸG  áî«°T  IQƒàcódGh

 ΩÓ°ùdGóÑY QƒàcódGh á«Yò÷G ÉjÓî∏d äGQÉeE’G

 …ô≤ØdG  Oƒª©dGh  ÜÉ°üYC’G  ìGôL  »°Tƒ∏ÑdG

.´höûª∏d ≥°ùæŸG »°SÓØdG AÉã«eh

 á«©ª÷ ΩGóà°ùŸGh …OÉjôdG QhódG ¬«dÉ©e øªKh

 ójGR ï«°ûdG õcôeh á«æ«÷G ¢VGôeCÓd äGQÉeE’G

 ‘  2004  ¢ù«°SCÉàdG  òæe  á«æ«÷G  çÉëHCÓd

 »àdG  áeGóà°ùŸG  á«Yƒ£àdG  á«æWƒdG  äGQOÉÑŸG

 á∏eÉµàe  áÄ«H  ≥∏N  ‘  ÉjQƒfi  GQhO  âÑ©d

 äÉeóÿGh á«FÉbƒdG äÉ°UƒëØdÉH ≈æ©j Ée πµH

 äÉjƒdhC’Gh  á«Ø«≤ãàdG  èeGÈdGh  á«LÓ©dG

 á«KGQƒdGh  á«æ«÷G  äÉHGô£°V’G  øY  á«ãëÑdG

 äÉYÉ£≤dG  ácGöTh  ºYóH  …ójóéàdG  Ö£dGh

.áÑ«Ñ◊G ÉæàdhO ‘ á«æ©ŸG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 ™ª› øe kÓc ,áeó≤àŸG É«LƒdƒæµàdGh áYÉæ°üdG

 ¿RGƒàdG  ¢ù∏éŸ  ™HÉàdG  z»YÉæ°üdG  ¿RGƒJ{

 πeÉµàŸG »æWƒdG õcôŸG ƒgh /¿RGƒJ/ …OÉ°üàb’G

 É«LƒdƒæµàdGh  á«æeC’Gh  á«YÉaódG  äÉYÉæ°ü∏d

 ,äGQÉeE’G  ádhO  ‘  ¿GÒ£dG  äÉYÉæ°Uh  áeó≤àŸG

 äÉYƒª›  ióMEG  ,zêójG{  áYƒª›  äÉcöTh

 ‘ ÈcC’Gh ⁄É©dG ‘ IóFGôdG áeó≤àŸG É«LƒdƒæµàdG

 äÉaó¡à°ùe ™e kÉeÉé°ùfG IQÉjõdG äAÉL .á≤£æŸG

 É«LƒdƒæµàdGh  áYÉæ°ü∏d  á«æWƒdG  á«é«JGÎ°S’G

 áªYGódG  ´ÉaódG  IQGRh  ™e  ¿hÉ©àdÉHh  áeó≤àŸG

 ¥ÉaBG ™«°SƒJh á«æWƒdG äÉYÉæ°üdG õ«Ø–h Úµªàd

 ‘h ,á«ŸÉ©dG É¡à«°ùaÉæJ õjõ©Jh ,ÉgQƒ£Jh Égƒ‰

 øe  á«YÉaódG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬∏µ°ûj  Ée  QÉWEG

 äÉYÉ£≤dG ºgCG óMCG ÉgQÉÑàYG ≈∏Y iƒ°üb á«ªgCG

 É«LƒdƒæµàdGh  áYÉæ°üdG  IQGRƒd  ájƒdhC’G  äGP

 .áeó≤àŸG

 Iôªà°ùŸG á«fGó«ŸG ä’ƒ÷G øª°V ,IQÉjõdG »JCÉJh

 äÉ©ªéŸGh  ¿óŸGh  äBÉ°ûæŸG  AGOCG  á©HÉàŸ

 õ«Ø–  πÑ°S  åëHh  ,ádhódG  ‘  á«YÉæ°üdG

 ,áMÉàŸG IÒÑµdG ÉjGõŸG øe IOÉØà°SÓd øjôªãà°ùŸG

 áeƒ¶æe OƒLhh ,áHPÉ÷G ∫ÉªYC’G áÄ«H ∫ÓN øe

 ,á«YÉæ°üdG ™jQÉ°ûŸG ôjƒ£Jh ¢ù«°SCÉàd IõØfi πªY

 äGÈÿGh  ÜQÉéàdG  ∫OÉÑJh  ¿hÉ©àdG  ≥«KƒJh

 äGAGôLE’G  ôjƒ£àd  ,äÉ¡÷G  ∞∏àfl ™e  QGƒ◊Gh

.äGQÉeE’G ‘ áYÉæ°üdG ´É£≤H á£ÑJôŸG õaGƒ◊Gh

 ,…ójƒ°ùdG ôªY IOÉ©°S ,IQÉjõdG ∫ÓN ¬«dÉ©e ≥aGQ

 ,áeó≤àŸG  É«LƒdƒæµàdGh  áYÉæ°üdG  IQGRh  π«ch

 ¿ÉaÉZ  øH  ∑QÉÑe  QƒàcódG  øcôdG  AGƒ∏dG  IOÉ©°Sh

 äÉYÉæ°üdGh  OÉæ°SEÓd  óYÉ°ùŸG  π«cƒdG  ,…ôHÉ÷G

 ÒeCG  áeÉ°SCG  IOÉ©°Sh ,´ÉaódG  IQGRh  ‘ á«YÉaódG

 äÉYöùŸG  ´É£≤d  óYÉ°ùŸG  IQGRƒdG  π«ch  ,π°†a

 »æÑJ  IQGOEG  ôjóe  ,º°SÉ≤dG  óªfih  ,á«YÉæ°üdG

 ,»ª°TÉ¡dG »∏Yh ,IQGRƒdG ‘ É«LƒdƒæµàdG ôjƒ£Jh

.É«LƒdƒæµàdGh Ωƒ∏©dG èeGôHh äÉ°SÉ«°S IQGOEG ôjóe

 º«MôdG  óÑY  ¥QÉW  IOÉ©°S  º¡dÉÑ≤à°SG  ‘ ¿Éch

 ¿RGƒàdG  ¢ù∏éŸ  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ,»æ°Sƒ◊G

 ¢ù∏› ¢ù«FQ ,…ÉæÑdG π°ü«a IOÉ©°Sh ,…OÉ°üàb’G

 ¢ù«FôdG  ,ÓŸG  Qƒ°üæeh ,zêójG{ áYƒª› IQGOEG

 ,»ã«eôdG »∏Y ô£eh ,zêójG{ áYƒªéŸ …ò«ØæàdG

 ‘ …OÉ°üàb’G ôjƒ£àdG IóMƒd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG

 ¢ù«FôdG ,…ó¡ædG ídÉ°U õjÉa ¢Sóæ¡ŸGh ,z¿RGƒJ{

 ¤EG  áaÉ°VEG  ,»YÉæ°üdG  ¿RGƒJ  ™ªéŸ  …ò«ØæàdG

 á∏eÉ©dG  ™fÉ°üŸGh  äÉcöûdG  ‹hDƒ°ùe  øe  OóY

 ≈∏Y QGhõdG  ±ô©Jh .»YÉæ°üdG  ¿RGƒJ  ™ª› ‘

 á«YÉaódG á«YÉæ°üdG ™jQÉ°ûŸG ƒ‰h Qƒ£J §£N

 ‘ ™°SƒàdGh ƒªædG ¢Uôah ,z¿RGƒJ{ ™ª› ‘

 á«JGƒe áeƒ¶æe øe äGQÉeE’G ádhO √ôaƒJ Ée πX

 IAÉØµH AÉ≤JQ’Gh á«YÉæ°üdG äBÉ°ûæŸG πªY õjõ©àd

 ≈∏Y  QGhõdG  ™∏WGh  .»JGQÉeE’G  »YÉæ°üdG  êÉàfE’G

 ™«æ°üJ ‘ kÉ«ª«∏bEG IóFGôdG ,zøµdÉg{ ácöT Oƒ¡L

 äÉ«∏ªYh §£N ÖfÉL ¤EG ,ábóH á¡LƒŸG ôFÉNòdG

 äÉ°üæŸG  ´É£≤d  á©HÉàdG  ,z…BG  »H  …EG{  ácöT

 ™«æ°üJ  Oƒ¡L  ≈∏Yh  ,áYƒªéŸG  ‘  áª¶fC’Gh

 á«ªgCÉH º°ùàJ »àdG äGôFÉ£dG πcÉ«g AGõLCG ™«ªŒh

 Éªc  ,⁄É©dG  ‘  äGôFÉ£dG  áYÉæ°U  OGhôd  IÒÑc

 á©æ°üe AGOC’G á«dÉY AGõLCGh äGó©e ≈∏Y Gƒ©∏WG

 ≥aGôe Èà©J å«M ,RÉ¨dGh §ØædG ´É£≤d ádhódG ‘

 kÉeó≤J ÌcC’G ÚH øe ÚàcöûdÉH á°UÉÿG ™«æ°üàdG

 Aƒ°†dG §«∏°ùJ ádƒ÷G ∫ÓN ” ÉªµX .ádhódG ‘

 ∫É› ‘ kÉ«ŸÉY IóFGôdG zêójG{ áYƒª› ≈∏Y

 äÉ°ù°SDƒŸG ióMEÉc ÉgQhOh ,áeó≤àŸG É«LƒdƒæµàdG

 ÉÃ 4^0 áYÉæ°üdG OGhQ áµÑ°T ‘ IRQÉÑdG á«æWƒdG

 á«JGQÉeE’G á«YÉaódG äÉYÉæ°üdG äGQób ™aQ ‘ º¡°ùj

 ôjƒ£Jh ádhódG ‘ »∏ëŸG êÉàfE’G áª«b õjõ©Jh

 äGQÉeE’G  áfÉµe  ï«°SôJh  ájOÉ«°ùdG  äÉfÉµeE’G

 É«LƒdƒæµàdG ´É£b ‘ kÉeÉg kÉ«ŸÉY kÉaôW É¡Ø°UƒH

 IQƒãdG  ∫ƒ∏Mh  äÉ«æ≤J  »æÑJ  ÈY  ,áeó≤àŸG

 ≥«Ñ£Jh  ,É¡JÉ«∏ªY  ‘  4^0  á©HGôdG  á«YÉæ°üdG

 πMGôeh  ä’É›  ‘  ádÉ©a  ™«æ°üJ  äÉ«∏ªY

 ‘ ™æ°UG{ IQOÉÑe Úµ“ É°†jCGh É¡JÉéàæe ôjƒ£J

 π°SÓ°S »©æ°üe Úµ“h ºYO ∫ÓN øe zäGQÉeE’G

.…ƒ«◊G ´É£≤dG Gòg ‘ áª«≤dG

 kÉ«Yƒf kÉeó≤J â≤≤M äGQÉeE’G
á«YÉaódG äÉYÉæ°üdG ‘

 øH ¿É£∏°S QƒàcódG ‹É©e ∫Éb ,áÑ°SÉæŸG √ò¡Hh

 ™e kÉ«°TÉ“h IOÉ«≤dG ájDhQ π°†ØH{ :ôHÉ÷G óªMCG

 ‘ áYÉæ°üdG  ´É£b áªgÉ°ùe IOÉjõH É¡JÉ¡«LƒJ

 IQGRh  πª©J  ,»æWƒdG  OÉ°üàb’G  áeGóà°SGh  ™jƒæJ

 õjõ©J  ≈∏Y  áeó≤àŸG  É«LƒdƒæµàdGh  áYÉæ°üdG

 ÉgôaƒJ  »àdG  á«°ùaÉæàdG  ÉjGõŸG  øe  IOÉØà°S’G

 ,äÉYÉ£≤dG  ™«ªL ‘ ∫ÉªYC’G  ƒ‰ ºYód  ádhódG

 óMCG ÉgQÉÑàYG ≈∏Y ,á«YÉæ°üdG äÉYÉ£≤dG ká°UÉN

 IÒÑc á°Uôa É¡jódh ,ájƒdhC’G äGP äÉYÉ£≤dG ºgCG

 ,á∏Ñ≤ŸG ΩGƒYC’G ∫ÓN IÒÑc ájƒªæJ IõØb ≥«≤ëàd

 á«ŸÉY  ká¡Lh  äGQÉeE’G  ádhO  áfÉµe  ï°Sôj  ÉÃ

.zπÑ≤à°ùŸG äÉYÉæ°U IOÉjôd

 ÉjGõŸG øe ÒãµdG É¡jód äGQÉeE’G ádhO{ :±É°VCGh

 ∫ÉªYC’G  á°SQÉ‡  ádƒ¡°S  õjõ©àd  á«°ùaÉæàdG

 ,™«ª÷G ≈∏Y ™ØædÉH Oƒ©j ÉÃ É¡àØ∏µJ ¢†ØNh

 ±ó¡J ,´É£≤∏d á«ª«¶æJ á¡éc ÉgQhO ∫ÓN øeh

 ôjƒ£J ¤EG áeó≤àŸG É«LƒdƒæµàdGh áYÉæ°üdG IQGRh

 Rõ©jh  π¡°ùj  ÉÃ  á«æWƒdG  áYÉæ°üdG  áeƒ¶æe

 ¢Uôa ≥∏N ‘ º¡°ùjh ,´É£≤dG ‘ ∫ÉªYC’G á°SQÉ‡

.»∏ëŸG è nàæ oŸG ºYód ájOÉ°üàbG ihóL äGP

 ‘  ™æ°UG{  á∏ªM  ™e  ƒªædG  Gòg  ≈°TÉªàjh

 ´É£≤dG QhO õjõ©àd IQGRƒdG É¡à≤∏WCG »àdG zäGQÉeE’G

 ∫ÓN  øe  á«æWƒdG  äÉYÉæ°üdG  ƒ‰  ‘  ¢UÉÿG

 á«à°ùLƒ∏dGh  á«ª«¶æàdGh  á«©jöûàdG  äÉæµªŸG

 ájôjó°üàdG äGQó≤dG ºYOh ,»còdG πjƒªàdG ∫ƒ∏Mh

 áª«≤dG èeÉfôH ôaƒj Éªc ,IójóL ¥Gƒ°SCG  ∫ƒNód

 ´É£≤∏d kÉ«aÉ°VEG kGõaÉMh kÉæ qµ‡ áaÉ°†ŸG á«æWƒdG

.z¢UôØdG √òg øe IOÉØà°SÓd ¢UÉÿG

 ‘ á«YÉaódG  äÉYÉæ°üdG  âæµ“{ :¬«dÉ©e ∫Ébh

 ihóL äGP áª¡e ¢Uôa ≥∏N øe äGQÉeE’G ádhO

 äÉaó¡à°ùŸG Rõ©j ÉÃ ,ƒªædG ≥«≤ëàd ájOÉ°üàbG

 ´É£≤∏d áaÉ°†ŸG á«æWƒdG áª«≤dG IOÉjõd á«æWƒdG

 IQGRh  ±GógCG  ‘  Ωó≤àdG  ºYójh  »YÉæ°üdG

 ™jQÉ°ûe{ øª°V áeó≤àŸG É«LƒdƒæµàdGh áYÉæ°üdG

 õFÉcQ AÉæH ‘ á«°SÉ°SCG Iõ«cQ πãÁh zÚ°ùªÿG

 ™«ªL  ¿CG  ¤EG  kÉàa’  ,z»∏Ñ≤à°ùŸG  ƒªæ∏d  áÑ∏°U

 á«æWƒdG äÉcöûdGh ,á∏°üdG äGP á«eƒµ◊G äÉ¡÷G

 IQGRh É¡«a ÉÃ Ú©qæ°ü oŸGh ,øjôªãà°ùŸGh ,IÒÑµdG

 ºgÉ°ùJ ,êójGh …OÉ°üàb’G ¿GRƒàdG ¢ù∏›h ´ÉaódG

 á«eGôdG  IQGRƒ∏d  á«é«JGÎ°S’G  §£ÿG õjõ©J  ‘

 áeGóà°ùŸG  á«æWƒdG  áYÉæ°üdG  áeƒ¶æe  ôjƒ£àd

 á«ŸÉY  á¡Lƒc  äGQÉeE’G  ádhO  áfÉµe  õjõ©Jh

.záeó≤àŸG äÉYÉæ°üdGh QÉµàH’G IOÉjôd

 áeó≤àŸG É«LƒdƒæµàdGh áYÉæ°üdG ôjRh ‹É©e OÉ°TCGh

 Éeh ,zêójGzh z¿RGƒJ{ øe πµd …ƒ«◊G QhódÉH

 ,ádhódG á«°ùaÉæJ ºYóJ IôµàÑe äÉYÉæ°U øe ¬fÉeó≤J

 Üò÷ áªYGódG á«à°ùLƒ∏dGh á«LƒdƒæµàdG äGQó≤dGh

 ,Qƒ£J øe Ωƒ«dG  √ÉæjCGQ  Ée{ :kÓFÉb  ,äGQÉªãà°S’G

 ,iƒà°ùŸG á«dÉY á«æWh ájöûH äGQóbh äGAÉØch

 á«YÉaódG  ÉæJÉYÉæ°üH  RGõàY’Gh  ôîØ∏d  ƒYój

 »àdG áeó≤àŸG áª¶fC’Gh äÉéàæŸGh ,á«LƒdƒæµàdGh

.zkÉ«ŸÉYh kÉ«ª«∏bEG ábQÉa áeÓY πµ°ûJ

 äÉ°ù°SDƒŸG ÚH ΩÉé°ùf’Gh πeÉµàdG
ìÉéædG ô°S á«æWƒdG

 ∑QÉÑe QƒàcódG øcôdG AGƒ∏dG IOÉ©°S ìqöU √QhóH

 OÉæ°SEÓd  óYÉ°ùŸG  π«cƒdG  …ôHÉ÷G  ¿ÉaÉZ  øH

 kÉeÉªàgG ´ÉaódG IQGRh ‹ƒJ{ :á«YÉaódG äÉYÉæ°üdGh

 å«M ,á«æWƒdG á«YÉaódG äÉYÉæ°üdG ´É£≤d GÒÑc

 äÉ°SÉ«°ùdG âqæ°Sh áeRÓdG äÉ«é«JGÎ°S’G â©°Vh

 öTÉÑe πµ°ûH πª©Jh ,…ƒ«◊G ´É£≤dG Gò¡d áªYGódG

 iƒà°ùŸG ≈∏Y Ú«é«JGÎ°S’G É¡FÉcöT ™e ∫É q©ah

 h  äGQOÉÑŸG  ò«Øæàd  ¢UÉÿG  ´É£≤dGh  »æWƒdG

 ±GógC’G  Gòg  ≥«≤–  É¡fCÉ°T  øe  »àdG  §£ÿG

 ≈∏Y  πª©dG  áeƒ¶æŸ  á∏ªµŸG  á«é«JGÎ°S’G

 äÉYÉæ°üdG ´É£b ºYO ¿EG .äGQÉe’G áeƒµM iƒà°ùe

 IQGRh äÉeÉªàgGh äÉjƒdhG ¢SCGQ ≈∏Y ™≤j á«YÉaódG

 OÉ°üàb’G  ºYOh  õjõ©J  ‘ ºgÉ°ù«°S  É‡ ´ÉaódG

 ¥QÉW  IOÉ©°S  ÖMQh  .z.äGQÉe’G  ádhód  »æWƒdG

 ¢ù∏éŸ …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ,»æ°Sƒ◊G º«MôdG óÑY

 ¿É£∏°S ‹É©e IQÉjõH /¿RGƒJ/ …OÉ°üàb’G ¿RGƒàdG

 ∞jô©à∏d  á°Uôa  πã“  IQÉjõdG  ¿CG  kGócDƒe  ,ôHÉ÷G

 ¬Ñ©∏j …òdG ΩÉ¡dG QhódGh »YÉæ°üdG ¿RGƒJ ™ªéÃ

 á«æeC’Gh á«YÉaódG äÉYÉæ°üdG ´É£b ƒ‰ õjõ©J ‘

 øjôªãà°ùª∏d √ôaƒj …òdG ºYódG ∫ÓN øe ádhódÉH

.´É£≤dG ƒ‰ õjõ©J ‘h ∫ÉªYC’G OGhQh øjOQƒŸGh

 ™ª›h  …OÉ°üàb’G  ¿RGƒàdG  ¢ù∏›  ¿CG  ôcPh

 õjõ©J  ‘  ΩÉ¡°SEÓd  ¿É«©°ùj  »YÉæ°üdG  ¿RGƒJ

 á¡Lƒc  IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhO  ™bƒe

 ¬Ñ©∏J …òdG QhódG ï«°SÎdh äGQÉªãà°SÓd áHPÉL

 IOÉ©°S í°VhCGh .»YÉæ°üdG ´É£≤dG ‘ äÉcGöûdG

 ióe kÉ°†jCG äócCG ¬«dÉ©e IQÉjR ¿CG »æ°Sƒ◊G ¥QÉW

 äÉ°ù°SDƒŸGh äÉcöûdG ¬jóÑJ …òdG ºYódGh Ö«MÎdG

 zäGQÉeE’G ‘ ™æ°UG{ á∏ª◊ ™ªéŸG ‘ á∏eÉ©dG

 É«LƒdƒæµàdGh  áYÉæ°üdG  IQGRh  É¡à≤∏WCG  »àdGh

.áeó≤àŸG

:ΩGh-»HO

 º«∏©à∏d  äGQÉeE’G  á°ù°SDƒe  âæ∏YCG  

 »°SQóe  …R  ÉgOÉªàYG  øY  »°SQóŸG

 ,á«eƒµ◊G ¢SQGóŸG áÑ∏£d ójóL óMƒe

 ájÉ¨dh ¤hC’G á°VhôdG øe GAóH ∂dPh

 CGóÑj  ¿CG  ≈∏Y  ,öûY  ÊÉãdG  ∞°üdG

 QƒeC’G  AÉ«dhCGh  áÑ∏£dG  ≈∏Y  ¬©jRƒJ

 øª°V ∂dPh ,…QÉ÷G ¢ù£°ùZCG 15 øe

 »°SGQódG  ΩÉ©∏d  á°ù°SDƒŸG  äGOGó©à°SG

.2023-2022 πÑ≤ŸG

 ≈∏Y á°ù°SDƒŸG ¢UôM øª°V ∂dP »JCÉj

 äÉÄØdG á©«ÑW Ö°SÉæj »°SQóe …R ÒaƒJ

 ±ÓàNG  ≈∏Y  áÑ∏£dG  áaÉµd  ájôª©dG

 ÒaƒJ øª°†j ÉÃh ,á«°SGQódG º¡∏MGôe

 ÉÃ  áÑ∏£∏d  áMGôdG  •höT  øe  ójõe

 ,»°SGQódG Ωƒ«dG Ò°S á©«ÑW ™e ≥aGƒàj

 á«∏ª©dG  äÉÑ∏£àŸÉH  ∂dòc  ºgóÁh

 á©«ÑW  º¡«∏Y  É¡ªà–  »àdG  áeRÓdG

 »àdG á«Ø°üdG ÒZh á«Ø°üdG äÉWÉ°ûædG

 ≈∏Y IhÓY ,º¡°SQGóe ‘ É¡fƒ°SQÉÁ

 øeC’G  äÉWGÎ°TG  ™e  ΩÉàdG  ¬«°TÉ“

 iód  ÉgôaGƒJ  Öéj  »àdG  áeÓ°ùdGh

 äGÈàîª∏∏ª¡eGóîà°SG  óæY  áÑ∏£dG

.¢SQGóŸG ‘ º¡d áMÉàŸG á«ª∏©dG

 óMƒŸG  »°SQóŸG  …õdG  π«dO  OóMh

 ,áÑ∏£dG áaÉµd …õdG äÉØ°UGƒe ójó÷G

 ìÉJCG PEG ,á«°SGQódG ¬à∏Môe Ö°ùM πc

 º¡JÉÄa Ö°SÉæJ áÑ∏£∏d áYƒæàe äGQÉ«N

 º¡àÄ«H  ≈∏Y  ¢ùµ©æj  ÉÃ  ,ájôª©dG

 ¬°ùjôµJ ÈY »HÉéjEG πµ°ûH á«ª«∏©àdG

 É°SÉ°SCG  Èà©J  »àdGh  ,á«eÉ°S  º«≤d

 ácQÉ°ûŸG É¡eGƒb º∏©J äÉÄ«H Òaƒàd

 â°UôM  Éªc  ,IGhÉ°ùŸGh  á«°ùaÉæàdGh

 …P »°SQóe …R ÒaƒJ ≈∏Y á°ù°SDƒŸG

 áYƒªéŸ  É¡©°Vh  ÈY  ∂dPh  IOƒL

 Öéj »àdG ÒjÉ©ŸGh äÉØ°UGƒŸG øe

 πÑb øe ¬ª«ª°üJ óæY …õdÉH ÉgôaGƒJ

 º«eÉ°üàdG ‘ »YhQh .IOQƒŸG ácöûdG

 ‘ Iöüëæe ¿GƒdC’G ¿ƒµJ ¿CG Iójó÷G

 ¿ƒµJ å«ëH ,»∏ëµdGh ¢†«HC’G Úfƒ∏dG

 Óµd áÑ°SÉæeh áHPÉLh IóMƒeh áëjôe

 ºà«°Sh  .QÉªYC’G  ∞∏àîŸh  Ú°ùæ÷G

 AÉ«dhCGh  áÑ∏£∏d  »°SQóŸG  …õdG  ™«H

 áYRƒe ™«Ñ∏d GòØæe 38 ∫ÓN øe QƒeC’G

 á©HÉJh  ádhódG  ≥WÉæe  ∞∏àfl ≈∏Y

 OQƒŸG  âcQÉeÈjÉgƒdƒ∏dG  áYƒªéŸ

 äGQÉeE’G  á°ù°SDƒe  πÑb  øe  óªà©ŸG

 …õdG  »cÉëjh  .»°SQóŸG  º«∏©à∏d

 ájƒHôJ Éª«b ójó÷G óMƒŸG »°SQóŸG

 äÉbÓ©dGh §HGhôdG ájƒ≤J É¡æe áª¡e

 ºgQƒ©°Th  áÑ∏£dG  ÚH  á«HÉéjE’G

 ÖfÉL ¤EG á°SQóŸG ™ªàéŸ AÉªàf’ÉH

 äÉ«cƒ∏°ùdGh  á∏«°†ØdG  º«≤d  √õjõ©J

. º¡jód á«HÉéjE’G

:ΩGh-»HO

 ’ÉÑbEG  »HO  ‘  á«LÓ©dG  áMÉ«°ùdG  äó¡°T  

 øª°Vh Ú«dhódGh Ú«∏NGódG ≈°VôŸG øe GÒÑc

 ΩÉ©dG  ∫ÓN  á«Ñ£dG  äÉ°ü°üîàdG  ∞∏àfl

 ¿CG ócDƒj Ée 2022 …QÉ÷G ΩÉ©dGh 2021 »°VÉŸG

 »ÑdÉWh ≈°Vôª∏d á«ŸÉY á¡Lh âë°VCG IQÉeE’G

 ´É£≤dG IAÉØc ¢ùµ©jh õ«ªŸGh øeB’G AÉØ°ûà°SE’G

 á°ü°üîàŸG √QOGƒch IQƒ£àŸG ¬JBÉ°ûæÃ »ë°üdG

. ¬«a á∏eÉ©dG á«Ñ£dG ºbGƒ£dG áaÉch

 »ë°U íFÉ°S ∞dCG 630 ‹GƒM »HO â∏Ñ≤à°SGh

 äÉ≤ØædG  â¨∏H  Éª«a  ..2021 ΩÉY  ∫ÓN ‹hO

 ¿ƒ«∏e  730 áHGôb  Ú«dhódG  ≈°Vôª∏d  á«Ñ£dG

 É¡HÉ°ùM ” Ée  GPEG  á«°SÉ«b  ΩÉbQCG  »gh  ºgQO

 19-ó«aƒc{  áëFÉL  ±hô¶d  É≤ah  Égôjó≤Jh

 ÚeÉ©dG  ∫ÓN  âÑÑ°ùJ  »àdG  á«ŸÉ©dG{

 É«dhO  OƒcôdG  øe ádÉM çGóMEG  ‘ Ú«°VÉŸG

. áMÉ«°ùdG øe ´ƒædG Gò¡d

 ¿CG »HóH áë°üdG áÄ«g äÉ«FÉ°üMEG âë°VhCGh

 »HO IQÉeEG  ¤EG  Ghóah øjòdG  ÚëFÉ°ùdG  º¶©e

 ∫hódG  øe  GƒfÉc  AÉØ°ûà°SE’Gh  êÓ©dG  ±ó¡H

 ÉHhQhCG ∫hO É¡«∏J áFÉŸÉH 38 áÑ°ùæH ájƒ«°SB’G

 áFÉŸÉH  24  áÑ°ùæH  á∏≤à°ùŸG  ∫hódG  á£HGQh

 »é«∏ÿG ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hOh á«Hô©dG ∫hódGh

 øe áFÉŸÉH 55 ¿CÉH ágƒæe áFÉŸÉH 22 áÑ°ùæH

 QƒcòdG øe GƒfÉc Ú«dhódG Ú«ë°üdG ÚëFÉ°ùdG

. çÉfE’G øe áFÉŸÉH 45h

 äÉ°ü°üîàdG  IOó©àe  äGOÉ«©dG  äAÉLh

 â∏Ñ≤à°SG  »àdG  á«Ñ£dG  äBÉ°ûæŸG  áeó≤e  ‘

 ºK  áFÉŸÉH  70  â¨∏H  áÑ°ùæHh  ≈°VôŸG

 É¡«∏J áFÉŸÉH16 áÑ°ùæH á°ü°üîàŸG äGOÉ«©dG

 óMGƒdG  Ωƒ«dG  áMGôL  õcGôeh  äÉ«Ø°ûà°ùŸG

. áFÉŸÉH 14 áÑ°ùæH

 äÉ°ü°üîàdG â∏ã“ áÄ«¡dG äÉ«FÉ°üME’ É≤ahh

 Ú«ë°üdG ÚëFÉ°ù∏d ÉHòL ÌcC’G áKÓãdG á«Ñ£dG

 ÖWh áFÉŸÉH 43 áÑ°ùæH ájó∏÷G ¢VGôeC’G ‘

 AÉ°ùædG  ÖW  ºK  áFÉŸÉH  18  áÑ°ùæH  ¿Éæ°SC’G

 ¿ƒëFÉ°ùdG  πÑbCG  Éªc  ..áFÉŸÉH  16  áÑ°ùæH

 É«°SBG »g äGQÉb çÓK øe »HO ¤EG Gƒeób øjòdG

 á«ÑW äÉ°ü°üîJ ≈∏Y ∂dPh É«≤jôaCGh ÉHhQhCGh

 ΩÉ¶©dG áMGôL â∏ª°T áJhÉØàe ä’ó©Ã iôNCG

 äÉLÓYh ¿ƒ«©dG ÖWh á«∏«ªéàdG äÉMGô÷Gh

. AÉØ°ûà°SE’Gh áë°üdGh áHƒ°üÿG

 á«Ñ£dG  äÉ°ü°üîàdG  øe  áYƒª›  äó¡°Th

 ÚëFÉ°ùdG øe ∫ÉÑbE’G áÑ°ùf ‘ áXƒë∏e IOÉjR

 ≈∏Y z¿Éæ°SC’G ÖW { Pƒëà°SG å«M Ú«ë°üdG

 ¢ù∏› ∫hO øe ≈°VôŸG øe áFÉŸÉH 45 áÑ°ùf

 áÑ°ùæH ájƒ«°SB’G ∫hódG ºK »é«∏ÿG ¿hÉ©àdG

 áÑ°ùæH á«HQhC’G ∫hódG É¡«∏J áFÉŸÉH 28 â¨∏H

.áFÉŸÉH 15

      

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 15106 Oó`©dG  ̀2022  ¢ù£°ùZCG 2 AÉKÓãdG
øWƒdGQÉÑNCG

 OÉ°üàbÓd ¿óæd á«∏ch ¿É£∏°S âæH Éª°T

 åëÑdG ôjƒ£àd IójóL kÓÑ°S ¿ÉØ°ûµà°ùj

»NÉæªdG ô«¨àdG ∫Éée »a

3

 2032 IÉ«ëdG õæc ´hô°ûe óªà©j ∑QÉÑe øH ¿É«¡f

  zêójG{ h z»YÉæ°üdG ¿RGƒJ{ ™ªée QGR

 á«æWƒdG äÉYÉæ°ü∏d IQƒ£àªdG äGQó≤dÉH ó«°ûj áeó≤àªdG É«LƒdƒæµàdGh áYÉæ°üdG ôjRh

 kGójóL kGóMƒe kÉjR óªà©J »°SQóªdG º«∏©à∏d äGQÉeE’G á°ù°SDƒe

πÑ≤ªdG »°SGQódG ΩÉ©∏d

á«Ñ£dG äÉ°ü°üîàdG ∞∏àîe »a á«LÓ©dG áMÉ«°ù∏d á«ªdÉY á¡Lh »HO

:ΩGh-¿óæd

 ∫BG áØ«∏N øH ¿É£∏°S âæH Éª°T áî«°ûdG â≤àdG 

 øe  ∞dÉ–{  á°ù°SDƒŸ  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ¿É«¡f

 QÉÑc  ™e  ÚæK’G  Ωƒj  zá«ŸÉ©dG  áeGóà°S’G  πLCG

 Ωƒ∏©dGh  OÉ°üàbÓd  ¿óæd  á«∏c  ‘  ÚdhDƒ°ùŸG

 ∫É› ‘ ácÎ°ûŸG Oƒ¡÷G á°ûbÉæŸ á«°SÉ«°ùdG

.»NÉæŸG Ò¨àdÉH á°UÉÿG çƒëÑdG ôjƒ£J

 çÉëHC’  ΩÉãfGôZ  ó¡©e{  Éª°T  áî«°ûdG  äQGRh

 ¿óæd á«∏c ¬à°ù°SCG …òdG ,{ áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG

 Ú«ŸÉY AGÈN ™ªL ±ó¡H 2008 ΩÉY OÉ°üàbÓd

 ,á«dhódG á«ªæàdGh ,É«aGô¨÷Gh ,á«dÉŸG ä’É› ‘

 Ò¨àdG  ádCÉ°ùe  á÷É©Ÿ  »°SÉ«°ùdG  OÉ°üàb’Gh

.»NÉæŸG

 ∫É› ‘ IóFGôdG »gh - Éª°T áî«°ûdG ¿CG ôcòj

 äQó°U »àdG áÑJÉµdGh ,á«fÉ°ùfE’G á£°ûfC’Gh ,∫ÉªYC’G

 äÉª¶æŸG øe nójó©dG â°ù°SCG - äÉØdDƒe IóY É¡d

 ‘  áeGóà°S’G  Oƒ¡L  áØYÉ°†e  ‘  ºgÉ°ùJ  »àdG

 ôjƒ£J ‘ kÉjõcôe kGQhO âÑ©d Éªc ,§°ShC’G ¥öûdG

 ,ñÉæŸÉH  á°UÉÿG  á«æWƒdG  πª©dG  äÉ«é«JGÎ°SG

 πÑ°S OÉéjEGh ,äGQÉeE’G ‘ …ôFGO OÉ°üàbG AÉæH ÈY

 IQGOEG ¢ùdÉ› ‘ Ú°ùæ÷G ÚH ¿RGƒàdG ≥«≤ëàd

.äÉ°ù°SDƒŸG

 á«aÉ°ûµà°SG  äÉ°TÉ≤f  ‘ Éª°T  áî«°ûdG  âcQÉ°Th

 ,¿Òà°S  ¢S’ƒµ«f  OQƒ∏dG  ™e  iƒà°ùŸG  á«dÉY

 ,OQhh  ÜƒHh  ,çÉëHCÓd  ΩÉãfGôZ  ó¡©e  ¢ù«FQ

 π«eõdG ,∑ÒH ¢TƒLh ,∫É°üJ’Gh äÉ°SÉ«°ùdG ôjóe

 π«eõdG ,QõjhQ Qƒàµ«ah ,äÉ°SÉ«°ùdG ¿hDƒ°ûd ΩóbC’G

 á«Ø«c ∫ƒM äõcôJ ,ó¡©ŸG ‘ çÉëHC’G ¿hDƒ°ûd

 ∫É› ‘ áØãµŸG É¡à£°ûfCG ÚH ≥«°ùæàdGh ≥«aƒàdG

 ‘ º¡°ù oj ÉÃ ,ó¡©ŸG πªY ÚHh áÄ«ÑdGh áeGóà°S’G

 Ò¨àH á°UÉÿG á«ŸÉ©dG äÉ°SÉ«°ùdG õjõ©Jh áZÉ«°U

.ñÉæŸG

 ¿hÉ©àdG  á«ªgCG  ±GôWC’G  ∞∏àfl  äócCGh

 äGQOÉÑŸ  πjƒªàdG  Oƒ¡L  QÉØæà°S’  »é«JGÎ°S’G

 ,¢UÉÿGh  ΩÉ©dG  ÚYÉ£≤dG  Óc  øe  áeGóà°S’G

 ·C’G Gô“Dƒe ¬Ñ©∏j ¿CG ô¶àæ oj …òdG …QƒëŸG QhódGh

 /COP28 h COP27/ »NÉæŸG Ò¨à∏d IóëàŸG

 ,ΩÉ©dG Gòg ôNGhCG ‘ öüe Éª¡Ø«°†à°ùà°S ¿Gò∏dG

.2023 ΩÉY IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’Gh

 /COP28/  ô“Dƒe  ¿CG  ¤EG  ´ÉªàL’G  ¢ü∏Nh

 AGôLE’  äÉeƒµë∏d  ká°Uôa  ¢UÉN  πµ°ûH  ¿ƒµ«°S

 AÉØjE’G ‘ π°UÉ◊G Ωó≤àdG º««≤J ¤EG ±ó¡j OôL

 Éª«a ájôØ°U äÉKÉ©ÑfG ‘É°U ≥«≤– ‘ ÉgOƒYƒH

 πªY QÉWEG ôjƒ£àd ’OÉÑàe ÉeGõàdG ¿ÉÑfÉ÷G ióHCG

 áeÉbEGh ábÉ£dG ∫É› ‘ ÒaƒàdG πÑ°S õØë ojh Qƒ∏Ñj

 IóëàŸG áµ∏ªŸG øe πc ‘ á«LƒdƒæµJ ™jQÉ°ûe

 Ò¨à∏d …ó°üà∏d IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhOh

.»NÉæŸG

 ∫BG  áØ«∏N øH ¿É£∏°S âæH Éª°T áî«°ûdG âdÉbh

 IOƒ©dG øµ oÁ ’ kGójó¡J ñÉæŸG áeRCG πµ°û oJ : ¿É«¡f

 πÑ°S øY åëÑf ¿CG …Qhö†dG øeh ,ÉæÑcƒµd ¬æY

 É¡æe ∞«ØîàdGh Ò¨àdG Gòg äGÒKCÉJ IQGOE’ IójóL

 ¿Éc óbh ,∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdG ∫ÓN øe ¿ÉµeE’G Qób

 ΩÉãfGôZ ó¡©e IQÉjõd ≈YOoCG ¿CG ±öûdG »YGhO øe

 πµ°ûH  ™∏WCGh  áÄ«ÑdGh  »NÉæŸG  Ò¨àdG  çÉëHC’

 ó¡©ŸG ¬H Ωƒ≤j …òdG ô¡ÑŸG πª©dG ≈∏Y öTÉÑe

 á÷É©e ‘ ióŸG Ió«©H ∫ƒ∏M ≥«Ñ£Jh OÉéjE’

 √òg  QGôªà°SG  ¤EG  ™∏£JC’  ÊEGh  ,»NÉæŸG  Ò¨àdG

 OÉ°üàbÓd ¿óæd á«∏c ≥jôØH Ö«MÎdGh äÉ°ûbÉæŸG

 ·C’G …ô“Dƒe ‘ ¬àcQÉ°ûe AÉæKCG §°ShC’G ¥öûdG ‘

.»NÉæŸG Ò¨à∏d IóëàŸG

 ∫É°üJ’Gh äÉ°SÉ«°ùdG ôjóe ,OQhh ÜƒH ∫Éb ,√QhóH

 »≤à∏f ¿CG ÉfQhöS »YGhO øe ¿Éc ó≤d :ó¡©ŸG ‘

 øe ójõŸG ™«é°ûàd É¡££N ´Éª°Sh Éª°T áî«°ûdÉH

 É¡fCG kÉë°VGh hóÑjh ,áeGóà°S’G ∫É› ‘ QÉªãà°S’G

 ±É°ûµà°SG ¤EG ™∏£àf øëfh ,É¡∏ª©H ájÉ¨∏d áaƒ¨°T

.áæµªŸG ºYódGh ¿hÉ©àdG ä’É›

 ∫É› ‘ áëLÉædG äGOÉ«≤dG øe Éª°T áî«°ûdG ó© oJh

 É¡fƒc  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  ,ÊÉ°ùfE’G  πª©dGh  ,∫ÉªYC’G

 ∞≤J »gh ,∫ÉªYC’G øe ójó©dG É¡d äQó°U áÑJÉc

 ‘ º¡°ù oJ »àdG äÉ°ù°SDƒŸG øe ójó©dG ¢SCGQ ≈∏Y

 ,§°ShC’G ¥öûdG á≤£æe ‘ áeGóà°S’G IóæLCG õjõ©J

 π°†aCG  ⁄ÉY ≥∏ÿ Éª°T áî«°ûdG  ìƒªW iOCG  óbh

 IòaÉf IÒ°üH øe ¬H ™àªàJ Éeh ,πÑ≤à°ùŸG ∫É«LC’

 ‘ IóFGôc É¡àfÉµe ï«°SôJ ¤EG »é«JGÎ°SG ÒµØJh

 ∫É›  ‘  á«æWƒdG  πª©dG  äÉ«é«JGÎ°SG  ôjƒ£J

 ,…ôFGO  OÉ°üàbG  AÉæHh  ,»NÉæŸG  Ò¨àdG  áëaÉµe

 ‘  á«°ùæ÷G  ÚH  ¿RGƒàdG  ≥«≤ëàd  πÑ°S  íàah

.äÉ°ù°SDƒŸG IQGOEG ¢ùdÉ›

 ∞dÉëà∏d ájò«ØæJ á°ù«Fôc ÉgQhO ¤EG áaÉ°VE’ÉHh

 Éª°T  áî«°ûdG  ¿EÉa  ,á«ŸÉ©dG  áeGóà°S’G  πLCG  øe

 ,z50GQhQhCG{  á°ù°SDƒŸ  ∂jöûdG  ¢ù°SDƒŸG  »g

 ∫Éª°Th §°ShC’G ¥öûdG â«°ùjQ{ ácöT á°ù°SDƒeh

 âæH Éª°T áî«°ûdG äGQOÉÑe{ á°ù°SDƒeh ,zÉ«≤jôaCG

 ¢ù∏›{ ‘ Iƒ°†Y É¡fCG Éªc ,záeGóà°SÓd ¿É£∏°S

 ¢ù∏éŸG ‘h ,äGQÉeE’G ádhO ‘ z…ôFGódG OÉ°üàb’G

 ,á«Ä«ÑdG äÉ°SÉ«°ùdGh ÚfGƒ≤∏d π«j õcôŸ …QÉ°ûà°S’G

 á≤£æŸ »ÁOÉcC’Gh »YÉæ°üdG …QÉ°ûà°S’G ¢ù∏éŸGh

 ,2020 ΩÉY ‘h ,É«≤jôaCG ∫Éª°Th §°ShC’G ¥öûdG

 á°ù«FQ AGö†ÿG á«æHCÓd äGQÉeE’G ¢ù∏› ÉgQÉàNG

.¬d ájôîa

 »àdG  êOÈª«c  á©eÉL  áéjôN  Éª°T  áî«°ûdGh

 IOÉjôdG ‘ Òà°ùLÉŸG IOÉ¡°T ≈∏Y É¡æe â∏°üM

 äÓéŸG  øe  OóY  ‘  âªgÉ°S  óbh  ;á«Ä«ÑdG

 ºYO  ‘  ôªà°ùJh  ,∫ÉéŸG  Gòg  ‘  á«ÁOÉcC’G

 ⁄É©dG ∫ƒMh á≤£æŸG ‘ áeGóà°ùŸG äÉMÓ°UE’G

.Iôªà°ùŸG äÉcQÉ°ûŸGh …OÉ«≤dG ÒµØàdG ∫ÓN øe

∫ÉÑ≤à°S’G ∫ÓN ∑QÉÑe øH ¿É«¡f

IQÉjõdG ∫ÓN ôHÉ÷G ¿É£∏°S

 ¢UôëJ IQGRƒdG

 á©HÉàe ≈∏Y

 äÉYÉ£≤dG πc

 πª©dGh á«YÉæ°üdG

 õjõ©J ≈∏Y

 É¡MÉéf

 áª«≤dG èeÉfôH

 áaÉ°†ªdG á«æWƒdG

 õ«ØëJ »a ºgÉ°ùj

 äÉcô°ûdG ∫ÉªYCG

 øjOQƒªdGh

 ø««∏ëªdG

 ≈∏Y õcôJ IQGRƒdG πªY á«é¡æe  :ôHÉédG ¿É£∏°S .O

ΩGóà°ùªdG ƒªædG õjõ©àH IOÉ«≤dG äÉ¡«LƒJh ájDhQ ò«ØæJ
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الثالثاء  ٢  اغسطس ٢٠٢٢ـ العـدد ١٥١٠٦                  
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ال�شارقة-وام:

 تســلمت دائرة شــؤون الضواحي والقرى 
بالشارقة مبنى مجلس ضاحية خور كلباء يف 
العامة  األشغال  دائرة  مدينة كلباء من جانب 
بالشارقة ليكون املجلس الرابع عرش يف إمارة 

الشارقة والثالث يف مدينة كلباء.
سلطان  بن  ماجد  الشيخ  املبنى  تسليم  حرض 
الضواحي  شــؤون  دائرة  رئيس  القاســمي 
السويدي  شاهني  بن  عيل  واملهندس  والقرى 
وعبد  بالشارقة  العامة  األشغال  دائرة  رئيس 
الله ســليمان الكابوري مدير إدارة شــؤون 
والقرى  الضواحي  شــؤون  بدائرة  املجالس 
كلباء  املنصوري مدير فرع  واملهندسة بشاير 

يف دائرة األشغال .
ويتميز مبنى املجلــس بطراز عمراني محيل 
وعرصي بجانــب مرافق رحبة تلبي مختلف 
االحتياجات االجتماعية التي تقدمها املجالس 
املهام والخدمات  إىل جانب احتضانها ملختلف 

املقدمة لألهايل واألرس.
و يقــام املجلــس عىل مســاحة /5260/ 

املبنى  مســاحة  بلغت  فيمــا  مربعــا،  مرتا 
/1154/ مرتا مربعا ويضم املبنى مجلســًا 
رئيســياً ومجلسني فرعيني وغرف الخدمات 
باإلضافة  للموظفــني  مكاتب   /6/ وعــدد 
إىل مكتــب وقاعة اجتماعــات لألعضاء كما 

إنشاء أســوار ديكورية للمجلس وإنشاء  تم 
وغرف  الخدمي  امللحق  مع  للسيارات  مواقف 

الخدمات.
افتتاح  أهمية  القاســمي  ماجد  الشيخ  وأكد 
مجلــس ضاحية خور كلباء حيث ســيعمل 

تعزيز  إىل  الهادفة  الضواحي  مجالس  بجانب 
أوارص الرتابــط االجتماعــي بني األهايل من 
التي  واملناسبات  والفعاليات  امللتقيات  خالل 
تجمعهــم يف املجالس و رصــد احتياجاتهم 
مختلف  يف  ومقرتحاتهم  أفكارهم  ومناقشة 

املجاالت ورفعها لجهة اتخاذ القرار.
يف  الرابع عرش  املجلــس هو  أن هذا  وأوضح 
بعد  كلباء  مدينة  يف  والثالث  الشــارقة  إمارة 
البيئة  وســيوفر  وسهيلة  الســاف  مجليس 
الداعمــة ملا تقــوم به مجالــس الضواحي 
قاعات  إتاحة  يف  تتمثــل  وخدمات  أدوار  من 
املجالــس للمناســبات االجتماعيــة وكذلك 
تخدم  بربامج  الحكومية  الدوائر  اســتضافة 
باباً  املجلــس  يعترب  كمــا  الضواحي  أهــايل 
مفتوحاً ملناقشــة مقرتحــات أهايل ضاحية 
خــور كلباء ورصد ومتابعة احتياجاتهم بما 
الضواحي  مجالس  اختصاصات  مع  يتماىش 

والقرى.
من جهته، أكد رئيس دائرة األشــغال العامة 
بالشــارقة أن املجلــس يقع ضمــن الخطة 
التنموية للدائرة الســاعية للوصول إىل أرقى 
ويتم  الحياة  أوجــه  مختلف  يف  املســتويات 
محلية  عمرانية  بطرز  املجالس  هذه  إنشــاء 
وعرصية، و توزيع مرافقها بشكل يلبي عدة 
والخدمات  مهامها  مع  وتتناسب  احتياجات 

التي تعمل عىل تقديمها.

اأبوظبي-وام:

 تحت رعاية صاحب الســمو الشــيخ 
محمد بن زايــد آل نهيان رئيس الدولة 
برنامج خليفة  ينظــم  الله«  »حفظــه 
للتمكــني »أقــدر« النســخة الرابعــة 
من مبــادرة »تمكني قادة املســتقبل« 
األكاديمية  يف  صيفي  بمعســكر  وذلك 
العســكرية الربيطانية امللكية »ســاند 

هريست«.
إعداد  يف  اإلســهام  إىل  املبــادرة  تهدف 
جيل يكتسب مهارات القيادة والقدرات 
الكليات  أعرق  من  الشخصية  واملهارات 

واملعاهد العاملية.
عليه  يــرشف  الذي   - املعســكر  يضم 
برنامج خليفة للتمكني » أقدر« - 104 
بينهم  واإلناث  الذكور  من  مشــاركني 
10 طلبة من اململكة املتحدة يشاركون 
يف  اإلمارات  دولــة  من  نظرائهــم  مع 
العاملي  التالقي  تعزيــز  بهدف  املبادرة 
بني الشــباب وتبادل املعارف والخربات 
تهمه  التي  القضايــا  بشــأن  والحوار 
أكاديميني وخرباء  وذلك تحــت إرشاف 
من أكاديمية » ساند هريست« العريقة.

تضــم مجموعات املشــاركني فئة من 
يف  والرشطية  العسكرية  الكليات  طلبة 
كليات  والشــارقة ومن  أبوظبي ودبي 
و«خليفة   « العســكرية  الثاني  »زايــد 
بن سعيد  »راشــد  و   « الجوية  زايد  بن 
من  مجموعات  جانــب  إىل  البحريــة« 

الناشئة وشباب من اإلمارات.
لشــباب  الفرصــة  املبــادرة  وتقــدم 
وممارسات  معارف  الكتساب  اإلمارات 
من أرقى املعاهد القيادية والعســكرية 
من أجــل تعزيز الثقة بالنفس لتحقيق 
الطموحــات ورفع مســتوى املهارات 
القيادية للمنتســبني مثــل القدرة عىل 
مواجهة  و  االســتماع  و  البناء  الحوار 
التحديــات خــالل الربامــج املكثفــة 
التعامل  يف  القيادية  مهاراتهم  وتطوير 
عىل  الضــوء  إلقاء  جانــب  إىل  معهــا 
التعرف  القيادية والعسكرية و  النماذج 
تســتهدف  بها.  املتعلقة  القيــم  عــىل 
اإلمارات  النشء يف دولة  املبادرة تمكني 
والتقدم  البناء  مسرية  يف  بدوره  ليسهم 
لتحقيق  إيجابية ومواطنة فاعلة  بروح 
الشــباب  تمكني  يف  الدولة  قيادة  رؤية 
.. و تشــمل عدة فعاليات داخل الدولة 

وخارجها من بينها معسكرات تدريبية 
مكثفة عىل مســتوى عاٍل من التدريب 
إمكانياتهم  بتطوير  الراغبني  للشــباب 
حيث  التحديات  ومواجهــة  وقدراتهم 
يمارســون تدريبات مهنيــة احرتافية 
وفــق تجربة تعليمية فريدة من نوعها 
يف هذه األكاديمية العريقة تحت إرشاف 
بناء  عــىل  يعملون  عامليــني  مدربــني 

مهارات القيادة والعمل الجماعي.
املستشار  سعادة  قال  املناســبة  وبهذه 
إبراهيم الدبل الرئيس التنفيذي لربنامج 
» ماضون   : »أقــدر«  للتمكني  خليفــة 
يف مبادراتنــا وخططنــا الوطنية وفق 
أهــداف الربنامج الرامية إىل تعزيز قيم 
شــباب اإلمارات ومهاراتهم وقدراتهم 
التي  الرشــيدة  القيادة  رؤية  إطــار  يف 
الشباب لإلسهام يف  تحرص عىل تمكني 
مســرية التنمية الشاملة التي تشهدها 
اإلبداع  عىل  يقــوم  وفكر  بوعي  بالدنا 
مع  التعامل  عــىل  والقدرة  واالبتــكار 

التحديات وتجاوزها«.
وأضاف أن املبادرة تستهدف اإلسهام يف 
تأهيل مجموعات من أجيال املســتقبل 
وفــق معايري عاملية للقيادات الشــابة 

وصقل  واالنتماء  الــوالء  قيم  تعزيز  و 
وتعزيز  للمشاركني  الشخصية  املهارات 
مفاهيم  وترسيخ  النفس  عىل  االعتماد 
العمل الجماعــي وروح الفريق الواحد 

واملهارات القيادية ألجيال املستقبل.
الكتبي  ســلطان حارب  قال  من جهته 
للتمكني  العام لربنامج خليفة  املنســق 
»أقدر« إن املبادرة تهدف يف أحد جوانبها 
اإليجابية  والسلوكيات  القيم  تعزيز  إىل 
إىل جانب املهارات القيادية لدى الشباب 
الشباب  من  نظرائهم  مع  يلتقون  وهم 
وذلك  أكاديمية  علميــة  بيئة  يف  العاملي 
املجاالت  يف  مختصني  وإرشاف  بحضور 

القيادية.
وأشــار إىل أن برنامــج » أقدر« معني 
بتعزيز السلوكيات وقيم العطاء والوالء 
واالنتمــاء من خالل مبــادرات ترتكز 
الحديث  العــرص  مهارات  توفــري  عىل 
يف  اإلسهام  أجل  من  الطموح  للشــباب 
مهارات  وبناء  املرشق  املســتقبل  رسم 
الغد عــرب االطالع و اكتســاب العلوم 
والذكاء  الحديثة  التقنيات  من  املتقدمة 
االصطناعي واســترشاف املستقبل من 

أجل إيجاد حلول لتحديات املستقبل.

يومية .. �شيا�شية .. م�شتقلة
الثالثاء ٢ أغسطس ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥١٠٦

اأخبار الوطن 5
اآدم القا�س��مي بط��اً لتح��دي الق��راءة 

العربي في تون�س

تونس-الوحدة:
القاسمي  آدم  الطالب  العربي  القراءة  تحّدي  تّوج   
لدورته السادســة عىل مستوى الجمهورية  بطالً 
35422 طالبــا وطالبة من  بني  التونســية من 
4800 مدرسة شاركوا يف املرشوع القرائي األكرب 
من نوعه لتعزيز مكانة اللغة العربية واســتعادة 
دورها الريــادي يف النتاج املعريف والعلمي والثقايف 

والحضاري.
وتم تتويج بطل تحدي القراءة العربي واملدرســة 
املتميزة واملرشف املتميز عىل مستوى تونس خالل 
احتفاليــة ختامية أقيمت يف العاصمة التونســية 
السيد فتحي  التونيس  الرتبية  بحضور معايل وزير 
املستشــار  آل عيل،  وليد  والدكتــور  الّســالوتي، 
بمؤسســة مبادرات محمد بن راشــد آل مكتوم 
العامليــة، الجهة املنظمة لتحــدي القراءة العربي 
ومشاركة عدد من املسؤولني والرتبويني القائمني 

عىل املبادرة واملشاركني فيها.
منطقة  1934« من  مارس   2« وفازت مدرســة 
طبلبة التعليمية بلقب املدرســة املتميزة يف الدورة 
السادســة من تحدي القراءة العربي عىل مستوى 
الجمهورية التونسية، تالها يف املركز الثاني مدرسة 
»االمتياز ابن ســينا الكبارية« من منطقة تونس 
الثالث مدرســة »محمود  املركز  التعليمية، ويف   1

املسعدي تربسق« من منطقة باجة التعليمية.
وكان لقب املرشف املتميز عىل مستوى تونس من 
 3100 القيزاني من بني  نصيب األستاذ ســفيان 
الطالب  تمكــني  يف  شــاركوا  ومرشفة  مــرشف 
املشاركني يف التحدي من مختلف أنحاء تونس، تاله 
يف املركز الثاني األستاذ وسام شوشان، ويف املركز 

الثالث األستاذة سهام قادري.

»اأقدر« ينظم الن�شخة الــ 4 لمبادرة »تمكين قادة الم�شتقبل« 
بالتعاون مع »�شاندهير�شت«

دبي-وام:

 ترأســت معــايل حصــة بنــت 
تنمية  وزيــرة  بوحميد  عيــى 
لفريق  األول  االجتمــاع  املجتمع 
للتطوع  الوطنية  الفــرص  عمل 
ممثلني  ضم  الذي  األزمات  خالل 
للطوارئ  الوطنيــة  الهيئة  عــن 
واألزمات والكوارث ومؤسســة 
اإلمــارات إىل جانــب عــدد من 
جهود  بدعــم  املعنية  الجهــات 

التطوع عىل مستوى الدولة.
معايل  وجهت  االجتمــاع  وخالل 
بوضع  املجتمع  تنميــة  وزيــرة 
ملعالجة  املقبلة  للمرحلــة  خطة 
املناطق  يف  والسيول  األمطار  آثار 
الرشقيــة فيمــا يخــص تأهيل 
من  املترضرة  املناطــق  وتنظيف 
مع  وبالتعاون  املتطوعــني  قبل 

الجهات املختصة.
جــاء ذلك يف أعقاب إطالق حملة 
الشوارع  لتنظيف  بيد"  يدا  "معا 
واملناطــق املتــرضرة يف إمــارة 
مع  بالتنســيق  وذلك  الفجــرية 
خالل  وأعلن  الفجــرية.  حكومة 
أكثر من  االجتماع عن استقطاب 
ومدربني  مسجلني  متطوع   500
من خالل املنصة الوطنية للتطوع 
للمشــاركة  "متطوعني.امارات" 
األحد  يوم  بــدأت  التي  الحملة  يف 
األهداف  تحقيق  لحني  وتســتمر 
املوضوعــة وذلــك بالتعاون مع 

للطوارئ  الوطنية  الهيئة  من  كل 
واألزمــات والكــوارث وهيئــة 
ووزارة  اإلماراتي  األحمر  الهالل 
اإلمارات  ومؤسســة  الداخليــة 
األشغال  ودائرة  الفجرية  وبلدية 

بالفجرية.
مناقشة  االجتماع  خالل  تم  كما 
الجهود  إسناد  يف  املتطوعني  دور 
جاهزيتهم  وتأكيــد  الوطنيــة 
خالل املرحلة املقبلة. واإلشــادة 
بمــا يقدمونه من مهــام تعزز 
والتنموية  الوطنيــة  اإلنجازات 
دولة  حكومــة  رؤية  وتعكــس 
القيادة  وتوجيهــات  اإلمــارات 

تواكب  استرشافية  برؤية  للعمل 
التوجهــات املســتقبلية يف دولة 
اإلمــارات. وأكــد االجتماع عىل 
التجارب  من  االســتفادة  أهمية 
يضمن  بما  والدروس  والتحديات 
مختلف  لتجاوز  دائماً  الجهوزية 

التحديات املستقبلية.
الســياق وضمن جهود  ذات  ويف 
بالتعاون  املجتمع  تنميــة  وزارة 
الحكومية  الجهــات  مختلف  مع 
والقطاع  واملحليــة  االتحاديــة 
بإيواء  املدني  الخاص واملجتمــع 
األمطار  مــن  املتــرضرة  األرس 
الرشقية  املناطــق  يف  والســيول 

إيواء مؤقتة  إىل مواقــع  بالدولة 
والشــقق  الفنادق  مــن  عدد  يف 
واإلمارات  املناطــق  يف  الفندقية 
الوزارة جهودها  املجاورة عززت 
اســتثنائية  بخدمات  امليدانيــة 
لدعم  املتطوعني  من  عدد  يؤديها 

نقل وخدمة األرس املترضرة.
بالتعــاون  الــوزارة  ووفــرت 
من   145 اإلمــارات  مؤسســة 
املدربني  املســجلني  املتطوعــني 
الوطنية  "املنصــة  يف  واملؤهلني 
وترسيــع  لتنظيــم  للتطــوع" 
عملية نقل وتأمني وخدمة األرس 

املترضرة.

ح�شة بوحميد تتراأ�ص الجتماع الأول لفريق عمل الفر�ص 
الوطنية للتطوع خالل الأزمات

ال�شارقة: �شوؤون ال�شواحي والقرى تت�شلم مجل�ص �شاحية خور كلباء

650 متطوعاً ومتطوعة ين�سمون اإلى مبادرة 
مكتب �سمو ولي عهد الفجيرة 

»معكم يدًا بيد« في يومها الأول

الفجرية-وام:

انطالًقا من اهتمام وحرص صاحب 
محمد  بــن  حمد  الشــيخ  الســمو 
حاكم  األعىل  املجلس  عضو  الرشقي 
يف  واملقيمني  باملواطنــني  الفجــرية 
اإلمارة، وبدعم ومتابعة من ســمو 
الشــيخ محمــد بن حمــد الرشقي 
ويل عهــد الفجرية، عقــد االجتماع 
التنســيقي األول النطــالق مبادرة 
ســعادة  برئاســة  بيد«  يًدا  »معكم 
سالم الزحمي مدير مكتب سمو ويل 
خالد  العقيد  وحضور  الفجرية،  عهد 
الدفاع  إدارة  مديــر  الحمودي  ربيع 
واملهندس  باإلنابة،  الفجــرية  املدني 
محمد ممثل دائرة األشغال والزراعة 

باإلمارة، وقادة الفرق التطوعية.
العمل  خطة  وضع  االجتماع  يف  وتم 
متطوًعا   650 بمشاركة  التطوعية 
ومتطوعة مــن املواطنني واملقيمني 
من كافة أنحاء الدولة، للمشاركة يف 
إزالــة األرضار الناجمة عن األحوال 

الجوية التي شهدتها اإلمارة.
التطوعية  الفــرق  مئــات  وبــدأت 
مع  بالتعاون  املتطوعــون  واألفراد 
مرحلة  يف  اإلمارة  يف  املعنية  الجهات 
التعايف وعمليات دعم األرس املترضرة 
الطرق  وتنظيف  اإليــواء،  مراكز  يف 
الســيول  خلفتها  التي  اآلثار  وإزالة 
لها  تعرضت  التي  الغزيرة  واألمطار 
إمارة الفجرية، تمهيًدا إلعادة ســري 

الحياة الطبيعية فيها.
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اأبوظبي-وام:
التوعويــة ملكافحة  الحملة   توســعت 
أبوظبي  أطلقها مركز  التــي  املخدرات، 
واملجتمعيــة  القانونيــة  للتوعيــة 
»مســؤولية« بدائرة القضاء، لتشــمل 
واألفــام  التثقيفيــة  املــواد  عــرض 
التوعوية يف املراكز التجارية يف أبوظبي، 
بهدف الوصول إىل رشيحة واســعة من 
مختلف فئــات املجتمع، لتعزيز املعرفة 
تحقيق  يضمن  بمــا  املخاطر،  تلك  إزاء 
الوقوع يف  للحماية من  الوقائــي  الدور 

براثن التعاطي واإلدمان.
الجهود  ضمــن  الخطوة  هــذه  وتأتي 
الحملة  أهــداف  لتحقيــق  املتواصلــة 
املوســعة التي انطلقت يف شــهر مايو 
تنفيذاً  أشهر،  ستة  ملدة  وتستمر  املايض 
لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد 
الوزراء،  مجلس  رئيس  نائب  نهيان،  آل 
دائرة  رئيــس  الرئاســة،  ديوان  وزير 
الثقافة  برتســيخ  أبوظبي،  يف  القضاء 
القانونية ونــر الوعي املجتمعي، بما 
واالســتقرار  األمن  عىل  الحفاظ  يدعم 

وحماية أفراد املجتمع.
األســباب  توضيح  عىل  الحملة  وتركز 
سواء  املخدرة،  املواد  تعاطي  إىل  املؤدية 
تعلقــت باألســباب الفرديــة الخاصة 
األرسية  األسباب  أو  املتعاطي،  بشخص 

كالتفكك األرسي، أو األسباب املجتمعية 
كعــدم الوعي بالتريعــات والقوانني 
اآلثار  بيان  مع  الفعل،  هذا  عىل  املعاقبة 
كانت  التعاطي ســواء  املرتتبــة عــىل 
كاضطراب  النفســية  بالصحة  متعلقة 
النوم، األوهام، القلق، االكتئاب، التوتر، 
جســدية،  صحية  آثار  أو  واالنطوائية، 

العام  واإلجهــاد  القلــب  كاضطــراب 
والصداع وااللتهابات الرئوية.

ســبل  عىل  التوعوية  الحملة  تركز  كما 
الوقايــة والتعــايف مــن آفــة تعاطي 
وبيان  العقليــة،  واملؤثرات  املخــدرات 
املــؤرشات الدالة واآلثــار الناجمة عن 
بالجانب  التعريــف  إىل  إضافــة  ذلــك، 

مساعدة  وكيفية  والتريعي،  القانوني 
العــاج من دون  املتعاطــي عىل تلقي 
تقديمه للمحاكمة، مع تســليط الضوء 
الترصف عند  الوالدين وكيفية  عىل دور 
خال  من  األبناء،  أحد  تعاطي  اكتشاف 
املستمرة  واملتابعة  مساندته  عىل  العمل 

التأهيل. لدعم برامج إعادة 

 أبوظبي-وام:

 تتخذ دولــة اإلمارات من آراء جمهور 
املتعاملــني يف امليــدان معيــارا لقياس 
مدى جــودة خدماتها يف املجاالت كافة 
السنوات  خال  عملت  ذلك  ســبيل  ويف 
متكاملة  منظومة  تأسيس  عىل  املاضية 
الســتراف  معه  التواصل  قنوات  من 
رؤيته يف عملية تطوير وتعزيز خدماتها 
ضمــن بيئة تفاعلية تفــي إىل تعزيز 

سعادة املجتمع.
ومروع  الــرأي  اســتطاعات  وتعد 
الوســائل  أبرز  أحد  الرسي  املتســوق 
التي تعتمدهــا الدولة لتكريس مفهوم 
"الحكومة الذكية" التي تستمع إىل آراء 
أي وقت وأي  املتعاملني والجمهــور يف 
لإلســهام  الباب  أمامهم  وتفتح  مكان 
املبــادرات يف جميع مفاصل  يف صياغة 

العمل الحكومي.
النماذج  إمارات.. واحدة من  شــارك – 
املضيئة يف تعزيز التواصل مع الجمهور 
لحكومة  الرسمية  البوابة  تتيحها  التي 
املتحدة، والتي  العربية  اإلمــارات  دولة 
عىل  بالتصويــت  للجمهــور  تســمح 
مجموعة واسعة من استطاعات الرأي 

والتقييمــات حول مواضيــع متنوعة 
والجهات  الــوزارات  بجميــع  تتعلــق 

االتحادية يف الدولة.
تجريها  التي  الرأي  استطاعات  وتتميز 
جوانب  ملختلــف  بمامســتها  البوابة 
من  بدءا  املجتمع  ألفراد  اليومية  الحياة 
مواضيع اإلســكان والتوظيف وأنظمة 
والطاقة،  والبيئة  النقل  ووسائل  العمل 
والســفر  التحتيــة  بالبنيــة  مــرورا 
دولة  إىل  االنتقال  وكيفيــة  والجوازات 
واملال  االقتصاد  إىل  وصــوال  اإلمارات، 
والشؤون االجتماعية والعدل والسامة 
الخريية  واألعمال  والسياحة  والقانون، 

واإلنسانية.
ومــن أبرز اســتطاعات الــرأي التي 
اســتطاع  مؤخرا،  البوابة،  طرحتهــا 
الجمهور  التي يفضلها  الوســيلة  حول 
الحكومية،  الجهــات  مــع  للتواصــل 
واســتطاع حول جدية تعامل الجهات 
الحكومية مع شكاوى املتعاملني، وأخر 
الرســمية  للبوابة  العام  املظهــر  حول 
لحكومــة اإلمارات، واســتطاع حول 
مدى الثقة بالدفع اإللكرتوني لرســوم 

الخدمات الحكومية يف اإلمارات.
القائمــة  وانطاقــاً مــن سياســتها 

البوابــة نتائج  عــىل الشــفافية تتيح 
لاطــاع  للجمهــور  االســتطاعات 
أظهرت  املثــال  ســبيل  وعىل  عليهــا، 
أن  للبوابة  األخرية  االستطاعات  نتائج 
62،28 باملائــة من الجمهور يفضلون 
الربيد اإللكرتوني وســيلة للتواصل مع 
 67 نحو  عرب  فيما  الحكومية،  الجهات 
باملائة من الجمهور عن ثقتهم بمستوى 
بالتعامل  الحكوميــة  الجهــات  جدية 
تجاوزت  فيما  املتعاملني،  شــكوى  مع 
نســبة الذين يثقون بالدفع اإللكرتوني 

93 باملئة. للخدمات الحكومية 
وبدوره لعب مروع "املتسوق الرسي" 
دفع عجلة  يف  أساسياً  دوراً  إطاقه  منذ 
تحسني خدمة العماء، من خال قياس 
من  املؤسســات  داخل  خدمتهم  جودة 
أنفســهم  العماء  وتجربة  نظر  وجهة 
و يضــم املروع عــرات اآلالف من 
األشخاص الذين يتبعون رئاسة مجلس 
الوزراء، وعدد مــن األجهزة االتحادية 

األخرى.
الرسي  املتســوق  نتائــج  وتســتثمر 
الحكومية،  الجهــات  أداء  تحســني  يف 
حول  تتمحور  ثقافة  وبناء  وترســيخ 
أولوية  باعتبارهــا  املتعاملني  خدمــة 

املتســوق  عمل  ويتمثل  الحكومة،  لدى 
عىل  واالطاع  ومتابعة  بمراقبة  الرسي 
كيفية تعامــل املوظفني مع املتعاملني، 
ومتطلبات  بإجراءات  معرفتهم  ومدى 
عملهم،  جهــة  من  املقدمة  الخدمــات 
وبســاطة  وضوح  مدى  إىل  والتعــرف 
املتطلبــات واإلجــراءات للحصول عىل 
الخدمــة، ويتم الرتكيــز عىل املوظفني 
الجهة  بــني  الوصل  نقطــة  لكونهــم 

واملتعامل.
اإلمارات  أن حكومة دولة  بالذكر  جدير 
للخدمة  اإلمارات  "برنامج  عرب  أطلقت 
الحكومية املتميزة" العديد من املبادرات 
التي كان لها بالغ األثر يف تحسني جودة 
لجمهور  املقدمة  الحكوميــة  الخدمات 
العاملي  "النظام  طليعتها  ويف  املتعاملني 
السعادة"  و"مؤرش  النجوم"  لتصنيف 
ومروع مصنــع الخدمات الذي يركز 
آلية  الحكومية عىل  الجهات  تدريب  عىل 
االعتبار  بعني  واألخذ  الخدمات  تصميم 
و"جائزة  وتجربتــه،  املتعامــل  رحلة 
الهاتف  عــرب  حكومية  خدمــة  أفضل 
سعادة  "دراسات  برنامج  و  املحمول"، 
عىل  التعرف  يف  يساعد  الذي  املتعاملني" 

دوافع السعادة لدى املتعاملني.
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رئي�س الدولة يتلقى
وتطــرق االتصال أيضا إلى أهمية دور
التعاون تعزيز  في  المشــتركة  اللجنة 
العام القطاعيــن  فــي  البلدين  بيــن 
والخاص والتي عقدت اجتماعها خال

شهر يونيو الماضي في أبوظبي.

تعافي 1004 من
كمــا أعلنــت وزارة الصحــة ووقاية
المجتمع عدم تســجيل أي حالة وفاة
الماضية، ساعة  والعشرين  األربع  في 
وبذلــك يبلغ عدد الوفيــات في الدولة

2,335حالة.
شفاء1,004 عن  الوزارة  أعلنت  كما 
بفيروس لمصابيــن  جديــدة  حاالت 
"19 - "كوفيــد المســتجد كورونا 
وتعافيهــا التام من أعــراض المرض
الازمة الصحية  الرعايــة  تلقيها  بعد 
يكون المستشفى،وبذلك  دخولها  منذ 
971,757 الشــفاء حاالت  مجموع 

حالة.

�صحة تطلق
أكثر من التطبيق على  حيث تم تحميل 
أكثر من 60ألف هاتف ذكــي وحجز 
73ألــف موعد عن طريقــه ونتطلع
تسهيل إلى  الجديدة  الميزات  خال  من 
الحجز خال  من  للشركات  اإلجراءات 
والدفــع المســبق الــذي يضمن لهم
عن يغنيهم  حيــث  واألمان  الســرعة 
التعامل بالمبالغ النقدية ويأتي ذلك في
إطار سعينا المستمر لتمكين الشركات

سهل بشكل  خدماتنا  إلى  الوصول  من 
التطبيق تطويــر  خال  من  وميســر 
التطورات لمواكبة  مســتمر  بشــكل 
التكنولوجيــة وتوفيــر المراكــز في
أنحاءاإلمارة إضافة إلى توفير العيادة
المتنقلة المخصصة للشــركات والتي
أعلنا عنها مؤخراً."عند إصدار اإلقامة
أو تجديدهــا،ُيطلب من المقيمين في
الفحص مراكز  زيــارة  أبوظبي  إمارة 
إلجــراءالفحص الوقائية  والصحــة 
العماء كان  السابق  في  الازم  الطبي 
يزورون تلك المراكز دون حجز مسبق
لكن مع التطبيق الجديد أصبح بإمكان
الذي الوقت  تحديــد  اآلن  المقيميــن 
ســهلة عملية  يضمن  مما  يناســبهم 

وسريعة وسلسة للغاية.
للفحص مراكــز"صحــة" وتوفــر 
والصحــة الوقائية والمعتمدة من قبل
اللجنــة المشــتركة الدولية مجموعة
الخاصة الطبية  الخدمات  من  متكاملة 
بإجراءات اإلقامــة بما في ذلك خدمة
الخدمة وخيارات  الســريع  المســار 
المتميــزة في مواقع معينة كما تعمل
متخصصة كوحــدات  المراكــز  هذه 
توفر خدمات فحص األمراض المعدية
أنحاء جميع  في  الوقائيــة  والخدمات 

أبوظبي.
وتدير شــركة صحة حاليا12ًمركزاً
للفحــص والصحة الوقائية في مدينة
وبني والشــهامة  ومصفح  أبوظبــي 
الطبي للفحص  االتحــاد  ومركز  ياس 
وســويحان والعين  باإلقامة  الخاص 
ومدينــة زايد ودلما والســلع وغياثي
المتنقلة العيادة  إلى  والمرفأ باإلضافة 

التي تم إطاقها مؤخراًللشركات.
إجراءات حول  المعلومات  من  ولمزيد 

باإلقامة الخــاص  الطبــي  الفحــص 
dpsc.ومتطلباتــه يرجــى زيــارة

seha.aeمع اإلشارة إلى أنه يتوجب
على جميع المراجعين المطعمين إبراز
أو الحصن  تطبيق  في  األخضر  المرور 
نتيجة ســلبية الختبار مســحة األنف
لغير إجراؤها قبــل96ســاعة  تــم 
الفحص إلى مراكز  للدخول  المطعمين 
تطبيق الخضراءعلى  الحالة  إظهار  أو 

الحصن.

تقديم 50 األف
الدعم الثانيــة  الصيغــة  توفر  فيمــا 
لألفــراد والعامليــن المتضررين على
شكل سال غذائية بواقع50ألف سلة

غذائية.
العاجــل الدعــم  وتتكامــل مبــادرة 
والمســاهمة التطوع  مبــادرات  مع 
واإلنســانية الخيرية  األعمــال  فــي 
وريادة العمــل المجتمعي لدى األفراد
الذين اإلمارات  دولة  في  والمؤسسات 
حرصــوا خال الفتــرة الماضية على
الدعم أشكال  بكافة  الوصول  ســرعة 
والمســاندة إلى المتأثريــن باألمطار
القياسية التي شهدتها مناطق الدولة.

آل راشــد  بن  محمد  وتمثل"مبادرات 
عام تأسســت  العالمية"التي  مكتوم 
2015مظلــة داعمــة لمجموعة من
أطلقها التي  والمؤسســات  المبادرات 
بن محمد  الشــيخ  الســمو  صاحــب 
راشــد آل مكتوم نائــب رئيس الدولة
رئيــس مجلــس الــوزراءحاكم دبي
"رعاه الله"،وهي تضم اليوم عشرات
تنفذ التي  والمؤسســات  المبــادرات 

برامج العمل الخيري واإلنساني ضمن
خمسة محاور رئيسية هي المساعدات
اإلنسانية واإلغاثية،والرعاية الصحية
ومكافحــة المــرض،ونشــر التعليم
والمعرفة،وابتكار المستقبل والريادة،
العمل يدعم  بما  المجتمعات، وتمكين 
اإلنساني المؤسسي،ويحقق استدامته
ثقافة اإليجابي،ويكّرس  أثره  ويوسع 
األمل في المنطقة والعالم ويسهم في
لمستقبل المنشــودة  التنمية  تحقيق 

أفضل.

اأبو الغيط يد�صن
وأشــاد معالــي أبو الغيــط بالجهود
فريق ومبــادرات  إلنجازات  الجبــارة 
المســتوىين االمــارات على  منطــاد 
من به  يقوم  ولما  والدولــي  االقليمي 
عمل يهدف الي نشــر روح التســامح
الوطن بين شــعوب دول  والتواصــل 
ثقافاته بجميع  العالــم  ودول  العربي 

ومعتقداته.
العمل اللقاءان  خال  الغيط  ابو  وقال 
العربي المشــترك هو جزءمن نسيج
وهو االمارات  وشعب  وقيادة  حكومة 
الدولة مؤســس  وغرس  لزرع  حصاد 
المغفور له الشــيخ زايد بن ســلطان
آل نهيــان»طيب الله ثــراه»والذي
يجسده صوره الحرص الكبير لصاحب
بن ســلطان  الدكتور  الشــيخ  السمو 
المجلس االعلى القاسمي عضو  محمد 
الــذي اصبح ضميرا الشــارقة  حاكم 
الحريص على خلق جيل العربي  للقائد 
وشــخصية والتعليم  بالعلم  متســلح 
عربية فــذة قدم الكثير للوطن العربي

والذي العربي  و  االماراتي  وللشــباب 
أصبــح واقعا ملومســا اطلــع عليه
معاليه شــخصيا في لقائه بعدد كبير
االماراتي خال مشاركاته الشباب  من 
في العالمية  والندوات  المؤتمرات  في 
بشكل الشــارقة  وإمارة  عامة  الدولة 

خاص.
طيار الكابتــن  قــال  جانبــه  ومــن 
عبدالعزيــز ناصــر المنصوري رئيس
منطاد مبــادرة  إن  االمــارات  منطاد 
جامعة الــدول العربية هي االولى من
اختار وقد  الجامعة  قيــام  منذ  نوعها 
االول اليــوم  بزوغ  االمــارات  منطاد 
عن لاعان  الجديد  الهجري  العام  من 
العربية الــدول  جامعة  منطاد  إطاق 
الفريق على تفعيل حرصا من طاقــم 
عروبــة العمــل العربي الــذي يهدف
الدول الي نشر رســالة قادة وشعوب 
العالم بهوية العربية الي جميــع دول 
خال لوحاتها  أولــى  تســجل  عربية 
العربي الهجري  العام  من  األول  اليوم 

1444هـ.
اختيار تــم  انه  المنصوري  وأضــاف 
الطيران جدول  العان  القادم  سبتمبر 
بالدولة والتعريف  العربيــة  الدول  في 
العربيــة األولى التي ســوف تحتضن
مهرجــان العــرب للمناطيد االول من
نوعه على الصعيــد االقليمي والدولي
ســوف الذي  الســير  خط  واطــاق 
يتضمن ثاث3مسارت جوية وأرضية
بمشاركة منطاد صاحب السمو الشيخ
القاسمي محمد  بن  ســلطان  الدكتور 
الشارقة» االعلى حاكم  عضو مجلس 

ضمير االتحاد».
منطاد رئيس  اللقاءقــدم  ختام  وفي 
تحليق ولوحــة  مجســم  االمــارات 

الدكتور الشيخ  السمو  صاحب  منطاد 
عضو القاســمي  محمد  بن  ســلطان 
مجلس االعلى حاكم الشارقة»ضمير
االتحاد»في جمهورية مصر-مكتبة
االسكندرية معربا عن شكره وتقديره
والقائمين العربيــة  الــدول  للجامعة 
بها التي حظيت  الكبيــرة  للثقة  عليها 
العربية الدول  جامعــة  منطاد  مبادرة 
مــن معالي االميــن العــام احمد أبو

الغيط الذي وجه بدعم عمل الفريق.

 �صوق اأبوظبي
وأوضــح ســيد بصر شــعيب رئيس
إدارة شــركة شيميرا كابيتال، مجلس 
إطــاق شــركة شــيميرا كابيتال أن 
لصندوقها التاسع من نوعه سيعزز من
النطاق والتنوع الذي تتمتع به صناديق
المؤشــرات المتداولة التابعة للشركة،
مشيًرا إلى أن الصناديق التابعة للشركة
مباشــرة بآلية  المســتثمرين  تــزود 
أسواق وأنشــط  أكبر  في  لاســتثمار 
المــال في العالم،وتســهم في تعزيز

وتعميق أسواق رأس المال اإلماراتية.
الظاهري حمد  ســعيد  قال  جانبه  من 
التنفيذي والرئيــس  المنتدب  العضــو 
المالية: لــألوراق  أبوظبــي  لســوق 
كابيتال شيميرا  شركة  بإدراج  "نرحب 
جديد متــداول  مؤشــرات  لصنــدوق 
المالية، لــألوراق  أبوظبي  في ســوق 
وهي خطوة تدعم جهودنا المســتمرة
السوق ســيولة  مســتويات  لتحسين 
وتعزيز مكانته وجهة إقليمية لمختلف
فئــات صناديق المؤشــرات المتداولة

المتخصصة قطاعياًوجغرافياً.

المركز العربي للدرا�ص��ات الجينية ينظم الدورة 
العلمية »مينا - مايو« اأكتوبر المقبل بدبي

دبي-وام:
 ينظم املركز العربي للدراســات الجينية التابع لجائزة 
الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية يف األول 
من أكتوبر املقبل النســخة الثانية من الدورة التدريبية 
العلمية »مينا - مايو« املتخصصة يف علم العضات وذلك 

بالتعاون مع معهد »ميولوجي« الفرنيس .
تعترب هــذه الدورة التدريبية- التي تســتمر ثاثة أيام 
بدبي- نســخة مصغرة مــن املدرســة الصيفية التي 
يجريهــا معهــد »ميولوجي« يف باريس ســنوياً وهي 
موجهة لألطباء واملتخصصني يف علم األعصاب للبالغني 
واألطفال وعلم الوراثة البرية والعاج الطبيعي وطب 

األطفال.
تهدف الدورة إىل زيادة الوعي بني املتخصصني يف املنطقة 
حول الحــاالت النادرة و املعقــدة يف هذا التخصص و 
مناقشــة الحــاالت التشــخيصية و العاجيــة حول 
اإلضطرابات النادرة وضمور العضات الشوكي وزيادة 
مهارات العاملني من حيث التشخيص ومعايري الرعاية 

والتمريض.
وقال الدكتور محمود طالب آل عيل مدير املركز العربي 
للدراســات الجينية إن الدورة ستسلط الضوء عىل آخر 
املستجدات يف علم األعصاب واإلعتال العصبي الوراثي 
واإلعتال العضيل األيي ومتازمات الوهن العضيل و 
اإلستشــارات الوراثية والعاجات الجديدة. وأضاف أن 
التعاون املســتمر بني املركز العربي للدراسات الجينية 
التي  الجهود  الفرنيس يعد من بني  ومعهد »ميولوجي« 
يبذلها املركز لزيادة الوعي وتعزيز التثقيف باإلضطرابات 
الوراثية يف العالم العربي موضحا أن املركز العربي حقق 
العديد من اإلنجازات الطموحة التي أســهمت يف تعزيز 
املسببة  الجينات  وتحديد  الوراثية  باإلضطرابات  الوعي 
األمراض  بيانات عن  لهذه اإلضطرابات وتطوير قاعدة 

الوراثية التابعة للمركز.
وأكــد الدكتور محمود آل عيل اســتمرار املركز لعربي 
للدراســات الجينية يف تحقيق رؤية املغفور له الشيخ 
آل مكتوم من خــال الحرص عىل  حمدان بن راشــد 
املعنية  والهيئــات  املؤسســات  الهادف مع  التعــاون 
بتطويــر البحث العلمي والقطاع الصحي داخل الدولة 

وخارجها.
يشــارك يف الــدورة نخبــة مــن العلمــاء و األطباء 
املتخصصني يف مجــال الوراثة البرية وعلم األعصاب 
منهم الدكتور طــارق ابراهيم العزابي والدكتور فراس 
الراوي والدكتورة فاطمة الجسمي من دولة اإلمارات و 
الدكتور مصطفى صالح من السودان و الدكتورة مريم 

الشحي من سلطنة عمان.

اآراء الجمهور معيار جودة الخدمات في الإمارات  

مركز عجمان للإح�صاء يبداأ تحديث بيانات 
الأ�صر والأفراد عبر من�صة العد الذاتي

عجمان-وام:

 أعلن مركز عجمان لإلحصاء عن انطاق تحديث بيانات 
الســكان للعام 2022 عرب منصة العــد الذاتي التابعة 
ملروع التعداد الســجيل، وذلك ابتــداًء من اليوم وملدة 
شهر، لتوفري قاعدة بيانات ومعلومات مفصلة ودقيقة 
عن ســكان اإلمارة من أجل مســاعدة متخذي القرار 
يف حكومــة عجمان من وضع الخطط االســرتاتيجية 
والسياسات العامة لتحقيق التنمية املستدامة واالرتقاء 
وحثت  وتعزيزالرفاهية.  الحيــاة  جودة  نحو  باملجتمع 
الفني،  الدكتورة ياســمني جودي املستشار اإلحصائي 
رئيســة اللجنة الفنية للتعداد السجيل، جميع املواطنني 
العد  ملروع  لاســتجابة  إمارةعجمان  يف  واملقيمــني 
املطلوبة  املعلومات  بتقديم  الذاتي والتعاون واملشاركة، 
بصورة صحيحة يف االســتمارة املعــدة لذلك، باإلجابة 
عىل كل األسئلة الواردة فيها وفقاً للمستندات والوثائق 

الرسمية.
الذاتي هو االستفادة  وقالت إنَّ أهم مايميز منصة العد 
ن األرس من  القصوى من التقنيات الرقمية لتي ســتمكِّ
البيانات،بأنفسهم وبشكل مبارش  إجراء عملية تحديث 
باستخدام رابط للدخول للمنصة سيتم إطاقه من قبل 
أو بإرســال  مركز عجمان لإلحصاء عرب تطبيق معني 
رسالة نصية، مشــرية إىل أن تحديث بيانات األرس عرب 
املنصة االلكرتونية بــدون زيارة الباحث امليداني لألرس 
امليدانية  الزيــارات  عىل  تعتمــد  بالســابق  كانت  التي 
يف  الهدر  تقليل  يف  مماســاهم  الشــخصية،  واملقابات 

الوقت والجهد واملال.
البيانات  بأن عملية تحديث  الدكتورة جودي  وأوضحت 
التي انطلقت اليوم وستستغرق شهًرا ستكون مستمرة 
تحدث  التي  التغيــريات  دائم،لرصد  بشــكل  ومفتوحة 
االنتقال  اإلمارة من عملية  باستمرار وســط ســكان 

واإلقامة أو إضافة مواليد جدد داخل األرس.

»اأبوظبي للتوعية القانونية بدائرة الق�ساء« يوا�سل حملة مكافحة 
المخدرات بتو�سيع نطاقها

ً »ا�صتطلعات الراأي« و»المت�صوق ال�صري« نموذجا

ان�صمام �صركة »فالكونز 
اإيه اآي« الأمريكية 

والعاملة في مجال الذكاء 
ال�صطناعي ل�«راكز«

راأ�س اخليمة-وام:
 رحبــت مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« بركة 
»فالكونــز إيه آي« األمريكية واملختصة يف توفري الربامج 
وتقديم الخدمات االستشارية يف مجال الذكاء االصطناعي.

الذكاء  اســتخدام  إىل  آي«  إيه  »فالكونز  رشكــة  وتهدف 
االصطناعي إليجاد حلول للمشــكات التكنولوجية التي 
تواجههــا الركات وكذلك املســتخدمون النهائيون من 
التجارية  التعامات  التي تخــدم مختلف  خال منتجاتها 
بني الركات والحكومات حيث تمتلك الركة تشــكيلة 

واسعة من التطبيقات.
وقال مايكل جيه ستاتلمان مؤسس رشكة »فالكونز إيه 
آي« : نســعى إىل تحســني رسعة ودقة وفعالية املعدات 

البريــة لخلق قدرات جديدة بالكامل  واآلالت والكوادر 
العاملية  إعادة تصور الركات  حيث تساهم مشاريعنا يف 
وإضافة  حالياً  القائمــة  عملياتها  وتعزيــز  إلمكانياتها 
الذكاء  باستخدام  االبتكار  أخرى جديدة من خال  قدرات 

االصطناعي.
ورحــب رامي جاد الرئيس التنفيــذي ملجموعة »راكز« 
أعمال  إىل مجتمع  آي«  إيــه  »فالكونز  رشكــة  بانضمام 
»راكز«، حيث توجد فرص عديدة وإمكانات كبرية للحلول 
الذكاء  مجايل  يف  العاملــة  الركات  تقدمهــا  التي  املرنة 
االصطناعي والواقع االفرتايض بدولة اإلمارات ..مشــريا 
إىل أن اإلمارات تدرك أهمية االبتكار التكنولوجي باعتباره 
عنرص أسايس يف التنمية االجتماعية واالقتصادية وتشجع 

هذه الفئة من املشاريع عىل التطوير.
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القاهرةـ  )الوحدة(:

ل�رشكة  العادية  العامة  اجلمعية  اعتمدت 

م�رش القاب�شة للتاأمني، برئا�شة ه�شام توفيق 

التقديرية  املوازنة  العام،  الأعمال  قطاع  وزير 

للمجموعة للعام املايل 2022 /2023.

املنتدب  الع�شو  احليني  با�شل  وا�شتعر�ض 

للتاأمني،  القاب�شة  م�رش  ملجموعة  التنفيذي 

املوازنة  م�رشوع  عن  الإدارة  جمل�ض  تقرير 

التقديرية للعام املايل 2022 /2023.

يف  كبرية  طفرة  حتقيق  املوازنة  وت�شتهدف 

معدلت النمو والأرباح وزيادة احل�شة ال�شوقية 

مايل  كيان  واأعرق  باأكرب  يليق  مبا  لل�رشكات 

يف  الريادي  املجموعة  دور  ويعزز  م�رش،  يف 

خالل  من  والإفريقية  العربية  واملنطقة  م�رش 

الإ�شرتاتيجية الطموحة التي و�شعت منذ اأربع 

كافة  يف  التابعة  ال�رشكات  لتطوير  �شنوات 

الأن�شطة.

وتعمل �رشكة م�رش القاب�شة للتاأمني و�رشكاتها 

التابعة مبوازنة عام 2022 /2023، على حتقيق 

�شايف اأرباح قدرها 5.8 مليار جنيه مبعدل منو 

31% عن املحقق بفعلي 2020 /2021.

 كما ت�شتهدف القاب�شة للتاأمني حتقيق اإجمايل 

موارد جارية قدرها 3.2 مليار جنيه مبعدل منو 

11.2% عن املحقق بفعلي عام 2021/2020. 

 2.250 الأرباح  من  الدولة  ح�شة  تقدر  وبهذا 

مليار جنيه بن�شبة زيادة 4.7 % على فعلي 

.2021/ 2020

ووفقًا مل�رشوع املوازنة، فاإنه من امل�شتهدف اأن 

يبلغ اإجمايل حقوق امل�شاهمني املقدرة ل�رشكة 

التابعة  و�رشكاتها  للتاأمني  القاب�شة  م�رش 

بعام املوازنة 2023/2022 مبلغ 44.8 مليار 

جنيه مبعدل منو 31.9% مقارنة بفعلي عام 

الوثائق  حملة  حقوق  واإجمايل   ،2021/2020

التابعة مبلغ 55.2  التاأمني  املقدرة ل�رشكات 

مليار جنيه بزيادة 34.1 % مقارنة بفعلي عام 

.2021/ 2020

ل�رشكة  املقدرة  ال�شتثمارات  تبلغ  حني  يف 

م�رش القاب�شة للتاأمني و�رشكاتها التابعة بعام 

مليار   133.5 مبلغ   2023/  2022 املوازنة 

جنيه مقابل مبلغ 75.7 مليار جنيه بفعلي عام 

2020 /2021 بزيادة قدرها 57.8 مليار جنيه 

ومبعدل منو قدره %76.3.

 بينما يبلغ اإجمايل الق�شاط التاأمينية امل�شتهدفة 

 2023/2022 عام  التابعة  التاأمني  ل�رشكات 

مبلغ 22 مليار جنيه مقابل مبلغ 17.5 مليار 

جنيه حمققة بفعلي عام 2021/2020 بزيادة 

قدرها 4.5 مليار جنيه ومبعدل منو قدره 25.5 

.%

ويف جمال الن�شاط التاأميني، ت�شتهدف املجموعة 

موا�شلة التطوير والتحديث للخدمات التاأمينية 

من خالل ابتكار واتباع طرق �رشيعة وتفاعلية 

مع العمالء، واجلهاز الت�شويقي وقنوات الت�شال 

املتعددة واحلديثة مبا يتما�شى مع متطلبات 

عرب  الإجنازات  من  املزيد  وحتقيق  الع�رش، 

تنفيذ خطة �شخمة للتحول الرقمي والتطوير 

املوؤ�ش�شي والتكنولوجي والتي اأدت اإىل حتقيق 

نتائج فعالة وموؤثرة يف تطوير م�شتويات الأداء 

وال�شتثمارية  التاأمينية  الأن�شطة  جميع  يف 

والعقارية.

اإ�شافة اإىل تطوير ال�شيا�شات الت�شويقية وتطبيق 

قواعد احلوكمة وال�شفافية وزيادة عدد املنتجات، 

وتقدمي اأف�شل خدمة للعمالء.

ا يف اأن ت�شبح من اأهم  وجنحت املجموعة اأي�شً

اجلهات اجلاذبة لال�شتثمار يف خمتلف جمالت 

القت�شاد الوطني من خالل تنفيذها �شيا�شات 

الأن�شطة  يف  التنوع  على  تقوم  ا�شتثمارية 

يف  القت�شادي  النمو  تقود  التي  ال�شتثمارية 

ا�شتثمارات  املجموعة يف  �شاهمت  كما  م�رش، 

منها ح�شة 30% يف  الأخ�رش،  القت�شاد  تعزز 

�شحن  حمطات  واإدارة  اإن�شاء  �رشكة  تاأ�شي�ض 

ال�شيارات الكهربائية يف م�رش.

  كما ت�شعى جمموعة م�رش القاب�شة للتاأمني 

اإىل التعاون مع م�شتثمرين اآخرين يف جمالت 

واخلدمات  وال�شحة  التعليم  بينها  من  عديدة 

املالية لتكوين �رشاكات قوية وفعالة يف هذه 

املجالت، وتعظيم عائد الدولة على ا�شتثماراتها 

باملجموعة لتحقيق اأكرب قيمة م�شافة للدولة 

التي تعد مالك راأ�ض املال، وذلك من خالل انتهاج 

�شيا�شة ا�شتثمارية تدار باأ�شلوب الإدارة الن�شطة 

ملحفظة ال�شتثمارات املالية بقيادة املجموعة.

 مما اأدى اإىل ارتفاع كبري يف قيمة املحفظة التي 

تربو على 80 مليار جنيه متنوعة على اأوجه 

ال�شتثمار املختلفة وكذلك ارتفاع عوائدها.. كما 

ت�شعى املجموعة اأن تكون يف طليعة برنامج 

الطروحات احلكومية من خالل طرح 25% من 

مع  لتتما�شى  احلياة  لتاأمينات  م�رش  �رشكة 

توجهات الدولة يف م�شاركة القطاعني اخلا�ض 

والعام معًا للم�شاهمة يف التنمية القت�شادية.

ف�شاًل عن امل�شاهمة بح�شة رئي�شية يف �رشكة 

غزل املحلة لكرة القدم تبلغ 15 مليون جنيه، 

واأخرًيا اقتحمت جمال ريادة الأعمال بامل�شاهمة 

فى �رشكة » مزارع«.

ويف جمال تاأ�شي�ض ال�رشكات اجلديدة، احتوت 

للتنوع  ومتميزة  متكاملة  روؤية  على  املوازنة 

غري  املالية  الأن�شطة  يف  بقوة  والتواجد 

امل�رشفية خالل الفرتة املقبلة، والتي ت�شمنت 

انطالق كيانني جديدين للمجموعة يف ال�شوق 

امل�رشي، هما �رشكة م�رش للتاأمني التكافلي-

حياة، و�رشكة م�رش فاينان�ض للخدمات املالية 

ال�شوق،  يف  والتخ�شيم(  التمويلي  )التاأجري 

بالإ�شافة ل�شتهداف ال�شتحواذ على �رشكة فى 

جمال ادارة التاأمني الطبي.

كما ت�شتهدف املجموعة الدخول يف عدة جمالت 

واأن�شطة مالية غري م�رشفية اأخرى ت�شمل التمويل 

 ،»Microfinance« ال�شغر  متناهي 

قانون  �شدور  انتظار  يف  املجموعة  اأن  كما 

التاأمني اجلديد لتاأ�شي�ض �رشكة متخ�ش�شة يف 

التاأمني الطبي، لكي تتو�شع اأن�شطة املجموعة 

وتتكامل لت�شبح مبثابة نافذة واحدة حل�شول 

�شهل  ب�شكل  املالية  اخلدمات  على  العمالء 

و�رشيع ومتميز.

فت�شتهدف  العقاري،  الن�شاط  جمال  يف  اأما 

حمفظة  اأكرب  امتالكها  خالل  من  املجموعة 

عقارات موؤ�ش�شية يف م�رش تنفيذ حزمة متنوعة 

من ال�شيا�شات لال�شتفادة من الرثوة العقارية من 

خالل ال�شتغالل اجليد لقطع الأرا�شي اململوكة 

واإقامة  العقارية،  الأ�شول  لإدارة  م�رش  ل�رشكة 

م�رشوعات بال�رشاكة مع م�شتثمرين ومطورين 

عقاريني.

اإ�شافة اإىل ا�شتعادة القيمة التاريخية واحل�شارية 

للقاهرة اخلديوية، للحفاظ على الطراز املعماري 

املتميز وتعظيم قيمته، والتن�شيق مع اجلهات 

ذات ال�شلة يف م�رش ومع املوؤ�ش�شات الدولية.

الكويتـ  )الوحدة(:

بداأت كل من الهيئة العامة لل�شباب و�رشكة 

جممع  م�رشوع  لأعمال  التخطيط  بوينج 

الكويت التقني لريادة الأعمال الذي يهدف اإىل 

اإن�شاء منظومة رقمية م�شتدامة لل�شباب قائمة 

على البتكار والتكنولوجيا.

ال�شاهني  م�شعل  د.  �رشح  املنا�شبة  وبهذه 

الربّيع مدير عام الهيئة العامة لل�شباب، يف 

ترجمة  هو  امل�رشوع  هذا  اأن  �شحفي،  بيان 

حقيقية للتوجيهات ال�شامية حل�رشة �شاحب 

ال�شمو اأمري البالد ال�شيخ نواف الأحمد اجلابر 

الأحمد  م�شعل  ال�شيخ  العهد  وويل  ال�شباح 

الأمثل  ال�شتغالل  ال�شباح من خالل  اجلابر 

لأمالك الدولة لدعم ومتكني ال�شباب الكويتي 

، وتطوير قدراتهم التكنولوجية، وم�شاعدتهم 

على بناء م�شتقبلهم املهني.

املبادرين  �شي�شاعد  امل�رشوع  هذا  اإن  وقال 

ال�شباب يف حتويل اأفكارهم التكنولوجية اإىل 

نتائج ملمو�شة وتاأ�شي�ض �رشكاتهم النا�شئة، 

وتعزيز القدرات التناف�شية للم�شاريع ال�شغرية 

واملتو�شطة التكنولوجية القائمة. كما �شي�شاهم 

والتكنولوجيا،  املعرفة  نقل  يف  امل�رشوع 

ورقمنة  الأجنبية،  ال�شتثمارات  وجذب 

واملالية.  والقت�شادية  احلكومية  القطاعات 

الكويت  روؤية  يف  ا�شتثماراتها  من  وكجزء 

2035 �شتعمل �رشكة بوينج مع الهيئة العامة 

لل�شباب لت�شميم واإن�شاء مبنى خللق بيئة 

ت�شاركية اإبداعية ملجتمع ريادة الأعمال. كما 

�شتقوم بوينج اك�شلريتداأيرو�شبي�شو�رشكائها 

بعمل م�شح ميداين �شامل ملنظومة البتكار 

الرئي�شيني  ال�رشكاء  لتحديد  الكويت  يف 

والجتماع بهم.

من جهته، قال كوجليتغاتا-اأورا رئي�ض بوينج 

»ي�شعدنا  واأفريقيا  وتركيا  الأو�شط  لل�رشق 

التعاون مع الهيئة العامة لل�شباب يف م�رشوع 

جممع الكويت التقني لريادة الأعمال، الذي 

�شيزود املبادرين يف املجالت التكنولوجية 

باملوارد واملهارات التي يحتاجونها للنجاح 

يف املنظومة التناف�شية العاملية«.

لل�شباب  العامة  الهيئة  من  كل  وتوجهت 

ت�شجيع  هيئة  اإىل  بال�شكر  بوينج  و�رشكة 

ال�شتثمار املبا�رش على جهودهم الثمينة يف 

ت�شهيل ال�رشاكة بني اجلهتني.

ومن اجلدير بالذكر اأن الهيئة العامة لل�شباب 

هي جهة حكومية اأن�شاأت باملر�شوم الأمريي 

وتعزيز  ال�شباب  وتنمية  لدعم   2015/100

م�شاركاتهم املجتمعية والقت�شادية ومتكينهم 

ويف  الكويت.  دولة  يف  التنمية  قيادة  من 

العام 2021 ت�شدرت الكويت الدول العربية 

على  دولة  من 181   27 باملرتبة  وحلولها 

املوؤ�رش الدويل لتنمية ال�شباب.

رائدة،  عاملية  طريان  �رشكة  هي  بوينج  و 

تتمتع بقدرات ت�شنيعية وخدمية للطائرات 

ويقدم  والف�شاء،  الدفاع  واأنظمة  التجارية، 

فريق بوينج اك�شلريتداأيرو�شبي�ض برامج يف 

البتكار بهدف دعم وتوجيه وتنمية منظومات 

ريادة الأعمال عامليا.

املنامةـ  )الوحدة(:

اأعلنت �رشكة البحرين للمقا�شة 

�شوق  اإطالق  عن  الثنني  يوم 

من�شة  وهي  اخلا�ض،  البحرين 

لل�رشكات  و�شاملة  موحدة 

اإىل  تهدف  املقفلة  امل�شاهمة 

تقدمي حزمة وا�شعة من اخلدمات 

لت�شجيل  والآمنة  اللكرتونية 

الأ�شهم متا�شيًا مع القانون رقم 

)09( ل�شنة 2022 ب�شاأن ال�شجل 

اجلريدة  يف  املن�شور  التجاري 

الر�شمية العدد )3594( ابتداًء من 

18 اأغ�شط�ض 2022، حيث �شيتم 

حفظ الأ�شهم يف �رشكة البحرين 

للمقا�شة من اأجل �شمان احلفظ 

اإىل  بالإ�شافة  لالأ�شهم  الآمن 

توفري ال�شفافية للم�شاهمني.

املن�شة  هذه  تتيح  كما   

املقفلة  امل�شاهمة  لل�رشكات 

وربطها  املعامالت  اجراء 

واإدارتها وتنفيذها بطريقة اآمنة 

و�شل�شة.

 و�شيقدم �شوق البحرين اخلا�ض 

من  ومتكاملة  مطورة  حزمة 

لل�رشكات  املخ�ش�شة  اخلدمات 

و�شت�شاعد  املقفلة،  امل�شاهمة 

هذه اخلدمات اجلديدة يف تلبية 

امل�شاهمة  ال�رشكات  احتياجات 

من  املزيد  وتوفري  املقفلة 

لل�رشكات  والفعالية  ال�شفافية 

امل�شاهمة املقفلة واجلهات ذات 

العالقة يف الوقت ذاته.

 و�شيقدم �شوق البحرين اخلا�ض 

جمموعة من اخلدمات لل�رشكات 

امل�شاهمة املقفلة بر�شوم �شنوية 

تبلغ 500 دينار بحريني، مبا يف 

ذلك حتديث ال�رشكاء )التداول بني 

وتغيري  احلاليني(،  امل�شاهمني 

بالتوقيع،  املفو�شني  اأ�شماء 

وتغيري اأ�شماء املديرين، وتغيري 

الدمج  ومعامالت  ال�رشكة  نوع 

وال�شم، بالإ�شافة اإىل ذلك، ميكن 

لل�رشكات امل�شاهمة املقفلة نقل 

ملكية ال�رشكة وخف�ض اأو زيادة 

وت�شجيل  ال�رشكة،  مال  راأ�ض 

عمليات  وحذف  وحتديث 

الرهن، والتاأ�شري بتوقيع اأو رفع 

احلجز التحفظي، وفر�ض اأو رفع 

احلرا�شة الق�شائية.  

ا خدمات  كما توفر املن�شة اأي�شً

اإدارة  خدمات  مثل  اإ�شافية 

العمومية  اجلمعية  اجتماعات 

عن  املنعقدة  اأو  )احل�شورية 

واإدارة   ،)»eAGM« بعد 

النقدية،  الأرباح  توزيعات 

وخدمات  الأ�شهم،  وخيارات 

الإلكرتوين،  والت�شويت  املزاد، 

والبيانات املالية املوحدة. 

 وقال الرئي�ض التنفيذي لبور�شة 

املنتدب  والع�شو  البحرين 

للمقا�شة  البحرين  ل�رشكة 

اآل  اإبراهيم  بن  خليفة  ال�شيخ 

اليوم  اإعالن  »ي�شلط  خليفة: 

املتفائلة  نظرتنا  على  ال�شوء 

حول تطور الأ�شواق فيما يتعلق 

بال�رشكات املقفلة، حيث تعمل 

على  للمقا�شة  البحرين  �رشكة 

البنية  منو  لدعم  اخلربة  تقدمي 

اخلا�شة  لالأ�شواق  التحتية 

حيث  مبتكرة،  خدمات  وتقدمي 

البحرين  �شوق  اإطالق  �شي�شاهم 

خدمات  تقدمي  يف  اخلا�ض 

لل�رشكات  وكفاءة  �شفافية  اأكرث 

يوفر  مما  املقفلة،  امل�شاهمة 

ا فريدة يف ال�شوق الثانوي  فر�شً

لل�رشكات اخلا�شة«.

بن  خليفة  ال�شيخ  واأ�شاف   

اإبراهيم اآل خليفة: »�شتعمل هذه 

املن�شة، كمن�شة موحدة و�شاملة 

املقفلة،  امل�شاهمة  لل�رشكات 

حزمة  تقدمي  اإىل  تهدف  مما 

واحللول  اخلدمات  من  وا�شعة 

املخ�ش�شة ذات املرونة العالية 

الفر�شة  توفري  اإىل  بالإ�شافة 

امل�شاهمني  بني  الأ�شهم  لتداول 

احلاليني.
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م�سر: محفظة ا�ستثمارات القاب�سة للتاأمين تتجاوز 80 مليار جنيه

�سركة بوينج تن�سئ مجمع الكويت كاأحد ا�ستثماراتها 

بقطاع التكنولوجيا الرقمية

»البحرين للمقا�سة« تطلق ال�سوق الخا�ص لل�سركات 

الم�ساهمة المقفلة

المالية ال�سودانية: 45 ترليون جنيه 

لتمويل المو�سم الزراعي بالبالد

»مبادلة« تعتزم �سراء ح�سة م�سيطرة 

في مالكة »برجر كينج« بالبرازيل

الأ�سهم الآ�سيوية ترتفع في ختام التعامالت

اخلرطومـ  )الوحدة(:

�شادقت وزارة املالية والقت�شاد الوطني ال�شودانية 

املو�شم  لتمويل  جنيه  ترليون   )45( مبلغ  علي 

الزراعي ال�شيفي للزراعة اللية واملطرية بالبالد .

ملزارعي  املفو�شة  اللجنة  رئي�ض  نائب  وك�شف 

ال�شودان غريق كمبال يف ت�رشيحات �شحفية يوم 

الثنني عن ا�شتالم البنك الزراعي ال�شوداين للمبلغ 

للتوجيه  م�شريا  التمويل  لعمليات  املخ�ش�ض 

املبا�رش من احلكومة الحتادية لنقل املبالغ نقداً 

عرب متحركات القوات امل�شلحة للوليات مبا�رشة .

ترليون ميثل   )45( مبلغ  باأن  كمبال  غريق  واأكد 

يف  الويل  للمرحلة  التمويل  جملة  من   )%50(

العام  املدير  لتوجيهات  م�شريا  الزراعة  عمليات 

للبنك الزراعي ال�شوداين لكافة اأفرع البنك بالوليات 

والإدارية  الفنية  الجراءات  يف  البدء  ل�رشورة 

لتمويل املزارعني يف بحر هذا الأ�شبوع مبا�رشة 

م�شيدا بجهود النائب الأول ملجل�ض ال�شيادة يف 

معاجلة مع�شلة التمويل للمو�شم الزراعي ال�شيفي.

دبيـ  )الوحدة(:

�رشكة  اإن  الثنني  الربازيلية،  زامب  �رشكة  قالت 

مبادلة كابيتال قدمت عر�شاً لال�شتحواذ على ح�شة 

التجارية  للعالمة  املالكة  ال�رشكة  يف  م�شيطرة 

باأمريكا  الواقع  البلد  الربازيل  يف  كينج  برجر 

اجلنوبية. ووفقا لإخطار للجهات التنظيمية نقلته 

»رويرتز«، فقد عر�شت مبادلة 7.55 ريال )1.47 

دولر( لل�شهم، ل�رشاء 45.15 باملئة من زامب، وهو 

ما �شريفع ح�شتها يف ال�رشكة اإىل 50.1 باملئة.

ولدى »مبادلة« تواجد قوي يف الربازيل، وقالت 

بيان  يف  ملبادلة  التابعة  الأ�شول  اإدارة  �رشكة 

م�شيطرة  ح�ش�ض  على  ا�شتحوذت  اإنها  موؤخراً، 

وا�شتحوذت  الربازيل.  يف  طبيتني  جامعتني  يف 

»مبادلة« على اجلامعتني الطبيتني من جمموعة 

باهيا  بولية  التعليمية  اإف.تي.�شي  اأوين  ريدي 

ال�شمالية ال�رشقية، وت�شمان حوايل 2000 طالب.

و�شتحتفظ جمموعة ريدي اأوين اإف.تي.�شي بح�شة 

يتم  التي مل  ال�شفقة،  بعد  اجلامعتني  اأقلية يف 

الك�شف عن قيمتها.

اأبوظبي -وام:

 ارتفعت موؤ�رشات اأ�شواق الأ�شهم الآ�شيوية يف ختام 

تداولت يوم الثنني.

واأغلق موؤ�رش نيكاي الياباين يف بور�شة طوكيو 

لالأوراق املالية مرتفعًا بن�شبة 0.69% اأو ما يعادل 

191.71 نقطة لي�شل اإىل 27993.35 نقطة، فيما 

�شعد موؤ�رش توبك�ض الأو�شع نطاقًا بن�شبة %1.02 

توازي 19.8 نقطة ليغلق عند م�شتوي 1960.11 

نقطة.

وعلى �شعيد الأ�شهم ال�شينية، ارتفع موؤ�رش »اإي اإ�ض 

اآي« املركب يف بور�شة �شنغهاي بنحو 6.72 نقطة 

اأو ما ن�شبته 0.21% ليقفل عند 3259.96 نقطة، 

فيما زاد موؤ�رش هاجن �شينج ال�شيني ن�شبة %0.05 

توازي 9.33 نقطة لي�شل اإىل م�شتوى 20165.84 

نقطة.

»تحرير« الحبوب الأوكرانية خطوة اأولى نحو النت�سار على الجوع
نيويوركـ  )وكالت(:

عن  وانق�شعت  ال�شعداء،  العامل  تنف�ض   

باأدخنة  م�شبعة  �شوداء  غمامة  �شدره 

من  �شفينة  اأول  اإبحار  ر�شم  فقد  احلرب؛ 

ميناء اأودي�شا للمرة الأوىل منذ بدء احلرب 

الرو�شية الأوكرانية يف 24 فرباير املا�شي؛ 

اأزمة  مواجهة  يف  للعامل  وردية  اأحالمًا 

القا�شية، كما و�شعت هذه اخلطوة  الغذاء 

الثقة  بناء  يف  الأ�شا�ض  حجر  »اجلبارة« 

لالنت�شار على جوع »قاهر« ل يزال يطعن 

الإن�شانية، ويفتك بدول فقرية، ويهدد الأمن 

الغذائي العاملي.

وحتمل هذه ال�شفينة التي انطلقت من ميناء 

العامل«،  لـ«انفراج  اأمل  �شمعة  اأودي�شا، 

وهي الأوىل التي تغادر ميناء اأوكرانيًا منذ 

احلرب التي ت�شببت يف وقف حركة ال�شحن 

يف البحر الأ�شود منذ خم�شة اأ�شهر??، فيما 

تنتظر 16 �شفينة اأخرى يف موانئ البحر 

الأ�شود وقت مغادرتها.

تو�شطت  اأن  بعد  ال�شفينة  ت�شيري  واأمكن 

لت�شدير  اتفاق  يف  املتحدة  والأمم  تركيا 

احلبوب والأ�شمدة بني رو�شيا واأوكرانيا يف 

يوليو املا�شي، وهي خطوة مهمة نحو فتح 

احلبوب  من  الأطنان  ماليني  اأمام  الطريق 

املكد�شة يف البالد.

�شاحل  قبالة  رازوين  ال�شفينة  و�شرت�شو 

اإ�شطنبول يف الب�شفور بعد ظهر غد الثالثاء،

و�شتوا�شل طريقها اإىل وجهتها اإثر عمليات 

تفتي�ض يف ا�شطنبول من قبل فريق م�شرتك 

والأمم  واأوكرانيا  رو�شيا  من  ملندوبني 

وزير  ذكر  ما  بح�شب  وتركيا«،  املتحدة 

الدفاع الرتكي خلو�شي اأكار.

ويف الوقت الذي اأعلن فيه برنامج الغذاء 

األف   30 و�شحن  �رشاء  نيته  عن  العاملي 

طن من القمح من اأوكرانيا، اأبدى الكرملني 

تفاوؤًل كبريا بهذه اخلطوة، وا�شفا اإبحار اأول 

�شفينة حمملة باحلبوب من اأوكرانيا بالأمر 

»الإيجابي جداً«.

التي  الأوكرانية  الرو�شية  احلرب  وت�شببت 

بداأت يوم 24 فرباير يف اأزمتي اأغذية وطاقة 

على م�شتوى العامل وحذرت الأمم املتحدة 

من جماعات حمتملة العام اجلاري.

ثلث  بقرابة  واأوكرانيا  رو�شيا  وت�شهم 

�شادرات احلبوب العاملية. لكن العقوبات 

الغربية على رو�شيا والقتال بطول ال�شاحل 

ال�رشقي لأوكرانيا حال دون اخلروج الآمن 

ل�شفن احلبوب من املوانئ.

�رشاء  العاملي  الغذاء  برنامج  ويعتزم 

وحتميل و�شحن 30 األف طن من القمح من 

اأوكرانيا، على منت �شفينة م�شتاأجرة تابعة 

املتحدث  قاله  ما  املتحدة، بح�شب  لالأمم 

با�شم الأمني العام لالأمم املتحدة يف بيان 

له.

يوم  لالنباء  »بلومربج«  وكالة  واأفادت 

مع  »متا�شيًا  ياأتي  الأجراء  باأن  الثنني 

الروح الإن�شانية« بهدف  ال�شماح لل�شفن 

بالإبحار من املوانئ الأوكرانية.

وكان الأمني العام لالأمم املتحدة اأنطونيو 

جوتريي�ض، اأعرب يف اأواخر يوليو املا�شي 

عن ارتياحه اإزاء اتفاق اإنهاء حظر ت�شدير 

باأنه  اإياه  وا�شفا  الأوكرانية،  احلبوب 

»ب�شي�ض اأمل«.

�شادرات  اأمام  الطريق  التفاق  ويفتح   

ثالثة  من  النطاق  وا�شعة  جتارية  غذائية 

موانئ اأوكرانية رئي�شية على البحر الأ�شود 

هي اأودي�شا وت�شورونومور�شك ويجني، اإنها 

اتفاقية للعاملن بح�شب جوتريي�ض.

واملخزونات  احلبوب  �شحن  اأن  واأ�شاف   

�شي�شاعد  العاملية  الأ�شواق  اإىل  الغذائية 

على »�شد فجوة اإمدادات الغذاء العاملية« 

وا�شتقرار اأ�شعار الغذاء العاملية.

و�شكر جوتريي�ض اأوكرانيا ورو�شيا، بالإ�شافة 

اإىل تركيا على و�شاطتها، حمذرا يف الوقت 

نف�شه من اأن جميع الأطراف ل بد اأن تفي 

بالتزاماتها.

ورحب الكرملني الإثنني باإبحار اأول �شفينة 

حمملة باحلبوب من مرفاأ اأودي�شا يف جنوب 

اأوكرانيا مبوجب خطة ل�شتئناف �شادرات 

العملية  اأعقاب  يف  توقفت  التي  احلبوب 

الع�شكرية الرو�شية يف اأوكرانيا.

دميرتي  الكرملني  با�شم  املتحدث  واعترب 

اأمراً  �شفينة،  اأول  »مغادرة  بي�شكوف 

اإيجابيا جدا. وفر�شة جيدة لختبار فاعلية 

الآليات التي مت التفاق عليها خالل اتفاق 

ا�شطنبول«

ويهدف التفاق اإىل ال�شماح باملرور الآمن 

اأودي�شا  ل�شحنات احلبوب من واإىل موانئ 

وت�شورنومور�شك وبيفديني.

وتنفي مو�شكو م�شوؤوليتها عن اأزمة الغذاء 

ملقية بامل�شوؤولية على العقوبات الغربية 

لت�شببها يف اإبطاء ال�شادرات، وعلى اأوكرانيا 

لتلغيمها املياه املحيطة مبوانئها.

واأ�شادت اأوكرانيا بانطالق اأول �شفينة �شحن 

حمملة بـ26 األف طن من احلبوب من ميناء 

اأودي�شا، وو�شفت العملية باأنها جناح كبري 

بعد ثالثة اأ�شهر من املفاو�شات.

باأنه  ذلك  اأوكرانيا  خارجية  وزير  وو�شف 

»يوم ارتياح للعامل« خا�شة للدول املهددة 

تعطل  ب�شبب  واجلوع  الغذائية  بالأزمات 

ال�شحنات.

واتخذت اأوكرانيا، ومعها �رشكاوؤها، خطوة 

تعبري  وفق  العامل،  جوع  ملنع  اأخرى 

اأولك�شندر  الأوكراين  التحتية  البنية  وزير 

كوبراكوف.

وقال كوبراكوف اإنه من خالل اإعادة ت�شغيل 

ثالثة موانئ، ميكن لأوكرانيا ك�شب اأكرث من 

مليار دولر، ما �شوف يتيح التخطيط يف 

القطاع الزراعي.

وزير  قال  الثنني،  يوم  �شابق  وقت  ويف 

الدفاع الرتكي اإن ال�شفينة رازوين التي ترفع 

علم �شرياليون متجهة اإىل لبنان.

وقال وزير خارجية اأوكرانيا دميرتو كوليبا 

على تويرت »يوم الرتياح للعامل، خا�شة 

واآ�شيا  الأو�شط  ال�رشق  يف  لأ�شدقائنا 

واأفريقيا مع مغادرة اأوىل �شحنات احلبوب 

اأودي�شا بعد �شهور من احل�شار  الأوكرانية 

الرو�شي«.

وتر�شو 17 �شفينة �شحن يف موانئ البحر 

الأ�شود بحمولت تبلغ نحو 600 األف طن 

يف  م�شوؤولني  بح�شب  حبوب،  معظمها 

الرئا�شة الأوكرانية.

و�شيوفر فتح املوانئ ما ل يقل عن مليار 

لالقت�شاد  الأجنبي  بالنقد  اإيرادات  دولر 

الزراعي  للقطاع  و�شي�شمح  الأوكراين 

بالتخطيط ملو�شم الزراعة العام املقبل، وفق 

وزير البنية التحتية اأولك�شندر كوبراكوف 

عرب في�شبوك اليوم الثنني.

كييف  يف  الأمريكية  ال�شفارة  ورحبت 

با�شتئناف ال�شحن لكنها قالت اإن » العامل 

�شرياقب العامل ا�شتمرار تنفيذ هذا التفاق 

العامل  اأنحاء  يف  النا�ض  اإطعام  اأجل  من 

الأوكرانية  احلبوب  من  الأطنان  مباليني 

املحا�رشة«.

اأوليك�شي  الأوكراين  احلبوب  قطب  وقتل 

فاداتور�شكي، موؤ�ش�ض ومالك �رشكة الزراعة 

نيبولون وزوجته ُقتال يف منزلهما، بح�شب 

ما ذكر حاكم ميكوليف، فيتايل كيم.

فاداتور�شكي،  الأعمال،  رجل  مقتل  واحزن 

اأحد اأغنى اأغنياء اأوكرانيا، لرئي�ض الأوكراين 

فولودميري زيلين�شكي الذي قال: اإنه »كان 

يبني �شوقا حديثة للحبوب مع �شبكة من 

حمطات ال�شحن وامل�شاعد«.

»هوؤلء  الليلي  زيلين�شكي  خطاب  ووفق 

يف  بالتحديد  ال�رشكات،  هذه  الأ�شخا�ض، 

اأوكرانيا، هم الذين ي�شمنون الأمن  جنوب 

دائما،  يحدث  ذلك  كان  للعامل.  الغذائي 

و�شيحدث جمددا«.

وخل�ض  زيلين�شكي اإىل القول: اإن اأوكرانيا 

قد حت�شد ن�شف الكمية املعتادة فقط هذا 

العام ب�شبب ا�شطراب الزراعة جراء احلرب. 

بني  احل�شاد  حاولوا  اأنهم  مزارعون  واأفاد 

الق�شف الرو�شي حلقولهم والبلدات والقرى 

املجاورة.

ميدانيًا، ل تزال احلرب م�شتعرة يف جنوب 

و�رشق اأوكرانيا على الرغم من النفراج يف 

�شحنات احلبوب.

فقد قتل ثالثة مدنيني يف ق�شف ا�شتهدف 

املنطقة منطقة دونيت�شك خالل ال�شاعات 

اثنان  بينهم  املا�شية  والع�رشين  الأربع 

يف باخموت والثالث يف �شوليدار القريبة، 

منطقة  حاكم  كرييلينكو،  بافلو  بح�شب 

دونيت�شك.

وتتعر�ض باخموت، وهي مدينة �شناعية 

منذ  �شديد  لق�شف  نقل،  ومركز  هامة 

قوات  حماولة  اإطار  يف  املا�شي  الأ�شبوع 

الرو�شية ال�شيطرة على دونيت�شك بالكامل، 

لي�شيت�شان�شك  مبدينتي  مت�شلة  وهي 

لوجان�شك،  منطقة  يف  و�شيفريودونيت�شك 

التي حتتلها رو�شيا كلها تقريبا.

وقال حاكم لوجان�شك �شريهي جايداي اإن 

الطريق مهم لتو�شيل الأ�شلحة لالأوكرانيني 

الذين يقاتلون يف �شيفريودونيت�شك ولإجالء 

النا�ض من تلك املنطقة.

وا�شتهدفت ال�رشبات الرو�شية اليوم الثنني، 

خاركيف اأي�شا، ثاين اأكرب مدينة يف اأوكرانيا 

وتقع قرب احلدود مع رو�شيا، بح�شب حاكم 

خاركيف، اأوليه �شينيجوبوف

فولودميري  الأوكراين  الرئي�ض  وقال 

زيلين�شكي اإن رو�شيا تنقل بع�ض القوات من 

دونبا�ض اإىل منطقتي خري�شون وزابوريجيا 

يف جنوب اأوكرانيا.

و�شمت رو�شيا �شبه جزيرة القرم يف 2014 

ل�شم  ت�شعى  مو�شكو  اإن  كييف  وتقول 

دونبا�ض وربطها بالقرم يف اجلنوب.

الأحد  اأم�ض  الرو�شية  ال�شواريخ  وق�شفت 

على  الواقعة  ال�شاحلية  ميكوليف  مدينة 

الأ�شود على  البحر  م�شب نهر بوك قبالة 

حدود منطقة خري�شون التي حتتل رو�شيا 

معظمها.

و�شنت القوات الرو�شية اأكرث من 12 هجوما 

املدينة  الأعنف على  �شاروخيا، رمبا هي 

اأ�شهر،  خم�شة  منذ  الدائرة  احلرب  خالل 

اأ�شابت منازل ومدار�ض مما اأ�شفر عن مقتل 

�شخ�شني واإ�شابة ثالثة اآخرين، وفق رئي�ض 

بلدية ميكوليف، اأولك�شندر �شينكيفيت�ض.
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غرنوج  الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
لتطريز وخياطة املالبس النسائية  واالقمشة 

رخصة رقم :  CN -  1059327 قد تقدموا إلينا بطلب:
محمد  احمد  زينب  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الشمييس 100% 
الل  رشيد  محمد  حميد  وبيع/ حذف  تنازل  الرشكاء  تعديل 

البلويش
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.

ذ.م.م    - فريش  كويك  مرطبات  السادة  بأن/  اإلقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
رخصة رقم : CN- 1199800 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ خليل محمد اسامعيل ابراهيم من رشيك إىل مالك
 تعديل نسب الرشكاء/ خليل محمد اسامعيل ابراهيم من  %49 إىل 100% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد عىل مثنى احمد الحريب 
تعديل شكل قانوين/ من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد 

ذ.م.م 
  QUICK FRESH REFRESHMENTS - LLC من  تجاري  اسم  تعديل   
 QUICK FRESH REFRESHMENTS. مرطبات كويك فريش - ذ.م.م  إىل
رشكة   - فريش  كويك  مرطبات   -  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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 

النفط  حقول  لخدمات  الفؤاد   : السادة  بأن/  اإلقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
والتوريدات ذ.م.م 

رخصة رقم: CN- 1063823 قد تقدموا إلينا بطلب :
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة فؤاد نعيم )100%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عبدالرحمن محسن عبدالله فرج الهاجري
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف فؤاد نعيم محمد نعيم خان 

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

 ALFUAD OIL FIELD SUPPLIES & SERVICES /تعديل اسم تجاري من
 ALFUAD OIL الفؤاد لخدمات حقول النفط والتوريدات ذ.م.م إىل -  L.L.C
 FIELD SUPPLIES & SERVICES. SOLE PROPRIETORSHIP LLC

- الفؤاد لخدمات حقول النفط والتوريدات - 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. 

فلكسبل  الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
هاند للصيانة العامة

رخصة رقم : CN -  2863264 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة محمد راشد عبيد خلفان 

اليامحي 100% 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عائشه محمد سعيد عيل 

اليامحي 
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.

مغسلة  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
التعاون  

رخصة رقم :  CN -  1123887 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/   اضافة عبدالرحمن عيل عايض 

ملقان االحبايب 100%
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف يحيى محمد عيل عبدالله 

الكشادي
 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.

شيكاغو  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
لخدمات التسويقية               

رخصة رقم : CN -  4105076 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة حمد يوسف احمد محمد 

الحوسني 100%
تنازل وبيع/ حذف عبدالله بطي حمد عيل  الرشكاء  تعديل 

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

املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة: صيدلية هيلث تايم 
رخصة رقم : CN- 2271708 قد تقدموا إلينا بطلب : 

اي سريوهي  إضافة هريا سريوهي شفقت  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 
 )100%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد عىل مثنى احمد الحريب 
تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 
 -  HEALTH TIME PHARMACY من/  تجاري  اسم  تعديل 
 HEALTH TIME PHARMACY - SOLE صيدلية هيلث تايم إىل
PROPRIETORSHIP L.L.C  صيدلية هيلث تايم - 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 اإلقتصادية بأن/ السادة : بيست للنجارة والحدادة املسلحة 
رخصة رقم : CN- 4048288 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة عالء محمد محمود حسني )100%( 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف حسن خورشيد محمد حافظ
تعديل وكيل خدمات/ حذف عائشه عيىس محمد فقري املازمي 

ذ.م.م   الواحد  الشخص  رشكة  إىل  فردية  مؤسسة  من  قانوين/  شكل  تعديل 
 BEST CARPENTRY AND ARMED  / من  تجاري  اســم  تعديل 
 BEST إىل  املسلحة  والحدادة  للنجارة  بيست   -  BLACKSMITHING
 CARPENTRY AND ARMED BLACKSMITHING - SOLE
رشكة   - املسلحة  والحدادة  للنجارة  بيست   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 
املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ دورينا لتلميع 
السيارات  

رخصة رقم : CN -  4013871 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة رجب شاه بيك فقري 100%

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف هيثم محمد عبيد مبارك 
الشحي  

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/ نسيم املطلعي 
للطباعة والتصوير             

رخصة رقم :  CN - 1349648 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة لطيفه قران النويب مزينة 

العامري 100% 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عائشه اسامعيل عبدالله 

عبدالله العامري
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 اإلقتصادية بأن/ السادة شوكو بلومز ذ.م.م 
رخصة رقم : CN- 1498428 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ سيتا برج انرتانيك مشجيان من رشيك إىل مالك
 تعديل نسب الرشكاء/ سيتا برج انرتانيك مشجيان من  %49 إىل 100% 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عبيد مصبح سامل بن ضاوي الخاطري 

 1x1 1 إىلx1 تعديل لوحة اإلعالن/ إجاميل من مساحة
تعديل شكل قانوين/ من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد 

ذ.م.م 
 تعديل اسم تجاري من CHOCOBLOOMS L.L.C  -  شوكو بلومز ذ.م.م 
إىل  CHOCOBLOOMS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C  -  شوكو 

بلومز - 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 اإلقتصادية بأن/ السادة : رشكة الرافدين لهدم املباين ذ.م.م  
رخصة رقم : CN- 1181732 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ قحطان عدنان ابراهيم من رشيك إىل مالك 
تعديل نسب الرشكاء/ قحطان عدنان ابراهيم من  %37 إىل 100% 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف نارص راشد شيبان مبارك األحبايب 

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

 AL RAFIDAIN BUILDING DEMOLITION /تعديل اسم تجاري من
 ALRAFIDAIN BUILDING رشكة الرافدين لهدم املباين ذ.م.م  إىل - LLC
الرافدين   -  DEMOLITION 0 - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

لهدم املباين - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
الدائرة  فإن  وإال  اإلعالن  هذا  نرش  تاريخ  من  أيام  سبعة  خالل  االقتصادية 
املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة. 

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة جره كويف شوب رخصة رقم 

: CN- 2812227 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة مبرشه محمد جاره )100%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف احمد مراد يوسف محمد املازمي 

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

تعديل اسم تجاري من JARRA COFFE SHOP - جره كويف شوب إىل 

 JARRA COFFE SHOP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

-  جره كويف شوب - 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 اإلقتصادية بأن/ السادة مطعم فريش زون ذ.م.م 
رخصة رقم : CN- 1933709 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ خليل محمد اسامعيل ابراهيم من رشيك إىل مالك
 تعديل نسب الرشكاء/ خليل محمد اسامعيل ابراهيم من %49 إىل 100% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد عىل مثنى احمد الحريب 
تعديل شكل قانوين/ من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد 

ذ.م.م  
 FRESH ZONE RESTAURANT L.L.C / تعديل اسم تجاري من

 FRESH ZONE RESTAURANT - SOLE مطعم فريش زون ذ.م.م إىل -
PROPRIETORSHIP L.L.C   مطعم فريش زون - 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 

الصفقة  الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
الجديدة لالستثامر والتطوير العقاري

رخصة رقم : CN -  2610657 قد تقدموا إلينا بطلب:
تنازل وبيع/  اضافة سعيد سعد سعيد سامل  تعديل الرشكاء 

القبييس 100% 
احمد طيب محمد عيل  تنازل وبيع/ حذف  الرشكاء  تعديل 

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

املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة: حلويات ومطعم مرى
رخصة رقم: CN- 1049256 قد تقدموا إلينا بطلب :

خان  كاشف  محمد  كاشف  سبا  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل   
)100%(

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد انظر حيدر زمان 
تعديل وكيل خدمات/ حذف احمد سيف احمد عىل الغص 

تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
 SWEETS & RESTAURANTS MUREE  / تعديل اسم تجاري من

 SWEET AND RESTAURANT حلويات ومطعم مري إىل -
حلويات   -   MURREE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

ومطعم مريي - 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 اإلقتصادية بأن/ السادة: معرض كونكورد للسيارات ذ.م.م 
رخصة رقم : CN- 1772440 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ هيثم ياسني ابو حوران من رشيك إىل مالك تعديل 
نسب الرشكاء/ هيثم ياسني ابو حوران من  %49 إىل 100% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف يوسف جمعه زايد خميس املنذري 
تعديل شكل قانوين/ من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد 

ذ.م.م 
 CONCORD AUTOMOBILE SHOWROOM / تعديل اسم تجاري من
  CONCORD إىل  ذ.م.م  للسيارات  كــونــكــورد  مــعــرض    -   L.L.C
 AUTOMOBILE SHOWROOM - SOLE PROPRIETORSHIP

L.L.C  -  معرض كونكورد للسيارات - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
الدائرة  فإن  وإال  اإلعالن  هذا  نرش  تاريخ  من  أيام  سبعة  خالل  االقتصادية 
املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة 

التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة  صالون الحظ   تعلن دائرة 

السعيد 

رخصة رقم : CN- 1170344 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل وكيل خدمات/ حذف راشد سعيد راشد الهنايئ 

تعدل نوع الرخصة/ من تجارية إىل مهنية

 تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل مؤسسة مهنية 

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 

تاريخ  من  يوما  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعالن وإال فإن 

أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة 

 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة مطعم جافيرتي 

رخصة رقم : CN- 3000826 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل وكيل خدمات/ حذف عادل سعيد عبدالله الجساري الواحدي 

تعديل رأس املال/ من NULL إىل 50000 

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

 تعديل اسم تجاري من JAVITRI RESTAURANT - مطعم جافيرتي 

 CHEF KAREEMS RESTAURANT RESTAURANT - إىل 

- مطعم شف كرميس مطعم   SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

- رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

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

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

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن   
مؤسسة البناء للمقاوالت العامة - فرع

إلينا  تقدموا  قد   CN -   1108079   : 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.

�إعـــــالنات
يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
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 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  اسوار 
املنار للصيانة العامة

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1149963  : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن   
البساطة لتجارة املواد البناء

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  2185693   : 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/ ورشة 
باشا محمد للحدادة - فرع 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1131464  : 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 اإلقتصادية بأن/ السادة :إم جي إم للمقاوالت العامة 

رخصة رقم : CN- 1139865 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة ابو جاهد عمران احمد سافو )100%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عمر صالح عمر صالح الربييك 

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

إم   -  MGM GENERAL CONTRACTING من/  تجاري  اسم  تعديل 

 MGM GENERAL CONTRACTING . إىل  العامة  للمقاوالت  إم  جي 

SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C  -  ام جي ام للمقاوالت العامة - رشكة 

الشخص الواحد ذ.م.م  

تعديل نشاط/ إضافة املقاوالت الكهربائية )4220904( 

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

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

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

اإلجراءات املطلوبة. 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ نورثن 
سيز للتكنولوجية 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   4539484  : 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/  ايووم 
للوجبات

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  4269905   : 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/  محل 
محمود الحوسني للتنجيد 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  1036230   : 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.

يو  :أراونــد  السادة  بأن/  اإلقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

للوساطة التجارية 

رخصة رقم : CN- 4181099 قد تقدموا إلينا بطلب : 

 AROUND YOU مـــن  تـــجـــاري  اســــم  ــل  ــدي ــع ت

للوساطة  يو  ــد  أراون  -  COMMERCIAL BROKERS

 BIUT EATS COMMERCIAL  BROKERS التجارية إىل

- بيوت اييتس وسيط تجاري 

 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. 

بخصــوص  االقتصاديــة  التنمية  ــرة  دائ تعلن    
التجاري  باالسم   CN  -  1980425 رقم  الرخصــة 
تعديل  طلب  بإلغاء  للطابوق   شاين  صن  معمل 

الرخصة وإعادة الوضع كام كان عليه سابقا.  
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 املذكورة. 
CN -   1980425 / الرقم : د ت / ش ت

CA -  4559949 : رقم الخطاب

الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن   
ليفلسويت املؤكوالت  

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3692960  : 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/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن   
مطعم فرناندوس  

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3799348  : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن   
سريكل عود 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  3989346   : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة لو دان للمالبس النسائية 

رخصة رقم : CN- 3965677 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل وكيل خدمات/ حذف سعاد سامل مبارك سلطان املنصوري 

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

تعديل اسم تجاري من/ LUO DAN LAYDS FASHION - لو دان للمالبس النسائية 

  LUO DAN GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C إىل

-  لو دان للتجارة العامة - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

تعديل نشاط/ إضافة بيع العطور - بالتجزئة )4772007(

 تعديل نشاط/ إضافة بيع مستحرضات التجميل - بالتجزئة )4772008(

 تعديل نشاط/ إضافة بيع أكسسوارات ولوازم الهواتف املتحركة - بالتجزئة )4741013( 

تعديل نشاط/ إضافة تجارة مستحرضات التجميل - بالجملة )4649028(

 تعديل نشاط/ إضافة تجارة املالبس الداخلية - بالجملة )4641204(

 تعديل نشاط/ إضافة تجارة عامة )4690018( 

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 اإلقتصادية بأن/ السادة : فيش اي للدعاية واالعالن ذ.م.م 
رخصة رقم: CN- 1176340 قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة السيد غايب موريس ابو خليل 
 )100%(

تعديل  الشاطري  شيخ  البدررشيف  مريم  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 
الرشكاء تنازل وبيع/ حذف غايب موريس أبو خليل 

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

 FISH EYE ADVERTISING& PUBLISHING تعديل اسم تجاري من
 FISH EYE  ADVERTISING& فيش اي للدعاية واالعالن ذ.م.م إىل  -  L.L.C
اي  فيش    -   PUBLISHING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

للدعاية واالعالن - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
الدائرة  فإن  وإال  اإلعالن  هذا  نرش  تاريخ  من  أيام  سبعة  خالل  االقتصادية 
املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ اجرمي 
لتجارة االعالف 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2533002   : 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/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن   
مؤسسة الشعاع الساطع للمقاوالت والصيانة العامة

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1291109  : 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/ اولو 
العلم لالستشارات القانونية 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3943191   : 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/ بالك 
ستورز للهواتف  

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   4542618   : 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.

ستريت  مطعم  السادة  بأن  اإلقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
ليت 

رخصة رقم : CN- 1026055 قد تقدموا إلينا بطلب : تعديل 
املرر  سامل  محمد  احمد  محمد  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء 

)100%(
 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف سليم الدين توفيق 

تعديل وكيل خدمات/ حذف عادل سيف عامر حسن الجابري 
مراجعة  اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق  من  كل  فعىل 
تاريخ  من  يوما  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
أو دعو بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة. 

نعلن للجميع بأن الرشكة املذكورة أعاله هي /   فينوس ملقاوالت الصيانة العامة   
ذات مسؤولية محدودة - رشكة ذات مسؤولية محدودة،تأسست يف امارة عجامن 
يف  مرخصة  وتعديالته   )1984( لسنة   )8( رقم  االتحادي  الرشكات  قانون  مبوجب 
دائرة التنمية االقتصادية وسجلته يف دائرة التنمية االقتصادية  تحت رقم )46367( 

وقرر الرشكاء حلها وتصفيتها وتعيني السيد:
للمصفي  به  التقدم  اعرتاض  أو  أي حق  له  للرشكة فعىل كل من  قانوين   مصفي 
القانوين املذكور أعاله خالل مدة )45( يوماً من تاريخ نرش اإلعالن وعىل العنوان 

التايل:
  إمارة :   
هاتف :  

ص.ب.:     

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
ق�سم ال�سجل التجاري

اإعالن وحل وت�سفية : 

 اال�سم التجاري :   فينو�س ملقاوالت ال�سيانة العامة ذات م�سوؤولية حمدودة
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ادارة الرتاخي�ص التجاريةادارة الرتاخي�ص التجاريةادارة الرتاخي�ص التجارية

�إعالن ت�شفية �شركة�إعالن ت�شفية �شركة�إعالن ت�شفية �شركة

  نوع الرشكة: رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
رشكة  ذ.م.م  والنجارة  االملنيوم  العامل  تراست  سلفر   : التجاري  االسم 

الشخص الواحد ذ.م.م  
 عنوان الرشكة: املنطقة الصناعية ، ليتاق مكتب 7 - 13 الثالث عرش، 

وحدة ورثة عيل طالب عيل الخليفي
  CN-2194248 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:
1 - حل وتصفية الرشكة

سامل(   احمد  )سليامن  والتدقيق  للمراجعة  الدرة  السادة/    تعيني   -  2
قرار  عىل  بناًء  وذلك    2022-6-16 بتاريخ   للرشكة  قانوين  كمصفي 
محرض الجمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم 

    2205023927
 تاريخ التعديل:  2022-8-1 

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

 نوع الرشكة: رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

االسم التجاري :  نوفمرب 11 كافيه،    رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

 T  1003 الهاميل  كنيش  سيف  سيف  مبنى   22 محل  الرشكة:  عنوان   

مدينة زايد ، مدينة زايد

  CN-3677967 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

قانوين  كمصفي  الحسابات،  لتدقيق  دلتا  مكتب  السادة/    تعيني   -  2

الجمعية  محرض  قرار  عىل  بناًء  وذلك   2022-7-19 بتاريخ  للرشكة 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم : 2250017244    

 تاريخ التعديل:   2022-7-30

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

خالل مدة 30 يوماً من تاريخ نرش هذا االعالن.

 نوع الرشكة: رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
االسم التجاري :  اوشن سبا للعناية بالرجال رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
النهيه  سامل  منصور  املالك،  مبنى   2 مكتب  ميزانني،  الرشكة:  عنوان   

العامري، C64-65 جزيرة ابوظبي، شارع الدفاع، ش 2-19 
  CN-2153336 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:
1 - حل وتصفية الرشكة

الحسابات واالستشارات  لتدقيق  السادة/ مريال عبدالحبيب  تعيني   -  2
اإلدارية  كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ 28-7-2022   وذلك بناًء عىل 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  الجمعية  قرار محرض 

بالرقم :     2224001677
 تاريخ التعديل: 2022-8-1   

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

وا�شنطن )د ب ا(- 

عندما اأعلن التحالف العاملي لهزمية تنظيم  ) 

داع�س( وقوات �سوريا الدميقراطية عن هزمية داع�س 

على الأر�س عام 2019، تنف�س العامل ال�سعداء. فقد 

انتهت اجلماعة الإرهابية التي كانت ت�سيطر على 

م�ساحات كبرية من العراق و�سوريا تقدر مب�ساحة 

يف  متطورة  هجمات  ونفذت  العظمى،  بريطانيا 

�سعوب  �سد  تو�سف  ل  فظائع  وارتكبت  اخلارج، 

املنطقة.

واملدير  املوؤ�س�س  الرئي�س  اإبراهيم  باري  ويقول 

و  لالأيزيديني«،  احلرية   « ملنظمة  التنفيذي 

ال�سحفية الأمريكية ميجان بوديت مديرة الأبحاث 

يف معهد ال�سالم الكردي يف تقرير ن�رشته جملة 

نا�سونال انرتي�ست الأمريكية اإن تلك الهزمية كان 

ينبغي اأن توفر لالأيزيديني- الذين �سعت داع�س 

للق�ساء عليهم يف حملة اإبادة جماعية بداأت قبل 

ثمانية اأعوام وحتديدا يف الثالث من اآب/اأغ�سط�س 

عام 2014-فر�سة للتعايف واإعادة البناء.

وكان الأيزيديون ياأملون يف اإعادة الن�ساء والأطفال 

الذين مت خطفهم اإىل عائالتهم، واأن يتم اإعادة بناء 

�سنجار، وعودة النازحني اإىل ديارهم، ومثول اأفراد 

داع�س اأمام العدالة ملحاكمتهم على اجلرائم التي 

اأن  ل ميكن  م�ستقبل  نحو  يخطوا  واأن  اقرتفوها، 

ي�سهد مطلقا حدوث مثل هذه الوح�سية مرة اأخرى.

ومع ذلك، بعد قرابة عقد من بدء املذبحة اجلماعية 

واأكرث من ثالثة اعوام من فقدان داع�س ملا ي�سمى 

الأ�سا�سية.  الأهداف  تلك  تتحقق  مل  بخالفتها، 

وامل�سوؤولة عن ذلك جزئيا نف�س احلكومات التي 

باأن  اأخرى«  مرة  لن تعرتف« مطلقا  اإنها  قالت 

» جرائم داع�س« مذبحة جماعية، والتي تطلق 

ت�رشيحات منمقة دعما لالأيزيديني.

ويقول اإبراهيم وبوديت اإن الرد الع�سكري الدوىل 

اإىل هزمية داع�س جدير بالإ�سادة. ولو  اأدى  الذي 

باإجراء  وحلفاوؤها  املتحدة  الوليات  تقم  مل 

لوقف داع�س يف العراق و�سوريا عام 2014، لكان 

الأيزيديون عر�سة للدمار ب�سورة دائمة.

ومع ذلك، ف�سلت اجلهود ال�سيا�سية، ويرجع ذلك 

الهيكلية  بالعوامل  اعرتافها  لعدم  كبري  حد  اإىل 

اأو  داع�س،  فظائع  وراء  الرئي�سية  والأ�سباب 

معاجلتها. ويو�سح التاريخ مرارا وتكرارا اأن الإبادة 

اجلماعية ل تبداأ مطلقا بالقتل اجلماعي- فمثل 

تهمي�س،  ي�سبقها  عملية  دائما  هو  العنف  هذا 

وا�سطهاد، وجتريد من الإن�سانية.

اأن التهمي�س، وال�سطهاد،  اإبراهيم وبوديت  ويرى 

لالأيزيدين يف  بالن�سبة  الن�سانية  من  والتجريد 

قبل  بداأت  الأو�سط  ال�رشق  يف  اأجدادهم  اأوطان 

عام 2014 بوقت طويل . فهم مل يعاملوا مطلقا 

كمواطنني على قدم امل�ساواة مع الآخرين يف الدول 

التي يعي�سون فيها، و مل يتم العرتاف بالهوية 

مب�ساعر  يعاملونهم  جريانهم  وكان  الأيزيدية. 

يرف�س  اليوم،  وحتى  والزدراء.  ال�سكوك  عن  تنم 

 ، الأيزيديني  اأي مواد غذائية من  الكثريون �رشاء 

اعتقادا منهم بـاأنها غري نظيفة.

وتلك املواقف اأ�سفرت عن عنف جماعي قبل 2014 

اأي�سا. ففي املثال الذي يعد �سارخا، قتلت القوات 

العثمانية حوايل 300 الف من الأيزيديني اإىل جانب 

5ر1 مليون من الأرمن يف اأثناء الإبادة اجلماعية 

داع�س  مهاجمة  من  �سنوات  �سبع  وقبل  لالأرمن. 

ال�سنة  اأ�سفرت تفجريات املتطرفني من  ل�سنجار، 

يف املنطقة عن قتل حوايل 800 �سخ�س واإ�سابة 

اأكرث من 1500. ويف اأي عامل مثايل، كان ينبغي 

النظر اإىل الإبادة اجلماعية لالأيزيديني يف �سوء 

هذا التاريخ وال�سعى لت�سحيح تلك الأخطاء. وبدل 

من ذلك، اأطال العامل دون ق�سد اأمد عدم امل�ساواة 

اتفاق  اأن  اإىل  وبوديت  اإبراهيم  واأ�سار  اخلطرية. 

�سنجار يعد دليال على هذا النهج اخلاطىء. فالهدف 

املعلن لالتفاق وهو تعزيز ال�سالم وال�ستقرار يف 

�سنجار ما بعد داع�س اأمر جدير بالثناء، كما اأن 

بع�س جوانب التفاق مفيدة. ومع ذلك، فاإنه بعد 

عامني تقريبا من عقد التفاق، يبدو اأنه زاد ومل 

يقل�س عدم ال�ستقرار. وهذه نتيحة مبا�رشة حلقيقة 

اأن التفاق يعطي الأولوية مل�سالح احلكومتني يف 

بغداد واإربيل- وا�ستبعد املجتمع املدين الأيزيدي 

من مفاو�سات التفاق. وقال اإبراهيم وبوديت اإن 

ثمانية اأعوام من الف�سل ال�سيا�سي تعد اأي�سا �سنوات 

كثرية بالن�سبة للناجني من الإبادة اجلماعية الذين 

الأمام.  اإىل  البناء والتحرك  اإعادة  اأمل يف  لديهم 

بتمكني  اللتزام  الدويل  املجتمع  على  ويتعني 

الأيزيدي-  املدين  باملجتمع  ابتداء  الأيزيديني- 

لبناء م�ستقبل اآمن وم�ستدام ملا بعد داع�س بنف�س 

القوة التي مت ا�ستخدامها لهزمية داع�س.

وبادىء ذي بدء، يتعني اأن يكون هناك جهد دويل 

مركز لإنهاء كل الهجمات الداخلية واخلارجية على 

اإحدى اخلطوات املهمة  اأن تكون  �سنجار. وميكن 

اأمام الطريان  لذلك غلق املجال اجلوي للمنطقة 

حماربة  ملهام  خا�سة  ا�ستثناءات  مع  الأجنبي، 

داع�س. وهناك �سوابق ناجحة ملثل هذه ال�سيا�سة.

كما يتعني اإعادة التفاو�س ب�ساأن اتفاق �سنجار يف 

ظل و�ساطة دولية حمايدة ومب�ساركة الأيزيديني 

األ يخدم  وينبغي  ال�سيا�سية.  الأطياف  كافة  من 

التفاق اجلديد اأجندات �سيا�سية خارجية، ويجب 

األ ي�سمل اأو يتغا�سى عن اأي عمل ع�سكري خمطط 

�سد الأيزيديني اأو طرد اأي اأيزيديني عراقيني.

يتعني  باأنه  تقريرهما  وبوديت  اإبراهيم  واختتم 

بغداد  من  كل  يف  مركز  جهد  هناك  يكون  اأن 

املت�ساوية  ال�سيا�سية  امل�ساركة  لتعزيز  واإربيل 

يكون  اأن  ويتعني  لالأقليات.  بالن�سبة  والعادلة 

الأيزيديون قادرين على امل�ساركة يف احلكومتني 

كرموز  ولي�س  الأيزيديني-  مل�سالح  كممثلني 

لالأحزاب ال�سيا�سية. ويجب اأن تعتمد جهود تقدمي 

البناء على  اإعادة  الن�سانية وتعزيز  امل�ساعدات 

ت�سهل  واأن  املدين  املجتمع  احتياجات  اأ�سا�س 

والقت�سادي  وال�سيا�سي،  الجتماعي،  التمكني 

احلقيقي بدل من خلق التكالية والت�رشف جتاه 

الأزمات فقط عند وقوعها.

بغداد  )د ب اأ( - 

يف  اجلوالني  الباعة  ببال  يخطر  مل  رمبا 

الربملان  مبنى  يتحول  ان  يوما  العراق 

ب�ساعتهم،  لرتويج  مكان  اإىل  العراقي 

الطق�س  ظروف  عن  بعيدا  اأرباح  وحتقيق 

ومطاردات الأجهزة الأمنية والرقابية.

حممد  العراقي  الربملان  رئي�س  وكان 

احللبو�سي قد اأعلن تعليق جل�سات الربملان 

بعد اقتحام اأتباع رجل الدين  مقتدى ال�سدر 

للمنطقة اخل�رشاء احلكومية وال�سيطرة على 

مبنى الربملان.  

وميكن يف اأروقة الربملان العراقي املكتظ 

من  كبرية  اأعداد  روؤية   باملعت�سمني 

ب�ساعتهم  يحملون  وهم  اجلوالني  الباعة 

عرق  وع�سائر  واملثلجا،  املرطبات،  من 

وكارتات  وال�سجائر،  واملعجنات  ال�سو�س، 

اأجهزة املوبايل، وال�ساي، واملياه من دون 

الأجهزة  قبل  من  مطاردات  اأو  م�سايقات 

الأمنية والرقابية يف ظل اأجواء تربيد بعيدا 

اأ�سوار  خارج  احلارقة  ال�سم�س  اأ�سعة  عن 

الربملان. 

ويقول اأحد الباعة الذي طلب عدم ذكر ا�سمه 

وحققت  »جمزي  الربملان  يف  العمل  ان 

اأرباحا مل اأحققها من قبل خالل عملي يف 

بيع املرطبات يف ال�سارع ف�سال عن اأجواء 

التربيد غري املاألوف«. 

ويتنقل الباعة اجلوالون بحرية يف جميع 

اإىل  الرئا�سية  ال�سالة  من  الربملان  اأروقة 

مرورا  الكافترييا  اإىل  الربملان  باحات 

باملركز ال�سحفي بال رقابة ول م�سايقات.

باآلف  العراقي  الربملان  اكتظاظ  ورغم 

املدوية  الهتافات  و�سخب  املعت�سمني 

ال�سيعي  الزعيم  مطالب  بدعم  للمطالبة 

مقتدى ال�سدر من قبل املعت�سمني ، هناك 

متطوعون  به  يقوم  كبري  لوجي�ستي  دعم 

ومتربعون لتقدمي وجبات الطعام باإ�رشاف 

اطباق  خاللها  تقدم  ماهرين،  طباخني 

من الرز واملرق واللحم وال�ساي فيما قام 

اآخرون بتقدمي �سندويت�سات ال�ساورما.

ثمانية اأعوام م�ضت على الإبادة الجماعية للأيزيديين ... والعالم تخلى عنهم

انت�ضار الباعة الجائلين في اأروقة البرلمان العراقي ب�ضكل ملفت
المعر�ض الوطني الأ�ضكتلندي باإدنبرة يعر�ض عمًل مكت�ضفاً حديثاً لفان 

جوخ هذا ال�ضيف
اإدنبرة )د ب اأ(-

الوطني  املعر�س  على  القائمون  قرر   

ال�سكتلندي يف اإدنربة موؤخرا ، القيام بعر�س 

ر�سم مت اكت�سافه حديثا، ويعتقد على نطاق 

وا�سع اأنه عمل غري معروف للفنان الراحل 

فن�سنت فان جوخ.

ويج�سد العمل وجها لرجل ذو حلية وو�ساح 

احلافة  وتلقي  ف�سفا�س،  ب�سكل  معقود 

العري�سة من قبعته بظلها على وجهه.

يف  ال�سكتلندي  الوطني  املعر�س  وكتب 

بيان مبتهج: »نعم، لقد قراأمت ذلك ب�سكل 

�سحيح... لقد اكت�سفنا ب�سورة �سبه موؤكدة، 

�سورة ذاتية )بورتريه( مل يكن معروفا من 

قبل لفن�سنت فان جوخ.«

ال�سورة  الفن من خالل  اإثراء عامل  لقد مت 

املكت�سفة حديثا والتي يظهر بها رجل مهذب 

يحدق باهتمام يف امل�ساهدين، ويعتقد اأنها 

الهولندي  الر�سام  جوخ،  فان  اأعمال  من 

ال�سهري الذي ولد يف عام 1853 وتويف يف 

عام 1890 عن عمر ناهز 37 عاما.

تحول �إلى �ضوق فو�ضوي

�أخبار و�إعالنات
يومية .. �ضيا�ضية .. م�ضتقلة
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اسم الرشكة :  ايستباوند يب ار اند للتسويق  ش.ذ.م.م 
العنوان :مكتب  رقم 4 ملك عبدالرحيم محمد عبدالرحيم بالغزوز الزرعوين، القرهود. 

   الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1360109 رقم الرخصة  812960                  

مبوجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 
الحسابات  لتدقيق  السويدي   : املصفي  وبتعيني  أعاله   املذكورة  الرشكة  بانحالل  لديها 

ش.ذ.م.م  للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار :12-5-2022 تاريخ تصديق القرار :  2022-5-12 

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف  مكتب 
رقم 704  ملك محمد سعيد خلف الغيث، بورسعيد ديرة، هاتف  2288982 04-  فاكس:   
، مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا 

اإلعالن.

 اسم الرشكة :ليفز اند مور لتجارة الخضار والفواكه ذ.م.م 
العنوان :مكتب رقم 402 ملك داميوند ديفيلوبرز كومباين ليمتد، الربشاء جنوب الثالثة  

 مكتب الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري 1501658 رقم الرخصة 894606                  

مبوجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 
الحسابات  لتدقيق  السويدي   : املصفي  وبتعيني  أعاله   املذكورة  الرشكة  بانحالل  لديها 

ش.ذ.م.م  للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار :6-7-2022 تاريخ تصديق القرار :   2022-7-6

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف  مكتب 
رقم 704  ملك محمد سعيد خلف الغيث، بورسعيد ديرة، هاتف  2288982 04-  فاكس:   
، مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا 

اإلعالن.

 اسم املصفي: السويدي لتدقيق الحسابات ش.ذ.م.م
  العنوان:   مكتب رقم 704  ملك محمد سعيد خلف الغيث، بورسعيد ديرة،

مبوجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم التأشري يف السجل 
اند  ار  يب  ايستباوند  بتصفية رشكة/  للقيام  أعاله  املذكور  املصفي  بتعيني  التجاري 
محاكم  الرشكة  بتصفية  للقيام  أعاله  املذكور  املصفي  وبتعيني  للتسويق ش.ذ.م.م 

ديب.
 تاريخ القرار :12-5-2022 تاريخ تصديق القرار :  2022-5-12 

  وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف 
العنوان أعاله  هاتف  2288982 04-  فاكس:

4  مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ 
نرش هذا اإلعالن 

 اسم املصفي: السويدي لتدقيق الحسابات ش.ذ.م.م
  العنوان:   مكتب رقم 704  ملك محمد سعيد خلف الغيث، بورسعيد ديرة،

مبوجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم التأشري يف السجل 
اند مور لتجارة  التجاري بتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية رشكة /ليفز 
الخضار والفواكه ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم 

ديب.
 تاريخ القرار :6-7-2022 تاريخ تصديق القرار :   2022-7-6

  وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف 
العنوان أعاله  هاتف  2288982 04-  فاكس:

4  مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ 
نرش هذا اإلعالن 
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�ضهادة بالتاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري
بتعيني م�ضفي

�ضهادة بالتاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري
بتعيني م�ضفي

�ضهادة بالتاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري
بانحلل �ضركة

�ضهادة بالتاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري
بانحلل �ضركة

باحثون بريطانيون: هناك ثلثة اأنواع من 

اآثار كورونا طويلة المدى
 لندن �أ )د ب �(-

 « ثالثة  وجود  اإىل  بريطانيون  باحثون  خل�س   

اأنواع« من اآثار كورونا طويلة املدى.

اأن  الربيطانية  ميديا«  ايه  بي   « وكالة  وذكرت 

اأن  اإنه يبدو   اخلرباء من كلية كينجز لندن قالوا 

هناك ثالثة » اأنواع فرعية« من هذه احلالة، وكل 

نوع له جمموعة اأعرا�س خا�سة به.

وقام الباحثون بفح�س 1459 �سخ�سا يعانون من 

هذه  حتديد  مت  حيث  املدى،  طويلة  كورونا  اآثار 

احلالة على اأنها املعاناة من اأعرا�س كورونا ملا ل 

يقل عن 84 يوما بعد ال�سابة بالفريو�س.

وتو�سلت النتائج املبدئية للدرا�سة، التي ُن�رشت يف 

موقع ميد ريك�سيف الإلكرتونية لالبحاث العلمية، 

كورونا  اآثار  من  يعانون  الذين  الأ�سخا�س  اأن  اإىل 

طويلة املدى ينق�سمون لثالث جمموعات رئي�سية.

وتت�سمن املجموعة الأوىل الذين يعانون من اأعرا�س 

وال�سداع،  الدماغ  و�سباب  الرهاق  ت�سمل  ع�سبية 

وكانت هذه الأعرا�س الأكرث �سيوعا بني من اأ�سيبوا 

ب�ساللتي األفا ودلتا.

ويعاين اأفراد املجموعة الثانية من اأعرا�س تنف�سيه 

التنف�س،  على  قدرة  وعدم  ال�سدر  يف  اآمل  ت�سمل 

وكانت هذه الأعرا�س اأكرث �سيوعا بني الذين اأ�سيبوا 

بالفريو�س خالل موجة التف�سي الأوىل.

جمموعة  من  الثالثة  املجموعة  اأفراد  ويعاين 

متنوعه من الأعرا�س ت�سمل خفقات يف القلب واآمل 

يف الع�سالت وتغريات يف الب�رشة وال�سعر.

وقالت كبرية الباحثني الذين قاموا بالدرا�سة كلري 

اأن  اإىل  بو�سوح  ت�سري  البيانات  هذه   « �ستيفنز 

اأعرا�س ما بعد ال�سابة بكورونا لي�ست حالة واحدة، 

ولكن يبدو اأنها عدة اأنواع فرعية«.

الأنواع  لهذه  اجلذرية  ال�سباب  فهم  واأ�سافت« 

ل�سرتاتيجيات  التو�سل  يف  ي�ساعد  رمبا  الفرعية 

للعالج«.

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

من :الطرف األول:  عيل حسن فهم حسن الحمودي  الجنسية: االمارات
 اىل الطرف الثاين:   عيل سعيد سيف عبود الكعبي  الجنسية: االمارات

الرجالية( رخصة صادرة  املالبس  لخياطة  املدينة  وادي   ( التجاري  باالسم   
من دائرة التنمية االقتصادية بعجامن برقم ملف )60456( واملسجلة بغرفة 

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

من تاريخ نرش هذا االعالن.

 ليكن معلوماً للجميع بأن السيد/ انور نور االسالم الجنسية: بنغالديش يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل حصته البالغة %100 وذلك اىل السيد/ نازو مياه نور حسني 
الجنسية: بنغالديش يف الرخصة املسامة/ مشغل جبال للخياطة الصادرة من دائرة 

التنمية االقتصادية بعجامن برخصة رقم 110998 
تعديالت أخرى: 

ال يوجد
وعمالً لنص املادة )14( فقرة 5 من القانون االتحادي رقم )4( لسنة 2013 يف شأن 

الكاتب العدل.
املشار  التصديق عىل االجراء  يتم  للعلم وانه سوف  اقتىض نرش هذا اإلعالن  فقد 
اتباع  اليه بعد أسبوعني من تاريخ هذا اإلعالن فمن لديه أي اعرتاض حيال ذلك 

االجراءات القانونية
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 االمارات العربية المتحدة

وزارة العدل

 االمارات العربية المتحدة

وزارة العدل

الكاتب العدل العام

 تنازل / بيع 
�إعالن 

تنازل / بيع 
اإعلن بالن�ضر

�إعــــالن

�إعــــالن �إعــــالن

التنمية االقتصادية- مكتب تنمية الصناعة    تعلن دائرة 
االسمنتية  للمباين  العاملية  ابوظبي  الســـادة/ مصنع  بأن 

الجاهزة  
رخصة رقم :   IN -  1001374 قد تقدموا إلينا بطلب:

حامد  محمد  حمد  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 
محمد الشاميس 100% 

محمد  حامد  محمد  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 
الشاميس  

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
خالل  الصناعة  تنمية  مكتب  االقتصادية-  التنمية  دائرة 
فإن  وإال  اإلعالن  هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة 
انقضاء  بعد  دعوى  أو  أي حق  عن  مسؤولة  غري  الدائرة 

هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

التنمية االقتصادية- مكتب تنمية الصناعة    تعلن دائرة 
بأن الســـادة/ ثري دي انرتلوك

  رخصة رقم :   IN -  2004861 قد تقدموا إلينا بطلب:
حامد  محمد  حمد  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

محمد الشاميس 100% 
محمد  حامد  محمد  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الشاميس  
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
خالل  الصناعة  تنمية  مكتب  االقتصادية-  التنمية  دائرة 
فإن  وإال  اإلعالن  هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة 
انقضاء  بعد  دعوى  أو  أي حق  عن  مسؤولة  غري  الدائرة 

هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية - مكتب تنمية الصناعة بأن السادة : مصنع نور الصحراء 
لصناعة االسفلت ذ.م.م 

رخصة رقم : IN- 2003449 قد تقدموا إلينا بطلب :
العربية  اإلمارات  البسيوين من األردن إىل   تعديل جنسية الرشكاء/ عىل مصطفى صالح 

املتحدة 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ عيل مصطفي صالح البسيوين من رشيك إىل مالك 

تعديل نسب الرشكاء/ عىل مصطفى صالح البسيوين من %49 إىل 100% 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف سامل سليامن سامل محمد الجنيبي 

قانوين تعديل نوع/ من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
 FACTORY NOOR AL SAHARA ASPHALT مــن/  تجاري  اســم  تعديل 
إىل  ذ.م.م  األسفلت  لصناعة  الصحراء  نور  مصنع    -   MANUFACTURING L.L.C
 FACTORY NOOR AL SAHARA ASPHALT MANUFACTURING - SOLE
PROPRIETORSHIP L.L.C  مصنع نور الصحراء لصناعة االسفلت - رشكة الشخص 

الواحد ذ.م.م  
تعديل رأس املال إجاميل رأس املال من  500000 إىل 700000000 

تعديل رأس املال جملة االستثامر بالدرهم  من  5000000 إىل 800000000 
التنمية االقتصادية -  أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة   فعىل كل من له حق 
مكتب تنمية الصناعة خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 
اإلجراءات  ستستكمل  حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعو  أو  حق  أي  عن  مسؤولة  غري 

املطلوبة 

مكتب تنمية �ل�ضناعة 

مكتب تنمية �ل�ضناعة  مكتب تنمية �ل�ضناعة 
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 �جلز�ئر-)د ب �أ(:
الرئيــس الجزائري عبد املجيد  قال 
املتوسطية  األلعاب  دورة  تبون، إن 
وهران  مدينــة  اســتضافتها  التي 
حزيران/  26 بــن  الجزائر  غربي 

يونيو والســادس من تموز/يوليو 
لم  باهرا  املاضين، عرفت »نجاحا 
يتوقع أحد أن يكون بذلك الحجم«.

تلفزيونية  مقابلة  تبون، يف  ورصح 
بثت عرب وســائل اإلعــام املحلية 
كبري  أمل  لدينا  مساء األحد: »كان 
ناجحة  تكون  ســوف  األلعاب  بأن 
إنجاحها. الشعب  أجل  من  وسعينا 
الجزائــري هو من احتضنها رفقة 
وخارج  لوهــران  املدني  املجتمــع 
حضور  الحدث  عرف  وهران، حيث 
جزائريــن من 58 واليــة جاءوا 

لتشجيع رياضيينا«.
وأرجع الرئيس تبون نجاح األلعاب 
مع  أنجز  الــذي  الكبري  إىل »العمل 
املدنــي والعدد  جمعيــات املجتمع 
الهائل من املتطوعن الذين شاركوا 
بدون مقابل«، مشــريا  التنظيم  يف 
أن هــذه األلعاب شــكلت منعرجا 
ما  أصبــح »هناك  حيث  حاســما 
بعد  وما  األلعاب  قبل  بما  يســمى 

األلعاب«.
ألعاب  تصــدرت  إيطاليــا  كانــت 
وهران متقدمة عىل تركيا وفرنسا، 
برصيد  رابعة  الجزائــر  حلت  فيما 
53 ميداليــة، منهــا 20 ذهبيــة 
برونزيــة،  و16  فضيــة،  و17 
لتحقق أفضــل نتيجة لها يف جميع 
األلعــاب  بــدورات  مشــاركاتها 

املتوسطية.

برلني-)د ب �أ(:
مارتن  أســتون  فريــق   أعلــن 
ســباقات  يف  املنافس  الربيطاني 
االثنن  يوم  فورموال1-  سيارات 
أن الســائق اإلســباني فريناندو 
للعالم  ألونســو، املتــوج بطــا 
مرتن، سينضم إىل الفريق اعتبارا 
من املوســم املقبــل ليحل مكان 
سيبســتيان فيتيل الذي أعلن أنه 

سيعتزل بنهاية املوسم الجاري.
/35 عاما/،  فيتيل  األملاني  وكان 
أربع  العالم  املتوج بلقــب بطولة 
بول  ريد  فريــق  بســيارة  مرات 
بن عامــي 2010 و2013، قد 

أعلن قبل أيام أنه سيعتزل بنهاية 
الذي  الوقــت  يف  املوســم، وذلك 
سباق  لخوض  فيه  يســتعد  كان 
الجائزة الكربى املجري الذي أقيم 

أمس األحد.
مارتن  أســتون  فريق  وتحــرك 
مع  تعاقده  ليحسم  رسيع  بشكل 
ألباين  /41 عاما/ سائق  ألونسو 

بعقد "يستمر لعدة أعوام".
وقال ألونســو الــذي توج بلقب 
 2005 عامي  يف  العالــم  بطولة 
رينو :"فريق  و2006 بســيارة 
أســتون مارتن يتســم بالطاقة 
الفوز، وبالتايل  لتحقيق  وااللتزام 
إثــارة يف  هــو من أكثــر الفرق 

فورموال1- اليوم."
وأضــاف :"ال أحد يف فورموال1- 
اليوم يظهــر رؤية أكرب والتزاما 
هائــا من أجل الفــوز، وهو ما 
يجعل هــذه بمثابة فرصة مثرية 

بالنسبة يل."
الفريق  يف  ألونســو  وسيتنافس 
النس  الكندي  الســائق  جانب  إىل 
لورانس  والده  يعد  سرتول، الذي 

سرتول داعما رئيسيا للفريق.
لورانس  ألونســو :"أعرف  وقال 
أعــوام، ومن  عدة  منــذ  والنس 
الواضــح للغاية أنهمــا يتمتعان 
للنجاح يف  بالطمــوح والشــغف 

فورموال1-."
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يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
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�لريا�سة

�لإ�ساب��ة تح��رم دورتموند من جهود 
�لو�فد �لجديد زوله لمدة ثالثة �أ�سابيع

بود�ب�ست-و�م:
االتحاد  بن ســليم، رئيس   أكد محمد 
الدويل للسيارات /FIA/ أهمية االلتزام 
يف  السامة  ومناحي  البيئية  بالقضايا 
التحديثات  إىل  السيارات مشريا  رياضة 
التي تشهدها سياسات االتحاد لتطوير 
أكثر استدامة تشمل مختلف  سياسات 

مفاصل رياضة السيارات.
كان ابن ســليم قد شهد سباق جائزة 
 1 فورموال-  لســيارات  الكربى  املجر 
آخر  ليكون  األحد  أمــس  أقيم  الذي  و 
بداية  قبل  العاملية  البطولة  ســباقات 

العطلة الصيفية.
ابن ســليم خال زيارته عددا  والتقى 
من الســائقن ومدراء فرق فورموال- 
1 لبحث مجموعة واسعة من القضايا 
سامة  قضايا  مقدمتها  يف  الرئيســية 

السباقات والسائقن.
املتحدة  اململكة  أيضا  ابن ســليم  وزار 
لنــدن لفورموال-إي  لحضور ســباق 
والتقى جيمي ريجل، الرئيس التنفيذي 
الســائقن  من  للفورموال-إي، وعددا 

ومدراء الفرق املشاركة .
/ للســيارات  الــدويل  االتحــاد  كان 

فورموال-إي  بطولــة  أطلق  فيا/ قــد 
الكهربائيــة بالكامل عام  للســيارات 
يف 2021 بطولــة  2014، لتصبــح 
عاملية وذلك يف إطار دعم جهود التنقل 

االنبعاثات وتشــجيع صناعة  عديــم 
السيارات  يف  االستثمار  عىل  السيارات 

الكهربائية.
عىل  للســيارات  الدويل  االتحاد  ويعمل 
تستهدف  بيئية  اســرتاتيجية  تطوير 
الكربون"  "عديم  ملســتوى  الوصول 
جانــب  إىل   ،2030 عــام  بحلــول 
الدويل  االتحاد  بطــوالت  جميع  تنفيذ 
للســيارات باســتخدام مصادر طاقة 

مستدامة بحلول 2026.
الدويل  االتحاد  رئاسة  سليم  ابن  وتوىل 
يف ديسمرب 2021 ليصبح أول شخص 
غــري أوروبي يشــغل هــذا املنصب.. 
تنفيذ  املسؤولية عىل  توليه  وعمل منذ 
االتحاد  عمل  لتطوير  شــامل  برنامج 
و بدأ عىل مدار األشــهر املاضية تنفيذ 
لارتقاء بعمل  متعددة  تدقيق  عمليات 
عملياته،  حوكمة  أطر  وتعزيز  االتحاد 

للمســاواة  مدير  أول  بتعين  قام  كما 
والتنوع والشمول يف االتحاد.

االتحاد، لعب  لرئاســة  انتخابه  وقبل 
ابن سليم دورا مهما يف تطوير رياضة 
ومنطقة  اإلمــارات  بدولة  املحركات 
الســنوات  خــال  األوســط  الرشق 
املاضية، ما ســاهم يف ترسيخ مكانة 
لهذه  مرموقا  و  جديدا  مركزا  املنطقة 

الرياضة.

�س��ائق فورمول- 1 �لإ�س��باني �ألون�سو 
ين�سم �إلى فريق �أ�ستون مارتين

رأس الخيمة-الوحدة:
 تــوج بطل رشطــة رأس الخيمة املســاعد أول 
فيصل أحمد الغيص الزعابي بامليدالية الذهبية يف 
بطولــة العالم ملصارعة الذراعن يف وزن 85 كغ 
، التي أقيمت يف هولندا بعد تفوقه عىل منافســه 

اإليطايل.
إدارة املهام الخاصة  والبطل فيصل الغيص مــن 
برشطــة رأس الخيمة، أحــد العنارص الرشطية 
العديد من  عــىل  حصل  رياضياً، حيث  املتميــزة 
البطــوالت الدولية ، فضاً عن جهوده الرياضية 
التدريــب والتأهيل  املثمــرة والبنــاءة يف مجال 
الريايض يف العاب القوة البدنية ، و يقوم بتدريب 
عنــارص مختلفة يف ألعاب القــوة البدنية، وبناء 

األجسام أحرزوا نتائج عىل املستوى الدويل .
وأعــرب اللواء عيل عبد الله بــن علوان النعيمي 
الخيمة عن ســعادته  قائد عــام رشطــة رأس 
الغيــص ،مؤكداً أن رشطة رأس  بالبطل  وفخره 
الخيمة تسعى دائماً إىل تحفيز العنارص الرشطية 
جميع  املتميزة، وتشجع  الرياضية  القدرات  ذات 
املواهب الرياضية الرشطية للمشاركة يف مختلف 
األنشــطة الرياضية املحليــة والدولية، وتوجيه 
الريايض، وتكوين  االحرتاف  ملمارســة  الاعبن 
البطوالت  يف  تنافــس  الدولة  باســم  قوية  فرق 
الدولية عىل نحو مرشف يحقق األهداف املرجوة 
لارتقــاء إىل الصدارة يف املراكز العاملية ، موجهاً 
الشــكر والتهنئة إىل البطل العاملي فيصل الغيص 
الدولة  الرائــد واملتميز يف رفع علم  تثميناً لدوره 
البطوالت  من  املزيد  متمنياً له  العاملية  املحافل  يف 

واإلنجازات .

بطل �سرطة ر�أ�ص �لخيمة في�سل �لغي�ص 
يتوج بذهبية �لعالم لم�سارعة �لذر�عين محمد بن �سلّيم ي�سدد على �للتز�م بالأولويات �لبيئية 

وق�سايا �ل�سالمة في ريا�سة �ل�سيار�ت

ريال مدريد يعلن رحيل مايور�ل و�ن�سمامه 
�إلى خيتافي بعقد نهائي

برلن-)د ب أ/ســتاتس بريفــورم(:  أعلن نادي 
االثنن  يوم  القــدم  لكرة  اإلســباني  مدريد  ريال 
أن مهاجمــه بورخا مايــورال رحل عن صفوف 
الفريق، وانضم إىل خيتايف بعقد ملدة خمسة أعوام.

وقــى مايورال /25 عامــا/ النصف الثاني من 
ستة  خيتايف، وسجل  لفريق  معارا  املايض  املوسم 
اآلن عن صفوف  أهداف خال 18 مباراة، ورحل 
امللكي طوال  بالنادي  ارتبــط  أن  بعد  ريال مدريد 

15 عاما.
وذكر ريال مدريــد يف بيان بموقعه عىل اإلنرتنت 
:" اتفــق نادي ريال مدريد مع خيتايف عىل انتقال 

الاعب بورخا مايورال."
أكاديميتنا  إىل  مايــورال  بورخا  وأضاف :"وصل 
عــام 2007 وأصبح منذ ذلــك الوقت جزءا من 
أبطال  بدوري  فــاز معه  مدريد، الذي  ريال  نادي 
أوروبــا )1(، كأس العالــم لألنديــة )1(، كأس 
الســوبر األوروبي )1( وكأس السوبر اإلسباني 

".)1(

رئي�ص �لجز�ئر: �ألعاب 
�لمتو�سط حققت نجاحاً 

لم يتوقعه �أحد
أ(: دورتموند-)د ب 

أملانيا عن   كشــف تقرير صحفي يف 
نيكاس  الدويل  لألملاني  إصابة  وقوع 
زوله الوافد الجديد لنادي بوروســيا 
اإلصابة ستبعده  وأن هذه  دورتموند 
عــن املاعــب لفــرتة تــرتاوح بن 

أسبوعن إىل ثاثة أسابيع.
مجلــة "كيكــر" األملانية  وكتبــت 
املتوقع  من  أن  االثنن  يوم  الرياضية 
أال يقتــر غياب زولــه القادم من 
بايــرن ميونــخ فقط عــىل مباراة 
دورتمونــد أمــام بايــر ليفركوزن 
واملزمع  الــدوري  يف  مبــاراة  أول  يف 

إقامتها يوم السبت املقبل.
كانت قناة "ســكاي" الرياضية أول 

من تحدث عن اإلصابة العضلية التي 
وقعــت لاعب خط الدفاع يف العطلة 

األسبوعية املاضية.
اآلن  لم يؤكد حتى  أن دورتموند  غري 
زوله/26  فخــذ  يف  اإلصابة  وقــوع 

عاما/.
يف  دورتموند  مع  شــارك  زوله  كان 
مبــاراة الفريق أمــام فريق 1860 
الجمعة املايض يف بطولة  ميونخ يوم 
أملانيا وخرج بعد الشوط األول  كأس 

ولعب بدال منه ماتس هوملز.
الفائز  املنتظــر أن يحل هوملز  ومن 
كأس  ببطولة  أملانيــا  منتخــب  مع 
يف  زوله  عــام 2014 محــل  العالم 

مباراة ليفركوزن.

�لأهلي �ل�سعودي يعلن �سم �لأرجنتيني لي�ساندرو 
�ألزوجار�ي

�لريا�ص -)د ب �أ(:
إىل دوري  السعودي، الذي هبط  األهيل  النادي   أعلن 
الجناح  تاريخــه، ضم  يف  مرة  ألول  األوىل  الدرجــة 
للموسم  استعدادا  ألزوجاراي  ليساندرو  األرجنتيني 
رسيعا  للعودة  الفريق  خاله  سيسعى  الجديد، الذي 

إىل دوري املحرتفن.
وذكر األهيل عرب حســابه الرســمي بموقع شبكة 
االجتماعــي "تويــرت" :"األرجنتينــي  التواصــل 
عام 2023 مع  حتى  أهاويا  ألزوجاراي  ليساندرو 

أفضلية التجديد ملوسم آخر".
للعودة  النفيعــي  ماجد  برئاســة  األهيل  ويســعى 
للمنافسة مرة أخرى بدوري كأس محمد بن سلمان 
املحرتفن، بعد أن قى موسما مخيبا لألمال، حيث 
الدرجة األوىل للمرة األوىل يف تاريخه  هبط إىل دوري 
الخامس  املركز  بعدما حصد 32 نقطة فقط واحتل 

عرش قبل األخري.
وينضم ليســاندرو ألزوجاراي /32 عاما/ إىل األهيل 
قادمــا من كاتوليــكا اإلكــوادوري، وتبلغ القيمة 

السوقية لاعب 20ر1 مليون يورو.

املهاجم  ضم  أيضــا  مؤخرا  أعلن  قــد  األهيل  وكان 
التونيس يوســف العبديل قادما من االتحاد الريايض 
املنســتريي التونــيس بعقد يمتد ملوســمن بجانب 
قادما من  ريبريو  رينــان  الربازييل  الحارس  وصول 
لشبونة  سبورتينج  بنادي  القدم  لكرة  األول  الفريق 
واحد  ملوســم  انضمامه  الربتغايل، حيث وقع عقود 

مع إمكانية تمديد العقد ملوسم آخر.
وقرر األهيل الحفاظ عىل املدرب روبرت ســيبولدي 
بجانــب تمديد عقود العبيه هيثم عســريي وزياد 

الجهني حتى 2026 ومحمد املجحد حتى 2025.

ليون يحقق �نت�سار�ً مثير�ً �أمام كلوب 
�أمريكا في �لدوري �لمك�سيكي

أ(: مكسيكو سيتي-)د ب 

 حقــق ليــون انتصارا مثــريا أمام 
كلــوب أمريكا وتغلــب عليه 3 / 2 
بتوقيت  االثنن  )صباح  األحد  مساء 
جرينتش( ضمن منافســات املرحلة 
املكســيكي  الدوري  من  السادســة 
فوز  أيضا  شهدت  القدم، والتي  لكرة 
أطلس 1 /  ســانتوس الجونا عــىل 

صفر.
وافتتــح ليون التســجيل عن طريق 
الدقيقة 31 ثم  يف  دافيــا  فيكتــور 
الثواني  يف  أمريــكا  كلــوب  تعــادل 

بهدف  األول  الشــوط  مــن  األخرية 
سجله هنري مارتن.

ويف الشوط الثاني، تقدم ليون مجددا 
بهدف لاعب أوسفالدو رودريجيز يف 
أمريكا  كلوب  تعادل  الدقيقة 66 ثم 
بالهــدف الثانــي لهنــري مارتن يف 
أنخيل  يخطف  أن  الدقيقة 80 قبــل 
رضبة  من  لليون  الفــوز  هدف  مينا 

الثواني األخرية من املباراة. جزاء يف 
نقاط  تســع  إىل  رصيده  ليون  ورفع 
رصيد  تجمد  بينما  السادس  املركز  يف 
يف  نقاط  أربــع  عند  أمريــكا  كلوب 

املركز الخامس عرش.

كوندي يك�شف دور 
ت�شافي في اختياره 

االن�شمام لبر�شلونة 
بدالً من ت�شيل�شي

برلن-)د ب أ/ستاتس بريفورم(:
عن  كوندي  جــول  الفرنــيس  الاعب   كشــف 
الفني  املدير  تشــايف  لعبه  الذي  الــدور  تفاصيل 
لفريق برشــلونة اإلسباني لكرة القدم، يف ضمه 

إىل الفريق الكتالوني قادما من أشبيلية.
دورا »مهما«  لعــب  أن تشــايف  وأكــد كوندي 

بالضغط من أجل إتمام الصفقة.
وارتبط اسم كوندي /23 عاما/ منذ فرتة طويلة 
باالنضمام إىل تشــيليس اإلنجليــزي، الذي تردد 
عىل نطاق واســع أنه بصدد حســم التعاقد مع 
الاعب، قبل أن يتقدم برشلونة للفوز بخدماته.

وتجــدر اإلشــارة إىل أن هذه هي املــرة الثانية 

التي يتحرك فيها برشــلونة يف وقت متأخر من 
ســوق االنتقــاالت الصيفية الحاليــة ويتفوق 
عىل تشــيليس يف الراع عــىل ضم العب، حيث 
نجح برشــلونة يف ضم رافينيا من ليدز يونايتد 
كما ضم أندرياس كريستينســن من تشيليس يف 

صفقة انتقال حر.
وكان الرس وراء نجاح برشلونة يف ضم كوندي، 

هو الحوارات التي جرت بن الاعب وتشايف.
وقــال كوندي خال مؤتمــر صحفي :«أجريت 
بعــض الحوارات الجيدة مع تشــايف، كان دائما 
مــا يبدي إعجابا بي ورغبة يف ضمي إىل الفريق، 

وهذا كان مهما بالنسبة يل.«



أبوظبي-وام:

العامين  ارتبكت استعداداتها في   بعدما 
عادت  كورونا  جائحة  بسبب  الماضيين 
بقوية  لالستعداد  األوروبية  األندية 
الجديد من خالل جوالت  الموسم  لبداية 
و  اليابان  و  المتحدة  الواليات  في 
اآلسيوية ومباريات ودية  القارة  جنوب 
الصفقات  لتجربة  المستوى  متباينة 
الجدد  الالعبين  بين  واالنسجام  الجديدة 

والقدامى بالفريق.
بألقاب  المتوجة  األندية  وحرصت 
في  الكبيرة  المحلية  الدوري  بطوالت 
الدفاع  لرحلة  االستعداد  على  أوروبا 
الجديد من خالل  الموسم  لقبها في  عن 
البداية. برامج إعداد قوية تأهبا لضربة 

في  الجديد  الموسم  فعاليات  وتنطلق 
بأوروبا  القدم  كرة  دوريات  معظم 
معظم  اختتمت  حيث  أيام  غضون  في 
األندية  مقدمتها  وفي  الكبيرة  األندية 

األبطال استعداداتها للموسم الجديد.
ريال مدريد حريصا  إسبانيا ، كان  وفي 
لبدء  قوية  تجربة  من  أكثر  خوض  على 
الدوري  في  لقبيه  عن  الدفاع  رحلة 
اإلسباني ودوري أبطال أوروبا ، وكذلك 
السوبر  كأس  لمباراة  بقوة  االستعداد 
إنتراخت  بفريق  تجمعه  التي  األوروبي 
في 10 أغسطس  األلماني  فرانكفورت 

الحالي.
ولم يكن ريال مدريد نشيطا بشكل كبير 
حيث  الصيف  هذا  االنتقاالت  سوق  في 
كبيرتين  صفقتين  الملكي  النادي  أبرم 
المدافع  مع  التعاقد  خالل  من  فقط 
صفقة  في  روديجر  أنطونيو  األلماني 
مع  الالعب  عقد  انتهاء  بعد  حر  انتقال 
العب  ضم  كما   ، اإلنجليزي  تشيلسي 
موناكو  من  تشواميني  أوريلين  الوسط 
الفرنسي. وبرغم ذلك استعد ريال مدريد 
خالل  من  الجديد  للموسم  قوي  بشكل 
جولته  في  قوية  ودية  مباراة  من  أكثر 
منافسه  أمام  خسر  حيث  األمريكية 
مع  تعادل  ثم   0-1 برشلونة  التقليدي 
فيما   2-2 المكسيكي  أمريكا  كلوب 
استعداداته  في  األهم  المحطة  كانت 
للموسم من خالل الفوز على يوفنتوس 
مدريد  إلى  العودة  قبل   2-0 اإليطالي 
منتصف  األوروبي  للسوبر  استعدادا 

األسبوع المقبل.
لقب  حامل  سيتي  مانشستر  وحرص 
استعداداته  إطار  في  اإلنجليزي  الدوري 
صفوفه  تدعيم  على  الجديد  للموسم 
وتخدم  فعليا  يحتاجها  التي  بالصفقات 

طريق  في  االستمرار  وأهمها  أهدافه 
محليا  األلقاب  من  مزيد  عن  البحث 
لبناء  إضافة  أوروبيا  بقوة  والمنافسة 
طويلة  لسنوات  هذا  على  قادر  فريق 

قادمة.
أكثر  مع  سيتي  مانشستر  تعاقد  ولذا 
المهاجم  مقدمتهم  في  شاب  العب  من 
دورتموند  بوروسيا  من  هاالند  إيرلنج 
فيليبس  كالفن  الوسط  والعب  األلماني 

من ليدز يونايتد اإلنجليزي.
 ، الجديد  للموسم  استعداداته  وخالل 
الفني  مديره  بقيادة  الفريق  حرص 
على  جوارديوال  جوسيب  اإلسباني 
حقق  ثم  قوية  تدريبات  فترة  خوض 
المباريات  في  متتاليين  انتصارين 
أمريكا  كلوب  على  فيهما  وفاز  الودية 
المكسيكي 1-2 وبايرن ميونخ األلماني 
المواجهة  خالل  من  موسمه  0-1 ليبدأ 
الخيرية  الدرع  مباراة  في  ليفربول  مع 
بالدوري  األولى  مباراته  خوض  قبل 

األحد  يوم  ويستهام  أمام  اإلنجليزي 
المقبل.

وفي إيطاليا ، كان ميالن حريصا بشكل 
الرئيسي  بالقوام  االحتفاظ  على  كبير 
الدوري  لقب  استعاد  الذي  للفريق 
لم  وإن  الماضي  الموسم  في  اإليطالي 
في  الثقيل  العيار  من  صفقات  يبرم 

سوق االنتقاالت هذا الصيف.
أكثر من محطة  الفريق  ومع هذا ، قدم 
عن  الدفاع  لرحلة  استعداداته  في  قوية 
ودية  مباريات  خاض  و  المحلي  اللقب 
في  الفوز  وحقق  القوة  في  متفاوتة 
واحدة ، وكانت  مباراة  وخسر  3 منها 
 2-1 األلماني  كولن  على  الفوز  أبرزها 

وعلى مارسيليا الفرنسي 2-0 .
الفريق  هداف  و  مهاجم  رحيل  برغم  و 
برشلونة  إلى  ليفاندوفسكي  روبرت 
حاسما  ميونخ  بايرن  كان  اإلسباني، 
بصفقتين  الهجوم  خط  تدعيم  في 
ماني  ساديو  السنغالي  ضم  و  بارزتين 

تيل  ماتيس  الشاب  و  ليفربول  مهاجم 
الفريق  دعم  كما  الفرنسي  رين  مهاجم 
البافاري دفاعه بالنجم الهولندي الشاب 

ماتياس دي ليخت.
، كان  الودية  المباريات  مستوى  وعلى 
اتجاه بايرن هو االنتقاء بدال من خوض 
وحقق  جدوى..  بال  عديدة  مباريات 
دي  على   6-2 الكبير  الفوز  الفريق 
أمام  خسر  ثم  األمريكي  يونايتد  سي 
في   0-1 اإلنجليزي  سيتي  مانشستر 

ختام جولته األمريكية.
القوية  الفريق  استعدادات  وأثمرت 
بالفوز  الجديد  الموسم  في  ألقابه  أول 
السوبر  مباراة  في   5-3 اليبزج  على 
قبل  كبيرة  معنوية  دفعة  على  ليحصل 
يوم  فرانكفورت  إنتراخت  مواجهة 
الدفاع  رحلة  بداية  في  المقبل  الجمعة 
األلماني /بوندسليجا/  الدوري  لقب  عن 
العشرة  المواسم  في  لقبه  احتكر  الذي 

الماضية.
المدرب  مع  تعاقده  جانب  إلى  و 
لألرجنتيني  خلفا  جالتييه  كريستوف 
ماوريسيو بوتشيتينو ، ضم باريس سان 
صفوفه  لتدعيم  العب  من  أكثر  جيرمان 
الدوري  في  لقبه  عن  للدفاع  استعدادا 
بنجم  االحتفاظ  في  نجح  كما  الفرنسي 

هجومه الفرنسي كيليان مبابي.
محطات  أبرز  جيرمان  سان  وخاض 
فاز  حيث  باليابان  جولته  خالل  اإلعداد 
ريد  وأوراوا  فرونتال  كاواساكي  على 
بعدها  ليعود  أوساكا  وجامبا  دياموندز 
إلى فرنسا ويتوج بلقب السوبر المحلي 
حملة  يستهل  فيما  نانت  حساب  على 
يوم  الفرنسي  الدوري  لقب  عن  الدفاع 

السبت المقبل في ضيافة كليرمون.
العب  من  أكثر  أياكس  وكالمعتاد ، قدم 
دعم  حيث  الالعبين  انتقاالت  سوق  في 
هؤالء الالعبين صفوف أندية أخرى في 
الهولندي  الفريق  لكن  األوروبية  القارة 
بعدد من  تدعيم صفوفه  أيضا في  نجح 
باسي  كالفن  مثل  المميزين  الالعبين 
وستيفان  كونسيساو  وفرانشيسكو 

بيرجوين.
ودية  مباراة  من  أكثر  أياكس  وخاض 
لقبه  عن  الدفاع  لرحلة  استعدادا 
الفوز  أبرزها  كان  المحلي  بالدوري 
الكرواتي 3-0  زغرب  لوكوموتيف  على 
النمساوي  سالزبورج  بول  ريد  على  و 
األوكراني  دوينتسك  وشاختار   3-2
منافسه  أمام  الفريق  خسر  وإن   3-1
في   3-5 آيندهوفن  العنيد  التقليدي 

كأس السوبر الهولندي.

برلين-)د ب أ/ستاتس بيرفورم(:
النجم  إن  نيمار  البرازيلي  النجم  قال   
بفريق  زميله  ميسي  ليونيل  األرجنتيني 
لكرة  الفرنسي  جيرمان  سان  باريس 
القدم ليس مطالبا بإثبات شيء لمنتقديه، 
وذلك خالل ثاني موسم لميسي مع سان 

جيرمان.
وغاب ميسي عن مستواه المعهود خالل 
موسمه األول مع باريس سان جيرمان 
خالل 34 مباراة  سجل 11 هدفا  حيث 
لبرشلونة  هدفا   38 سجل  بأنه  علما 

اإلسباني في الموسم السابق.
لكن ميسي صنع 14 هدفا، منها عشرة 
يتفوق  ولم   ،2022 عام  خالل  أهداف، 
الدوري  مسابقات  في  ذلك  في  عليه 
ديمبلي  عثمان  سوى  الكبرى  الخمس 

خالل  لبرشلونة  هدفا   11 صنع  الذي 
. 2022

وقدم ميسي أداء قويا في أولى مباريات 
 /  2022 موسم  في  جيرمان  سان 
التسجيل  وافتتح  األحد  مساء   2023
بالفوز  انتهت  التي  المباراة  في  للفريق 
السوبر  كأس  في  نانت 4 / صفر  على 

الفرنسي.
الذي  األداء  كان  إذا  عما  سؤاله  ولدى 
قدمه ميسي بمثابة مؤشر لميسي جديد 
مع سان جيرمان، دافع نيمار عن زميله.

لمنصة  تصريحات  في  نيمار  وقال 
األمر  أن  أعتقد  :"ال  برايم"  "أمازون 
كثيرا  تتحدث  الناس  أن  وأرى  كذلك. 
للغاية. هم ال يعرفون ما يحدث كل يوم، 

وما يحدث في الداخل."

أبوظبي-وام:
لكرة  اإلمارات  التحاد  العمومية  الجمعية  اعتمدت 
والهيئات  القضائية  اللجان  االثنين  يوم  القدم 

التحكيمية لالتحاد في الموسم الجديد.
وعقد االتحاد يوم االثنين اجتماع الجمعية العمومية 
الشيخ  برئاسة  المرئي  االتصال  تقنية  عبر  العادية 
االتحاد، وبمشاركة  رئيس  النعيمي  حميد  بن  راشد 
الجمعية  وأعضاء  االتحاد  إدارة  مجلس  أعضاء 

العمومية.
في  االتحاد  نشاط  تقرير  االجتماع  واستعرض 
شهد  الذي   ،  2021-2022 الرياضي  الموسم 
عرض  تم  فيما   ، واألحداث  الفعاليات  من  العديد 
تقرير الحساب الختامي لالتحاد ومدققي الحسابات 

واعتماده من األعضاء.
القضائية  اللجان  اعتماد  االجتماع  خالل  وتم 
الموسم  في  الكرة  التحاد  التحكيمية  والهيئات 
محمد  سعيد  االنضباط  لجنة  وضمت  الجديد، 
/نائباً/  الزيودي  رشود  وحمدان  /رئيساً/  الحوطي 
محمد  وحسن   ، الطويل  محمد  سلمان  واألعضاء 
الشيباني وبدر عبدالله خميس ، وضمت غرفة فض 
وعلي  /رئيساً/  الحوسني  صالح  عيسى  المنازعات 
 ، راشد  إسماعيل  واألعضاء  /نائباً/  الحداد  سلطان 
ومحسن مصبح ، وعادل عبدالعزيز ، وحمد إبراهيم 

االستاد ، وميثاء طالب خميس وخالد عبيد خادم.
لجنة  قرارات  على  االستئناف  لجنة  ضمت  كما 
الحداد  /رئيساً/ وفيصل  الحمراني  صالح  االنضباط 
العليلي  وعمار   ، محمود  عارف  واألعضاء  /نائباً/ 
االستئناف  لجنة  ضمت  فيما   ، المرزوقي  ومروان 
على قرارات أوضاع وانتقاالت الالعبين /غرفة فض 
شامس / سليمان /رئيساً/ وعلي  المنازعات/ أحمد 

أحمد  وشهاب   ، األبلم  عبدالعزيز  واألعضاء  نائباً/ 
وحميد درويش.

18 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
الريا�سةالثالثاء ٢ أغسطس ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥١٠٦

اتحاد الكرة يعتمد اأع�ضاء اللجان 
الق�ضائية والتحكيمية

اأبطال اأوروبا يتاأهبون لرحلة الدفاع عن األقابهم بعد �سيف 
مفعم بالن�ساط

الرياض-)د ب أ(:

االتحاد  إدارة  مجلس  رئيس  قال   
بن  ياسر  القدم  لكرة  السعودي 
في  االتحاد  رغبة  إن  المسحل  حسن 
لكرة  آسيا  كأس  نهائيات  استضافة 
من  تأتي   ،  2026 للسيدات  القدم 
منطلق السعي لتحقيق قفزات جديدة 

في كرة القدم النسائية بالمملكة.
أعلن االتحاد السعودي عزمه الترشح 
لكرة  آسيا  نهائيات كأس  الستضافة 
المقرر  للسيدات 2026، ومن  القدم 
ملفا  اآلسيوي  لالتحاد  يقدم  أن 
متكامال مّدعما بالمتطلبات والشروط 
واألحداث  الفعاليات  كافة، ويتضمن 
التي  واإلقليمية  العالمية  الرياضية 
األعوام  في  السعودية  استضافتها 

الماضية وحظيت بإشادات عالمية.

وأكد المسحل في تصريحات نشرها 
على  موقعه  عبر  السعودي  االتحاد 
الترشح  نية  اإلعالن عن  أن  اإلنترنت 
ظل  في  :"يأتي  البطولة  الستضافة 
الدعم السخي والالمحدود من القيادة 
الكبير من سمو  الرشيدة، واالهتمام 
وزير الرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
األمير  السعودية  والبارالمبية 
وهو  الفيصل،  تركي  بن  عبدالعزيز 
ما يدفع االتحاد دائما للمنافسة على 
الرياضية  الفعاليات  استضافة كبرى 

اإلقليمية والقارية."
في  الرغبة  أن  المسحل  وأضاف 
البطولة، تأتي من منطلق  استضافة 
تحقيق قفزات جديدة في ميدان كرة 
والتي  المملكة،  في  النسائية  القدم 
انطالقتها  الماضية  األشهر  شهدت 

رغم حداثة عهدها.

اأربعة اتحادات وطنية تعلن رغبتها في 
ا�ضت�ضافة كاأ�س اآ�ضيا لل�ضيدات 2026

أ(: كوااللمبور-)د ب 
أن  االثنين  يوم  القدم  لكرة  اآلسيوي  االتحاد   أعلن 
استضافة  في  رغبتها  أبدت  وطنية  اتحادات  أربعة 

بطولة كأس آسيا للسيدات 2026 .
إلى  الدعوة  وجاء ذلك بعد أن وجه االتحاد اآلسيوي 
رغبتها  إبداء  أجل  من  األعضاء  الوطنية  االتحادات 
للسيدات 2026،  آسيا  نهائيات كأس  استضافة  في 
قبل الموعد النهائي بتاريخ 31 تموز/يوليو 2022.

في  رغبتها  األربعة  الوطنية  االتحادات  وأبدت 
لمنتخبات  آسيا  قارة  في  األهم  البطولة  استضافة 
واألردن  السعودية  اتحادات  وهي  السيدات، 

وأستراليا وأوزبكستان.

رئي�س التحاد الإنجليزي يتوقع دفعة 
كبيرة للكرة الن�سائية

لندن-)د ب أ(:
لالتحاد  التنفيذي  الرئيس  بولينجهام  مارك  أكد   
للكرة  هائلة  دفعة  يتوقع  إنه  القدم  لكرة  اإلنجليزي 
بطولة  بلقب  المنتخب  تتويج  بعد  بالده  في  النسائية 
أمم أوروبا للسيدات )يورو 2022( التي اختتمت يوم 
األحد. وتغلب المنتخب اإلنجليزي على نظيره األلماني 
أمم  لبطولة  النهائية  المباراة  في  2 / 1 مساء األحد 
وقت  في  المواجهة  حسمت  وقد  للسيدات،  أوروبا 
إضافي عبر هدف سجلته كلوي كيلي. وتوج المنتخب 
كما  تاريخه  في  كبير  لقب  بأول  للسيدات  اإلنجليزي 
أهدى بالده أول لقب في بطولة كبيرة منذ عام 1966 
بالفوز  العالم  كأس  بلقب  الرجال  منتخب  توج  حينما 
ما  حسب  الغربية،  ألمانيا  منتخب  على  النهائي  في 

أشارت إليه وكالة األنباء البريطانية "بي إيه ميديا".
اإلذاعة  لهيئة  تصريحات  في  بولينجهام  وقال 
كانت  األخيرة  :"األعوام  )بي.بي.سي(  البريطانية 
الالعبات  بقوة، واستغلت  حقا  استثمرنا  مذهلة. لقد 

الفرصة وحققن شيئا مذهال. 

رئي�س التحاد ال�سعودي: ن�سعى لتحقيق قفزات جديدة في كرة القدم الن�سائية

التحاد الآ�سيوي يعلن اعتماد المواعيد نيمار يوؤكد اأن مي�سي لي�س مطالباً باإثبات �سيء لمنتقديه
الجديدة لم�سابقات الأندية

كوااللمبور-)د ب أ(:
لكرة  اآلسيوي  االتحاد  في  التنفيذي  المكتب   صادق 
أبطال  لدوري  الجديدة  المواعيد  روزنامة  على  القدم 
اآلسيوي 2023 / 2024، وذلك  االتحاد  وكأس  آسيا 
بعد قرار تغيير مواعيد بطوالت األندية لتقام من فصل 
حيث  السابقة  المواعيد  من  الربيع، بدال  إلى  الخريف 

كانت تقام من فصل الربيع إلى الخريف.
 /  2023 نسخة  في  آسيا  أبطال  دوري  وتنطلق 
الثامن  في  األول  التمهيدي  الدور  من  اعتبارا   2024
من آب/أغسطس 2023، في حين تقام مباريات دور 
إلى  من 18 أيلول/سبتمبر  الفترة  خالل  المجموعات 

13 كانون األول/ديسمبر 2023.
في  اإلقصائية  األدوار  مباريات  تقام  المقابل،  وفي 
نيسان/أبريل   24 إلى  شباط/فبراير   12 من  الفترة 
2024، على أن يقام الدور النهائي من مباراتي ذهاب 

وإياب يومي 11 و18 أيار/مايو 2024.

منتخب اإنجلترا بطل  لكاأ�س اأوروبا 
لل�سيدات للمرة الأولى  

لندن-وام:
 توج المنتخب اإلنجليزي لكرة القدم بلقب بطولة كأس 
للسيدات /يورو 2022/ بفوزه 1-2 على  أوروبا  أمم 
التي  النهائية  المباراة  في  األحد  يوم  األلماني  نظيره 
بالعاصمة  العريق  "ويمبلي"  استاد  على  جمعتهما 
انتهاء  بعد  إضافي  لوقت  وامتدت  لندن  البريطانية 

الوقت األصلي بالتعادل 1-1 .
البطولة  في  اإلنجليزي  للمنتخب  األول  هو  واللقب 
ليصبح المنتخب الخامس الذي يدون اسمه في السجل 

الذهبي لكأس أمم أوروبا للسيدات.
ويستحوذ المنتخب األلماني على الرقم القياسي لعدد 
لقبين  مقابل  ألقاب   8 برصيد  البطولة  في  األلقاب 
إضافة  والسويد  لكل من هولندا  واحد  للنرويج ولقب 

للقب الجديد للمنتخب اإلنجليزي.

بعد فوزه على نظيره الألماني



ريو دي جانريو-وام:

 توج البطــل اإلماراتي زايد الكثريي 
الريشة  وزن  لفئة  الفضية  بامليدالية 
/56 كجم/ للحزام األسود للمحرتفني 
ضمن فعاليات بطولة أبوظبي جراند 
سالم للجوجيتسو يف جولتها الحالية 

بمدينة ريو دي جانريو الربازيلية.
بامليدالية  الكثــريي  وجــاء تتويــج 
الفضيــة بعــد منافســات قوية يف 

الجولة  هذه  من  الثالث  اليوم  نزاالت 
فئة  نزاالت  شــهدت  للبطولة ، التي 
وفئة  للمحرتفــني  األســود  الحزام 

الحزام األسود/البني للمحرتفات.
مدرجات  أمــام  املنافســات  وأقيمت 
اكتظت بالجماهري وسط متابعة هائلة 
ملنافســات أقوى الفئات يف “كاريوكا 

آرينا” بمدينة ريو دي جانريو.
ويف وزن خفيف الريشة /56- كجم/، 
هندريكس  يــوري  الربازيــي  فــاز 

بامليدالية الذهبية بعد الفوز بصعوبة 
النزال  عىل البطــل زايد الكثــريي يف 
الكثريي  بفوز  املباراة  لتنتهي  األخري 
اآلخر  الربازيي  وحصــول  بالفضية 
املركز  عىل  فاسكونسيلوس  جوناس 

الثالث.
وتــوج الربازيــي ليونــاردو ماريو 
بذهبيــة وزن الريشــة /62- كجم/ 
اثــر تغلبه يف النهائــي عىل مواطنه 
ماتيوس ليمــا، وفاز الربازيي اآلخر 

الثالث. جونتاهان أنجليم باملركز 
وعرب ماريو عن ســعادته باملشاركة 
و الفــوز باللقب، متوجها بالشــكر 
الجوجيتسو  ملحرتيف  أبوظبي  لرابطة 
عىل هذا الحدث املذهل، متمنيا العودة 

للمشاركة فيه مستقبالً.
ويف الــوزن املتوســط /85- كجم/ ، 
راموس  جانســن  الربازيي  احتــاج 
مع  بالذهبية  للفــوز  إىل 5 مباريات 
فوزه يف النهائي عىل مواطنه رافائيل 

الثالث  املركــز  باجانينــي فيما كان 
من نصيــب الربازيي اآلخر جابرييل 

كوستا.
أمارال  رايدر  الربازيليون  احتكر  كما 
وجابرييــل أوليفريا وبيدرو ســوزا 
الوزن  لفئــة  األوىل  الثالثة  املراكــز 

الثقيل الخفيف /94- كجم/.
آنا  الربازيل  العبــات  أحكمــت  كما 
وجابرييال  ســينا  وودينا  رودريجيز 
الثالثة  املراكز  عــىل  قبضتهن  برييرا 

األوىل يف وزن خفيف الريشــة /55- 
كجم/.

هذه  رودريجيــز: أحب  آنــا  وقالت 
البطولــة، حيث يمكنني فيها تجربة 
أشياء جديدة يف الجوجيتسو، سأكون 

بالتأكيد يف ميامي يف املرة القادمة.
الثقيل /95- كجم/، كانت  الوزن  ويف 
التتويــج من نصيب  مراكــز منصة 
باســينها  جابرييي  الربازيل  نجمات 

وإنجريد سوزا وويلما موريرا.

ال�شارقة-وام:

 تمكن الربنامج الصيفي “عطلتنا غري” 
الشــارقة لرياضات  الذي ينظمه نادي 
الدفــاع عــن النفس برعايــة مجلس 
مكاسب  تحقيق  من  الريايض  الشارقة 
يكون  بأن  النــادي  رؤية  ضمن  مهمة 
بيئــة إيجابية تجمــع محبي رياضات 
الصغار  والرياضيني  النفس  عن  الدفاع 
بــني 7 و16  أعمارهم  تــرتاوح  ممن 
الصيف واإلجازة  عاما لقضاء أوقــات 
الدراســية يف دروس وورش تعليميــة 
ورياضية مفيدة وذلك من خالل تجاوزه 
للعدد املستهدف استضافتهم إضافة اىل 
املشاركة بنجاح يف برامج أخرى أقيمت 
املستفيدين  بلغ عدد  و  يف وقت متزامن 
نحو 615 مشــاركا تواجدوا يف أوقات 

مختلفة ومواقع عديدة.
الشــارقة  برامج “ نادي  تقترص  ولم 
النفس “ عىل  الدفاع عــن  لرياضــات 
غري” بل  الصيفــي “عطلتنا  الربنامج 
ســاهم وبشــكل فاعــل يف برنامج “ 
القيادة  أصدقاء الرشطة” الذي تنظمه 
املشاركة  عرب  الشارقة  لرشطة  العامة 

بعدة جوانب من خالل رياضات الدفاع 
واملرســم  االبداع  ومخترب  النفس  عن 
البادل  و  الســباحة  إىل  إضافة  الصغري 

تنس.
ويشــارك يف “عطلتنــا غــري” نحــو 
355 مشــاركا توزعوا يف مقر النادي 
بمنطقة الرمثــا وفرع النادي املحاذي 
مشاركا   250 ونحو  مليحة  لشــارع 

فيما  الرشطة”  “أصدقــاء  برنامج  يف 
اســتفاد من فقرات الربنامج الصيفي 
والثقافة  الشــطرنج  نادي  منتســبو 
 60 وعددهــم  بالشــارقة  للفتيــات 
النادي يف برنامج  مشاركا بينما شارك 
“صيف ممتــع وطفل منتج باإلبداع” 
والذي تنظمه بلدية الشارقة يف حديقة 
من  نحو 50 مشاركا  واستفاد  النوف 

الورش والفعاليات الرياضية.
الرحمن  عبــد  أحمد  ســعادة  وثمــن 
نادي  إدارة  مجلــس  رئيس  العويــس 
عــن  الدفــاع  لرياضــات  الشــارقة 
الشــيخ  الســمو  دعم صاحب  النفس 
القاسمي  محمد  بن  ســلطان  الدكتور 
الشــارقة  حاكم  األعىل  املجلس  عضو 
ألنشــطة النــادي وتوجيهات مجلس 
الخطة  ترجمت  التي  الريايض  الشارقة 
االسرتاتيجية للنادي ما ساهم بتحقيق 
نقلة نوعية فضــال عن التعاون املميز 
الشــارقة  لرشطة  العامة  القيادة  مع 

ممثلة يف إدارة الرشطة املجتمعية.
الجروان  ســعيد  أحمد  قال  جانبه  من 
نائب رئيس مجلس االدارة :” ساهمت 
واالنضباط  والفنية  الرتبويــة  املكانة 
يكون وجهة مهمة  أن  يف  للنادي  العايل 
املحددة  األعمــار  يف  والبنات  لــأوالد 
وبالتايل فاقت املشاركة العدد املستهدف 
أنه  هو ما قوبل برتحيب عال موضحا 
تم توفري جميع املســتلزمات املطلوبة 
أولياء األمور  وأضاف : “ساهم تعاون 
مــع إدارة التدريــب بتطويــر الخطة 

املتبعة ومنهاج املعسكر”.

يومية .. �شيا�شية .. م�شتقلة19 الريا�شة
ر��ش��د ب��ن حمي��د: �لمنتخب��ات �لوطنية تبق��ى �أولوية 

د�ئمة في ��شتر�تيجية �تحاد �لكرة

الثالثاء ٢ أغسطس ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥١٠٦

تجدد المناف�شة على �شدارة 
هدافي العرب

كواالملبور-الوحدة:
 يواصــل منتخبنــا الوطنــي 
للمــواي تاي “فئة الشــباب” 
للمشــاركة يف بطولــة العالم، 
املاليزية  بالعاصمــة  املقــررة 
 20 إىل   8 مــن  كواالملبــور 
الجــاري، والتــي  أغســطس 
ينظمها االتحاد املاليزي للمواي 
تاي تحت إرشاف االتحاد الدويل 

للعبة.

منتخب شــباب  بعثة  ووصلت 
أمس  كواالملبور  إىل  تاي  املواي 
برئاســة يارس سالم الساعدي 
عضــو مجلــس إدارة اتحــاد 
تاي والكيك  للمــواي  اإلمارات 

بوكسينج.
البعثة 36 فــردا من  وتضــم 
بينهــم 19 العبــا والعبة من 
العمريــة  املراحــل  مختلــف 
واألوزان، إضافة للجهاز الفني 

عي  عمر  املدربني  مــن  املكون 
ســانيت ســامات ، وباريوات 
وعادل جــواد واإلداري جربيل 

أبو سنينه.
عبداللــه  ســعادة  وحــرص 
اتحاد  النيادي رئيــس  ســعيد 
تاي والكيك  للمــواي  اإلمارات 
بوكســينج رئيــس االتحادين 
للمواي  واآلســيوي  العربــي 
تــاي عىل حــث الالعبني، قبل 

أبو  ملطــار  البعثــة  مغــادرة 
املســاهمة  ظبي، عىل رضورة 
واملحافظة  البطولــة  نجاح  يف 
عــىل الســمعة اإليجابية التي 
حققها الفريق خالل مشاركته 
الذهبيــة األخرية يف بطولة أبو 
ظبــي والتي فــاز بلقبها، بما 
لرياضة  املرشق  الوجه  يعكس 
برعاية  التــي تحظى  اإلمارات 

ودعم القيادة الرشيدة.

منتخب �شباب المواي تاي يكثف ا�شتعداداته لبطولة 
العالم بماليزيا

»ال�ش��ارقة لريا�شات الدفاع عن النف�س« ي�شتقطب نحو 700 
م�شارك في البرامج ال�شيفية

أبوظبي-وام:
بن  راشــد  الشــيخ   أكد 
رئيس  النعيمــي  حميــد 
لكرة  اإلمــارات  اتحــاد 
املتواصل  الدعم  أن  القدم 
الرشيدة  القيادة  قبل  من 
يدفع االتحاد إىل مضاعفة 
العطــاء والعمــل عــىل 
املحلية  القدم  كرة  تطوير 
املالئمة  الظروف  وتهيئة 

اللعبة. لجميع عنارص 
افتتاح فعاليات اجتماع الجمعية  وقال خالل كلمته يف 
العموميــة لالتحاد، التي أقيمت عــرب تقنية االتصال 
املرئــي اليوم : يســعدني أن أرحب بكــم يف اجتماع 
القدم،  العمومية التحــاد اإلمارات لكــرة  الجمعيــة 
وأتقدم بجزيل الشــكر إىل القيادة الرشيدة عىل دعمها 
املتواصل للرياضة، و نثمن االهتمام الكبري الذي يوليه 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  صاحب 
اللــه” للرياضة والرياضيني. وأضاف  الدولة” حفظه 
الشيخ راشد بن حميد النعيمي ان هذا االهتمام يدفعنا 
املحلية  القدم  كرة  لتطويــر  العطاء والعمل  ملضاعفة 
وتهيئــة الظروف املالئمة لجميع عنارص الالعبة لكي 

يعملوا ويصقلوا مواهبهم يف مختلف التخصصات.
ولفت إىل ان مجلس إدارة االتحاد ســعى خالل الفرتة 
املاضية من خالل لجانه وإدارته واألمانة العامة لتنفيذ 
تعزز رؤية 2038  التي  واملبادرات  الربامج  العديد من 
املتواصل واملدروس يخلق بيئة محفزة عىل  العمل  ألن 
أن  األمام..مؤكدا  إىل  اإلماراتيــة  الكرة  تدفع  التطوير 
السعي سيظل مســتمرا للوصول إىل األهداف املرجوة 

وتحقيق اإلنجازات عىل كافة األصعدة.
خالل  ودولية  محلية  رشاكــة  اتفاقيات  وقال: وقعنا 
املرحلــة املاضية إليماننا بأن طريــق التعاون وتبادل 
ليســت  القدم  نريد ألن كرة  إىل حيث  يقودنا  الخربات 
وثقافة  حياة  أســلوب  هي  فحســب، بل  نتائج  لعبة 
أشــكاله..  والتعاضد بكل  التعاون  مجتمعية وتمثــل 
واملنتخبــات الوطنية تبقى أولوية يف اســرتاتيجيتنا. 
الذي تســتحقه، وسنبقى حريصني  الدعم  لها  ونوفر 
عىل تطويرها ومدها بكل أسباب النجاح، كما نحرص 
عىل تطوير مســابقاتنا املحلية فنيا وتنظيميا، ونحن 
املايض،  الكروي  املوسم  الذي حققه  ســعداء بالنجاح 
حيث حققت كوادرنا املتمثلة بقضاة املالعب واأللعاب 
النوعية واللجان العامة باالتحاد العديد من اإلنجازات 
من  بالعديد  نســتبرش  يجعلنا  ما  امللحــوظ  والتطور 

النتائج اإليجابية يف املستقبل القريب.
إلدارات  الشكر  النعيمي  بن حميد  راشد  الشيخ  ووجه 
قدمته خالل  ما  تعاونهــا وكل  والرشكاء عىل  األندية 
الفــرتة املاضية، كمــا وجه الشــكر لجماهري الكرة 
الوطنية يف  املنتخبات  اإلماراتية عىل وقوفها بجانــب 
مشــاركتها املختلفة..مؤكدا أن املرحلة املقبلة تتطلب 

مزيدا من العطاء والعمل والتطوير والتكاتف.

الكثيري يح�شد ف�شية بطولة اأبوظبي جراند �شالم للجوجيت�شو في ريو دي جانيرو

القاهرة-وام:

 يدشــن منتخبنا الوطني للشــباب للمالكمة اليوم الثالثاء 
مشــاركته يف البطولة العربية للعبة ، التي تنطلق فعالياتها 

بالقاهرة وتستمر حتى 7 أغسطس الجاري.
األحد،  القاهرة يوم  الوطنــي وصلت  بعثة منتخبنا  وكانت 
وتضم قائمة منتخبنا الوطني 4 العبني هم جاســم النقبي 
ومحمد الحفيتي وحميد املرشدي ومحمد الزحمي، باإلضافة 
ملشــاركة الحكــم اإلماراتي خلفان آل عــي ضمن األطقم 
التحكيمية بالبطولة. ويرتأس البعثة إبراهيم الزعابي عضو 
مجلــس إدارة اتحاد اإلمارات للمالكمة، وتضم البعثة أيضا 

املدير الفني محمد الشبي، واملدرب عي العرشي.
العربي للعبة،  البطولــة اجتماع االتحاد  ويقام عىل هامش 
حيث يشارك فيه من اإلمارات محمد بو خاطر نائب رئيس 
اتحاد اإلمــارات للمالكمة – عضو املكتب التنفيذي لالتحاد 

العربي للعبة.

4 العبني ميثلون منتخب املالكمة لل�شباب بالبطولة 
العربية يف القاهرة

اأبوظبي-وام:

 تنطلــق خــالل الفرتة املقبلة منافســات 
والعربية  األوروبيــة  الدوريــات  معظــم 
لتتجدد املنافســة يف أكثر من مجال ومنها 

سباق الهدافني.
ومهما  كبريا  جــزءا  دائما  األهداف  وتمثل 
مــن املتعــة الكروية ويحظــى الهدافون 
اإلعالم  بمتابعة خاصة من وســائل  دائما 
تألق  عىل  التاريــخ  والجماهري.. ويشــهد 
العديــد مــن الهدافني العــرب يف بطوالت 
وامتد  العربية،  باملنطقــة  املحلية  الدوري 

تألق بعضهم إىل الدوريات األوروبية.
ملركــز “فــوروارد  إلحصائيــة  وطبقــا 
سبورت”، املتخصص يف أرقام وإحصائيات 
الالعبني واألندية واإلدارة الرياضية، يتصدر 
املغربي يوســف العربي العب أوملبياكوس 
يف  العرب  الهدافــني  أبرز  قائمة  اليونانــي 
أهداف..   207 برصيــد  الدوريات  مختلف 
صالح  محمد  املرصي  أيضا  القائمة  وتضم 
واإلماراتيني  اإلنجليــزي،  ليفربول  هداف 

فهد خميس وعي مبخوت.
لجنة  رئيس  نائب  اللــه  عبد  منصور  وأكد 
اإلمارات لكرة  التوثيق واإلحصــاء باتحاد 
القدم، رئيس مركز فوروارد ســبورت أنه 

تم االعتماد يف إعداد اإلحصائية عىل أساس 
بطوالت  يف  املســجلة  األهــداف  تكون  أن 
املحي  املستويني  املمتازة فقط عىل  الدرجة 
والخارجي. كما تتضمن الرشوط أن تكون 
الكرة يف  اتحادات  اإلحصائيات بعد تأسيس 
أنديتها، وأن  التي شارك الالعب مع  البلدان 
فقط،  العرب  الالعبني  عىل  مقترصة  تكون 
ما حال دون وجود سيبستيان تيجايل العب 
اإلمارات يف  الوحدة حاليــا ومنتخب  نادي 
قبل  جاءت  أهدافــه  معظم  القائمــة، ألن 

االنضمام لصفوف املنتخب الوطني.
ومــن بني أبرز 16 العبا يف القائمة ال يزال 
8 العبني ينشــطون يف املالعب حتى اآلن، 
وهم املغربي يوســف العربي، والســوري 
الرزاق حمدلله وعىل  عمر خريبني، وعبــد 
مبخوت، ومحمد صالح، وعالء عبد الزهرة، 

وسيباستيان سوريا وبغداد بونجاح.
القائمة  أن  إىل  اللــه  عبد  منصور  وأشــار 
الســومة  عمر  الســوري  أيضا  تضم  التي 
العــب األهي الســعودي مــن املمكن أن 
يتوقف حســاب األهداف له إذا استمر مع 
األوىل  الدرجة  لــدوري  بعد هبوطه  فريقه 
أندية  انتقالــه ألحد  الســعودي، ويف حال 
املحرتفــني بالــدوري الســعودي أو غريه 

سيستمر احتساب أهدافه.

مع قرب �نطالقة �لمو�شم �لكروي.. 



املنترشة  اإلنرتنت  كابالت  تربط 
ببعض،  العالم  دول  املحيطات  يف 
وتشكل عمود اإلنرتنت بال منازع، 
األقمار  أن  يظن  البعض  أن  رغم 
الرئيس. الناقل  االصطناعية هي 

مد  تحــد كبري حــول  ويوجــد 
جًدا  الطويلــة  الكوابــل  هــذه 
املحيــط وعمليــات  أعمــاق  يف 
تكوينهــا والحفــاظ عليها من 
الصياديــن  شــباك  تهديــدات 
العنيدة. القــروش  وهجمــات 

 ويجــري نقــل وتركيــب هذه 
غواصات  باســتخدام  الكوابــل 
بدقة  تركيبها  يجري  متخصصة 

للحفاظ  املحيط  قعــر  يف  فائقة 
عــى قــوة اإلشــارة، وتوضع 
بعــد تخطيــط قــد يســتغرق 
ســنة كاملــة أو أكثــر لتجنب 

املــاء كمقاومة  املخاطــر تحت 
واالنزالقات  الثقيلــة  التيــارات 
وغريها. والــزالزل  الصخريــة 

وجــرى تركيب أول كابل يف عام 

طول  إجمــايل  1988، ويصــل 
ومئتي  مليون  من  أكثر  الكابالت 
جوجل  مرت، وتستثمر  كيلو  ألف 
أصــل 400 كابل  19 كابال من 
املياه. ســطح  تحت  موجــودة 

نرشته  فيديــو  ملقطع  ووفًقــا 
قناة “العربية” األحد عى موقع 
من  العرشات  “يوتيوب” تترضر 
هذه الكوابل كل عام تقريبا نتيجة 
املياه  أطنان  مــن  العايل  الضغط 
كائنات  من  تهديــدات  أو  فوقها 
بحريــة كالقروش، لــذا فيوجد 
بعض  غواصات خاصــة ومعها 
إصالحها. عى  تعمل  الروبوتات 

    

أصــدر الرئيس العام لشــؤون املســجد الحرام 
بن  عبدالرحمن  الدكتور  الشيخ  النبوي  واملسجد 
عبدالعزيز الســديس قراًرا بإعادة تشكيل الهيئة 

االستشارية بالرئاسة.
وبــن أن هذه القــرار يســهم يف ترسيع وترية 
العمل ورفع مســتوى الجاهزية ســعًيا لتوفري 
أفضل الخدمات والسبل الراحة وتجويد الخدمات 
ضيوف  وخدمة  الرشيفــن  الحرمن  يف  املقدمة 
الرحمن فق تطلعات والة أمرنا امليامن حفظهم 
الله ورعاهم وتحقيق لرؤية الرئاسة التطويرية 
2024 الرامية إىل الوصول ألعى معايري الجودة 
يف خدمــة الحرمــن الرشيفن ورؤيــة اململكة 
العربية السعودية 2030 وفق صحف سعودية.

األمر حفظهم  السديس شــكره لوالة  وقد رفع 
الله عى دعمهــم وعنايتهم بالحرمن الرشيفن 
وقاصديهما والسعي لتقديم أفضل الخدمات عى 
الوجه األكمل واألفضل ملواصلة مسرية الرئاسة 
العامة لشؤون املســجد الحرام واملسجد النبوي 

لخدمة ضيوف الرحمن.

وتم تشكيل الهيئة االستشارية برئاسة وعضوية 
كٍل من:

1. الشــيخ ســلمان بن صالح املقويش رئيساً.
2. الدكتــور عبد الله بن ســلمان الفيفي نائباً.
3. الشيخ الدكتور عبد الله بن عواد الجهني عضواً.

بن حسن شــحات عضًوا. 4. األســتاذ حسن 

5. الدكتور جمعان بن ســعيد الزهراني عضًوا.

6. الدكتور عبدالرحمن بن مطلق الخطابي عضًوا.

الســعيدي عضًوا. 7. الشــيخ ماجد بن صالح 

8. األســتاذ أحمد بــن عيد الوذينانــي عضًوا.

الحازمي عضًوا. عايــض  بن  أمجد  9. املهندس 

10. األستاذ فايز بن عبد الرحمن الحارثي عضًوا.

11. األستاذ عبد الحفيظ بن بريك الثبيتي عضًوا.

املطريف عضًوا. بن منري  12. األســتاذ ســطام 
13. األستاذ منصور بن محمد املنصوري عضواً.
14. األســتاذ إبراهيم بن محمد شــيبه عضواً.
15. الشيخ صالح بن دخيل الله السلمي عضواً.
16. املهندس مشاري بن سعد املسعودي عضواً.
عضواً. املحمادي  سليمان  بن  عمر  17. األستاذ 
18. املهندس وليد بن مطيع الله املسعودي عضواً.
املطــريف عضواً. بن محمد  رائد  19. املهنــدس 
عضواً. املقاطي  مرزوق  بن  فايز  20. األســتاذ 
النجيدي عضواً. إبراهيم بن حمود  21. األستاذ 
22. الدكتورة نــورة بنت هليل الذويبي عضواً.

 

تشهد الســاحة الفنية العربية اســتعدادات مبكرة للموسم الدرامي 
لشهر رمضان 2023، إذ عمد عدد من صّناع الدراما العربية إىل 

البدء يف تصوير أعمالهم ليكون لها الســبق يف حجز مكانها 
عى خريطة الشــهر الكريم، والفــوز بحظوظ جيدة يف 

التسويق والعرض عى أكرب عدد من القنوات الفضائية.
ومن أبرز األعمال التــي أعلن عنها للعرض يف رمضان 
املقبل مسلسل »الحشاشن«، الذي يتوىل تأليفه الكاتب 
والسيناريســت عبدالرحيم كمال، الذي قدم يف رمضان 

املايض مسلسل »جزيرة غمام«، الذي كان من بن األكثر 
مشاهدة، وحاز إعجاب الجمهور والنقاد. ويجمع املسلسل 

الجديد بن املخرج بيرت ميمي والفنان كريم عبدالعزيز يف ثالث تعاون 

بينهما. ويتناول العمل تلك الطائفة التي استخدمت العنف واالغتياالت.
ويقدم كريم عبدالعزيز شخصية )حسن الصباح(، مؤسس 
للجــدل، ويكتنفها  مثرية  شــخصية  الجماعة، وهي 
الغموض وتدور حولها أساطري وروايات متضاربة، 
ولذلك يعترب هذا املسلســل مــن األعمال املرتقبة.

كمــا اعلنــت الفنانــة روجينا عن عمــل جديد 
الدرامي  املوسم  يف  به  بعنوان »ستهم« تشــارك 
لرمضــان املقبــل بعــد نجاحهــا يف مسلســل 
»انحــراف«، الذي عرض يف رمضــان املايض، مع 
املخرج رؤوف عبدالعزيز، الذي ســيتوىل كذلك إخراج 
العمــل الجديــد، أما التأليــف فهو لنــارص عبدالرحمن.

يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة  أسسها را�ضــد بن عوي�ضة سنة ١٩٧٣م 

تويــرت رفع قيمة  الشــهرية  االجتماعي  التواصل  قررت منصــة 
االشــرتاك يف خدمتها املميزة »تويرت بلو«، بعد نحو 8 أشــهر من 
إطالقهــا. تتيح خدمة »تويرت بلو« التي تــم إطالقها يف الواليات 
مقابل  دفع  للمشــرتكن  املايض  نوفمــرب  يف  ونيوزيلندا  املتحــدة 
االشرتاك  الحصول عى خصائص ووظائف غري متاحة ملستخدمي 
العــام، مثل القدرة عى تعديل التغريدة بعــد النقر عى زر النرش، 
اشــرتاك  قيمة  إعالنات. كانت  املشــاركات دون ظهــور  وقراءة 
الخدمــة الجديدة يف البداية 3 دوالرات شــهرياً، لكنها زادت إىل 5 
دوالرات شــهرياً اعتباراً من الخميس املايض. وأشــار موقع يس 
نت دوت كوم املتخصص يف موضوعات التكنولوجيا إىل أن الزيادة 
ستطبق فقط عى املشرتكن الجدد يف الوقت الراهن، حيث لن يدفع 
املشــرتكون الحاليون أي زيادة يف قيمة اشــرتاكهم الشهري حتى 

أكتوبر املقبل.

أكثر  السواقة، وهو  أردني من مركز إصالح وتأهيل  هرب سجن 
داخل  الطوارئ  حالة  إعالن  حراسة، وســط  األردنية  الســجون 

السجن، وحملة تمشيط واسعة لضبط السجن الهارب.
الحادثة يف  أمني حول  بيان  إىل إصدار  األردني  العام  وسارع األمن 
قت مبكر من صباح االثنن، جاء فيه: »جرى تشكيل لجنة بحث 

وتحقيق يف حادثة فرار نزيل يف أحد مراكز اإلصالح والتأهيل«.
وأضاف البيــان: »لدى إجراء التفقد املســائي لنزالء أحد املراكز 
الفور فتح  النزيل داخــل املركز حيث جرى عى  ُيعثر عى ذلك  لم 
تحقيق للبحث عن هذا النزيـل وإجراء التحقيـق يف كيفيـة فـراره 

من داخـل املركـز«.
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النواب  أعضــاء مجلس  أعّد أحد 
جديد  قانون  مــرشوع  املرصي، 
املجلــس، يقــي  اىل  لتقديمــه 
ذهب  يبيع  الذي  الزوج  بســجن 

زوجته دون رضاها.
لصحيفــة “برملانــي”  ووفقــا 
محمود  النائــب  املرصية، فــإن 
قانون جديد  عصام، يعد مرشوع 
مجلس  رئيــس  إىل  به  ســيتقدم 
كال  حقوق  حماية  النواب، بشأن 
القائمة  بنود  بخصوص  الزوجن 
وتنظيم  وذهــب  منقــوالت  من 
الطالق  حــاالت  يف  اســتعادتها 

والخلع.
الهدف  أن  عصام  النائب  وأوضح 
مــن القانون هــو تنظيم قضية 

تنظيما  الزوجية  منقوالت  قائمة 
متوازنا بن طريف العالقة ويعطى 
أن  كل منهمــا حقوقــه، مؤكدا 
املرأة  القائمــة حق من حقــوق 
وجعله  الرجل  عى  الرشع  أوجبه 

جزًءا متمما للمهر.
وأشــار عصــام، إىل أن املرشوع 
قائمة  توثيــق  بإلــزام  يقــي 
بمصلحة  الزوجيــة  منقــوالت 
العقد  غرار  العقارى، عيل  الشهر 
املشــهر، وإدراج كل مــا قام به 
بمنقوالت  تجهيــز  مــن  الزوج 
باعتباره جــزءا من املهر، وكذلك 
إدراج كل ما قامت به الزوجة من 
حســابها  عى  بمنقوالت  تجهيز 

الخاص.
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سميت األشهر الحرم  ُحُرًما ألن الله عز وجل 
حرم فيها القتال بن الناس، لهذا ُوصفت بأنها 
حرم جمع حــرام كما قال الله عز وجل “إن 
عدة الشهور اثنا عرش شهرا يف كتاب الله يوم 
خلق الســماوات واألرض منها أربعة حرم”.

أربعة أشــهر هجريــة، ثالثــة متتالية “ذو 
القعدة وذو الحجة ومحرم”، ويأتي منفصالً 
التي  الحــرم  األشــهر  شــهر “رجب” هي 
القتال يف فرتات ما  العرب عــن  تتوقف فيها 
قبل اإلســالم، إال دفاعاً عن النفس واألرض.

الســري  ووفــق “العربية نت” تشــري كتب 
والتاريخ إىل أن بداية األشهر ذو القعدة، وهو 
املســري نحو البيت، حيث يحط الســالح وال 
يكاد يســمع له صوت، فال سليل سيوف وال 
صوت خيل وال عدو راجلن يف تلك األشــهر.

وكانــت العرب قد أخذت العادة من ســيدنا 
الســالم، حن رفع  الخليــل عليه  إبراهيــم 
الناس بالحج،  العتيق، وأذن يف  القواعد للبيت 
عام، وســارت  آالف  أربعة  من  ألكثر  لتنتقل 
عليهــا العرب حتى ظهور اإلســالم يف مكة.

األشــهر  مصدقاً لهذه  الكريم  القرآن  ويأتي 
الله  عند  الشــهور  عدة  بقولــه: “إن  الحرم 
يــوم خلق  الله  كتــاب  اثنا عرش شــهرا يف 
حرم”. أربعــة  منهــا  واألرض  الســموات 

عند  الحرم  األربعة  الشــهور  تسمية  وسبب 
العرب قديماً، تبدأ بشهر ذي القعدة، ألن العرب 
القتال عى اعتباره من األشهر  تقعد فيه عن 
الحــرم، ويأتي بعده ذو الحجــة ألن العرب 
عرفت الحج يف هذا الشــهر، فيما يأتي رجب 
ألن العرب كانوا يعظمونه برتكهم القتال فيه.

الصيد  عــن  يمتنعــون  العــرب  يكن  ولــم 
يف تلــك األشــهر، إال أنــه يف اإلســالم منع 
املنورة ومكة  املدينــة  الصيــد يف مدينتن يف 
املكرمــة وقــت اإلحــرام بحــج أو عمرة.

ويعد أحد أهم أسباب األشهر الحرم عند العرب، 
هو تمكن الحجاج والتجار عى حد سواء من 
والتجارة، والتي  الحج  بأمان ملواقع  الوصول 
تكون قرب مكة يف سوق عكاظ ومجنة وذي 
فيها. تجارتهم  عــى  العرب  املجاز، ليأمــن 

العرب،  العادة عند  جاء اإلســالم ليؤكد هذه 
وتســتمر األشــهر الحــرم كمــا ســماها 
رســول اإلســالم والقــرآن الكريــم، حيث 
بعده. لتمتد  اإلســالم  قبل  هي  كما  أصبحت 

وحرم اإلســالم النيسء، وهو نقل شــهر إىل 

شــهر آخر، حيث تساهلت العرب يف أن يعلن 
نيسء شهر محرم ليحل محل شهر من الحل.

ل يف األشــهر الحرم قتال يف اإلسالم،  وُســجِّ
كمــا يف بعض املعارك التي تســتمر أشــهرا 
للظلــم  ورد  ملواقــع  وحصــار  طويلــة، 
والعــدوان ذكرتهــا كثري من كتب الســري.

ويعــد النيسء واحــدا من محــاوالت خرق 
األشــهر الحرم يف الجاهلية، ونقل شهر بدل 
شــهر آخر، كما تذكــر ذلك كتــب التاريخ، 
الكناني،  جنادة  هو  الشــهور  نسأ  من  فأول 
العقبــة، ويقول:  وكان يقــف عند جمــرة 
اللهم إني ناســئ الشهور وواضعها مواضع 
ال أعــاب وال أحاب، ويقول: اللهم إني أحللت 
أحــد الصفريــن وحرمــت صفــر املؤخر.

وتعريــف النــيسء أن العرب تطــول عليها 
القعــدة ويحجون ذي  املدة، فيقعــدون ذي 
بداية شــهر محرم  يف  الحجــة، وإذا رجعوا 
حللــوا القتال فيــه، وأخروا حرمة الشــهر 
التاريخية. املراجع  تذكر بعــض  لصفر، كما 

املقبل،  للعــام  الشــهر  النــيسء ينقل  ومن 
صفر  مكانه  ويعــوض  محرم  يحلــل  حيث 
من العــام املقبل، وهذا ما حرمه اإلســالم، 
ُء ِزَياَدٌة يِف  النَّــيسِ كما يف قوله تعــاىل: “إِنََّما 
الُْكْفــر، ُيَضلُّ ِبِه الَِّذيَن َكَفــُروا ُيِحلُّوَنُه َعاًما 
َوُيَحرُِّموَنــُه َعاًمــا لُِّيَواِطُئوا ِعــدََّة َما َحرََّم 
ـُه َفُيِحلُّوا َما َحــرََّم اللَُّه، ُزيَِّن لَُهْم ُســوُء  اللّـَ
أَْعَمالِِهــْم، َواللَُّه اَل َيْهِدي الَْقــْوَم الَْكاِفِريَن”.

ويذكر املفرس البغوي يف تفســريه أن النيسء 
اســتمر فيه العرب 40 عاماً، وربما يحجون 
يف أشــهر مختلفــة، فحجــوا يف ذي الحجة 
عامن ويف محــرم عامن، ثم حجوا يف صفر 
الرســول  عامن، حتى جاء اإلســالم وحج 
يف ســنة 9 للهجرة يف الشــهر الذي رشع يف 
حجة  يف  الشــهرية  خطبته  الحج، وخطــب 
الحجة. تلك  املواقيت والنيسء يف  الوداع وبن 

قصة األشهر الحرم عند العرب قبل 
1600 عام

5 دوالرات شهريًا مقابل خدمتها المميزة 
هروب سجين أردني من أكثر »تويتر بلو« 

السجون حراسة

Po� “ عى الرغم من أن القط 
tato”  لــم يكــن يوما من 
امتلكها  التي  املنزليــة  القطط 
أشــخاص بل كان من القطط 
إال أن  الضالة يف شوارع الصن 
تبنيه  لحظة  منذ  تبدلت  حياته 
الجديدة  أرستــه  أنقذته  حيث 
إىل قطع  أدى  من ورم خطــري 

أذنيه.
عــام 2016 أنقــذت  ففــي 
أن  بعد  القــط  عجوز  ســيدة 
بعد  ولكن  الشــارع  يف  وجدته 
قطط  ملجأ  اعتنــى  وفاتهــا 
طريقه  ليتقاطع  بالقط  محيل 
مــع عائلته الجديــدة “ كارل 

ليونج “ وزوجته “ هورليك” 
تم  يكن  ولم  تبنيه  قررا  اللذان 
حتى  بالورم  إصابته  اكتشاف 

اآلن.

بفضل خفة دمه ومرحه.. قط بال أذنين أصبح 
نجمًا على »انستغرام«!

خطر  يف  الكثــريون  يفكــر  ال 
انــدالع الحرائق باملنــازل، بعد 
لفرتة  منهــا، ولــو  الخــروج 
 oN بســيطة. ويقــدم موقع
الكندي   Better LiviNg
يمكن  ما  حول  النصائح  بعض 
حريق. نشــوب  ملنع  به  القيام 

مشــتعالً  املوقد  تــرتك  1 - ال 
يجب  انتبــاه، حيث  دون  مــن 
أثناء الطهي،  البقاء يف املطبــخ 
وإن كنــت مضطــراً للمغادرة 
أغلــق املوقــد. أمــا يف حــال 
هادئة  نــار  عى  الطعام  طهي 
فتأكــد من متابعتــه بانتظام.

2 - حافظ عــى أماكن الطهي 
األشياء  ومرتبة، واترك  نظيفة 

القابلة لالحــرتاق مثل قفازات 
الخشــبية  واألوانــي  الفــرن 
مسافة  الورقية، عى  واملناشف 
آمنة بعيداً عن املوقد املشــتعل.

حــال  يف  مســتعداً  3 - كــن 
واحتفــظ  حريــق،  نشــوب 
أثناء  منــك  بغطــاء بالقــرب 
الطهــي لتســتخدمه يف إخماد 
النــريان إذا اندلع حريق صغري.

4 - احــرص عــى التعامل مع 
الشــموع بعناية، فــال ترتكها 
أبــداً من دون رقابــة وأبعدها 
مسافة 30 سنتيمرتاً عى األقل 
أن يحرتق  عن أي يشء يمكــن 
مثــل األقمشــة واألخشــاب.

5 - تأكــد من عمل أجهزة إنذار 
تنظيفها  يجب  الدخان، حيــث 
الغبار واختبارها كل شهر. من 

كيف نحمي المنازل من خطر اندالع الحرائق؟

أسماك القرش تهدد عالم االنترنت في قاع المحيط
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