
�لدوحة-)د ب �أ(:

 أعلــن االتحــاد الدولي لكرة القــدم )فيفا( يوم 
الجعة "البيرة" في  بيع  أن قطر ستحظر  الجمعة 
فترة  ومحيطها، خالل  الثمانية  المونديال  مالعب 

إقامة البطولة.
وذكر فيفا في بيان قبل يومين من إقامة المباراة 
االفتتاحية للبطولة :"عقب مناقشات بين سلطات 
الدولــة المضيفة وفيفا، تم اتخاذ القرار بشــأن 
تركيز بيع المشــروبات الكحولية خالل مهرجان 
األخرى  المشجعين  للمشــجعين، ووجهات  فيفا 
واألماكــن المرخصة، وإزالة نقاط بيع الجعة من 

محيط مالعب كأس العالم 2022".
وذكر فيفا أن الجعة الخالية من الكحول ســتظل 
الدولة  المالعب. وذكر فيفا :"سلطات  متاحة في 
المضيفة وفيفا سيواصالن ضمان تقديم المالعب 
ومحترمة  ممتعــة  تجربة  المحيطة  والمناطــق 

وجذابة لكل الجماهير".
وذكــرت تقارير في وقت ســابق أن هناك اتفاقا 
علــى بيع الجعة في المناطق بين الفحص األمني 
وفحص التذاكر في المالعب، الســيما وأن شركة 

"بدويايزر" هي أحد أكبر رعاة البطولة.
وحتى اآلن لم تصدر الشــركة األمريكية أي بيان 
الفيفا،  إعالن  بعد  األمر. ومباشــرة  هذا  بشــأن 
ذكرت الشــركة فــي تغريدة :"حســنا، هذا غير 

مالئم"، ولكن تم مسح هذا المنشور.

 ر�م �لله ــ غزة-)د ب �أ(:

يوم  الفلســطينية  األراضــي  الحداد   عــم 
الجمعة، على أرواح 21 شــخصا من عائلة 
واحــدة قضوا فــي حريق داخــل منزلهم 
بالالجئين في  المكتــظ  في مخيــم جباليا 
األعالم  تنكيس  شــمال قطاع غزة. وجرى 
الفلسطينية  الرســمية  المؤسســات  على 
في الضفة الغربيــة وقطاع غزة، في وقت 
حادثة  عبــاس  محمــود  الرئيس  وصــف 
الوطنيــة". وأعلنت  ب"الفاجعة  الحريــق 
وزارة الخارجية والمغتربين الفلســطينية، 
دولة  وبعثات  على ســفارات  أنها عممــت 
الجمعة  يــوم  الحداد  فلســطين، بإعــالن 
وحزنا  حداد  مقراتها  على  األعالم  وتنكيس 

على ضحايا الحريق في غزة.

كييف-)د ب �أ(:

 بدأت الســلطات الروســية في بناء خطوط دفاع في 
شــبه جزيرة القرم األوكرانية التــي ضمتها في عام 
2014 ، حســبما أفاد ســيرجي أكســيونوف رئيس 

الحكومة الذي عينته موسكو في شبه الجزيرة.
وقال أكسيونوف في اجتماع لحكومة القرم إن أعمال 

التحصين يجب أن تضمن "أمن سكان القرم".
وأضاف أكسيونوف أنه يجب أوال وقبل كل شيء ضمان 
الذي  المجاورة  خيرسون  منطقة  الجزء من  في  األمن 
ال تزال روســيا تحتله ، حيث يربط مضيق ضيق بين 

المنطقتين.
وأظهر اســتطالع أجرته مؤسســة الــرأي العام في 
الرئيس  أن  الروس )٪77( يــرون  أن غالبية  روســيا 
فالديميــر بوتين يؤدي عمله بشــكل جيد، كما أعرب 

٪76 من المستطلعين عن ثقتهم في رئيس الدولة.

�صرم �ل�صيخ )م�صر(-)د ب �أ(:

األمم  األطــراف التفاقية  تمديد مؤتمر   أعلنت مصــر 
المتحدة بشأن المناخ كوب 27 المنعقد في مدينة شرم 
يوم  اختتامه  المقرر  والذي كان من  المصرية  الشــيخ 

الجمعة، يوما إضافيا.  
الخارجية المصري ســامح شكري، رئيس  وقال وزير 
المؤتمر "اليوم، نحن بحاجة إلى تســريع الوتيرة مرة 
أخرى. الوقت ليس في صالحنا". وأضاف: "أنا مصمم 

على اختتام المؤتمر يوم )السبت(".
وتابــع قائــال: "أمامنا الكثر من العمــل. دعونا نعود 

سريعا إلى العمل".
في غضــون ذلك اســتقبل وزير الخارجيــة المصري 
سامح شكري، رئيس مؤتمر )كوب 27(، يوم الجمعة 
نيشــيمورا اكيهيرو وزيــر المناخ اليابانــي في إطار 
األمم  اتفاقية  أطــراف  الــدورة ٢٧ لمؤتمر  فعاليــات 

المتحدة اإلطارية لتغير المناخ المنعقد بشرم الشيخ.

رو�صيا تبني خطوط دفاع على �صبه 
جزيرة �لقرم

حد�د عام بفل�صطين على 
�أرو�ح 21 �صخ�صاً ق�صو� 

بحريق في غزة

م�صــر تعلن تمديد قمــة �لمناخ 
�إلى �ليوم

�أبوظبي-و�م:

 شــاركت دولة اإلمــارات، ممثلــة بوزارة 
الداخليــة، فــي المؤتمر الدولــي "ال أموال 
الهندية  العاصمة  في  انعقد  لإلرهاب"، الذي 
نيودلهــي بهدف حشــد الجهــود لمكافحة 

اإلرهاب وتجفيف منابع تمويله.

وتــرأس وفد الدولة المشــارك في المؤتمر 
وزارة  الخييلــي، وكيل  حارب  اللواء خليفة 
الداخليــة، وضــم الوفد العميــد عبدالعزيز 
األحمــد، نائب مدير عام الشــرطة الجنائية 
الجهات  ممثلــي  مــن  االتحاديــة، وعــدد 

المعنيــة.

�أبوظبي-و�م:

 شــاركت دولة اإلمارات فــي الدورة الرابعة 
الخاصة  موســكو"  "صيغــة  لمشــاورات 
التــي عقــدت فــي العاصمة  بأفغانســتان 
ضيف، بمشاركة  موســكو، كدولة  الروسية 
الدولة  إلــى جانب روســيا  13 دولــة، هي 
المضيفة: الصين، والهند، وباكستان، وإيران، 

وطاجيكستان،  وأوزبكستان،  وكازاخستان، 
وتركمانســتان، وقرغيزســتان، أمــا الدول 
دولة  جانب  إلى  ضيــف  بصفة  حضرت  التي 

اإلمارات، فهي: السعودية، وقطر، وتركيا.
وألقى السيد حمد راشد الحبسي، نائب سفير 
االتحادية، كلمة  روســيا  لدى  اإلمارات  دولة 

»تتمة ص 88««أمام جلسة المشاورات 

»تتمة ص 88««

»تتمة ص 88««»تتمة ص 88««

محمد بن ز�يد: �الإمار�ت وعمان تاريخ م�شترك وفرحة و�حدة و�أخوة ال تزيدها �الأيام �إال قوةمحمد بن ز�يد: �الإمار�ت وعمان تاريخ م�شترك وفرحة و�حدة و�أخوة ال تزيدها �الأيام �إال قوة

محمد محمد بن ر��شد: نبارك ل�شلطنة عمان �ل�شقيقة قيادة و�شعبًا عيدهم �لوطني .. بن ر��شد: نبارك ل�شلطنة عمان �ل�شقيقة قيادة و�شعبًا عيدهم �لوطني .. �أد�م �لله على �شعبينا �الأخوة و�لمحبة و�لتعاون �أد�م �لله على �شعبينا �الأخوة و�لمحبة و�لتعاون 

قطر تحظر بيع »�لجعة« في مالعب 
كاأ�س �لعالم ومحيطها
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�لتغير %�ل�صــابق�لحالي �لتغير%  �ل�صــابق�لحالي
 0.43   0.55  10,434.06 10,482.283,352.163,344.31

يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة أسسها ر��صــد بن عوي�صة  سنة ١٩٧٣م

�لنيابة: بادر بالإبالغ عن تجار �لمخدر�ت عبر 
تطبيق »مجتمعي �آمن«

دبــي-وام:  أعلنــت وزارة الموارد البشــرية والتوطين أن الفترة 
من األول وحتى الثالث من شــهر ديســمبر 2022 عطلة رسمية 
مدفوعــة األجر لجميــع العاملين في القطاع الخــاص في دولة 

اإلمارات بمناسبة “ يوم الشهيد ” واليوم الوطني الـ51 " .
الوزراء  لقرار مجلس  تنفيذا  الــوزارة  جاء ذلك في تعميم أصدرته 
المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص  الرســمية  بشأن العطالت 

لعامي 2021 و2022 .
ورفعت وزارة الموارد البشــرية والتوطين بمناسبة اليوم الوطني 
الـ51 أصدق التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب دولة 
اإلمارات والمقيمين على أرضها. كما توجهت بمناسبة يوم الشهيد 

بالتحية لشهداء الوطن وذويهم.

أبوظبي-وام:  نشــرت النيابة العامة للدولة، عبر حســاباتها في 
إساءة بعض  توعوية عن  فيلمية  مادة  االجتماعي  التواصل  مواقع 
ضعاف النفوس اســتخدام منصات التواصل االجتماعي بالترويج 
العامة  النيابة  العقلية ، حيث دعــت  المخــدرة والمؤثرات  للمواد 

باإلبالغ عنهم عبر تطبيق “مجتمعي آمن”.
تجدر اإلشــارة الى أن تطبيق “مجتمعي آمن” تابع لمكتب النائب 
العام لدولة اإلمارات العربية المتحدة ويوفر للجمهور خدمة اإلبالغ 
عن أي جريمة أو اشتباه يقع من خالل مواقع التواصل االجتماعي 
ويخل باألمن العام أو يهدد أمن المجتمع أو اآلداب العامة أوالنظام 

العام أو الحاالت التي لها تأثير سلبي على الرأي العام.

من 1 �إلى 3 دي�صمبر عطلة �لقطاع �لخا�س بمنا�صبة 
يوم �ل�صهيد و�ليوم �لوطني

�لإمار�ت ت�صارك �صلطنة ُعمان �حتفالتها باليوم �لوطني �لـ »52«

الإمارات ت�شارك في موؤتمر نيودلهي الدولي 
لمكافحة تمويل الإرهاب

الإمارات ت�شارك كدولة �شيف في م�شاورات 
»�شيغة مو�شكو« ب�شاأن اأفغان�شتان

»تتمة ص 88««

 ................  »طالـع �س3« رئي�سرئي�س  �لدولة�لدولة  ونائبهونائبه  و�لحكامو�لحكام  يهنئونيهنئون  ملكملك  �لمغرب�لمغرب  بذكرىبذكرى  ��شتقالل��شتقالل  بالدهبالده

�أبوظبي- دبي-�لوحدة:

قدم صاحب الســمّو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
السلطان  إلى أخيه  الله، التهنئة  الدولة، حفظه  رئيس 
هيثم بن طارق، ســلطان ُعمان الشــقيقة، بمناسبة 
اليوم الوطني الـ 52 المجيد للسلطنة. أكد سمّوه في 
في موقع »تويتر« أّن  الرســمي  تغريدة عبرحسابة 

بين دولة اإلمارات وسلطنة تاريخاً مشتركاً.

بن طارق،  السلطان هيثم  أخي  وقال سمّوه : »أهّنئ 
والشــعب الُعماني الشقيق باليوم الوطني. داعياً الله 
الســلطنة ويديم عّزها ورخاءها  أن يحفظ  عز وجل 
وفرحة  مشــترك  تاريخ  وُعمان  وتقدمها.. اإلمارات 

واحدة وأخّوة ال تزيدها األيام إال قوة ورسوخاً«.
على صعيد متصل قدم صاحب الســمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
إلى ســلطنة  الله،التهنئة  دبي، رعاه  الوزراء حاكــم 

عمان قيادة وشعباً بعيدهم الوطني 52.
بموقع  الرسمي  عبر حسابه  تغريدة  في  وقال سموه 
وشعباً  قيادة  الشقيقة  عمان  لسلطنة  تويتر: "نبارك 
ألخي  والخمســين. وأبارك  الثاني  الوطنــي  عيدهم 
النهضة  مسيرة  الله  حفظه  طارق  بن  هيثم  السلطان 
المباركة التي يقودها. أدام الله على أهل عمان الخير 
األخوة والمحبة  الله على شــعبينا  والمجــد.. وأدام 

��صتقبال �لأ�صقاء �لعمانيين في �لمنافذ بالورود وبحفاوة وترحاب كبيرينوالتعاون ..".
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 á«bÉØJG ,Úª∏°ùŸG AÉªµM ¢ù∏éŸ ΩÉ©dG ÚeC’G

 π«©Øàd ; ¢ù∏éŸGh IQGRƒdG ÚH ∑Î°ûŸG ¿hÉ©à∏d

 ,á«é«JGÎ°SE’G Éª¡aGógCG Ωóîj ÉŸ É k©e Éª¡JGQób

 QGƒ◊G  áaÉ≤K  õjõ©Jh  öûf  ä’É›  ‘  ∂dPh

 Év«∏fi á«fÉ°ùfE’G IƒNC’Gh ¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdGh

.Év«dhOh

 ácGöûdG  õjõ©J  ≈∏Y  ¿hÉ©àdG  á«bÉØJG  äõ scQh

 ∫ÓN  øe  ,Úaô£dG  ÚH  ºFÉ≤dG  ¿hÉ©àdGh

 á s«∏ëŸG äGQOÉÑŸG øe OóY º«¶æJ ≈∏Y õ«cÎdG

 º«¶æJ :πãe ;∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G äGP á s«ŸÉ©dGh

 º«¶æJ  ‘  ¿hÉ©àdGh  ,á«ãëÑdG  äÉYhöûŸG

 ≈©°ùJ  »àdG  èeGÈdGh  ,äÉjóàæŸGh  äGô“DƒŸG

 ¿hÉ©àdG õjõ©Jh ,íeÉ°ùàdGh ¢ûjÉ©àdG º«b õjõ©àd

 ô oWoCG ºYOh ôjƒ£J ∫ÓN øe ; máªFGO máØ°üH Éª¡æ«H

 á«ªæJ ‘ áªgÉ°ùª∏d äGÈÿG ∫OÉÑJ ÈY ºgÉØàdG

 íeÉ°ù sàdGh ±QÉ©sàdG øe áÄ«H áÄ«¡Jh ,™ªàéŸG

.™«ª÷G ÚH ΩGÎM’Gh ¢ûjÉ©àdGh ºgÉØàdGh

 ÚH ábÓ©dG ¿EG ,…ôHÉ°üdG AGôØY IOÉ©°S âdÉbh

 AÉªµM  ¢ù∏›h  ¢ûjÉ©àdGh  íeÉ°ùàdG  IQGRh

 ácÎ°ûŸG ±GógC’G ≥«≤– ≈∏Y láªFÉb Úª∏°ùŸG

 õjõ©Jh öûf ‘ Úaô£dG Óc ádÉ°SôH ≥s∏©àJ »àdG

 á«fÉ°ùfE’G  IƒNC’Gh  ¢ûjÉ©àdGh  íeÉ°ùàdG  áaÉ≤K

 IQób kIócDƒe ,öûÑdG »æH ÚH QGƒ◊Gh ∞WÉ©àdGh

 ‘ ácÎ°ûe äÉYhöûe RÉ‚EG ≈∏Y É k©e Úaô£dG

 ,±GógC’G √òg ≥«≤– É¡æµÁ Öjô≤dG πÑ≤à°ùŸG

 ∑QÉÑe øH ¿É«¡f ï«°ûdG ‹É©e ºYOh ájÉYQ â–

.¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG ôjRh ¿É«¡f ∫BG

 ™∏£°†j …òdG  ÒÑµdG  ÊÉ°ùfE’G  QhsódÉH äOÉ°TCGh

 Újƒà°ùŸG  ≈∏Y Úª∏°ùŸG  AÉªµM ¢ù∏› ¬H

 Òaƒàd ºFGódG ¬«©°S QÉWEG ‘ ,»ŸÉ©dGh »ª«∏bE’G

 ¢ûjÉ©àdGh ∞WÉ©àdGh QGƒ◊G ‘ á°UÉîHh ,πÑ°ùdG

 íeÉ°ùàdG º«b õjõ©àd ¿ÉjOC’Gh äÉaÉ≤ãdG áaÉc ÚH

 ΩÉeCG  á°UôØdG í«àj ÉÃ ,™«ª÷G ÚH ÊÉ°ùfE’G

 É¡«∏Y AÉæÑdG øµÁ äÉcÎ°ûe OÉéjE’ öûÑdG »æH

.ÖcƒµdG Gòg ≈∏Y ¿É°ùfE’G πÑ≤à°ùe πLCG øe

 ΩÓ°ùdG óÑY óªfi QÉ°ûà°ùŸG ÜôYCG ,¬ÑfÉL øe

 É¡H Ωƒ≤J »àdG IÒÑµdG Oƒ¡é∏d √ôjó≤J ≥«ªY øY

 íeÉ°ùàdG º«b öûæd ¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG IQGRh

 ≈∏Yh ™ªàéŸG äÉÄa ∞∏àfl ÚH ¢ûjÉ©àdGh

 räôªKCG  »àdG  Oƒ¡÷G  »gh  ,»ŸÉ©dG  iƒà°ùŸG

 ™ªàéŸG  πNGO  íeÉ°ùà∏d  á s«≤«≤M  áaÉ≤K  øY

 ¥GôYCGh  mäÉ s«°ùæL  øe  ¬ª°†j  Éeh  ,»JGQÉeE’G

 äGQÉeE’G áHôŒ âëÑ°UCG ≈àM ,IOó©àe äÉfÉjOh

 Év«ŸÉY É kLPƒ‰ ΩÓ°ùdGh ¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG ‘

 ácQÉÑŸG  Oƒ¡÷ÉH  Gkó«°ûe  ,™«ª÷G  ¬d  ó¡°ûj

 ‘ ∑QÉÑe øH ¿É«¡f ï«°ûdG  ‹É©Ÿ áHhDhódGh

 á«bÉØJG  ≈∏Y  ¬ n©«bƒJ  ¿CG  í°VhCGh  .∫ÉéŸG  Gòg

 ¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG IQGRh ™e ∑Î°ûŸG ¿hÉ©à∏d

 AÉªµM  ¢ù∏›  Oƒ¡÷  ká«≤«≤M  káaÉ°VEG  ó©j

 øe Úaô£dG ÚH Oƒ¡÷G πeÉµàd É k«©°S ;Úª∏°ùŸG

 Újƒà°ùŸG ≈∏Y á£°ûfCGh äGQOÉÑeh ™jQÉ°ûe πLCG

 öûf ‘ ¢ù∏éŸG ±GógCG ≥u≤– ,‹hódGh »∏ëŸG

 ÌcCG  πµ°ûH á«fÉ°ùfE’G  íeÉ°ùàdGh QGƒ◊G áaÉ≤K

 øe É k©e Úaô£dG ø uµ oÁh ,G kQÉ°ûàfG ™°ShCGh GkÒKCÉJ

 Ö°üj …òdG πãeC’G πµ°ûdÉH Éª¡JGQób øe IOÉØà°S’G

 ¿CG G kócDƒe ,ácÎ°ûŸG ±GógC’G ≥«≤– ídÉ°U ‘

 ‘ á«bÉØJ’G √ò¡d kÓ«©ØJ ó¡°ûà°S á∏Ñ≤ŸG IÎØdG

.á sª¡ŸG äGQOÉÑŸGh ä’ÉéŸG øe mOóY

:ΩGh-Ú©dG

 øH  ó«©°S  QƒàcódG  ï«°ûdG  ‹É©e  QGR  

 äÉ«dÉ©a  øe  kÉÑfÉL  ¿É«¡f  ∫BG  ¿ƒæëW

 ‘  z2022  ÜÉàµ∏d  Ú©dG  ¿ÉLô¡e{

 â– ΩÉ≤J »àdG IöûY áãdÉãdG ¬àî°ùf

 óªfi øH  ¿ƒæëW  ï«°ûdG  ƒª°S  ájÉYQ

 Ú©dG á≤£æe ‘ ºcÉ◊G πã‡ ¿É«¡f ∫BG

 á«Hô©dG  á¨∏d  »ÑXƒHCG  õcôe  ¬ª¶æjh

 ôªà°ùjh ,áMÉ«°ùdGh áaÉ≤ãdG IôFGód ™HÉàdG

.‹É◊G Èªaƒf 20 ≈àM

 ≈Ø°ûà°ùe{  »MÉæL  ¬«dÉ©e  qó≤ØJh

 { äGQÉeE’G çGôJ …OÉf { h z∂æ«∏µjó«e

 ácQÉ°ûŸG öûædG QhOh áëæLC’G øe kGOóYh

 ∫ÉªYC’G çóMCG ≈∏Y ™∏WGh , ¿ÉLô¡ŸG ‘

 AGôKEG  ‘  º¡°ùJ  »àdG  ájôµØdGh  á«HOC’G

.kÉ«ª«∏bEGh kÉ«∏fi á«aÉ≤ãdG áMÉ°ùdG

 áaÉ≤ãdG  IôFGO  Oƒ¡L  ¬«dÉ©e  øªKh

 á«Hô©dG á¨∏d »ÑXƒHCG õcôeh ,áMÉ«°ùdGh

 ºYOh  á«Hô©dG  á¨∏dGh  áaÉ≤ãdG  ºYO  ‘

 RGôHEGh ÚØ≤ãŸÉH AÉØàM’Gh »HOC’G ∑Gô◊G

 AGqô≤∏d É¡Áó≤Jh º¡JÉLÉàfEGh º¡©jQÉ°ûe

 çGóMC’G  ∞∏àfl  ‘  º¡H  AÉØàM’Gh

 ≥aGQ .kÉ«dhOh kÉ«HôY ΩÉ≤J »àdG á«aÉ≤ãdG

 á©ªL  QƒàcódG  ¬JQÉjR  ∫ÓN  ¬«dÉ©e

 Ωƒ∏©dGh  Ö£dG  á«∏c  ó«ªY  »Ñ©µdG

 IOÉ©°Sh  äGQÉeE’G  á©eÉL  ‘  á«ë°üdG

. …ôeÉ©dG ¢VÉcQ øH ⁄É°S QƒàcódG

 ÜÉàµ∏d Ú©dG ¿ÉLô¡e äÉ«dÉ©a ΩÉ≤ oJh

 zQGódG øe ∂d ™°ShCG Ú©dG{ QÉ©°T â–

 á≤£æe  ‘  á«aÉ≤K  ™bGƒe  á°ùªN  ‘

 ójGR øH ´Gõg OÉà°SG É¡æª°V øe ,Ú©dG

 QÉWEG ‘ ∂dPh ,¿ÉLô¡ª∏d »°ù«FôdG ô≤ŸG

 RQÉÑdG Qƒ°†◊G õjõ©àd ádhòÑŸG Oƒ¡÷G

 á«aÉ≤ãdG  áMÉ°ùdG  ≈∏Y  Ú©dG  á≤£æŸ

 Ú©dG  ¿ÉLô¡e  πª°ûjh   .á«YGóHE’Gh

 äÉ«dÉ©ØdÉH  kÓaÉM  kÉ›ÉfôH  ÜÉàµ∏d

 äÉ°ù∏Lh  á«æØdG  ¢Vhô©dGh  á«aÉ≤ãdG

 ,IAGô≤dG  πªY  ¢TQhh  á«HOC’G  á°ûbÉæŸG

 »JGQÉeE’G ôYÉ°ûdG ™«bƒJ ¢Vô©ŸG ó¡°Th

 äÉ«KÓK { ójó÷G ¬fGƒjód ÊƒÑ∏«Y π«∏N

 πØM ¿ÉLô¡ŸG ±É°†à°SG Éªc ,{ π«∏ÿG

 zπ«÷G  õæc{  IõFÉéH  øjõFÉØdG  ËôµJ

 AÉHOC’ÉH »Øà– »àdGh ¤hC’G É¡JQhO ‘

 ‘  Gƒª¡°SCG  øjòdG  ÚfÉæØdGh  ÜÉàµdGh

 Gòg Qƒ°†M õjõ©Jh »£ÑædG ô©°ûdG AGôKEG

 ºYOh ,π«°UC’G »Hô©dG …ô©°ûdG çhQƒŸG

 õjõ©Jh á«Hô©dG á¨∏dG ≈∏Y ®ÉØ◊G Oƒ¡L

.kÉ«aÉ≤Kh kÉ«HOCG ÉgQƒ°†M

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 áæé∏d  ¤hC’G  IQhódG  ∫ÉªYCG  â≤∏£fG  

 IQGRh  ÚH  á«°SÉ«°ùdG  äGQhÉ°ûŸG

 ádhO  ‘  ‹hódG  ¿hÉ©àdGh  á«LQÉÿG

 ájQƒ¡ªL ‘ á«LQÉÿG IQGRhh ,äGQÉeE’G

 IQGRh ΩÉY ¿GƒjO ‘ äó≤Y »àdGh ,Góæ∏æa

. »ÑXƒHCG ‘ ‹hódG ¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG

 äGQÉeE’G ádhO ÖfÉL øe ´ÉªàL’G ¢SqCGôJ

 ôjRh  IóYÉ°ùe  áÑ«°ùf  »cR  Éf’  ‹É©e

 ¿hDƒ°û∏d  ‹hódG  ¿hÉ©àdGh  á«LQÉÿG

 iód ádhó∏d áªFGódG áHhóæŸG á«°SÉ«°ùdG

 ÖfÉ÷G  ¢SCGôJ  ÚM  ‘  ,IóëàŸG  ·C’G

 IQGRh  π«ch  ,Qƒ°S  …Éc  ó«°ùdG  …óæ∏æØdG

.á«æeC’Gh á«LQÉÿG á°SÉ«°ù∏d á«LQÉÿG

 Qƒ£J ¢VGô©à°SG äGQhÉ°ûŸG ∫ÓN iôLh

 ÚH ∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdGh á«FÉæãdG äÉbÓ©dG

 Éªc ,Égôjƒ£Jh Égõjõ©J πÑ°Sh ,øjó∏ÑdG

 äGQƒ£àdGh  äGóéà°ùŸG  ¿ÉÑfÉ÷G  ∫hÉæJ

 ∞bGƒeh  ,áægGôdG  á«dhódGh  á«ª«∏bE’G

.ÉgAGREG Úaô£dG

 ÉjÉ°†≤dG  øe  kGOóY  ¿ÉÑfÉ÷G  ¢ûbÉfh

 π≤f  ‘ º¡°ùj  ÉÃ  ,á«dhódGh  á«ª«∏bE’G

 ™ªàéŸG  ¤EG  áHQÉ≤àe  ô¶f  äÉ¡Lh

 äÉjóëàdGh ÉjÉ°†≤dG Ωóîj ÉÃh ,‹hódG

 á«ª«∏bE’G  ÚàMÉ°ùdG  ≈∏Y  áMhô£ŸG

.á«dhódGh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 áµ∏e  ,hÉÑ«°SÉfÉf  áµ∏ŸG  ádÓL  äQGR  

 É«∏©dG  ójGR  á°ù°SDƒe  É¨fƒJ  áµ∏‡

 èeÉfôH  øª°V  ∂dPh  ºª¡dG  ÜÉë°UC’

 ≈∏Y  ´ÓWEÓd  ádhó∏d  á«dÉ◊G  É¡JQÉjR

 ájÉYôdG  ∫É›  ‘  á°ù°SDƒŸG  áHôŒ

 ºª¡dG ÜÉë°UCG äÉÄa ∞∏àîŸ π«gCÉàdGh

 É¡eó≤J  »àdG  äÉeóÿG  ≈∏Y  ±ô©àdGh

 äÉeóÿG  å«M  øe  ∂dPh  á°ù°SDƒŸG

 á«ë°üdG ájÉYôdGh á«∏«gCÉàdGh á«ª«∏©àdG

.á«YÉªàL’Gh á«°ùØædG

 QƒàcódG ‹É©e É¡àdÓL ∫ÉÑ≤à°SG ‘ ¿Éch

 á«ªæJ IôFGO ¢ù«FQ »∏««ÿG ¢ù«ªN Ò¨e

 óÑY IOÉ©°S ¬≤aGôj »ÑXƒHCG ‘ ™ªàéŸG

 ΩÉ©dG  ÚeC’G  ¿Gó«ª◊G  ‹É©dG  óÑY  ˆG

.á°ù°SDƒª∏d

 äGÈÿG  ∫OÉÑJ  åëH  AÉ≤∏dG  ∫ÓN  ”h

 ºª¡dG ÜÉë°UC’ É«∏©dG ójGR á°ù°SDƒe ÚH

.É¨fƒJ ‘ á«æ©ŸG äÉ°ù°SDƒŸGh

 á°ù°SDƒŸG  ‘  ádƒéH  É¡àdÓL  âeÉbh

 Ò¨e  QƒàcódG  ‹É©e  É¡dÓN  É¡≤aGQ

 äGOÉ«bh ΩÉ©dG ÚeC’G IOÉ©°Sh »∏««ÿG

 ≈∏Y  É¡àdÓL  â©∏WCG  å«M  ,á°ù°SDƒŸG

 áeó≤ŸG á£HGÎŸG äÉeóÿG øe áYƒª›

 ÜÉë°UCG π«gCÉJh áÄ«¡J ‹EG ±ó¡J »àdGh

 øjó«Øà°ùe ™ªàéŸG ‘ êÉeófÓd ºª¡dG

 ácQÉ°ûª∏d  º¡JÉ«fÉµeEGh  º¡JGQób  øe

 á°†¡ædG  IÒ°ùe  ‘  ±öûe  πµ°ûHh

.AÉæÑdGh

 hÉÑ«°SÉfÉf  áµ∏ŸG  ádÓL  äóHCGh

 {  âdÉbh  ,á°ù°SDƒŸG  äÉeóîH  É¡HÉéYEG

 IócDƒe  ,á∏eÉ°Th  á∏eÉµàe  äÉeóN  É¡fEG

 É¡JQÉjõH  IÒÑc  IOÉ©°ùH  äô©°T  É¡fCG

 AÉ≤àdGh á«Øjô©àdG É¡àdƒéHh á°ù°SDƒª∏d

 ≈∏Y ´ÓWE’Gh ájƒHÎdG QOGƒµdGh ÜÓ£dG

 Ú∏eÉ©dG  áaÉc  øe  ádhòÑŸG  Oƒ¡÷G

 ÜÉë°UCG äÉÄØd π«gCÉàdGh ájÉYôdG Ëó≤àd

 ióe  ÚÑj  ∂dP  ¿CG  ¤EG  IÒ°ûe  ,ºª¡dG

 äGQÉeE’G  ádhO  πÑb  øe  ÒÑµdG  ΩÉªàg’G

 äÉeóÿG áaÉc Ëó≤àd IóëàŸG á«Hô©dG

.äÉÄØdG ∂∏àd á«∏«gCÉJ hCG á«ë°U AGƒ°S

 É«∏©dG ójGR á°ù°SDƒe ¿CG É¡àdÓL äócCGh

 äÉeóN øe ¬eó≤J ÉÃ ºª¡dG ÜÉë°UC’

 ≈∏YCG  ≈∏Y  äGõ«¡Œ  øe  ¬ª°†J  Éeh

 õcGôŸG π°†aCG »gÉ°†J Qƒ£àdG øe iƒà°ùe

 ÚdhDƒ°ùª∏d Égôµ°T øY áHô©e ,á«ŸÉ©dG

 ∫ÉÑ≤à°S’G  ø°ùM  ≈∏Y  á°ù°SDƒŸÉH

 Öéj ¬fG âdÉbh ..ádƒ÷G ‘ É¡à≤aGôeh

 á°ù°SDƒŸG  ÚH  π°UGƒàdG  Gòg  QÉªãà°SG

 äGÈÿG ∫OÉÑàd ÉgOÓH ‘ äÉ°ù°SDƒŸGh

 ójGR äGÈNh ÜQÉŒ π≤fh ÚÑfÉ÷G ÚH

 áµ∏‡ ¤EG ∫ÉéŸG Gòg ‘ áeó≤àŸG É«∏©dG

.É¨fƒJ

 óÑY  ˆG  óÑY  IOÉ©°S  ÜôYCG  ¬ÑfÉL  øe

 á°ù°SDƒª∏d ΩÉ©dG ÚeC’G ¿Gó«ª◊G ‹É©dG

 óaƒdGh  áµ∏ŸG  ádÓéH  ¬Ñ«MôJ  øY

 ójGR  á°ù°SDƒe  IQÉjõH  É¡àdÓ÷  ≥aGôŸG

 ≈∏Y  ´ÓWCÓd  ºª¡dG  ÜÉë°UC’  É«∏©dG

 ∞∏àîŸ π«gCÉàdGh ájÉYôdG Ëó≤J áHôŒ

 á°ù°SDƒŸG ¿CG  ócCGh ºª¡dG ÜÉë°UCG äÉÄa

 IõjõY äÉÄØd áeóÿG √òg Ëó≤àH ôîàØJ

 øe √É≤∏àJ Ée πX ‘ ∂dPh kÉ©«ªL Éæ«∏Y

 á©HÉàeh Ió«°TôdG IOÉ«≤dG øe ÒÑc ºYO

 ∫BG  ójGR  øH  ódÉN ï«°ûdG  ƒª°S  ±GöTGh

 ójGR á°ù°SDƒe IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ ¿É«¡f

.ºª¡dG ÜÉë°UC’ É«∏©dG

 IôFGO øe áµ∏ŸG ádÓL ∫ÉÑ≤à°SG ö†M

 óªM IOÉ©°S »ÑXƒHCG ‘ ™ªàéŸG á«ªæJ

 IQƒàcódG IOÉ©°Sh ,IôFGódG π«ch …ôgÉ¶dG

 ´É£≤d  …ò«ØæàdGôjóŸG  ¢SÉ«¡dG  ≈«∏«d

 ,»Hô◊G IQÉ°S IOÉ©°Sh , QÉµàH’Gh ó°UôdG

 ºª¡dG ÜÉë°UC’ É«∏©dG ójGR á°ù°SDƒe øeh

 …ò«ØæàdG ôjóŸG ‹ÉªµdG ˆG óÑY IOÉ©°S

 ™aÉf  IOÉ©°S  ,ºª¡dG  ÜÉë°UCG  ´É£≤d

 äÉeóÿG ´É£≤d …ò«ØæàdG ôjóŸG …OÉª◊G

.á°ù°SDƒŸÉH äGQGOE’G AGQóeh ,IófÉ°ùŸG

 ¿GRƒ°S É¡JQÉjR ‘ áµ∏ŸG ádÓL ≥aGQh

 ,ádhódG iód áµ∏ªŸG ÒØ°ùdG áLhR ’ƒcCG

 øe ÒJôµ°ùdG áÑFÉf ƒHƒJ Éæ«f Ú∏KÉch

 óYÉ°ùe  ‹  »‚ƒjEGh  ,öü≤dG  Öàµe

.º°SGôŸG ∫hDƒ°ùe É¨fƒJ ÒJôµ°S

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ∫ÉÑ≤à°SG πØM ¢ù«ªÿG AÉ°ùe ádhódG iód ∂«°ûàdG ájQƒ¡ªL IQÉØ°S âeÉbCG 

 ¿Gó«°S  øH  º«gGôHEG  á°ûFÉY  Qƒ°†ëH  ÉgOÓÑd  »æWƒdG  Ωƒ«dG  áÑ°SÉæÃ

 á«LQÉÿG  IQGRh  ‘ áHÉfE’ÉH  á«HhQhC’G  ¿hDƒ°ûdG  IQGOEG  Iôjóe  …ójƒ°ùdG

.‹hódG ¿hÉ©àdGh

 OóY - »ÑXƒHCG ‘ ƒ∏H ¿ƒ°ùjOGôdG ¥óæØH º«bCG …òdG - πØ◊G ö†M Éªc

 ádhódG iód øjóªà©ŸG »ÑæLC’Gh »Hô©dG »°SÉeƒ∏HódG ∂∏°ùdG AÉ°†YCG øe

. äGQÉeE’G ‘ áª«≤ŸG á«µ«°ûàdG á«dÉ÷G AÉæHCGh

 áª∏c ‘ ádhódG iód ∂«°ûàdG ájQƒ¡ªL ÒØ°S ∂«"Ó°S …Èj IOÉ©°S OÉ°TCGh

 ¢UôMh äGQÉeE’G ádhOh √OÓH ÚH äÉbÓ©dG áfÉàÃ áÑ°SÉæŸG √ò¡H ¬d

 ¥ÉaBG ¤EG É¡bÓ£fGh á«é«JGÎ°SE’G ácGöûdG äÉbÓY õjõ©J ≈∏Y ÚJOÉ«≤dG

.ä’ÉéŸG áaÉc ‘ ÖMQCG

 º«b  õjõ©J  ‘ äGQÉeE’G  ádhO  ¬H  Ωƒ≤J  …òdG  …OÉjôdG  QhódG  ≈∏Y ócCGh

 ÉgóYGƒb  ≈°SQCG  »àdG  áî°SGôdG  ÇOÉÑŸG  øe  ÉbÓ£fG  ΩÓ°ùdGh  íeÉ°ùàdG

 âëÑ°UCGh “√GôK ˆG Ö«W” ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S øH ójGR ï«°ûdG ¬d QƒØ¨ŸG

. ¬H iòàëj Gójôa ÉLPƒ‰

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

15200 Oó`©dG  ̀2022  Èªaƒf 19 âÑ°ùdG2 øWƒdG QÉÑNCG

 ôjóe ÖFÉf »≤à∏j ∫ó©dG ôjRh

 ó°Uôd á«µjôeC’G á«LQÉîdG IQGRh Öàµe

ô°ûÑdÉH QÉéJ’G áëaÉµeh

 ø«H ≈dhC’G á«∏°üæ≤dG äGQhÉ°ûªdG OÉ≤©fG

»ÑXƒHCG »a ¢ûjOÓ¨æHh äGQÉeE’G

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 »ª«©ædG OGƒY øH ¿É£∏°S ˆGóÑY ‹É©e ≈≤àdG 

 QÉŒ’G áëaÉµŸ á«æWƒdG áæé∏dG ¢ù«FQ ,∫ó©dG ôjRh

 á°SÉFôH á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG øe Góah öûÑdÉH

 á«LQÉÿG IQGRh Öàµe ôjóe ÖFÉf ,¢SƒcQÉe ¿ÉjGôH

 ¬≤aGôj öûÑdÉH QÉŒ’G áëaÉµeh ó°Uôd á«µjôeC’G

.»ÑXƒHCG ‘ á«µjôeC’G IQÉØ°ùdGh ÖàµŸG øY Ú∏ã‡

 ‘  ádhódG  Oƒ¡L  ¢VGô©à°SG  AÉ≤∏dG  ∫ÓN  ”h

 äÉeƒ∏©ŸG ∫OÉÑJh öûÑdÉH QÉŒ’G áëaÉµe ∫É›

 áëaÉµe ó«©°U ≈∏Y äÉ°SQÉªŸG π°†aCGh äGÈÿGh

.öûÑdÉH QÉŒ’G

 Qƒ£J  äGQÉe’G  ádhO  ¿CG  ∫ó©dG  ôjRh  ‹É©e  ócCGh

 ≈∏Y  GOó°ûe  ,öûÑdÉH  QÉŒ’G  áëaÉµŸ  ÉgOƒ¡L

 IóëàŸG  äÉj’ƒdG  ™e  ∑Î°ûŸG  ¿hÉ©àdG  õjõ©J

 »àdG áÁô÷G √òg øe óë∏d Oƒ¡÷G ó«MƒJ ±ó¡H

.¿É°ùfE’G ¥ƒ≤Mh áeGôc ∂¡àæJ

 öûÑdÉH QÉŒ’G áëaÉµŸ á«æWƒdG áæé∏dG äó≤Yh

 ∑QÉ°T  »µjôeC’G  óaƒdG  ™e É©°Sƒe É«æa  ÉYÉªàLG

 »°Tƒ∏ÑdG  OGôe  øªMôdGóÑY  »°VÉ≤dG  IOÉ©°S  ¬«a

 á«fƒfÉ≤dG ¿hDƒ°ûdG ´É£b π«ch áæé∏dG ¢ù«FQ ÖFÉf

 áæé∏dG AÉ°†YCG øe OóY Qƒ°†M ÖfÉL ¤EG ,áHÉfE’ÉH

 äÉHÉ«ædGh  äÉÄ«¡dGh  äGQGRƒdG  »∏ã‡  á«æWƒdG

 Oƒ¡L ≈∏Y Aƒ°†dG áæé∏dG AÉ°†YCG §∏°Sh .ádhódÉH

 √òg  øe  ó◊G  π«Ñ°S  ‘  √PÉîJG  ”  Éeh  ádhódG

 QGhRh ™ªàéŸG OGôaCG ™«ªL ™à“ ¿Éª°Vh IôgÉ¶dG

.º¡bƒ≤M ßØ◊ ájÉª◊Gh ¿ÉeC’ÉH äGQÉeE’G

 AGƒjEÓd »ÑXƒHCG õcôe IQÉjõH »µjôeC’G óaƒdG ΩÉbh

 ájÉYôd »HO á°ù°SDƒeh AGƒjEG – á«fÉ°ùfE’G ájÉYôdGh

 ∂dPh  ÒHóJh  ¬«LƒJ  õcGôeh  ∫ÉØWC’Gh  AÉ°ùædG

 ºYód  áeó≤ŸG  äÉeóÿG  ≈∏Y  Öãc  øY  ´ÓWÓd

 äGAGôL’G º«¶æJh IQGOEGh öûÑdÉH QÉŒ’G ÉjÉë°V

.ádÉª©dÉH á≤∏©àŸG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ´ÉªàLG ¢ûjOÓ¨æH ájQƒ¡ªLh äGQÉeE’G ádhO äó≤Y

 Oƒ¡é∏d k’Éªµà°SG ∂dPh ¤hC’G á«∏°üæ≤dG äGQhÉ°ûŸG

 ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d ¿É≤jó°üdG ¿Gó∏ÑdG É¡dòH »àdG áã«ã◊G

.øjó∏ÑdG »æWGƒŸ Iõ«ªàe á«∏°üæb ájÉYQh äÉeóN

 IQGRh ΩÉY ¿GƒjO ‘ ó≤Y …òdG - ´ÉªàL’G ¢SCGôJ

 IOÉ©°S - »ÑXƒHCG ‘ ‹hódG ¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG

 ¿hDƒ°û∏d óYÉ°ùe IQGRh π«ch »Ø£d ≈°ù«Y π°ü«a

 ‹hódG  ¿hÉ©àdGh  á«LQÉÿG  IQGRh  ‘  á«∏°üæ≤dG

 ,¢ùª°T âæH »Ø°ûe IOÉ©°Sh »JGQÉeE’G ÖfÉ÷G kÓã‡

 ájQƒ¡ªL  á«LQÉN  IQGRh  ‘  É«°SBG  ¥öT  π«ch

.»°ûjOÓ¨æÑdG ÖfÉ÷G kÓã‡ ¢ûjOÓ¨æH

 äÉ«– π≤æH »Ø£d ≈°ù«Y π°ü«a IOÉ©°S π¡à°SGh

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

 á«FÉæãdG äÉbÓ©dG ≥ª©H ¬JOÉ°TEGh ‹hódG ¿hÉ©àdGh

 Gòg ‘ ìÉéædGh ≥«aƒàdÉH ¬JÉ«æeCGh ,øjó∏ÑdG ÚH

 øe ™Ñæj ´ÉªàL’G Gòg ¿CG ¬JOÉ©°S ócCGh .´ÉªàL’G

 á«∏°üæb ájÉYQh äÉeóN ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d ácÎ°ûe IOGQEG

 ¢ù°SC’  kÉî«°SôJ  ∂dPh  øjó∏ÑdG  »æWGƒŸ  Iõ«ªàe

 ” á«FÉæK äÉbÓY ≈∏Y »æÑŸG ∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdG

 ∫OÉÑàŸG  ΩGÎM’Gh  ºgÉØàdG  ìhQ  ≈∏Y  É¡°ù«°SCÉJ

 äÉbÓ©dG ∂∏J ôjƒ£J ‘ ácÎ°ûŸG áÑZôdG øY kÓ°†a

 øjó∏ÑdG  »JOÉ«b  äÉ¡«LƒJ  øª°V  ,É¡H  AÉ≤JQ’Gh

.Ú≤jó°üdG

ÜÉàµ∏d ø«©dG ¿ÉLô¡e Qhõj ójGR øH óªëe øH ódÉN

 ..∑QÉÑe øH ¿É«¡f Qƒ°†ëH

¿hÉ©J á«bÉØJG ¿É©bƒj ø«ª∏°ùªdG AÉªµM ¢ù∏éeh ¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG IQGRh

ÜÉàµ∏d ø«©dG ¿ÉLô¡e Qhõj ¿ƒæëW øH ó«©°S

¿hÉ©àdG õjõ©J åëÑJ Góæ∏æah äGQÉeE’G ø«H á«°SÉ«°ùdG äGQhÉ°ûªdG áæéd

ºª¡dG ÜÉë°UC’ É«∏©dG ójGR á°ù°SDƒe QhõJ É¨fƒJ áµ∏e

ÉgOÓÑd »æWƒdG Ωƒ«dÉH πØàëJ ∂«°ûàdG IQÉØ°S

ÜÉàµ∏d Ú©dG ¿ÉLô¡e ¬JQÉjR ∫ÓN ¿ƒæëW øH ó«©°S

´ÉªàL’G ∫ÓN

ºª¡dG ÜÉë°UC’ É«∏©dG ójGR á°ù°SDƒe É¡JQÉjR ∫ÓN É¨fƒJ áµ∏e

 ÜÉàµ∏d Ú©dG ¿ÉLô¡e ¬JQÉjR ∫ÓN ójGR øH óªfi øH ódÉN

¿hÉ©àdG á«bÉØJG ≈∏Y ™«bƒàdG √Qƒ°†M ∫ÓN ∑QÉÑe øH ¿É«¡f



:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

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

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

 áÑ°SÉæÃ ∂dPh  á≤«≤°ûdG  ¿ÉªY  ¿É£∏°S  ¥QÉW

.ó«éŸG 52 `dG »æWƒdG Ωƒ«dG

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

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

 áÄæ¡J  á«bôH  zˆG √ÉYQ{ »HO ºcÉM AGQRƒdG

 øH ºã«g ¿É£∏°ùdG ádÓ÷G ÖMÉ°U ¤EG á∏KÉ‡

.¥QÉW

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

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

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

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

 Ωƒ«dG  áÑ°SÉæÃ  ∂dPh  á≤«≤°ûdG  ¿ÉªY  ¿É£∏°S

.ó«éŸG 52 `dG »æWƒdG

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

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

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

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

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

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

.¥QÉW øH ºã«g ¿É£∏°ùdG ádÓ÷G ÖMÉ°U

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

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

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

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

.ó«éŸG 52 `dG »æWƒdG Ωƒ«dG áÑ°SÉæÃ

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

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

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

 ºã«g ¿É£∏°ùdG ádÓ÷G ÖMÉ°U ¤EG  Úà∏KÉ‡

.¥QÉW øH

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

 øjƒ«≤dG ΩCG ºcÉM ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ƒ°†Y Ó©ŸG

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

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

.ó«éŸG 52 `dG »æWƒdG Ωƒ«dG áÑ°SÉæÃ

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

 á∏KÉ‡ áÄæ¡J á«bôH øjƒ«≤dG ΩCG ó¡Y ‹h Ó©ŸG

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

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

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

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

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

.ó«éŸG 52 `dG »æWƒdG Ωƒ«dG áÑ°SÉæÃ ∂dPh

 ÊÉ¡àdG  ¥ó°UCG  {  :  ¬à«bôH  ‘  √ƒª°S  ∫Ébh

 øH  ºã«g  ¿É£∏°ùdG  ádÓL  »NC’  äÉµjÈàdGh

 ¿Éª oY áæ£∏°S Ö©°T ¤EGh ,zˆG ¬¶ØM{ ¥QÉW

 §HGhQ .. 52 `dG »æWƒdG Ωƒ«dG áÑ°SÉæÃ á≤«≤°ûdG

 Éæ«Ñ©°T ™ªŒ á«îjQÉJ äÉbÓYh ,áæ«àe ájƒNCG

 Rõ©Jh .. ôNBG ó©H kÉeÉY Iƒbh kÉNƒ°SQ OGOõàd ..

 á«∏Ñ≤à°ùŸG  iDhôdGh  ∑Î°ûŸG  ¿hÉ©àdG  è¡f

 ..  ÉædÉ«LC’  ¥öûŸG  ó¨dG  º°SôJh  áMƒª£dG

 Ωó≤àdG  ΩGhóH ¿Éª oY ‘ AÉ≤°TCÓd äÉ«æeC’G  πc

. { AÉNôdGh QÉgOR’Gh

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

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

 øH ºã«g ¿É£∏°ùdG ádÓ÷G ÖMÉ°U ¤EG á∏KÉ‡

. ¥QÉW

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

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

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

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

.ó«éŸG 52 `dG »æWƒdG Ωƒ«dG áÑ°SÉæÃ

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

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

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

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

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

 ∂∏e ¢SOÉ°ùdG óªfi ∂∏ŸG ádÓ÷G ÖMÉ°U ¤EG

 iôcP  áÑ°SÉæÃ  ,á≤«≤°ûdG  á«Hô¨ŸG  áµ∏ªŸG

.√OÓH ∫Ó≤à°SG

 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∏›

 óªfi ∂∏ŸG ádÓ÷G ÖMÉ°U ¤EG á∏KÉ‡ áÄæ¡J

.¢SOÉ°ùdG

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

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

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

 ∂∏e ¢SOÉ°ùdG óªfi ∂∏ŸG ádÓ÷G ÖMÉ°U ¤EG

 iôcP  áÑ°SÉæÃ  ,á≤«≤°ûdG  á«Hô¨ŸG  áµ∏ªŸG

.√OÓH ∫Ó≤à°SG

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

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

 ∂∏ŸG ádÓ÷G ÖMÉ°U ¤EG áÄæ¡J á«bôH øjƒ«≤dG

 ,á≤«≤°ûdG á«Hô¨ŸG áµ∏ªŸG ∂∏e ¢SOÉ°ùdG óªfi

.√OÓH ∫Ó≤à°SG iôcP áÑ°SÉæÃ

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

 á∏KÉ‡ áÄæ¡J á«bôH øjƒ«≤dG ΩCG ó¡Y ‹h Ó©ŸG

.¢SOÉ°ùdG óªfi ∂∏ŸG ádÓ÷G ÖMÉ°U ¤EG

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

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

 óªfi ∂∏ŸG ádÓ÷G ÖMÉ°U ¤EG áÄæ¡J á«bôH

 ,á≤«≤°ûdG  á«Hô¨ŸG  áµ∏ªŸG  ∂∏e  ¢SOÉ°ùdG

.√OÓH ∫Ó≤à°SG iôcP áÑ°SÉæÃ

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

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

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

 óªfi  ∂∏ŸG  ádÓ÷G  ÖMÉ°U  ¤EG  Úà∏KÉ‡

.¢SOÉ°ùdG

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

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

 óªfi ∂∏ŸG ádÓ÷G ÖMÉ°U ¤EG áÄæ¡J á«bôH

 ,á≤«≤°ûdG  á«Hô¨ŸG  áµ∏ªŸG  ∂∏e  ¢SOÉ°ùdG

.√OÓH ∫Ó≤à°SG iôcP áÑ°SÉæÃ

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

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

.¢SOÉ°ùdG óªfi ∂∏ŸG ádÓ÷G ÖMÉ°U ¤EG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 ¿CG  á°SÉFôdG  ¿GƒjO  ôjRh  AGQRƒdG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ

ΩÓYEÓd »ŸÉ©dG ¢Sô‚ƒµdG

 ‘ GQÉÑc ÚdhDƒ°ùeh QGôb ´Éæ°Uh IOÉb ™ªL …òdG

 ⁄É©dG ∫hO ∞∏àfl øe IRQÉH á«eÓYEG äÉ°ù°SDƒe

 ‘ ΩÓYE’G ´É£b πÑ≤à°ùe íeÓe º°SQ ‘ í‚..

 IôµàÑŸG  QÉµaC’G  ∫OÉÑJh  Oƒ¡÷G  ó«MƒJh  ⁄É©dG

.IQƒ£àŸG á«æ≤àdG ∫ƒ∏◊Gh

 ´É£à°SG º¡ŸG ‹hódG çó◊G Gòg ¿EG √ƒª°S ∫Ébh

 É«ŸÉY  ÉjQƒfi Gõcôe  äGQÉeE’G  áfÉµe  ï°Sôj  ¿CG

 ™°Vhh  ΩÓYE’G  áYÉæ°U  πÑ≤à°ùe  ±Göûà°S’

 ádhódG  ¬µ∏à“ Ée  π°†ØH  ´É£≤dG  ôjƒ£àd  ¢ù°SC’G

 πÑ≤à°ùª∏d  á∏eÉ°T  ájDhQh  áMƒªW  äGQób  øe

 π°†aC’G áYÉæ°U ‘ áÑZôdG É¡jód áª«µM IOÉ«bh

 ÖcGƒj ∫hDƒ°ùe ΩÓYEG ∫ÓN øe ⁄É©dGh äGQÉeEÓd

.áãjó◊G É«LƒdƒæµàdG äGQƒ£J

 ΩÓYEÓd  »ŸÉ©dG  ¢Sô¨fƒµdG  ¿CG  √ƒª°S  ±É°VCGh

 ™«£à°ùf »àdG ä’ÉéŸG øe ÒãµdG ∫Éæg ¿CG âÑKCG

 á«ªæàdG IÒ°ùe ™aód É©e É¡«∏Y πª©f ¿CG ⁄É©c

.⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y áeGóà°ùŸG

 ΩÓYEÓd  »ŸÉ©dG  ¢Sô¨fƒµdG  ¿CG  √ƒª°S  ócCGh

 ∫Éª°ûdGh  Üô¨dGh  ¥öûdG  øe  ⁄É©dG  ™ªL  …òdG

 ádÉch  Oƒ¡÷ ÉéjƒàJ  ó©j  »ÑXƒHCG  ‘ Üƒæ÷Gh

 ™e äÉbÓY AÉæH ‘ ÉgQhOh “ΩGh” äGQÉeE’G AÉÑfCG

 ™«bƒJ  ∫ÓN øe  á«ŸÉ©dG  ΩÓYE’G  πFÉ°Sh  º¶©e

 ™e  ≈°TÉªàj  ÉÃh  ¿hÉ©àdG  äÉ«bÉØJG  øe  ójó©dG

 á«ŸÉY  áª°UÉY  É«ŸÉY  IóFGôdG  äGQÉeE’G  áfÉµe

 áYƒª› QhO √ƒª°S øªK Éªc πÑ≤à°ùŸG áYÉæ°üd

 á«ŸÉ©dG äÉ«dÉ©ØdG áaÉ°†à°SG ‘ Égõ«“h ∂«fOCG

.iÈµdG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ,ÒÑµdG ójGR ï«°ûdG ™eÉL õcôe º¶æj 

 íeÓe)  ¢Vô©e øe á«fÉãdG  áî°ùædG

 øØ∏d  ‹hódG  Ωƒ«dÉH  kAÉØàMG  ,(á«æa

 ‘ ƒµ°ùfƒ«dG ¬àæ∏YCG …òdG ,»eÓ°SE’G

 óà“h  ,ΩÉY  πc  øe  Èªaƒf  øe  18

 ;Èª°ùjO  18  ¤EG  ¢Vô©ŸG  äÉ«dÉ©a

 á«eÓ°SE’G  IQÉ°†◊G  äGOôØŸ  kAÉ«MEG

.¿ƒæa øe ÉgQƒ°üY ÈY ¬H äOÉL Éeh

 øe  πµd  á∏YÉØdG  áªgÉ°ùŸG  äAÉLh

 ,ábQÉ°ûdG  á©eÉLh  ,ójGR  á©eÉL

 á«©ªLh ,»ÑXƒHCG-∑Qƒjƒ«f á©eÉLh

 ±QÉNõdGh  »Hô©dG  §î∏d  äGQÉeE’G

 iƒàfi  óaôJh  …Ìàd  ;á«eÓ°SE’G

 Aƒ°†dG  ¬£«∏°ùJh  ¬àdÉ°SQh  ¢Vô©ŸG

 áÁó≤dG á«eÓ°SE’G ¿ƒæØdG á«ªgCG ≈∏Y

 OGƒŸG  ÒaƒJ  ∫ÓN  øe  ;IöUÉ©ŸGh

 ¬àdÉ°Sôd  áªYGódG  ,á«æØdG  ∫ÉªYC’Gh

 ádÉ°SQ ÉgQhóH ó°ùŒ »àdGh ,¬aGógCGh

.õcôŸG

 QƒàcódG IOÉ©°S ìöU QÉWE’G Gòg ‘h

 õcôe  ΩÉY  ôjóe  ,‹ó«Ñ©dG  ∞°Sƒj

 »JCÉj{ :ÓFÉb ÒÑµdG ójGR ï«°ûdG ™eÉL

 ;áÑ°SÉæŸG √ò¡H ¢Vô©ª∏d õcôŸG º«¶æJ

 äOÉL Ée AÉ«MEG ‘ ¬àdÉ°Sôd Gkó«°ùŒ

 ,ÉgQƒ°üY ÈY á«eÓ°SE’G IQÉ°†◊G ¬H

 á¨∏c ¿ƒæØdÉH ÉfÉÁEG ,¿ƒæah Ωƒ∏Y øe

 …QÉ°†◊G QGƒë∏d á∏YÉa IGOCGh ,ácÎ°ûe

 É kbÓ£fGh ,⁄É©dG äÉaÉ≤K ∞∏àfl ÚH

 åjóM  êPƒªæc  ™eÉ÷G  áfÉµe  øe

 äOôØfG  »àdG  á«eÓ°SE’G  IQÉª©∏d

 ,á«°Sóæ¡dG É¡ª«eÉ°üJh É¡fƒæa ´GóHEÉH

 Éeh  ,¬JÉYÉbh  ¬àbhQCG  ‘  á«∏éàŸG

 øY äÈY á«fÉ°ùfEG º«b øe É¡H §ÑJQG

 â∏©L »àdGh ,Üƒ©°ûdG ÚH ¢ûjÉ©àdG

 ,IóFGQ  á«ŸÉY  á«aÉ≤K  á¡Lh  ¬æe

 áMÉ«°ùdG á£jôN ≈∏Y É¡àfÉµe âî°SQ

 ájDhQ ∂dòH ™eÉ÷G ó°ùé«d ,á«ŸÉ©dG

 ™eÉ÷G ¢ù«°SCÉJ óæY ¢ù°SDƒŸG ódGƒdG

 á«eÓ°SE’G  IQÉª©dG  AGôK  RGôHEG  ‘

 ≈∏Y ⁄É©dG ÊÉæa âª¡dCG »àdG É¡fƒæah

.zQƒ°ü©dG ôe

 zá«æa íeÓe{ ¢Vô©e õcôŸG º«≤jh

 á°UôØdG  káMÉJE’  ,zQGhõdG  õcôe{  ‘

 ™eÉ÷G  …OÉJôe  øe  OóY  ÈcCG  ΩÉeCG

 ´ÓWÓd  ,⁄É©dG  äÉaÉ≤K  ∞∏àfl øe

 á©HQCG  øª°V  ‘É≤ãdG  √Gƒàfi  ≈∏Y

 ‘  áØ∏àfl  ÖfGƒL  ∫hÉæàJ  ΩÉ°ùbCG

 º°ùb{  :»gh  á«eÓ°SE’G  ¿ƒæØdG  QÉWEG

 òNCÉj  …òdG  zïjQÉàdG  øe  äÉëØ°U

 ïjQÉJ ≈∏Y º¡©∏£J á∏MQ ‘ ¬jôFGR

 äÉëØ°U ÈY ,¬dÉµ°TCÉH »eÓ°SE’G øØdG

 äÒàNG ,⁄É©dG ∫ƒM ÖàµdG QófCG øe 6

 áÑàµe{  äÉ«æà≤e  áYƒª›  øe

 øe  OóY  ¬«a  ∫hÉæJ  É‡  ,z™eÉ÷G

 øe  ÚãMÉÑdGh  Úªà¡ŸGh  ÚfÉæØdG

 º¡HQÉŒ  ,⁄É©dG  AÉëfCG  ∞∏àfl

 ,á«eÓ°SE’G  ¿ƒæØdG  ∫ƒM  º¡aQÉ©eh

 ±QÉNõdG º°ùbzh ,π«∏ëàdGh á°SGQódÉH

 ,á«JÉÑædG ±QÉNõdG ∫hÉæàjh zá«JÉÑædG

 ¿ƒæØdG  ‘  É k°ù«FQ  GköüæY  É¡fƒc

 ÊÉÑŸG  ¬H  âfGORG  ÉŸÉW  ,á«eÓ°SE’G

 OGƒeh  ,äÉLƒ°ùæŸGh  ,äÉWƒ£îŸGh

 AÉëfCG  ∞∏àfl  ‘  èàfCG  É‡  iôNCG

 ≥jôY  §‰  ƒgh  ,»eÓ°SE’G  ⁄É©dG

 IQÉ°†◊G  √ÈY  â∏°UGƒJ  ¿ƒæØdG  øe

 ,äGQÉ°†◊G øe ÉgÒZ ™e á«eÓ°SE’G

 ∫hÉæàjh zá«°Sóæ¡dG ±QÉNõdG º°ùbzh

 øe »°SÉ°SCG öüæ©c á«°Sóæ¡dG ±QÉNõdG

 ¬ŒG å«M ,á«eÓ°SE’G áaôNõdG öUÉæY

 ¬dÉªYCG  ‘ É¡Ø«Xƒàd  »Hô©dG  ¿ÉæØdG

 äÉ«æ≤J  äóªàYG  ,IôµàÑe  IQƒ°üH

 êGôNE’  ,∂HÉ°ûàdGh  QGôµàdGh  ôXÉæàdG

 π¶dG öUÉæY ™e πYÉØàJ Ió≤©e •É‰CG

 ,IRQÉÑdGh IôFÉ¨dG AGõLC’G ‘ Aƒ°†dGh

 óbh ,á°UÉN á«dÉªL É¡ëæ“ IQƒ°üH

 á«°Sóæ¡dG  ±QÉNõdG  ∫Éª©à°SG  ´É°T

 ∞ëàdGh  äÉWƒ£îŸGh  ÊÉÑŸG  ‘

 z»Hô©dG  §ÿG  º°ùbzh  ,áØ∏àîŸG

 º°SQ ábÉfCGh á«aGÎMG ¢Vô©à°ùj …òdG

 â∏X »àdG É¡YGƒfCÉH á«Hô©dG •ƒ£ÿG

 øØdG  äGhOCG  ºgCG  ióMEG  ïjQÉàdG  ÈY

 âdƒM  »àdG  ,á«eÓ°SE’G  áaôNõdGh

 CGƒÑJ  ,…öüH qøa  ¤EG  ájhó«dG  áHÉàµdG

 ™àªàj  É‡  Égóªà°SG  áª«¶Y  ádõæe

 º°Sô∏d  ¬Ø«XƒJ  øeh á«dÉªL øe ¬H

 áaÉ°VEG  ,ËôµdG ¿BGô≤dG äÉjB’ »YGóHE’G

 IQÉª©dG  ≈∏Y  §ÿG  øa  ∫ƒNO  ¤EG

 ∫hÉæJ Éªc ,É k«dÉªL GköüæY √QÉÑàYÉH

 ‘  áeóîà°ùŸG  äGhOC’G  º°ù≤dG  Gòg

 ÈY »Hô©dG §ÿG ´GƒfCG øe πc º°SQ

.ïjQÉàdG

 ¿hÉ©àdG ∫ÓN øeh ¬JGP ¥É«°ùdG ‘h

 ,ójGR  á©eÉLh  õcôŸG  ÚH  ∑Î°ûŸG

 »àdG çÉKC’G º«eÉ°üJ õcôŸG ≈æÑJ ó≤a

 á∏«ª÷G ¿ƒæØdG á«∏c äÉÑdÉW É¡JôµàHG

 ¿ƒæa øe äÉª¡∏à°ùe ,ójGR á©eÉL ‘

 ÚH  ™ªŒ  »àdG  á«eÓ°SE’G  IQÉª©dG

 ádÉ°Sôd  Gó«°ùŒ  ´GóHE’Gh  ádÉ°UC’G

 IQÉ°†◊G  ¿ƒæa  AÉ«MEG  ‘  õcôŸG

 ¬∏bÉæàJ  ‘É≤K  çhQƒªc  ,á«eÓ°SE’G

 ‘ çÉKC’G ™£b âYRh å«M ,∫É«LC’G

.QGhõdG õcôe AÉLQCGh ™eÉ÷G áÑàµe

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj
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ójGR øH Qƒ°üæe

 É«ØJ’ ¢ù«FQ ¿ÉÄæ¡j ¬ÑFÉf h ádhódG ¢ù«FQ

ájQƒ¡ªédG ¿ÓYEG iôcòH

IQGôëdG äÉLQO »a »éjQóJ ¢VÉØîfG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

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

 ájQƒ¡ªL  ¢ù«FQ  ¢ùàØ«d  ¢ù«∏ZG  áeÉîa  ¤EG

.ájQƒ¡ª÷G ¿ÓYEG iôcP áÑ°SÉæÃ ,É«ØJ’

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

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

 ¤EG á∏KÉ‡ áÄæ¡J á«bôH zˆG √ÉYQ{ »HO ºcÉM

.¢ùàØ«d ¢ù«∏ZG ¢ù«FôdG áeÉîa

 ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©Hh

 RQƒJQG  ‹É©e ¤EG  á∏KÉ‡ áÄæ¡J  á«bôH  Ωƒàµe

 ájQƒ¡ªL  AGQRh  ¢ù«FQ  ¢ûæjhÉc  ¢ùfÉ«°ûjôc

.É«ØJ’

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 ÉªFÉZh  É«FõL  ºFÉZ  ¤EG  Gƒë°U  âÑ°ùdG  Ωƒ«dG

 ¢VÉØîfG ™e ,πMGƒ°ùdG ≈∏Yh kÉHôZ á°UÉN kÉfÉ«MCG

 ìÉÑ°Uh kÓ«d ÖWQh ,IQGô◊G äÉLQO ‘ »éjQóJ

 ìÉjôdGh ,á«∏NGódG ≥WÉæŸG ¢†©H ≈∏Y óMC’G óZ

 kÉ«éjQóJ  §°ûæJ  ,áYöùdG  ádóà©e  ¤EG  áØ«ØN

.QÉÑ¨∏d IÒãe ôëÑdG ≈∏Y á°UÉN

 ìÉjôdG ¿EG `` á«eƒ«dG ¬Jöûf ‘ `` õcôŸG ∫Ébh

 40 ¤EG π°üJ 25 ¤EG 15 / á«HôZ á«dÉª°T ¿ƒµà°S

 ÉØ«ØN »Hô©dG è«∏ÿG ‘ êƒŸG ¿ƒµjh ¢S/ºc

 ∫hC’G óŸG çóëjh kAÉ°ùe Üô£°†j ,§°Sƒàe ¤G

 áYÉ°ùdG  óæY  ÊÉãdG  óŸGh  10:33 áYÉ°ùdG  óæY

 ÊÉãdGh 15:48 áYÉ°ùdG óæY ∫hC’G Qõ÷Gh 20:58

 êƒŸG ¿ƒµj ¿ÉªY ôëH ‘h.. 03:35 áYÉ°ùdG óæY

 ∫hC’G óŸG çóëjh.. kÉfÉ«MCG  §°Sƒàe ¤G ÉØ«ØN

 áYÉ°ùdG  óæY  ÊÉãdG  óŸGh  19:03 áYÉ°ùdG  óæY

 Qõ÷Gh 12:54 áYÉ°ùdG óæY ∫h’G Qõ÷Gh 06:34

.00:18 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG

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

»æWƒdG Ωƒ«dG iôcòH

 Üô¨ªdG ∂∏e ¿ƒÄæ¡j ΩÉµëdGh ¬ÑFÉfh ádhódG ¢ù«FQ

√OÓH ∫Ó≤à°SG iôcòH

 :ójGR øH Qƒ°üæe

  ´É£≤dG πÑ≤à°ùe íeÓe º°SQ »a íéf ΩÓYEÓd »ªdÉ©dG ¢SôéfƒµdG

zá«æa íeÓe ¢Vô©e{ º¶æj ô«ÑµdG ójGR ï«°ûdG ™eÉL õcôe

zπÑ≤à°ùeh IOÉ©°Sh çhQƒe..íeÉ°ùàdG ádhO{ ¿Gƒæ©H Ihóf º¶æj á«æWƒdG áÑàµªdGh ∞«°TQC’G

:ΩGh-»ÑX ƒHCG

 øH  ¿É«¡f  øH  •ƒÑî°T  ï«°ûdG  ‹É©e  ó¡°T  

 èjôîJ  πØM ádhO  ôjRh  -  ¿É«¡f  ∫BG  ∑QÉÑe

 IQOÉÑŸ ájôµ°ù©dG  QhRC’G  âæH ádƒN á°SQóe

 IBGôŸG Úµªàd ∑QÉÑe âæH áªWÉa áî«°ûdG ƒª°S

 èeÉfÈd záãdÉãdG áî°ùædG{ øeC’Gh ΩÓ°ùdG ‘

 ´É£b ‘ ICGôŸG äGQób ôjƒ£Jh AÉæÑd »ÑjQóàdG

 áHQóàe 157 ácQÉ°ûÃh ,ΩÓ°ùdG ßØMh øeC’G

. á«HhQhCGh á«≤jôaCGh ájƒ«°SCG ádhO 15 øe

 10  IóŸ  ôªà°SG  …òdG  -  èeÉfÈdG  ±ó¡jh

 ÉgQhO π«©ØJh ICGôŸG ácQÉ°ûe õjõ©àd ™«HÉ°SCG

 áÄ«g  ¬à≤∏WCG  …òdG  ΩÓ°ùdGh  øeC’G  ´É£b  ‘

 IQGRh  ™e  ácGöûdÉH  ICGôª∏d  IóëàŸG  ·C’G

.ΩÉ©dG »FÉ°ùædG OÉ–’Gh ´ÉaódG

 äGQÉeE’G ádhO QhO ó«cCÉàd èeÉfÈdG ±ó¡j Éªc

 ºYO ‘ áã«ã◊G ÉgOƒ¡Lh IóëàŸG á«Hô©dG

 ,äÉYÉ£≤dG ™«ªL ‘ á∏YÉØdG ICGôŸG ácQÉ°ûe

 á«ªgCÉH  Ió«°TôdG  ádhódG  IOÉ«b  øe  kÉfÉÁEG

 Oƒ¡L ‘ √QhOh »FÉ°ùædG öüæ©dG äÉªgÉ°ùe

 ádhódG IÒ°ùe ºYOh ,OÓÑdG á«gÉaQh á«ªæàdG

. ¬LQÉNh øWƒdG πNGO

 ⁄É°S  ô£e  IOÉ©°S  êôîàdG  πØM  ö†M

 ´ÉaódG  IQGRƒH  ´ÉaódG  IQGRh  π«ch  …ôgÉ¶dG

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

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

 áî«°ûdG  h  á«ŸÉ©dG  áeGóà°S’G  πLG  øe

 ∫BG  óªfi  øH  ¿ƒæëW  âæH  IRƒe  IQƒàcódG

 ¿hÉ©àdG á«LQÉÿG IQGRh ‘ QÉ°ûà°ùe ¿É«¡f

 áæ«eC’G …ójƒ°ùdG áØ«∏N √Qƒf IOÉ©°Sh ‹hódG

 ËôdG IOÉ©°Sh ΩÉ©dG »FÉ°ùædG OÉ–Ód áeÉ©dG

 ≈∏YC’G ¢ù∏éª∏d ΩÉ©dG ÚeC’G »°SÓØdG ˆGóÑY

 øY Ú∏ã‡ ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,ádƒØ£dGh áeƒeCÓd

 ÖfÉL ¤EG  ‹hódG  ¿hÉ©àdGh  á«LQÉÿG  IQGRh

 äÉã©ÑdG  AÉ°SDhQh  AGôØ°ùdGh  AGQRƒdG  øe  OóY

 ÚdhDƒ°ùŸGh  äGQÉe’G  ádhóH  á«°SÉeƒ∏HódG

 ·C’G  áÄ«g  AÉ°†YCG  á«ÑæLC’G  OƒaƒdG  »∏ã‡h

. ICGôª∏d IóëàŸG

:IóMƒdG-»ÑXƒHCG

 Ihóf  á«æWƒdG  áÑàµŸGh  ∞«°TQC’G  º¶f  

 IOÉ©°Sh çhQƒe :íeÉ°ùàdG ádhO{ :¿Gƒæ©H

 ÜÉÑdG  ¿ƒcQÉ°ûŸG É¡«a íàa zπÑ≤à°ùeh

 ÉgöVÉMh  äGQÉeE’G  ádhO  »°VÉe  ≈∏Y

 áMGh  ;á«≤«≤◊G  É¡JQƒ°U  ≈∏éààd

 ¢ûjÉ©à∏d  kÉ«ŸÉY  kÉLPƒ‰h  íeÉ°ùà∏d

 øe ÌcCG  ø°†à– »gh ,ÊÉ°ùfE’GAÉNE’Gh

.áÑ«£dG É¡°VQCG ≈∏Y á«°ùæL 200

 ï«°ûdG Üô©dG º«µM ∫ƒ≤H IhóædG äCGóHh

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

 GPEGh  ÖLGh  íeÉ°ùàdG  ¿EG{  :íeÉ°ùàdG  ‘

 -πLh õY- ≥dÉÿG  AÉª¶©dG  º¶YCG  ¿Éc

.z?íeÉ°ùf ’CG Éæ≤∏N öûH øëfh ,íeÉ°ùj

 »∏Y ∫BG  óLÉe  ˆG  óÑY  IOÉ©°S  π¡à°SGh

 á«æWƒdG  áÑàµŸGh  ∞«°TQC’G  ΩÉY  ôjóe

 øH ójGR ï«°ûdG ¿CG É¡«a ócCG áª∏µH IhóædG

 áª«b íeÉ°ùàdG π©L ób ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S

 ¬à«é«JGÎ°SG ‘ kÉjôgƒL kGQÉ°ùeh á«fÉ°ùfEG

 ¢ù°SCG  »°Sôjh  äGQÉeE’G  ó«°ûj  ƒgh

 äÉ©ªàéŸG  ¿CÉH  ¬æe  kÉfÉÁEG  ,É¡JQÉ°†M

 IQOÉ≤dG »g íeÉ°ùàdG CGóÑe ≈∏Y Ωƒ≤J »àdG

 QGô≤à°S’Gh  øeC’Gh  ΩÓ°ùdG  ≥«≤–  ≈∏Y

 »≤JôJ  »àdG  »gh  ,áeGóà°ùŸG  á«ªæàdGh

 ¬JÉMƒªW  ≥≤–h  øWƒdG  äGRÉ‚EÉH

 Ió«°TôdG  ÉæJOÉ«b  âcQOCG  óbh  ,¬aGógCGh

 áaÉ≤K öûf râî q°Sôa ;á∏«°†ØdG √òg áª«b

.íeÉ°ùàdG

 á«fÉµ°ùdG  á£jôÿG  πeCÉàj  øe”  :∫Ébh

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO ¿CG ∑Qój

 ¿ÉeC’Gh  º∏°ùdGh  íeÉ°ùàdG  º«≤d  áæ°VÉM

 ∞«°†à°ùJ  »gh  ;á«aÉ≤ãdG  ájOó©àdGh

 øe  á«°ùæL  200  øe  ÌcCG  É¡°VQCG  ≈∏Y

 ™«ª÷G º©æj å«M ,⁄É©dG AÉëfCG ∞∏àfl

 â∏Øc  óbh  ,áÁôµdG  IÉ«◊Gh  ΩGÎM’ÉH

 ,IGhÉ°ùŸGh  ΩGÎM’G  º¡d  ádhódG  ÚfGƒb

 QGƒ◊Gh  ôNB’G  ≈∏Y ìÉàØf’G  QÉ°U  ≈àM

 ™e ÉgÈY π°UGƒàJ áæ«àe kGQƒ°ùL ‘É≤ãdG

.“⁄É©dG

 íeÉ°ùàdG) ÜÉàc ¿ƒª°†Ã ¬JOÉ©°S OÉ°TCGh

 ∞«°TQC’G √Qó°UCG …òdG (äGQÉeE’G ádhO ‘

.áÑ°SÉæŸG √ò¡H AÉØàMG á«æWƒdG áÑàµŸGh

 QÉ°ûà°ùe ÒÿÉH á°ûFÉY IQƒàcódG âKó–h

 ‘  íeÉ°ùàdG  áæ÷  ¢ù«FQh  ,çƒëÑdG

 íeÉ°ùàdG{ øY ,á«æWƒdG áÑàµŸGh ∞«°TQC’G

 ¿CG  IócDƒe..  z»JGQÉeE’G  çhQƒŸG  ‘

 ,»JGQÉeE’G ™ªàéŸG ‘ √QhòL íeÉ°ùà∏d

 ÒãµdG ‘ ¢SÉædG ÚH kÉªFGO öVÉM ƒgh

 º¡JGOÉYh  ,º¡JÉaöüJh  º¡JÓeÉ©e  øe

 ,IÉ«◊G Ö«dÉ°SCG ∞∏àfl ‘h ,ºgó«dÉ≤Jh

 AÉæKCG íeÉ°ùàdG πãe IójóY á∏ãeCG ∑Éægh

 ,¿ÉµŸG äÉ«dÉªL ‘ íeÉ°ùàdGh ,äÉYGõædG

.ÉgÒZh ... áaÉ«°†dG Ö«dÉ°SCG ‘h

 ƒ°†Y- ådÉK øH ø°ùM ó«°ùdG ö†ëà°SGh

 Qƒ¶æe  øe  íeÉ°ùàdG  -íeÉ°ùàdG  áæ÷

 ¢ù«d  íeÉ°ùàdG  ¿CG  ócCG  ÚM  »îjQÉJ

 ,Ö°ùëa  »æjódG  ÖfÉ÷G  ≈∏Y  kGöüà≤e

 »°SÉ«°ùdGh  »YÉªàL’G  íeÉ°ùàdG  ∑Éæ¡a

.√ÒZh ‘É≤ãdGh

 áæ÷  ƒ°†Y-  »HÒëŸG  áqjó ne  äócCGh

 :¿Gƒæ©H AÉL …òdG É¡ãjóM ‘ -íeÉ°ùàdG

 ÉæfCG  -πÑ≤à°ùeh  IOÉ©°S  ..íeÉ°ùàdG

 ,íeÉ°ùàf  ¿CG  Öéj  ÉæaGógC’  π°üf  ≈àM

 ¿C’ IÉ«M Üƒ∏°SCG ¿ƒµj ¿CG Öéj íeÉ°ùàdGh

 ,øjó«Øà°ùŸG ∫hCG ƒg íeÉ°ùàŸG ¢üî°ûdG

 á«HÉéjEG á«°üî°T ¬æe π©éj íeÉ°ùàdÉa

 É¡æWƒdh É¡JGòd áÑfi IAÉ£©e á∏FÉØàe

.É¡©ªà›h

 ‘ íeÉ°ùàdG) ÜÉàc ¥ÓWEG  πØ◊G ó¡°Th

 ¬àØdDƒŸ (IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO

 ∞«°TQC’G ‘ áãMÉÑdG »µjÈdG ⁄É°S ¿ÉÁEG

 â°Vô©à°SG  óbh  ,á«æWƒdG  áÑàµŸGh

 É¡àHôŒ ÜÉàµdG øY É¡ãjóM AÉæKCG »µjÈdG

 á∏«°†Ød ≥Kƒj …òdG QGó°UE’G Gòg RÉ‚EG ‘

 äGQÉeE’G ádhO øe â∏©L »àdG ,íeÉ°ùàdG

.íeÉ°ùà∏d áMGhh kÉ«ŸÉY kÉLPƒ‰

 íeÉ°ùàdG) ÜÉàc ¿CG ¤EG »µjÈdG äQÉ°TCGh

 ∞dCÉàj (IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO ‘

 íeÉ°ùàdG  á«gÉe  »g  ∫ƒ°üa  áKÓK  øe

 íeÉ°ùàdG  øWh  äGQÉeE’Gh  ,¬à«ªgCGh

 ‘ á«°SÉ«°ùdG IOÉ«≤dG ∫GƒbCGh ,¢ûjÉ©àdGh

 ∫É› ‘ IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO

.íeÉ°ùàdG

 IQOÉÑe èjôîJ πØM ó¡°ûJ QhRC’G âæH ádƒN á°SQóe

∑QÉÑe âæH áªWÉa áî«°ûdG

èjôîàdG πØM äÉ«dÉ©a ∫ÓN
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اأبوظبي-وام:

للكتاب يف  الشــيخ زايد  أعلنت جائزة   
التابع  العربيــة  للغة  أبوظبي  مركــز 
لدائرة الثقافة والســياحة - أبوظبي، 
املرشــحتني  الطويلتني  القائمتني  عن 
للجائزة يف دورتها السابعة عرشة لعام 
2023/2022 يف فرعــي "الفنــون 
النقدية"، و"التنمية وبناء  والدراسات 
تحكيم  لجــان  تعمل  حيث  الدولــة"، 

الشــامل  التقييم  الجائــزة حالياً عىل 
قوائمها  يف  املدرجة  العناويــن  لجميع 

الطويلة.
وبلغت أعداد املشــاركات هذا العام يف 
فــرع "الفنون والدراســات النقدية" 
286 مشــاركة، بنســبة نمو قدرها 
املشــاركات  بعدد  مقارنة   5% حوايل 
والتي  املايض،  العام  من  ذاته  الفرع  يف 
وصلت إىل 273 مشاركة. كما استقبل 
العام  الدولة" هذا  فرع "التنمية وبناء 

الرتشيحات  وتشكل  مشــاركة.   293
إجمايل  من   18% الفرعــني  هذين  يف 

املشاركات يف جميع الفروع.
وتضمنــت القائمــة الطويلــة لفرع 
 12 النقدية"  والدراســات  "الفنــون 
4 دول عربيــة، وهي  عنوانــاً، مــن 

تونس، واملغرب، وسوريا، والعراق .
املرشحني  قوائم  عن  الجائزة  وستعلن 
األخرى  الفروع  يف  الطويلة  القوائم  يف 

تباعاً خالل الفرتة املقبلة.

ُيذكــر أن جائزة الشــيخ زايد للكتاب 
للمبدعني  املتميــزة  اإلنجازاِت  ُتكــرم 
والفنون  األدب  مجاالت  يف  واملفكرين 
العربية  باللغــة  اإلنســانية  والعلوم 
األخرى، وتوّفر فرصاً جديدة  واللغات 
للكّتــاب الناطقني باللغة العربية. كما 
ُتكــّرم املؤلفــني الذيــن يكتبون عن 
باللغات  العربية  والحضــارة  الثقافة 
واألملانيــة  والفرنســية  اإلنجليزيــة 

واإليطالية واإلسبانية والروسية.

فيينا-وام:
 شــارك وفــد مــن املجلــس العاملي 
للتســامح والســالم برئاســة معايل 
أحمد بــن محمد الجــروان يف مؤتمر 
أوروبا  عموم  التحــاد  املئوي  اليوبيل 
)PaneuroPa(، الذي يعقد خالل 

 2022 نوفمرب   20 إىل   17 من  الفرتة 
يف العاصمة النمساوية فيينا.

افُتتــح املؤتمــر بخطابــات ألقاهــا 
رئيس  بيلني  دير  فان  ألكسندر  فخامة 
رئيس  عثماني  فيوزا  وفخامة  النمسا 
كوسوفو، وآالن تريينوير رئيس اتحاد 

هابســبورغ  فون  وكارل  بانوروبــا، 
رئيس عموم أوروبيا يف النمسا.

ويهدف مؤتمــر اليوبيل املئوي التحاد 
عمــوم أوروبــا إىل فتح البــاب أمام 
مستقبل فكرة عموم أوروبا والتكامل 
تاريخ  عىل  فخريــة  بنظرة  األوروبي 

املهمة  القضايا  يناقش  حيث  املنظمة، 
لتشــكيل مزيد من التكامل األوروبي: 
األوروبيــة،  الخارجيــة  السياســة 
وسياسة  األوروبية،  األمن  وسياســة 
االقتصادية،  والسياســة  التوســيع، 

والهوية األوروبية .

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
السبت ١٩ نوفمرب ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥٢٠٠

اأخبار الوطن 5

أبوظبي-الوحدة: 
تنمية  دائــرة  أطلقــت 
أبوظبــي  يف  املجتمــع 
هيئــة  مــع  بالتعــاون 
املساهمة املجتمعية - معاً 
 "unIVaTe" مسابقة 
تبتكــر(  )الجامعــات 
االبتكار  إطــار  يف  وذلك 
االجتماعي، والتي ستقام 
أشــهر،   3 مــدار  عــىل 
حول  الوعي  نرش  بهدف 

التعليم  أهمية االبتكار االجتماعي وتشــجيع طلبة 
العايل عىل املســاهمة يف إيجاد حلول للتحديات التي 
من  لها  ملا  أبوظبي،  يف  االجتماعي  القطاع  يواجهها 
الحياة  املجتمــع واالرتقاء بجودة  امللموس يف  األثر 

يف اإلمارة. 
وتتيح املســابقة لطلبة جميع املؤسسات التعليمية 
ستمنح  كما  بها،  املشاركة  فرصة  أبوظبي  يف  العليا 

الدائرة جوائز تحفيزية للفائزين يف املسابقة.
وتعليقــاً عىل هذه املبادرة، قالت ســعادة شــيخة 
واالبتكار  الرصد  لقطاع  التنفيذي  املدير  الحوسني، 
هذه  "تعكس  املجتمع:  تنميــة  دائرة  يف  االجتماعي 
املســابقة نهجنا القائم عىل ارشاك أفراد املجتمع يف 
وأهم  نواجهها  التي  االجتماعيــة  التحديات  تحديد 
االجتماعية  القضايــا  ملعالجة  واملبــادرات  الحلول 
أهدافنا وتطلعاتنا نحو رفع مستوى  لتحقيق  وذلك 
الخدمــات التي يقدمهــا القطــاع االجتماعي بما 
تحقيق حياة  إىل  الرامية  الدائرة  رؤية  ينســجم مع 

كريمة لكافة أفراد املجتمع.
وأضافت سعادتها، تحتضن إمارة أبوظبي أكثر من 
150 جنســية من مختلف دول العالم، ويسهم هذا 
التنــوع يف تحفيز توليد وتصميــم الحلول املبتكرة 
املعتمدة  املنهجيات  املجتمعية من خــالل  للتحديات 
لالبتكار، الفتة إىل أن تنظيم هذه املســابقة املميزة 
واملبتكرة سيســهم يف االستثمار يف طاقات الشباب 
وتسخريها للخروج بالتصاميم غري التقليدية والتي 
الجوانــب واالحتياجات  تســاعد عىل تغطية كافة 
النواحي  مختلف  من  املســتهدفة  للفئات  الحقيقية 

االجتماعية.
وقال ســعادة فيصــل الحمودي، املديــر التنفيذي 
لقطــاع الحاضنــة والعقود االجتماعيــة يف هيئة 
"معــاً": "نعمــل يف الهيئة عىل تحفيز وتشــجيع 
تجاه  املســاهمة  التي من شــأنها  املبتكرة  الحلول 
قدمنا  حيث  أبوظبي،  إلمارة  االجتماعية  األولويات 
عرب حاضنة "معــاً" االجتماعية الدعم ملا يزيد عن 
64 رشكة ناشــئة لرّواد أعمال اجتماعيني، ونعمل 
الشــأن  هذا  يف  بالتنســيق مع رشكاء متخصصني 
لتحقيق األثر اإليجابي عىل مختلف فئات املجتمع."

اأبوظبي لالإعالم تختتم 
م�ساركتها الناجحة في الكونغر�س 

العالمي لالإعالم
اأبوظبي-وام:

 شاركت أبوظبي لإلعالم، رشكة خدمات اإلعالم العامة 
النســخة  العربية املتحدة، يف  الرائــدة يف دولة اإلمارات 
األوىل مــن الكونغرس العاملي لإلعالم، والذي أقيم تحت 
رعاية ســمو الشــيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب 
الرئاســة، يف مركز  الوزراء، وزير ديوان  رئيس مجلس 
أبوظبــي الوطني للمعارض )أدنيــك( خالل الفرتة من 
أبوظبي  مشاركة  وتضمنت  الجاري.  نوفمرب   17  -  15
ملنصاتها  واســعاً  حضوراً  البارز  الحدث  هذا  يف  لإلعالم 
التي قّدمت تغطية مبارشة لجميع الفعاليات،  اإلعالمية 
فضالً عن إجراء املقابــالت مع نخبة من قادة وأقطاب 
ورموز  والخرباء  واملؤثرين  واملتخصصني  اإلعالم  قطاع 
الفكــر يف املنطقة إلطالع الجمهــور العربي عىل أحدث 
أداء هذا  املبذولة لتعزيز  التوجهات، واملبادرات والجهود 
التكنولوجيات  القطاع الحيــوي يف ظل تنامي هيمنــة 
املتقدمة  والتقنيات  االصطناعي  الذكاء  وأدوات  الرقمية 

وتأثريها يف مستقبل قطاع اإلعالم.
وانطالقاً من دورها املحوري يف رســم مالمح مستقبل 
الجلسات  أبوظبي لإلعالم مجموعة من  اإلعالم، نظمت 
الحوارية التي استضافتها يف جناحها، حيث تناولت عدة 
محاور حملت عناوين هادفة، شــارك فيها عبدالرحيم 
باإلنابة؛ وحمد  أبوظبي لإلعــالم  النعيمي، مديــر عام 

الكعبي، رئيس تحرير صحيفة االتحاد،

 دائرة تنمية المجتمع تطلق 
م�سابقة االبتكار االجتماعي 

 "unIVaTeيونيفيت"

»زايد للكتاب« تعلن عن عناوين القائمتين الطويلتين لفرعي »الفنون 
والدرا�سات النقدية« و»التنمية وبناء الدولة«

ال�سارقة-وام:

الســمو  قرينة صاحب  رعاية   تحت 
حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر 
مؤسســة  القاســمي  محمد  بنــت 
ورئيســة مجلــس إرثــي للحــرف 
املعارصة .. دشن "إرثي" يف فندق "ذا 
تعاون  أول  بالشارقة"  البيت  تشيدي 
تمثل  املنطقة  نوعه عىل مستوى  من 
يف معــرض خاص ضــم مجوهرات 
وحيل تاريخية من عالمة "بولغري" 
إىل  بعضها  تاريــخ  يعود  اإليطاليــة 
ومشــغوالت  املايض  القرن  منتصف 
من  املنتجــة  اإلماراتيــة  "التــيل" 
إماراتيات من مركز )بدوة(  حرفيات 
يعود  بعضها  إرثــي  ملجلس  التابــع 

35 عاماً. ألكثر من 
الشــيخة  بحضور  املعــرض  افتتح 
حور بنت ســلطان القاسمي رئيسة 
والشيخ  للفنون  الشــارقة  مؤسسة 
فاهم القاسمي رئيس دائرة العالقات 
الحكومية يف الشارقة بحضور سعادة 
لالرتقاء  "نماء"  مديرة  كرم  بن  ريم 
مسؤول  بوسكايني  ولوســيا  باملرأة 
يف  والرتاث  التجاريــة  العالمــة  عن 
الشــخصيات  من  وعــدد  بولغــري 

الهيئــات  ممثــيل  مــن  الرســمية 
الشارقة  يف  الحكومية  واملؤسســات 
املجوهرات  مصممــي  مــن  ونخبة 
إىل  واملنطقة  اإلمــارات  يف  واألزيــاء 
اإلعالميني  كبار  من  مجموعة  جانب 

والصحفيني العرب واألجانب.
ويمثــل الحــدث بداية سلســلة من 
أطلقتهــا "بولغري" من  املعــارض 
يف  اإلمارة  بدور  منها  إيماناً  الشارقة 
اإلرث  وحماية  الــرتاث  عىل  الحفاظ 
عىل  املحافظة  يف  وجهودهــا  الحريف 

دولة  يف  والرتاثيــة  اليدوية  الحــرف 
حيث  والعالم  واملنطقــة  اإلمــارات 
"مجموعة  اإليطالية  العالمة  تعرض 
الرتاث" بالتعاون مع مجلس "إرثي" 
خالل  من  الثقايف  اإلرث  يدعــم  الذي 
وجاء  اإلماراتية  التــيل  مشــغوالت 
سلسلة  لتدشــني  "بولغري"  اختيار 
العالم  حول  ستنظمها  التي  املعارض 
للتعاون  الشارقة تتويجاً  انطالقاً من 
"إرثي"  مــع  شــهدته  الذي  الوثيق 

خالل األعوام املاضية.

خالل  من  إرثــي  مجلس  ويواصــل 
هذه الرشاكــة تعزيز حضور الحرف 
اإلماراتية عاملياً إىل جانب أبرز وأرقى 
إىل  املجال  ويفتح  التجارية  العالمات 
متجدد  إيطايل  إماراتــي  ثقايف  حوار 
يســتند إىل جماليــات ورقي الحرف 
الرتاثية ومــا تحمله كل من مدينتي 
ثقايف  تاريخ  مــن  وروما  الشــارقة 

وجمايل تراثي أصيل.
وقــدم املعــرض 41 قطعــة مــن 
النادرة  التاريخية  والحيل  املجوهرات 

مــن "بولغري" واملزينــة باألحجار 
ُعرضت ضمــن مجموعة  الكريمــة 
مشــغوالت  من  ومعارصة  مختارة 
"الليد"  قطع  بــني  وتنوعت  "التيل" 
و"ساير ياي" و"بوخوصتني مكرمي 
مشــبك" وغريها من أشكال وأنواع 
نســيج التيل. وشّكل املعرض خطوة 
جديدة يف مسرية "إرثي" نحو الحفاظ 
واســتثمارها  الرتاثية  الحــرف  عىل 
برؤية  وتقديمهــا  أصيــل  كمنتــج 
واللغة  التصاميم  تعززهــا  معارصة 

اإلماراتيات  للحرفيات  العالية  املهنية 
من مركز "بدوة" وتقنيات النســيج 

اإلبداعية التي تراعي أدق التفاصيل.
وتم إنتاج القطع املعروضة باستخدام 
"تــيل مكرمي  فريدة منها  تقنيــات 
 99 يتطلب  الــذي  باللؤلؤ"  مطعــم 
ساعة لنســج املرت الواحد منه و"تيل 
املجنحة  بالحواف  يتميز  الذي  جناح" 
املصنوعــة مــن األرشطــة الجلدية 
باللؤلؤ"  مطعم  بوخوصتني  و"جناح 
يف تصميم هجني منسوج يدوياً يجمع 
الحفاظ  لضمان  و"املكرمي"  "التيل" 
عــىل الحــرف التقليدية واســتدامة 

استخدامها يف األزياء املعارصة.
من  عــدداً  "بولغــري"  وعرضــت 
مجموعاتها التي ترمز إلرثها العريق 
ابتــداًء باألحجــار الكريمــة امللونة 
لتحاكي  وتجميعها  قصهــا  تم  التي 
من  مســتوحاة  وأشــكاالً  مواضيع 
تســتوحي  التي  والقطع  الطبيعــة 
ملدينــة  العريقــة  العمــارة  فنــون 
الخالدة  األناقة  تجمــع  والتي  روما 
دائرية  تصاميم  يف  واألملــاس  للذهب 
وانتهاًء  وأشكال هندســية معارصة 
التــي تميز  باالنســيابية واملرونــة 

تصاميم أفعوانيات الـ"سريبينتي".

»اإرثي« و»بولغري« : معر�س خا�س ي�سم مجوهرات وحلياً تاريخية وم�سغوالت »التلي«

 المجل���س العالمي للت�سامح ي�سارك في موؤتمر اليوبيل 
المئوي التحاد عموم اأوروبا

دبي- الوحدة: 

تمديد  عن  املستقبل  متحف  أعلن 
الفرصة   واتاحة  عمله  ســاعات 
للضيــوف لزيــارة املتحف حتى 
يوم  من  اعتباًرا   19.30 الساعة 
األربعــاء 30 نوفمــرب الجاري، 
الطلب  الرتفاع  اســتجابة  وذلك 

من الزوار.
متحف  تذاكر  حجز  اآلن  ويمكن   
الزيــارة  بمواعيــد  املســتقبل 
الجديدة، حيث تحدد التذاكر فرتة 
من  دفعة  لكل  معينة  اســتقبال 

الزوار.
حجز  الزوار  جميع  عىل  ويتعني   
لدخول  محددة  بأوقــات  التذاكر 
املتحف من أجل االستمتاع بكافة 
التي يقدمها،  الغامــرة  التجارب 
يبدأ  املســتقبل  متحف  بأن  علماً 
استقبال زواره يومياً اعتباراً من 
وحتى  صباحاً   10 الـ  الســاعة 

9 مساءاً. الـ  الساعة 

متحف الم�ستقبل يعلن عن تمديد �ساعات العمل 
نظراً للإقبال الكثيف من الزوار
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الرباط-وام:
 استعرضت جامعة اإلمارات العربية 
الطالب  تمكني  يف  تجربتهــا  املتحدة 
كأداة  العلمي  البحــث  من مهــارات 
مستقبلية مهمة يف »منتدى املستقبل: 
نسخة الشباب » الذي نظمته منظمة 
والعلوم  للرتبيــة  اإلســالمي  العالم 
الرباط،  يف  )إيسيســكو(  والثقافــة 

باململكة املغربية.
وقال الدكتــور أحمد مراد - يف كلمة 
الجامعة أمام املنتدى - : » لقد عملت 
املتحدة  العربيــة  اإلمــارات  جامعة 
الطالب  تمكني  عــى  تعمل  تزال  وال 
من  العلمي  البحث  ومهارات  بأدوات 
تساهم  متنوعة  بحثية  برامج  خالل 
البحث  مبنية عــى  إيجــاد حلول  يف 

العلمي«.
وأشار إىل أن البحث العلمي يف الجامعة 
النظام  مــن  ومهــم  أســايس  جزء 
األكاديمــي لتعزيــز تجربــة التعلم 
العمل.  بسوق  وربطهم  الطالب  لدى 
لذلك ، طورت الجامعة اســرتاتيجية 
هيئة  أعضاء  تمكن  وطموحة  نوعية 
التدريــس والباحثــني والطالب من 
خالل  اســتثنائية  إنجازات  تحقيــق 
عمر  من  القادمــة  عاًما  الخمســني 

اإلتحاد يف دولة اإلمارات .
وأضــاف الدكتــور أحمد مــراد أنه 
الكوادر  مع رؤية تطويــر  تماشــياً 
الوطنية وتخــرج خريجني بمهارات 

مســتقبل  أجل  من  العلمي  البحــث 
أفضــل، فقد أطلقــت الجامعة عدة 
برامج بحثية ، منها برنامج البحوث 
الصيفية للطلبة والتي تبدأ يف الفصل 
الصيفي و تســتمر ملدة تسعة أشهر 
برنامج   2021 أبريل  يف  أطلقت  كما 
املســتدامة  التنمية  أهــداف  أبحاث 

للطــالب الجامعيــني حيــث مولت 
متعلقاً  بحثياً  مرشوعاً   56 الجامعة 
بأهداف التنمية املســتدامة يف الدورة 
مرشوعات   107 وســتمول  األوىل، 
املســتدامة يف  التنمية  أخرى ألهداف 

الثانية من الربنامج. الدورة 
كلمته  يف  مراد  أحمــد  الدكتور  وأفاد 

بــأن مكتب النائب املشــارك للبحث 
العلمــي يعمل عى إطــالق عدد من 
مركز  مع  الطالبية  البحثية  املشاريع 
تريندز للبحوث واالستشــارات. كما 
يعمــل املكتب عــى تطوير رشاكات 
خالل  عنها  اإلعــالن  ســيتم  جديدة 

الفرتة املقبلة.

 

دبي-وام:
 أطلقت معــايل حصة بنت عيىس بو حميد وزيرة تنمية 
املجتمــع ومعايل نيفني رياض القبــاج وزيرة التضامن 
الدائم  املعرض  العربية  مــر  جمهورية  يف  االجتماعي 
للرتاث  »ديارنــا  تحت شــعار  املرية  املنتجــة  لألرس 
املــري« والذي يجري تنظيمه يف ســوق املرفأ بإمارة 

دبي لعرض منتجات األرس املنتجة املرية.
ويأتــي املعرض تزامنــا مع انطالق معــرض »ديارنا« 
املــري حيث افتتحــت الوزيرتان معرضــا مصاحبا 
ضمن  املنتجة  اإلماراتيــة  األرس  مــن  عدد  بمشــاركة 
17 إىل  أيام من   3 مرشوع »الصنعة« والذي يستمر ملدة 

19 نوفمرب الجاري.
البديوي ســفري  املعرض ســعادة رشيف  افتتاح  حرض 
جمهورية مر العربية لدى الدولة وعدد من املسؤولني 

والزوار.
وجاءت مشــاركة األرس املرية واإلماراتية املنتجة يف 
املنتجة  األرس  الخربات ومنــح  تبادل  إطــار  املعرض يف 
الفرصة لالطالع عى أفضل التجارب بني مر واإلمارات 
والتعريف بنوعية املنتجات واألصناف واملشاريع املتميزة 
الصغر  املتناهية  املشاريع  تطوير  يف  االستفادة  وتحقيق 
وذلــك من منطلــق الحرص عى دعــم وتمكني األرسة 
التجارب والخربات بني  املنتجة وتوثيق العالقات وتبادل 

البلدين الشقيقني.
وتــم تخصيص 12 محالً يف ســوق املرفأ الســتضافة 
لتشــمل  املعروضة  املنتجــات  تتنــوع  املعــرض حيث 
والخزف  الكريستال  واملالبس وأعمال  والدخون  العطور 

اليدوية واملنتجات الغذائية. والصناعات 
التضامن  ويأتــي االفتتاح ضمــن اســرتاتيجية وزارة 
قطاع  لتطوير  العربيــة  مر  بجمهورية  االجتماعــي 
وتنظيم  إقامة  يف  والتوسع  للوزارة  التابع  املنتجة  األرس 
آليات  أهم  من  تعد  التــي  والخارجية  الداخلية  املعارض 

تسويق إنتاج تلك األرس.
كما يعد معــرض ديارنا للرتاث املري يف دبي املعرض 
املعرض  للمنتجات املرية بالخارج ويفتح  الدائم  األول 
الســاعة  الثانية عرشة ظهرا حتى  للجمهور من  أبوابه 

12 مساء.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة 
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 محمد بن زايد:
العربية  اإلمــارات  دولــة  وشــاركت 
ُعمان  ســلطنة  شقســقتها  المتحدة 

الـ 52 . احتفاالتها باليوم الوطني 
الهيئــة االتحادية للهوية   واحتفلــت 
والجنســية والجمارك وأمــن المنافذ 
صباح الجمعة باليوم الوطني لسلطنة 
عمان الشقيقة الـ 52، الذي يوافق 18 
نوفمبر من كل عام، تحت شعار "عمان 
للعالقات  منهم" تجســيًدا  ونحن  منا 
االجتماعيــة  والروابــط  التاريخيــة 

ووحدة الجغرافيا والمصير.
واستقبلت شــرطة أبوظبي بالتنسيق 
العابرين  االستراتيجيين،  الشركاء  مع 
عبر  الشــقيقة  ُعمــان  ســلطنة  من 
العين ) منفذ  البرية في مدينة  المنافذ 
الشــكلة ، المضيــف ، هيلي (  خطم 
بمناســبة  وهنأتهم  والورود  بالهدايا 
الـ 52 لســلطنة عمان  الوطني  اليوم 
العالقات  بعمــق  مشــيدة  الشــقيقة 

البلدين الشقيقين. التاريخية بين 
كمااحتفل منفذ خطم مالحة الحدودي 
في إمارة الشارقة إلى جانب وفد رفيع 
اليوم  عمان  ســلطنة  من  المســتوى 

الـ 52. بالعيد الوطني العماني 
الشــارقة   وشــارك موظفــو مطار 
احتفاالتهم  الُعمانييــن  المســافرين 

والخمســين  الثاني  الوطنــي  باليوم 
ُعمان، من خالل استقبالهم  لســلطنة 
كبيريــن، وتقديم  بحفــاوٍة وترحاب 

التذكارية والحلويات. الهدايا 

قطر تحظر
وفي بيانــه، أكد فيفا على أن منظمي 
"تفهمهــم  يقــدرون  العالــم  كأس 
شركة "إيه. المتواصل" من  ودعمهم 
بي.إنبيف" الشركة األم لـ"بدويايزر".

يذكر أن المشــروبات الكحولية ليست 
ممنوعة في قطر، ولكن بيعها يقتصر 
بعض  في  والمطاعــم  الحانات  علــى 

الفنادق.
جاء هذا القرار وسط تقارير بأن 

العائلة الملكية في قطر تقدمت بطلب 
مباشر لفيفا موجه إلى بدويايزر 

لنقل خيام الجعة بعيدا عن المالعب 
إلى مواقع أقل بروزا بسبب مخاوف 
من تأثير مثل هذه المشروبات على 

المواطنين القطريين.

الإمارات ت�شارك  

ناريندرا  دولة  المؤتمر  افتتاح  وحضر 
الهند،  وزراء جمهورية  مودي، رئيس 
الشــؤون  شــاه، وزير  أميت  ومعالي 
الهندي،  التعــاون  ووزير  الداخليــة، 

إلى  الــدول  مندوبي  من  كبيــر  وعدد 
المنظمات  مــن  لعدد  ممثلين  جانــب 
المعنيــة بإنفــاذ القانــون والهيئات 
المتخصصــة مثل: المنظمــة الدولية 
)اإلنتربــول(،  الجنائيــة  للشــرطة 
لمكافحة  المتحــدة  األمــم  ومكتــب 
اإلرهــاب، ووكالة االتحــاد األوروبي 
المالي  العمل  )اليوروبول(، ومجموعة 
)فاتف(، إلى جانب عدد من المنظمات 
التعاون  كمجلس  واإلقليميــة  الدولية 
لدول الخليــج العربية، ورابطة جنوب 
آسيا للتعاون اإلقليمي، وصندوق النقد 

الدولي.
دعم  يســتهدف  الذي  المؤتمر  وناقش 
الدولي  التعــاون  وتعزيز  ومســاندة 
ســبل  اإلرهاب  مكافحة  مجاالت  في 
تعزيز العمل والتنســيق الدولي في ما 
والقانونية  التقنيــة  بالجوانب  يتعلق 
اإلرهاب  تمويل  لمواجهة  والتنظيمية 

وسبل تجفيف منابعه.
التي  الجلســات  عدداً مــن  وتضّمــن 
ناقشــت موضوعات مختلفــة تتعلّق 
لإلرهــاب  العالميــة  باالتجاهــات 
الرســمية وغير  القنوات  واســتخدام 
الناشــئة  والتكنولوجيــا  الرســمية 
و"الويب المظلم" من قبل اإلرهابيين، 
الدولي  التعــاون  إلى جانب مناقشــة 
هذه  تواجه  التــي  التحديات  لمعالجة 

المؤسسات  استخدام  وإساءة  الجهود 
المالية والتحويــالت والمنظمات غير 
الربحية، والصلة بين الجرائم المنّظمة 
مع هذه الجرائم، ودور الشــراكة بين 
الدول  في  والخــاص  العام  القطاعين 
المكافحة. ويعد هذا  في دعم جهــود 
المؤتمــر الثالــث من نوعــه، إذ عقد 
الفرنسية  العاصمة  في  األول  المؤتمر 
باريس عام 2018، والثاني في مدينة 

ملبورن األسترالية عام 2019.

الإمارات ت�شارك كدولة
شــكر فيها روســيا على دعوة دولة 
يعــّد تقديراً  ما  للمشــاركة  اإلمارات 
لدورهــا المهــم، حيث جــّدد التأكيد 
يحث  الذي  اإلمارات  دولة  موقف  على 
في  التعاون  علــى  الدولي  المجتمــع 
حل األزمة اإلنســانية في أفغانستان، 
وعلى مد يد المساعدة اإلغاثية للشعب 
الكريم  العيش  ســبل  لتوفير  األفغاني 
اإلمارات  له، مشــيراً إلى وقوف دولة 
األفغاني، ودعمها  الشــعب  إلى جانب 
بناء  إلــى  الهادفة  الدوليــة  الجهــود 

مستقبل أكثر استدامة له.
جهود  مواصلة  أهميــة  على  وشــّدد 
اســتعادة االســتقرار والتعافــي في 
الشــركاء  مع  بالتعاون  أفغانســتان 

اإلقليمييــن والدولييــن، وعلى أهمية 
تضافر جهود المجتمع الدولي لتحقيق 
األفغاني وتحســين  الشــعب  مصالح 
على  التأكيد  المعيشية. وجّدد  ظروفه 
اإلمارات في  لدولــة  الثابت  الموقــف 
إدانتها الشديدة ورفضها الدائم لجميع 
أشكال العنف واإلرهاب التي تهدف إلى 
زعزعة األمن واالستقرار والتي تتنافى 

مع كافة القيم والمبادئ اإلنسانية.
اإلمارات  أن دولــة  الحبســي  وذكــر 
للشــعب  والمســاعدة  العون  يد  مّدت 
تجاه  راسخ  التزام  كجزء من  األفغاني 
خالل  قّدمت  الصديق، إذ  الشــعب  هذا 
مساعدات  الماضية  القليلة  الســنوات 
إماراتي،  درهم  بأكثر من 6.2 مليــار 
الغــذاء، وتحســين  توفيــر  بهــدف 
والصرف  الصحيــة، والمياه  الخدمات 
الصحي، واإلسكان، والتعليم، مع إيالء 
اهتمام خاص بالنساء واألطفال، حيث 
التعليم  توفير  ضمان  أهمية  على  شّدد 

للفتيات.

حداد عام
العام في قطاع غزة  اإلضراب  وســاد 
فيما شــارك آالف في موكب تشــييع 
جثامين الضحايا وبينهم سبعة أطفال 

على األقل.

وأدى المشــيعون صــالة الجنازة في 
مسجد "الخلفاء" وسط مخيم جباليا، 
ليتم بعدها دفــن الجثامين في مقبرة 
"الشــهداء" في بلدة بيت الهيا وسط 

حالة من الحزن والصدمة.
الجهاد  حركــة  فــي  القيادي  وقــال 
باسم  بكلمة  عليان  جميل  اإلســالمي 
الفصائل الفلســطينية خالل تشــييع 
ضحايــا الحريــق، إن الضحايا قضوا 
"نتيجة الظلم الواقع على شــعبنا من 

قبل المجتمع الدولي وإسرائيل".
من جهته، حمل عضو المكتب السياسي 
لحركة حماس سهيل الهندي، إسرائيل 
الحريق "جراء  حادثة  عن  المسؤولية 
الحصــار الظالم على غزة والذي يجب 

أن ينتهي".
وانتشــل عمال إنقاذ ومسعفون جثث 
21 شــخصا متفحمة مساء الخميس 
فيها  اندلع  ســكنية  بناية  داخــل  من 
لالجئين  جباليــا  مخيم  فــي  الحريق 
العامة  المديريــة  أعلنت  ما  بحســب 

للدفاع المدني في غزة.
إن  غزة  فــي  الداخلية  وزارة  وقالــت 
الحريق "تشير  حادثة  في  التحقيقات 
بكمية  البنزين مخزنة  مادة  إلى وجود 
كبيــرة داخــل المنزل، ممــا أدى إلى 
اندالع الحريق بشكل هائل ووقوع عدد 

من حاالت الوفاة".

المكت��ب الإعالمي لحكومة الفجيرة ي�ش��هد 
اإقبالً كبيراً خالل م�ش��اركته في الكونغر�س 

العالمي لالإعالم باأبوظبي
اأبوظبي-وام:

 شــهدت مشــاركة املكتب اإلعالمي لحكومــة الفجرية يف 
النســخة األوىل من الكونغرس العاملــي لإلعالم التي جاءت 
بن محمد  الشيخ حمد  الســمو  توجيهات صاحب  بناء عى 
الرشقي عضــو املجلس األعى حاكم الفجــرية والذي أقيم 
والزوار  املهتمني  مــن  ومتواصاًل  كبرًيا  إقبــااًل  أبوظبي،  يف 

واملؤسسات املشاركة يف الحدث العاملي.
أبرز  الثالثة، عى  أيام الحــدث  وتعــّرف زّوار الجناح خالل 
املشــاريع اإلعالمية التــي تربز العمــل الحكومي يف إمارة 
الفجرية، وتســلط الضوء إعالمًيا عى املبادرات الســياحية 
والثقافية الكربى فيها، كما اســتقطب الجناح آفاقا جديدة 

للراغبني بالتعاون املستقبيل والعمل املشرتك مع املكتب.

»تنمي��ة المجتم��ع«: افتت��اح المعر�س الدائم 
لالأ�شر المنتجة الم�شرية

جامعة الإمارات ت�سارك في »منتدى الم�ستقبل: ن�سخة 
ال�سباب« بالمغرب

ال�سارقة-وام:
 بحث الدكتور طارق سلطان بن خادم 
للمعاقني  العاملي  اإلتحاد  رئيس  نائب 
رئيــس مجلــس إدارة نــادي الثقة 
للمعاقني بالشــارقة مع دانيلال باس 
مديرة شــعبة التنمية اإلجتماعية يف 
األمم املتحــدة تعزيز أوارص التعاون 
املشــرتك بينهما وتبــادل والخربات 
خاللها  من  يتم  جيدة  عالقات  وخلق 
والخربة  واملعلومات  املعرفــة  تبادل 
وذلــك من أجل تطوير و دعم قضايا 

ذوي اإلعاقة يف مختلف املجاالت.
حرض اللقــاء كلثم عبيد نائب رئيس 
للمعاقني  الثقة  نــادي  إدارة  مجلس 
اللجنــة  الشــحي رئيــس  ومريــم 
اإلجتماعية وعبد الغفور عيل الرئييس 
وحيد  واإلتصال  اإلعالم  لجنة  رئيس 
اإلتحاد  مكتــب  مدير  أربيع  طالــب 
العاملي للمعاقني وأحمد سالم املظلوم 

التنفيذي لنادي الثقة. املدير 
مــن جانبه قدم الدكتــور طارق بن 
النادي  تاريــخ  عــن  رشحا  خــادم 
وإنجازاتــه يف مجال رياضة املعاقني 
أندية  وأفضــل  أرقى  من  باعتبــاره 
املعاقني عى مستوى الرشق األوسط 
حيــث أكد أن الفضل يف إنشــاء هذا 
صاحب  إىل  يرجــع  الكبــري  الرح 

الدكتور ســلطان  الشــيخ  الســمو 
املجلس  عضو  القاســمي  محمد  بن 
األعــى حاكم الشــارقة الــذي أمر 
بإنشــاء النادي وذلك ضمن عطاياه 
ودعمــه الالمحدود لــكل أبنائه من 
التي  الكريمة  والرعاية  اإلعاقة  ذوي 
وفرها ســموه لتحقيــق طموحات 

مجلس إدارة النادي.

مــن جانبهــا أشــادت دانيلال باس 
اإلقليمي  املكتب  يقوم  التي  بالجهود 
لإلتحاد العاملي للمعاقني ونادي الثقة 
للمعاقني عى وجه التحديد من خالل 
الطاقات واإلمكانيات لخدمة  تسخري 
من  العديد  وإطــالق  اإلعاقــة  ذوي 
الداعمــة لذوي إلعاقة بما  املبادرات 
متميزة  مكانة  تتبوأ  اإلمارات  بجعل 

يف هــذا الجانب، وتتحــول إىل مركز 
لتطوير مرافق وخدمات ذوي اإلعاقة 

عى مستوى املنطقة والقارة.
وأكدت ان املرحلة املقبلة سوف تشهد 
املزيد من  أجل  التعاون من  من  املزيد 
يف  اإلعاقة  لذوي  تقدم  التي  الخدمات 

مختلف األصعدة.

تعاون م�س��ترك بين التحاد العالمي للمعاقين 
والأمم المتحدة

هيئ��ة كهرباء ومي��اه دبي ونادي دبي لأ�سح��اب الهمم يعززان 
دمج اأ�سحاب الهمم في المجتمع

دبي-الوحدة:
الوثيق بني هيئة كهرباء ومياه  التعاون   يسهم 
دبي ونادي دبي ألصحاب الهمم يف تعزيز الجهود 
الوطنيــة الراميــة إىل دمج وتمكــني أصحاب 
الوعي  املعرفــة ورفع  الهمم، ونقــل وتوطني 

وبناء القدرات لجعل دبي مدينة املستقبل.
املبادرات  كثب إلطــالق  الجانبان عن  ويعمــل 
الهادفة  والفعالة  امللهمة  والربامج  والفعاليات 
الهمم  أصحــاب  ومواهب  شــغف  تنميــة  إىل 

باإلبداع واالبتــكار والفنون، وإطالق طاقاتهم 
ومعارفهم،  مداركهــم  وتوســيع  وإبداعاتهم، 
يمّكنهم  بما  املســتمر،  التعلم  عى  وتشجيعهم 
مــن االندماج يف املجتمــع، واالنخراط بصورة 
قادرين  كأفراد  االجتماعي  إيجابية يف محيطهم 

عى اإلنتاج واإلبداع.
وقال معايل سعيد محمد الطاير، العضو املنتدب 
الرئيــس التنفيذي لهيئة كهربــاء ومياه دبي: 
لتمكني  الوطنية  السياســة  الهيئــة  يف  “ندعم 
أصحــاب الهمم، التي أطلقها صاحب الســمو 

الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكم دبي 
دامج خال  إيجــاد مجتمع  بهدف  الله«،  ”رعاه 
من الحواجز يضمــن التمكني والحياة الكريمة 
ألصحاب الهمم وأرسهم، ومبادرة »مجتمعي...

الشــيخ  أطلقها ســمو  التي  للجميع«  مــكان 
آل مكتوم، ويل عهد  راشد  بن  بن محمد  حمدان 
دبي رئيس املجلــس التنفيذي، والتي تهدف إىل 
تحويل دبي بالكامل إىل مدينة صديقة ألصحاب 

الهمم«.
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دبيـ  )الوحدة(:

ال�سفر،  طفرًة يف حركة  الإمارات  ت�سهد طريان 

)الرتانزيت(  والعابرين  والقادمني  للمغادرين 

من الآن وحتى نهاية دي�سمرب »كانون الأول« 

املقبل. ويزداد الإقبال على ال�سفر بف�سل ارتفاع 

اأعداد الزوار القادمني اإىل دبي مع اعتدال اجلو، 

وعطلة اليوم الوطني احلادي واخلم�سني لدولة 

الإمارات ومو�سم عطالت نهاية العام، بالإ�سافة 

الريا�سية  واملنا�سبات  الأحداث  �سل�سلة  اإىل 

والرتفيهية التي ُتنّظم يف الدولة. وتن�سح طريان 

الإمارات عمالءها بالو�سول اإىل املطار قبل 3 

اإقالع رحالتهم، بالإ�سافة  �ساعات من مواعيد 

املتعددة  الرقمية  اخلدمات  من  ال�ستفادة  اإىل 

التي توفر لهم �سفراً �سل�سًا ومريحًا.

طريان  رحالت  على  القادمني  حركة  وبداأت 

الأحداث  زوار  خ�سو�سًا  الرتفاع،  يف  الإمارات 

اأبو  �سباق  مثل  الدولة،  يف  الكثرية  ال�ستوية 

ظبي للجائزة الكربى غران بري 2022، وبطولة 

طريان الإمارات ل�سباعيات دبي للرجبي، التي 

�ست�ستقبل 5500 ريا�سي من 32 دولة، بالإ�سافة 

اإىل  �سيتابعون رحالتهم  الذين  امل�سافرين  اإىل 

الدوحة مل�ساهدة مباريات بطولة العامل لكرة 

القدم. كما ي�سهد اليوم الوطني لدولة الإمارات 

اإىل  ال�سفر  على  عاليًا  طلبًا  املتحدة  العربية 

بعطلة  الدولة  �سكان  ي�ستمتع  حيث  اخلارج، 

الإمارات  طريان  وتتوقع  طويلة.  اأ�سبوع  نهاية 

الأعياد  ملو�سم  املو�سمية  ال�سفر  ذروة  بلوغ 

اعتباراً من 16 دي�سمرب ف�ساعداً.

وبالإ�سافة اإىل �رضورة الو�سول اإىل املطار قبل 

3 �ساعات من مواعيد مغادرة الرحالت، ُين�سح 

امل�سافرون اأي�سًا بال�ستفادة من خيارات اإجناز 

وخدمات  املنزل  من  اأو  رقميًا  ال�سفر  اإجراءات 

املطار  اإىل  الو�سول  عند  الأمتعة  ت�سليم 

وا�ستخدام البوابات الذكية.

طريان  تطبيق  بتنزيل  العمالء  وين�سح 

الإمارات على هواتفهم املحمولة لإبقاء جميع 

وميكن  اأيديهم.  متناول  يف  رحالتهم  تفا�سيل 

اإىل  بالإ�سافة  اأمتعتهم،  تتبع  للم�ستخدمني 

حجز الرحالت وتعديل املواعيد وتنزيل بطاقة 

ال�سعود الرقمية والتخطيط امل�سبق للوجبات، 

وحجز خدمة ال�سيارة مع �سائق، وو�سع قائمة 

م�سبقًا بالأفالم املف�سلة ومزامنتها على نظام 

 ice اجلوي  والرتفيه  والت�سالت  املعلومات 

عند �سعودهم اإىل الطائرة.

وميكن للم�سافرين اإنهاء اإجراءاتهم عرب الإنرتنت 

قبل 48 �ساعة من موعد الرحلة با�ستخدام خيار 

http:// ت�سجيل الو�سول عرب الإنرتنت على

ميكنهم  كما   .www.emirates.com
اأي�سًا اختيار املقعد والوجبة، وال�ستفادة من 

وتنزيل  الأخرية،  اللحظة  يف  الرتقية  خيارات 

بطاقة ال�سعود الرقمية. وت�سليم الأمتعة على 

كاونرت خا�ص عند الو�سول اإىل املطار.

والإمارات  عجمان  من  امل�سافرون  وي�ستطيع 

مدار  على  ال�سفر  اإجراءات  اإجناز  ال�سمالية 

املركزية  عجمان  حافالت  ال�ساعة يف حمطة 

الرحلة، وتقدمي  وحتى 4 �ساعات من مغادرة 

امل�ستندات ال�سحية وت�سجيل الأمتعة وا�ستالم 

بطاقات ال�سعود اإىل الطائرة. وبعد ذلك �رضاء 

تذكرة حافلة بـ20 درهمًا والتوجه مبا�رضًة اإىل 

باأن  علمًا  الإمارات  بطريان  اخلا�ص   3 املبنى 

خدمة احلافالت منتظمة يوميًا من ال�ساعة 4 

�سباحًا حتى 11:30 لياًل.

وتقدم طريان الإمارات خياراً مريحًا، خ�سو�سًا 

للعائالت، يتمّثل يف ت�سليم الأمتعة يف الليلة 

املغادرين  للم�سافرين  لل�سفر. وميكن  ال�سابقة 

من دبي اإجناز اإجراءاتهم مبكراً وت�سليم حقائبهم 

قبل 24 �ساعة من املغادرة، اأو قبل 12 �ساعة 

الوليات  اإىل  م�سافرين  كانوا  اإذا  املغادرة  من 

املطار  اإىل  الو�سول  ثم  اأبيب،  تل  اأو  املتحدة 

والتوجه مبا�رضة اإىل الهجرة والفح�ص الأمني.

ولت�سهيل �سفر العائالت ب�سحبة الأطفال، تقدم 

طريان الإمارات اأي�سًا خدمة اإجناز الإجراءات من 

املنزل يف دبي وال�سارقة، والتي تنفذها »دوبز 

الإجراءات يف  الوكالء  ينهي  DUBZ«، حيث 
وياأخذون  املكتب  اأو  الفندق  اأو  العميل  منزل 

احلقائب اإىل املطار. ميكن حجز اخلدمة ودفع 

موعد  من  الأقل  على  �ساعة   24 قبل  الر�سوم 

جمانًا  اخلدمة  هذه  تقدم  حني  يف  الرحلة. 

لركاب الدرجة الأوىل.

�رضيع  خيار  الذاتية  اخلدمة  اأك�ساك  وتقدم 

اتباع  للم�سافرين  وميكن  املطار.  يف  و�سهل 

واإكمال  باللم�ص  تعمل  �سا�سة  على  اخلطوات 

عملية ت�سجيل الو�سول اأو ت�سغيلها بدون مل�ص 

م�سار  وعر�ص  املحمول،  الهاتف  با�ستخدام 

�سكاي  رقم  واإ�سافة  املقعد  واختيار  الرحلة 

خا�ص  كاونرت  وهناك  الإمارات.  طريان  واردز 

�سفرهم  اإجراءات  ينهون  الذين  اأمتعة  لت�سليم 

عرب الإنرتنت.

ويعترب النفق الذكي يف املبنى 3 مبطار دبي 

العامل ملراقبة  الأول من نوعه يف  الدويل هو 

بب�ساطة  الركاب  ي�سري  حيث  ال�سفر،  جوازات 

عرب نفق ويتم اإنهاء اإجراءاتهم من قبل �سلطات 

الهجرة بدون تدخل ب�رضي اأو احلاجة اإىل ختم 

جوازات ال�سفر. ويحتاج الأمر اإىل �سورة �رضيعة 

رقمية  �سورة  لت�سجيل  الإجراءات  اإنهاء  عند 

الإجراءات  اإنهاء  للم�سافرين  وميكن  للوجه. 

اخلا�سة  الإمارات  طريان  �سالة  اإىل  والدخول 

يف الكونكور�ص B، وال�سعود اإىل الطائرة عرب 

بوابات حمددة عن طريق التعرف على الوجه 

اأو با�ستخدام البطاقة.

املبنى  يف  الذكية  البوابات  ا�ستخدام  ويتيح 

اإجراءات  ت�رضيع  الإمارات،  بطريان  اخلا�ص   ،3

الهجرة عند ال�سفر والعودة. وميكن للمواطنني 

واملقيمني يف دولة الإمارات العربية املتحدة 

ا�ستخدام جوازات ال�سفر اأو بطاقات ال�سعود اإىل 

الطائرة اأو بطاقات الهوية �سارية املفعول. كما 

ميكن ملواطني دول جمل�ص التعاون اخلليجي اأو 

حاملي التاأ�سرية عند و�سول الزائر بجواز ال�سفر 

البيومرتي ا�ستخدام البوابات الذكية اأي�سًا.

اأبوظبيـ  )وام(:

 اأكد احتاد م�سارف الإمارات، املمثل وال�سوت 

املوحد للم�سارف الإماراتية، حر�سه على 

موا�سلة جهوده ومبادراته وتعزيز قدراته 

من اأجل التطوير امل�ستمر للقطاع امل�رضيف 

يف دولة الإمارات العربية املتحدة للقيام 

بدوره يف دعم م�سرية التنمية القت�سادية 

والجتماعية امل�ستدامة.

احتاد  اأ�ساد  لتاأ�سي�سه،  الـ40  الذكرى  ويف 

م�سارف الإمارات بالدعم امل�ستمر والتوجيه 

الذي يتلقاه من م�رضف الإمارات العربية 

املتحدة املركزي بو�سِعِه ل�سيا�ساٍت واأطر 

�سالمة  على  باحلفاظ  كفيلة  تنظيمية 

الحتاد  حر�ص  و�ساهم  امل�رضيف.  اجلهاز 

على دعم وم�ساعدة كافة اأع�ساءه لتطبيِق 

عن  ال�سادرة  والأطر  ال�سيا�سات  تلك 

امل�رضف املركزي لتوفري اأف�سل املنتجات 

املالية واخلدمات لكافة العمالء يف اإطار 

تاأّهيل  يف  وموثوقة،  اآمنة  م�رضفية  بيئة 

مكانٍة  لتقلّد  الإماراتي  امل�رضيف  القطاع 

ريادية، اإقليميًا وعامليًا.

رئي�ص  الغرير،  العزيز  عبد  معايل  وقال 

 « الإمارات  م�سارف  احتاد  اإدارة  جمل�ص 

منذ تاأ�سي�سه يف العام 1982، �سّكل احتاد 

لتبادل  مالئمة  من�سًة  الإمارات  م�سارف 

الأفكار والآراء وتوطيد التعاون بني اأع�سائه 

القطاع  تهم  التي  الق�سايا  خمتلف  يف 

امل�رضيف يف الدولة، بالإ�سافة اإىل ت�سهيل 

الأطراف  خمتلف  مع  والتفاعل  التن�سيق 

املعنية من اأجل تطوير القطاع امل�رضيف 

وتعزيز  واخلدمات  احللول  ابتكار  عرب 

معايري احلوكمة وتطبيق اأف�سل املمار�سات 

امل�رضفية«.

واأ�ساف معاليه » ميثل التطور الكبري الذي 

�سهده القطاع امل�رضيف يف دولة الإمارات 

م�سدر فخٍر لنا جميعًا. ويف الوقت ذاته، فاإن 

للقطاع  املتميزة  املكانة  على  املحافظة 

الذي يعترب قوة حمركة للتنمية القت�سادية 

قدراتنا  تعزيز  منا  يتطلب  والجتماعية، 

جميعًا، خا�سة يف هذا الع�رض الرقمي الذي 

التحولت  بت�سارع  يتميز  والذي  ن�سهده 

م�سارف  احتاد  وميتاز  التحديات.  وكرثة 

الإمارات بهيكلية مرنة ت�سم جمل�ص اإدارة 

للروؤ�ساء  وت�ساورية  ا�ست�سارية  وجمال�ص 

تنفيذية  واإدارة  فنية  وجلان  التنفيذيني 

تتيح جميعها لالحتاد ال�رضعة والفعالية 

يف ال�ستجابة لكافة امل�ستجدات. و�سوف 

احتاد  قدرات  تعزيز  على  العمل  نوا�سل 

التام  بدوره  يقوم  كي  الإمارات  م�سارف 

املتميزة  املكانة  على  للمحافظة  الداعم 

لقطاعنا امل�رضيف، وامل�ساهمة يف حتقيق 

الأهداف القت�سادية لدولة الإمارات العربية 

املتحدة«.

خالل م�سريته على مدى اأربعة عقود، قام 

احتاد م�سارف الإمارات باتخاذ العديد من 

ملجل�ص  تاأ�سي�سِه  �سملت  التي  املبادرات 

للم�سارف  التنفيذّيني  للروؤ�ساء  ا�ست�ساري 

يف  الإمارات  م�سارف  احّتاد  يف  الأع�ساء 

عام 2012، والذي ي�سم حاليًا 22 رئي�سًا 

الأع�ساء  لكافة  املجال  ولإتاحة  تنفيذيًا. 

للت�ساور واإبداء الآراء قام الإحتاد بت�سكيل 

الروؤ�ساء  ي�سم  ثاٍن  ت�ساوريٍّ  جمل�ٍص 

يف  الأع�ساء  امل�سارف  لبقية  التنفيذّيني 

ا�ست�سارية  من�ساًت  يكونا  كي  الحّتاد 

هامة تتيح تبادل كافة اخلربات والتجارب 

احتاد  القرار.وفتح  نع  �سُ عملية  وتدعم 

م�سارف الإمارات قنوات ِعدّة لأع�سائه الـ 

57 مل�ساركة خرباتهم يف خمتلف الق�سايا 

امل�رضفية. اإذ قام على مدى �سنواته الأربعني 

بتاأ�سي�ص 25 جلنة فنية متخ�س�سة وثالثة 

خرباء  جميعها  ت�سم  ا�ست�سارية  جلان 

امل�سارف واملوؤ�س�سات الأع�ساء يف الإحتاد، 

والذين يعملون �سويًا على كافة املبادرات 

ما  القطاع،  يواجهها  التي  والتحديات 

ي�سهم يف تبادل املعرفة واخلربات وتعزيز 

التعاون ما بينهم ، وتطوير حلوٍل م�رضفية 

جديدة ب�سكل م�ستمر.

احتاد  قام  العاملية،  التحولت  وملواكبة 

م�رضف  من  وبتوجيٍه  الإمارات،  م�سارف 

الإمارات العربية املتحدة املركزي وبتعاون 

من  العديد  بو�سع  الأع�ساء،  امل�سارف 

م�ستوى  رفع  اإىل  تهدف  التي  املبادرات 

واأمتتة  الإلكرتونية  اخلدمات  اإىل  النتقال 

العمالء  ح�سول  لت�سهيل  وذلك  احللول، 

على منتجات وخدمات امل�سارف الأع�ساء 

ب�سكٍل اأ�رضع اآمن، والتي يهدف بع�سها اإىل 

تقلي�ص ا�ستخدام النقود املعدنية والورقية 

قام  املثال  �سبيل  فعلى  التعامالت.  يف 

الحتاد بتاأ�سي�ص حمفظة الإمارات الرقمية 

ي�سهده  الذي  الرقمي  التحول  يف  واأ�سَهَم 

لأهمية  اإدراكًا  وذلك  امل�رضيف،  القطاع 

يف  ت�سهم  التي  احللول  واعتماد  تطوير 

تعزيز جتربة العمالء ومتكني القطاع من 

القت�سادية  التنمية  يف  حيوي  دور  لعب 

والجتماعية.

قطاع  تعزيز  يف  الإحتاد  اأ�سهم  كذلك، 

باإطالق  قام  حيث  الإ�سالمية،  ال�سريفة 

لهذه  التنظيمية  البيئة  لتطوير  مبادرات 

امل�سارف الأع�ساء منذ وقت مبكر.

امل�ساريع  قطاع  لأهمية  منه  واإدراكًا 

ال�سغرية واملتو�سطة، التي ت�سكل جزءاً مهمًا 

من الناجت املحلي الإجمايل للدولة وت�سهم 

وتوفري  القت�سادية  الأن�سطة  حتفيز  يف 

الكفيلة  الأطر  العمل، و�سع الحتاد  فر�ص 

بتوفري حلول م�رضفية تلبي متطلبات هذا 

قطاع ال�رضكات ال�سغرية واملتو�سطة، كما 

قام باإطالق مبادرات للم�ساهمة يف تخفيف 

الأعباء املرتتبة على تلك ال�رضكات خالل 

العديد من الظروف ال�ستثنائية مثل اإطالق 

جلان خا�سة لدعمها واإعادة هيكلة قرو�سها 

املتعرثة وتوفري احللول املنا�سبة لها.

كذلك، اأطلق احتاد م�سارف الإمارات من�سة 

»ت�سارك« يف عام 2017، وهي الأوىل من 

نوعها يف منطقة ال�رضق الأو�سط، مل�ساركة 

ال�سيربانية  للتحديات  الأع�ساء  امل�سارف 

التي تواجههم وحتليل املعلومات ملخاطر 

التكنولوجيا، وجلمع املعلومات من م�سادر 

متنوعة بهدف دعم عملية توفري احلماية 

�سالمة  على  للحفاظ  الالزمة  ال�سيربانية 

للقطاع.

لحتاد  العام  املدير  �سالح،  جمال  وقال 

الأربعني  العيد  يف   « الإمارات  م�سارف 

لتاأ�سي�ص الحتاد، جندد التزامنا مبوا�سلة 

البناء على الأر�سية املتينة التي ر�سختها 

هذه امل�سرية على مدى اأربعة عقود، ودائمًا 

يف ظل توجيهات م�رضف الإمارات العربية 

على  امل�ستمر  واإ�رضافه  املركزي  املتحدة 

البنوك  كافة  مع  التام  وتعاوننا  القطاع، 

الأع�ساء«.

هدف  اأعيننا  ن�سب  ن�سع  »اإننا  واأ�ساف: 

و�سل�سة  اآمنة  م�رضفية  بيئة  تر�سيخ 

لتوفري اأف�سل اخلدمات واملنتجات لعمالء 

يف  العاملية  املعايري  ومواكبة  م�سارفنا 

للقوانني  والمتثال  واحلوكمة  ال�سفافية 

وتطوير  والعاملية  املحلية  والأنظمة 

منظومة اأعمال تناف�سية، ف�ساًل عن توفري 

الظروف املالئمة لتمكني املوارد الب�رضية، 

لالرتقاء  القطاع  يف  الإماراتية،  خا�سًة 

مبعايري الأداء امل�رضيف عرب ابتكار احللول 

املالئمة لتلبية متطلبات خمتلف اأطياف 

الحتاد  قام  ال�سياق،  هذا  ويف  العمالء. 

املال  راأ�ص  وتدريب  تاأهيل  على  بالرتكيز 

الب�رضي، حيث قام يف عام 2021، بتاأ�سي�ص 

اأول مركز تدريبي يف منطقة ال�رضق الأو�سط 

و�سمال اإفريقيا، والأول من نوعه خارج دول 

منظمة التعاون القت�سادي والتنمية، بهدف 

واأمن  وفعالية  الدفع  عمليات  اأداء  تعزيز 

نظام التحويالت امل�رضفية، وال�ستفادة من 

خربات اأع�ساء �سبكة »�سويفت« العاملية 

القطاع  يف  العاملني  قدرات  تطوير  يف 

امل�رضيف واملايل بالدولة«.

اأبوظبيـ  )وام(:

لالإمداد  »اأدنوك  �رضكة  توا�سل 

واخلدمات« مع اإمتام �سفقة ال�ستحواذ 

على �رضكة »زاخر مارين اإنرتنا�سونال« 

»زد اإم اآي«.. منوها وتر�سيخ مكانتها 

وخدمات  �سحن  �رضكة  كاأكرب  الرائدة 

لوج�ستية متكاملة يف املنطقة.

وُي�سّكل ال�ستحواذ على �رضكة »زاخر 

املالكة  اإنرتنا�سيونال«،  مارين 

وامل�سغلة ل�سفن دعم العمليات البحرية 

التي تتخذ من اأبوظبي مقراً لها، والتي 

متلك اأكرب اأ�سطول يف العامل ملن�سات 

الإ�سناد البحرية ذاتية الرفع واحلركة، 

خطوًة جديدًة يف م�سرية النمو الكبري 

لإمداد  »اأدنوك  �رضكة  ت�سهدها  التي 

ودورها  مكانتها  ويعزز  واخلدمات«، 

كمحفز ل�رضكة برتول اأبوظبي الوطنية 

“اأدنوك” والنمو والتنويع القت�سادي 
يف اأبوظبي.

وت�ساهم عملية ال�ستحواذ يف متّكني 

واخلدمات«،  لالإمداد  »اأدنوك  �رضكة 

البحرية  واللوج�ستيات  ال�سحن  ذراع 

املتكاملة لأدنوك، من تقدمي جمموعة 

البحرية املهمة  وا�سعة من اخلدمات 

جديدة  فر�سًا  تفتح  كما  لعمالئها، 

قيمة  وتخلق  لالإيرادات،  وجذابة 

م�سافة اأكرب لدولة الإمارات واأبوظبي، 

وتدعم ا�سرتاتيجية »اأدنوك« املتكاملة 

مُيّكن  كما  الذكي،  للنمو   2030

ال�ستحواذ »اأدنوك لالإمداد واخلدمات« 

من الو�سول اإىل �سوق الطاقة املتجددة 

البحرية املتنامي يف ال�سني من خالل 

عقد اإن�ساء حمطة الرياح البحرية يف 

به  فازت  الذي  اجلنوبي  ال�سني  بحر 

�رضكة »زاخر مارين اإنرتنا�سونال«.

عبد  القبطان  قال  املنا�سبة،  وبهذه 

التنفيذي  الرئي�ص  امل�سعبي،  الكرمي 

ل�رضكة »اأدنوك لالإمداد واخلدمات«.. » 

توفر عملية ال�ستحواذ على زاخر مارين 

اإنرتنا�سونال فر�سًا جديدة للتعاون مع 

�سيدعم  القطاع مما  فاعل يف  �رضيك 

دفع  يف  وجهودها  »اأدنوك«  التزام 

عجلة النمو والزدهار القت�سادي من 

خالل برناجمها لتعزيز القيمة املحلية 

امل�سافة«.

على  ال�ستحواذ  يعترب   « واأ�ساف 

�رضكة زاخر مارين اإنرتنا�سونال خطوًة 

مهمة �سمن ا�سرتاتيجيتنا لتقدمي قيمة 

اأكرب وخلق م�سادر جديدة لالإيرادات، 

بينما نقوم بتحديث وتو�سيع وتنويع 

الأ�سطول الذي ُن�سغله وي�سم اأكرث من 

هذه  و�ست�ساهم  بحرية.  قطعة   300

تو�سيع  يف  ال�سرتاتيجية  اخلطوة 

جمال  يف  قدراتنا  وتعزيز  خدماتنا 

مع  تزامنًا  البحرية  العمليات  اإ�سناد 

ا�ستمرارنا يف تنفيذ خطتنا الناجحة 

للنمو والتو�سع«.

للعمل  ا�سرتاتيجية  و�سعنا   « وقال 

قائمة على احتياجات ال�سوق تتوافق 

النمو  لت�رضيع  ’اأدنوك‘  خطط  مع 

والتطوير  ال�ستك�ساف  جمال  يف 

والإنتاج، والتنويع يف جمال التكرير 

والت�سنيع والت�سويق، حيث تتميز هذه 

ال�رضيعة  با�ستجابتها  ال�سرتاتيجية 

كما  العاملية.  ال�سوق  لديناميكيات 

�سي�سمن ال�ستحواذ على ’زاخر مارين 

على  عمالئنا  ح�سول  اإنرتنا�سونال‘ 

الأداء وفعالية  ميزة كبرية من حيث 

التكلفة«.

اأدنوك لالإمداد واخلدمات حلقة  وتعد 

و�سل مهمة يف �سل�سلة توريد النفط 

والغاز، وتدعم هذا القطاع احليوي يف 

دولة الإمارات من خالل ثالث قطاعات 

اأعمال رئي�سية هي: ال�سحن واخلدمات 

واخلدمات  املتكاملة  اللوج�ستية 

البحرية. وباجلمع بني خدماتها عرب 

هذه القطاعات الثالث وال�ستفادة من 

خربتها املمتدة على مدى اأربعة عقود 

يف تقدمي عمليات اآمنة وفعالة دوليًا، 

واخلدمات«  لالإمداد  »اأدنوك  برزت 

ال�سحن  جمال  يف  رائدة  ك�رضكة 

واخلدمات اللوج�ستية املتكاملة لقطاع 

الطاقة يف منطقة اخلليج.

وتعك�ص عملية ال�ستحواذ على �رضكة 

التزام  اإنرتنا�سونال«  مارين  »زاخر 

واخلدمات«  لالإمداد  »اأدنوك  �رضكة 

والنمو  التو�سع  اإ�سرتاتيجية  بتنفيذ 

اأ�سا�سيًا  عاماًل  تعد  التي  امل�ستمرة 

دولة  يف  الطاقة  قطاع  متكني  يف 

�سهراً   24 الـ  �سهدت  حيث  الإمارات، 

لالإمداد  »اأدنوك  ا�ستحواذ  املا�سية، 

�سحن  �سفينة   25 على  واخلدمات« 

يف املياه العميقة، مبا يف ذلك ثماين 

ناقالت نفط خام عمالقة، مما �ساهم 

 16 تبلغ  �سحن  �سعة  اإ�سافة  يف 

مليون برميل لل�رضكة، و�ست ناقالت 

منتجات، مما اأدى لرفع �سعة ال�سحن 

واخلدمات«  لالإمداد  »اأدنوك  لأ�سطول 

لنقل املنتجات اإىل اأكرث من مليون طن 

مرتي، هذا بالإ�سافة اإىل خم�ص ناقالت 

دبليو«  »اإيه  ل�رضكة  عمالقة  غاز 

للمالحة، و�ست ناقالت للغاز الطبيعي 

لالإمداد  »اأدنوك  قامت  كما  امل�سال. 

بالإعالن  املا�سي  العام  واخلدمات« 

ومنطقة  ميناء  لتطوير  خطط  عن 

خدمات لوج�ستية جديدة �سمن منطقة 

»تعزيز« للكيماويات ال�سناعية لدعم 

امل�ستاأجرين.

هافاناـ  )وام(:

ناق�ص م�سوؤولون حكوميون وم�ستثمرون وقادة   

اأعمال من الإمارات ودول الكاريبي فر�ص ال�ستثمار 

يف قطاعات القت�ساد اجلديد، يف جل�سة نظمتها 

 15 يوم  لال�ستثمار  العاملية  اإنف�ستوبيا  من�سة 

نوفمرب احلايل، خالل منتدى ال�ستثمار يف معر�ص 

هافانا العاملي يف كوبا. وتاأتي هذه اجلل�سة، التي 

ُعقدت حتت عنوان »فر�ص ال�ستثمار يف الكاريبي«، 

يف وقت ت�سهد فيه العالقات القت�سادية بني دولة 

الإمارات ودول الكاريبي منعطفًا هاماً منذ توقيع 

اإىل  التفاهم يف عام 2020، والتي تهدف  مذكرة 

والرتويج  وال�ستثمار  التجارة  تدفقات  تو�سيع 

لال�ستثمار وال�سياحة، اإ�سافة اإىل تعزيز امل�ساريع 

الريادية والتبادل العلمي والتقني.

اقت�سادية  حماور  اإنف�ستوبيا  جل�سة  وتناولت 

عديدة؛ اأبرزها فر�ص النمو وال�رضاكات داخل منطقة 

الكاريبي، ودور دولة الإمارات كمركز اإقليمي بارز 

لالأعمال وامل�ستثمرين العامليني للنمو والزدهار 

داخل الدولة وخارجها. كما �سلطت اجلل�سة ال�سوء 

على دور المارات املحوري الذي ميكنه امل�ساعدة 

يف توفري العديد من ممرات النمو والزدهار لدول 

الكاريبي، نظرا ملركز الإمارات الإقليمي املتكامل 

مع القت�ساد العاملي و�سال�سل التوريد.

اجلل�سة  يف  امل�ساركني  بني  النقا�سات  وتطرقت 

م�ساعدة جمتمع  اإنف�ستوبيا يف  من�سة  دور  اإىل 

ال�ستثمار الكاريبي على دفع النمو اإىل الأمام يف 

كل من ال�ستثمارات اخلارجية والداخلية.

�سارك يف اجلل�سة كل من معايل عبد اهلل بن طوق 

املري، وزير القت�ساد، ورئي�ص اإنف�ستوبيا، ومعايل 

اخلارجية  التجارة  وزير  دياز  ماملريكا  رودريغو 

وال�ستثمار الكوبي.
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»اأمريكانا« تعلن زيادة االأ�سهم المتاحة الكتتاب 

�سريحة الم�ستثمرين االأفراد في االإمارات

االأمين العام ال�سابق للغرفة

ال�سناعية ال�سودانية: زيادة الوقود 

ترفغ تكلفة الت�سغيل

اأبوظبيـ  )وام(:

بي  العاملية  للمطاعم  اأمريكانا  �رضكة  اأعلنت   

اإل �سي، عن زيادة عدد الأ�سهم املتاحة ل�رضيحة 

امل�ستثمرين الأفراد يف دولة الإمارات يف طرحها 

اأ�سهم  اإجمايل  اإىل 10% من  الأويل من %5  العام 

الطرح، لت�سبح مماثلة لن�سبة �رضيحة امل�ستثمرين 

الأفراد يف اململكة العربية ال�سعودية.

ل  انه  اجلمعة،  يوم  بيان  ال�رضكة يف  واأو�سحت 

يوجد تغيري على عدد الأ�سهم املتاحة ل�رضيحة 

امل�ستثمرين الأفراد يف اململكة العربية ال�سعودية 

اأ�سهم الطرح، فيما  اإجمايل  والتي متثل 10% من 

�ستتغري ن�سبة الأ�سهم املتاحة ل�رضيحة املوؤ�س�سات 

املوؤهلة، من 85% اإىل 80% من اإجمايل اأ�سهم الطرح.

بعد  الطرح  هيكل  على  التعديالت  هذه  وتاأتي 

من  املطلوبة  النظامية  املوافقات  على  احل�سول 

الإمارات  دولة  يف  وال�سلع  املالية  الأوراق  هيئة 

العربية املتحدة وهيئة ال�سوق املالية يف اململكة 

العربية ال�سعودية.

الأويل  العام  الطرح  يف  الكتتاب  فرتة  وت�ستمر 

كما هي حتى تاريخ 21 نوفمرب 2022 ل�رضيحة 

الإمارات  دولة  يف  الآخرين  وامل�ستثمرين  الأفراد 

واململكة العربية ال�سعودية »�رضيحة امل�ستثمرين 

و«  املتحدة«  العربية  الإمارات  دولة  الأفراد يف 

العربية  اململكة  الأفراد يف  امل�ستثمرين  �رضيحة 

 2022 نوفمرب   22 تاريخ  وحتى  ال�سعودية«، 

ل�رضيحة املوؤ�س�سات املوؤهلة يف عدد من البلدان، 

العربية  واململكة  الإمارات  دولة  ذلك  يف  مبا 

ال�سعودية “�رضيحة املوؤ�س�سات املوؤهلة”. و�سيتم 

اإجراء الطرح من خالل عملية اإدراج مزدوج ومتزامن 

يف �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية وال�سوق املالية 

ال�سعودية “تداول”.

يتوقع امل�ساهم البائع، اأدبتيو اإيه دي اإنف�ستمنت�ص 

املحدودة، طرح 2،527،089،930 �سهمًا من اأ�سهمها 

العادية »اأ�سهم الطرح«، بقيمة ا�سمية تبلغ 0،073 

�سعودي(،  ريال   0،075 يعادل  )ما  اإماراتي  درهم 

والتي متثل 30% من اإجمايل الأ�سهم امل�سدرة يف 

راأ�ص مال �رضكة اأمريكانا للمطاعم. و�سيتم ا�ستالم 

�سايف متح�سالت الطرح من قبل امل�ساهم البائع. 

وبناًء على ذلك �سيبلغ عدد الأ�سهم املتاحة لكتتاب 

الإمارات  دولة  يف  الأفراد  امل�ستثمرين  �رضيحة 

الأ�سهم  و�سيبلغ عدد  �سهم عادي،   252،708،993

املتاحة لكتتاب �رضيحة امل�ستثمرين الأفراد يف 

�سهم   252،708،993 ال�سعودية  العربية  اململكة 

لكتتاب  املتاحة  الأ�سهم  عدد  و�سيبلغ  عادي، 

�رضيحة املوؤ�س�سات املوؤهلة 2،021،671،944 �سهم.

الأويل  العام  للطرح  ال�سعري  النطاق  حتديد  مت 

بني 2،50 درهم اإماراتي/ 2،55 ريال �سعودي اإىل 

اإماراتي/ 2،68 ريال �سعودي لل�سهم  2،62 درهم 

الواحد، مما يعني اأن القيمة ال�سوقية للمجموعة 

تعادل 5،73 مليار دولر اأمريكي اإىل 6،01 مليار 

دولر اأمريكي. ومن املتوقع الإعالن عن �سعر الطرح 

النهائي يف 23 نوفمرب 2022.

من املتوقع اأن تنتهي ال�رضكة من اإدراجها يف �سوق 

اأبوظبي لالأوراق املالية وال�سوق املالية ال�سعودية 

)تداول( يف اأو حوايل 6 دي�سمرب 2022 وفقًا لظروف 

ال�سوق واحل�سول على جميع املوافقات النظامية 

املطلوبة.

اخلرطومـ  )الوحدة(:

ال�سناعية  للغرفة  ال�سابق  العام  الأمني  و�سف 

الأخرية  الوقود  زيادة  �سالح  اأ�رضف  ال�سودانية  

بالكبرية وتوؤثر على التكلفة الت�سغيلية.

وا�سار اىل ان اجلازولني احد مدخالت النتاج لل�سلع 

ال�سا�سية ، وتوقع تفاقم تكلفة النتاج للم�سانع 

ا�ستقرارالتيارالكهربائي  عدم  ظل  يف  الغذائية 

بح�سب �سحيفة »ال�سوداين« .

وقال ان ا�سعارال�سلع غري من�سفة للمنتج يف ظل 

ا�ستمرار الك�ساد الذي خلق ظاهرة الك�رض بال�سواق ، 

وتابع “القطاع ال�سناعي يرتنح وقد اجتهت بع�ص 

امل�سانع خلف�ص النتاج لن�سب متفاوتة بني )60-

.)% 80-70

للدولة مع اعتدال الجو وعطلة اليوم الوطني الـ 51 

طفرة في حركة ال�سفر على رحالت طيران االإمارات حتى نهاية دي�سمبر المقبل

اتحاد م�سارف االإمارات ُيعزز قدراته لتطوير القطاع الم�سرفي ودعم التنمية الم�ستدامة

»اأدنوك لالإمداد والخدمات« تر�سخ مكانتها كاأكبر �سركة �سحن وخدمات لوج�ستية متكاملة في المنطقة

»اإنف�ستوبيا« تطلق حوارات االقت�ساد الجديد بين االإمارات ودول الكاريبي
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الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن  
الرطوبة للمقاوالت والصيانة العامة 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3790013  : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن  دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ دلتي 
لألعامل اليدوية 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  2770597   : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 
مراجعة  دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع 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 : كريسنت للمقاوالت العامه ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 1179089 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ محمد عمران ضياء الله من رشيك إىل مالك 

تعديل نسب الرشكاء/ محمد عمران ضياء الله من 49 إىل 100% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ محمد عمران ضياء الله من رشيك إىل مدير 

تعديل نسب الرشكاء/ محمد عمران ضياء الله من %49 إىل 0% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف سامل قران النويب مزينه العامري 

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

 - .CRESENT GENERAL CONTRACTING L.L.C  / تعديل إسم تجاري من

 CRESENT GENERAL CONTRACTING كريسنت للمقاوالت العامه ذ.م.م إىل

SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C -. - كريسنت للمقاوالت العامة - رشكة الشخص 

الواحد ذ.م.م  

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

يوم واحد من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

تعلن  دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  ييلد 
أند ويت لألعالف والحبوب الزراعية

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  4586244   : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن  دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  بيبو للهواتف 
املتحركة 

رخصة رقم :   CN - 1130106 قد تقدموا إلينا بطلب:
احمد مفتاح عيل  اضافة صالح  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

النارصي 100%   
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد جمعه سامل جمعه 

الكعبي
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.

زاد  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  
لخدمات إدارة املشاريع 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2723429  : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 
مراجعة  دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع 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  
ميدياشن للوساطة التجارية والعقارية

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3930849  : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 
مراجعة  دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع 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: روفانا لتخليص املعامالت - رشكة الشخص 
الواحد ذ.م.م  

رخصة رقم : CN- 2447744 قد تقدموا إلينا بطلب : 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ محمود عبد العال اسامعيل عبدالعال من مالك إىل رشيك

 تعديل نسب الرشكاء/ محمود عبدالعال اسامعيل عبدالعال من %100 إىل 30% 
تعديل مدير/ إضافة محمود عبد العال اسامعيل عبد العال 

 MULTI تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة مالتي باور انرتناشيونال لالستثامر .ذ.م.م
 POWER INTERNATIONAL INVESTMENT L.L.C

تعديل شكل قانوين/ من رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة 
 ROVANA TRANSACTIONS FOLLOWING - SOLE / تعديل إسم تجاري من
الواحد  الشخص  رشكة   - املعامالت  لتخليص  روفانا   -  PROPRIETORSHIP L.L.C
 ROVANA TYPING ANDTRANSACTIONS FOLLOWING إىل  ذ.م.م  

L.L.C - روفانا للطباعه  وتخليص املعامالت ذ.م.م 
تعديل نشاط/ إضافة خدمات الطباعة وتصوير املستندات )8219001( 

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

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة : ووترشد للمقاوالت الكرتوميكانيكل ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 2726874 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة زينب محمد عيىس موىس البلويش )100%( 

تعديل مدير/ إضافة زينب محمد عيىس موىس البلويش 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف خالد احمد قاسم سالم النعامن 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف نانيس عادل عزيز ابراهيم 

تعديل رأس املال/ من 0 إىل 100000 

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

 WATERSHED ELECTROMECHANICAL  / من  تجاري  إســم  تعديل 

إىل  ذ.م.م  الكرتوميكانيكل  للمقاوالت  ووترشد   -  CONTRACTING L.L.C

 WATERSHED ELECTROMECHANICAL - SOLE PROPRIETORSHIP

L.L.C - ووترشد الكرتوميكانيكال - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

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

يوم واحد  من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

للصيانه  ستار  تو  : سكاي  السادة  بأن/  اإلقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

العامه 

رخصة رقم : CN- 3812810 قد تقدموا إلينا بطلب : 

 SKY TWO STAR GENERAL ــن/  م تــجــاري  إســم  تعديل 

 SKY TWO سكاي تو ستار للصيانة العامة إىل - MAINTENANCE

 -  STAR GENERAL CONTRACTING ESTABLISHMENT

مؤسسة سكاي تو ستار للمقاوالت العامة 

تعدل نشاط/ إضافة مقاوالت مشاريع املباين بانواعها )4100002( 

تعديل نشاط/ إضافة املقاوالت امليكانيكية )4220903( 

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

االقتصادية خالل يوم واحد من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن  
ميسوري للسفر والسياحة 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  2770752   : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن  دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  مزرعة الريوم 
للدواجن 

رخصة رقم :  CN - 3800428 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة صالح نارص صالح الجنيدي 

الهاشمي 100%    
محمد  الخرض  هدى  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الدهميش
 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 :د عبد الله بن سليامن امليمني لالستشارات القانونية 
ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 4647054 قد تقدموا إلينا بطلب : 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ عبدالله بن سليامن بن صالح امليمني من رشيك إىل مالك

 تعديل نسب الرشكاء/ عبدالله بن سليامن بن صالح امليمني من %50 إىل 100% 
تعديل مدير/ حذف محمد خليفه جاسم مجالد الشاميس 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد خليفه جاسم مجالد الشاميس 
تعديل رأس املال/ من NULL إىل 50000 

تعديل شكل قانوين/ من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
 DR. ABDULLAH BIN SULAIMAN ALMAIMANI LEGAL / تعديل إسم تجاري من

CONSULTANTS LLC - د عبدالله بن سليامن 
 DR BIN SULAIMAN ALMAIMANI LEGAL إىل  ذ.م.م  القانونية  لالستشارات  امليمني 
 CONSULTANTS AND DEBTS COLLECTION - SOLE PROPRIETORSHIP
L.L.C - دكتور بن سليامن امليمني لالستشارات القانونية وتحصيل الديون - رشكة الشخص الواحد 

ذ.م.م  
تعديل نشاط/ إضافة تحصيل الديون )8291001(

تعديل نشاط/ إضافة خدمات تسوية املطالبات )8291002( 
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل يوم واحد  
من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه 

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

  تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة : رد مانجو الخضار والفواكه 

رخصة رقم : CN- 4012182 قد تقدموا إلينا بطلب : 

 - RED MANGO VEGETABLE AND FRUITS تعديل إسم تجاري من

رد مانجو الخضار والفواكه إىل PACHUKKA CAFE - باشوكا كافيه 

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

تعديل نشاط/ إضافة خدمات توصيل الطلبات )8299010(

 تعديل نشاط/ إضافة مرشوبات باردة وساخنة )5630004( 

تعديل نشاط/ حذف بيع الفواكه والخرضوات الطازجة - بالتجزئة )4721001( 

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

الدائرة  فإن  وإال  اإلعالن  هذا  نرش  تاريخ  من  واحد   يوم  خالل  االقتصادية 

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

اإلجراءات املطلوبة. 

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة: جلوبال إيليت للتسويق والتجارة جي اي 
ام يت ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 3840610 قد تقدموا إلينا بطلب : 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة محمد عبد العال ابو زيد عمر )%100( تعديل مدير/ 

إضافة محمد عبد العال ابو زيد عمر 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف غاليه جابر عبد املطلب محمد عويضه تعديل الرشكاء 

تنازل وبيع/ حذف محمد عبدالعال ابو زيد عمر 
تعديل رأس املال/ من NULL إىل 100000 

تعديل شكل قانوين/ من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
 GLOBAL ELITE MARKETING AND TRADING  / تعديل إسم تجاري من
إىل  ذ.م.م  يت  ام  اي  جي  التجارة  و  للتسويق  إيليت  جلوبال   -  GEMT LLC
 GLOBAL ELITE MARKETING AND TRADING GEMT - SOLE
 - يت  ام  اي  جي  والتجارة  للتسويق  إيليت  جلوبال   -  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 
يوم واحد من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

تعلن  دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ مطعم 
كوكوت دور  

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  2960675   : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 
مراجعة  دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع 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  
كافترييا اس كيه فنان

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  4103997   : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 
مراجعة  دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع 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 كراج اوتو بنز ذ.م.م  - فرع 
رخصة رقم : CN- 1010772 قد تقدموا إلينا بطلب : 

الشاميس  سلطان  محمد  عبدالله  سلطان  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 
 )100%(

تعديل مدير/ إضافة سلطان عبدالله محمد سلطان الشاميس 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف سامل عوض محمد هويدن الشاميس

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف حسام فواز عدي 
تعديل شكل قانوين/ من فرع إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

 - AUTO BENZ GARAGE LLC - BRANCH تعديل إسم تجاري من
 TAJ AL SULTAN CAR MECHANICS كراج اوتو بنز ذ.م.م  - فرع إىل
السلطان  تاج  كراج   -  GARAGE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

إلصالح ميكانيك املركبات - 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  واحد   يوم  خالل  االقتصادية 
املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة. 

 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة كافترييا الديك - فرع 1 

رخصة رقم : CN- 1967010-1 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة شاجوالدين اياليدات بوتان فيتيل )100%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف ابراهيم سيف سامل سعيد الهنايئ

 1x1 2.30 إىلx1 تعديل لوحه اإلعالن/ إجاميل من مساحة 

تعديل نوع نرخصة/ من تجارية إىل مهنية 

تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل مؤسسة مهنية 

 -  AL DEEK CAFETERIA - BRANCH  1 /من  تجاري  إسم  تعديل 

 CAFETERIA GOLDEN GOOD CHOICE كافترييا الديك فرع 1 إىل

- كافترييا جولدن جود جويس 

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

الدائرة  فإن  وإال  اإلعالن  هذا  نرش  تاريخ  من  واحد   يوم  خالل  االقتصادية 

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

اإلجراءات املطلوبة. 

  تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:  جزيرة البحر للصيانة العامة 

رخصة رقم : CN- 2382497 قد تقدموا إلينا بطلب : 

إعالن 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة طاهر افتخار احمد افتخار احمد )40%(

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة حسان افضل شودري محمد افضل غومان )30%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة محمد عمران ضياء الله )30%( 

تعديل مدير/ إضافة محمد عمران ضياء الله 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عىل محمد عبدالله عىل الخوري

 تعديل رأس املال/ من NULL إىل 100000 

تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة 

 JAZIRAT ALBAHR GENERAL MAINTENANCE / تعديل إسم تجاري من

 JAZIRAT ALBAHR  GENERAL إىل  العامة  للصيانة  البحر  جزيرة   -

MAINTENANCE L.L.C - جزيرة البحر للصيانة العامة 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. 



�سان فر�ن�سي�سكو- )�أ ف ب(:

 �أكدت �أمازون �خلمي�س �أنها بد�أت ت�رسيح موظفني 

ملو�جهة �الأزمة �القت�سادية بعد �سائعات م�ستمرة 

منذ �أيام عن خطة �جتماعية ملجموعة �لعمالقة 

للتجارة �الإلكرتونية.

�الأمريكية  للمجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�س  وقال 

على  ُن�رست  د�خلية  مذكرة  يف  جا�سي  �آندي 

موقع �أمازون “ما ز�ل �القت�ساد يف و�سع معقد 

ونحن قمنا بتعيني موظفني ب�رسعة يف �ل�سنو�ت 

�الأخرية”.

وذكر عدد من و�سائل �الإعالم �الأمريكية �أن �ملن�سة 

مبختلف فروعها �ست�رسح نحو ع�رسة �آالف موظف.

�إن  قال  لكنه  �لعدد  �آندي جا�سي هذ�  يوؤكد  ومل 

�لعملية بد�أت �الأربعاء و�ست�ستمر يف بد�ية �لعام 

�ملقبل. وت�سمل �إجر�ء�ت �لت�رسيح يف مرحلة �أوىل 

�لطو�قم �لتي تعمل يف جمال �الأجهزة �الإلكرتونية 

للعالمة �لتجارية مثل �أجهزة �لقر�ءة “كيندل”. 

�أما �ملحالت �لتجارية �لقائمة فلن تتاأثر بعمليات 

�لت�رسيح.

و�أو�سح �لرئي�س �لتنفيذي الأمازون “�سيكون هناك 

�ملزيد من تخفي�سات �لوظائف مع تقدم �ملدر�ء يف 

تعديالتهم”، مو�سحا �أنه “�سيتم �إبالغ �ملوظفني 

و�ملنظمات �ملعنية بهذه �لقر�ر�ت مطلع 2023”.

حو�يل  منذ  �ملن�سب  هذ�  “�أ�سغل  جا�سي  وقال 

قر�ر  �أ�سعب  �سك  بال  وهذ�  �لعام  ون�سف  عام 

�أن  يدرك  �أنه  و�أكد  �لفرتة”.  هذه  �تخذناه خالل 

�الأمر ال يتعلق مبجرد “وظائف” بل “�أ�سخا�س 

لديهم عو�طف وطموحات وم�سوؤوليات و�ستتاأثر 

ع�رسة   – �لتخفي�س  حجم  وي�سكل  حياتهم”. 

�أقل بقليل من و�حد باملئة من  �آالف موظف – 

كتلة �الأجور �حلالية للمجموعة �لتي كان عدد 

�سخ�س يف جميع  مليون  فيها 1،54  �لعاملني 

�أنحاء �لعامل يف نهاية �أيلول/�سبتمرب، با�ستثناء 

فرت�ت  خالل  يعينون  �لذين  �ملو�سميني  �لعمال 

نهاية  �حتفاالت  يف  �سيما  ال  �ملتز�يد  �لن�ساط 

جتميد  �أ�سبوعني  قبل  �ل�رسكة  و�أعلنت  �لعام. 

�لتوظيف يف مكاتبها. وقد تقل�ست قوتها �لعاملة 

فعليا منذ بد�ية �لعام عندما كان يعمل فيها 1،62 

مليون �سخ�س بدو�م كامل �أو جزئي.

�لعاملني خالل  من  كبري�  عدد�  �أمازون  ووظفت 

�لوباء لتلبية �النفجار يف �لطلب. وقد ت�ساعف 

عدد �لعاملني �لعامليني فيها بني مطلع 2020 

وبد�ية 2022.

�لتجزئة  لبيع  �لعمالقة  �الأمريكية  �ل�رسكة  لكن 

�سهدت �نخفا�سا يف �أرباحها �ل�سافية بن�سبة 9 

باملئة على �أ�سا�س �سنوي يف �لربع �لثالث من 

�لعام �جلاري.

»�أمازون« تبد�أ ت�سريح موظفين في مو�جهة �الأزمة �القت�سادية

لإعالناتكم بالوحدة:
 هاتف: 024488400 

فاك�س 024488201

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

14�ل�سبت 19 نوفمرب  2022ـ  �لعـدد 15200 �أخبار و�إعالنات

 اسم الرشكة : آلسوب اند آلسوب ديجيتال ماركيتنج  ش.ذ.م.م 
العنوان  :  مكتب رقم 2501 ملك رشكة السينام الكويتية الوطنية ، بر ديب، بزنس بايي

الشكل القانوين : رشكة ذات مسؤولية محدودة الشخص الواحد ذ.م.م
رقم القيد بالسجل التجاري 1704402 رقم الرخصة   1045561   

   مبوجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 
لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله وبتعيني املصفي : الكتبي ومشاركوه محاسبون قانونيون  

،  للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار :8-11-2022 تاريخ تصديق القرار : 2022-11-8

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن  يف مكتب 
، هاتف   التجاري االول  املركز  رقم8B-3401-            ملك سعيد سهيل سعيد بر ديب، 
3215355  04 فاكس: 3215356 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم الرشكة :   بايس لكشف االرضار واالستشارات البحرية  ش.ذ.م.م 
العنوان :   مكتب رقم 104 ملك مازن سعيد سامل الوهيبي، بر ديب، عود ميثاء

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  50099    رقم الرخصة  502095         

 مبوجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 
لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي :  اتش ايه ام لتدقيق الحسابات, للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :15-11-2022 تاريخ تصديق القرار:   2022-11-15

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديره -بورسعيد ، هاتـف 
2973060 04 فاكـس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: الكتبي ومشاركوه محاسبون قانونيون 
 العنوان: مكتب رقم8B-3401-                 ملك سعيد سهيل سعيد بر ديب، املركز 

التجاري االول  

مبوجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم التأشري يف السجل 

ش.ذ.م.م   ماركيتنج  ديجيتال  آلسوب  اند  رشكة/آلسوب  لتصفية  لديها  التجاري 

وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :8-11-2022 تاريخ تصديق القرار : 2022-11-8

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن 

يف  العنوان اعاله هاتف 3215355  04 فاكس: 3215356 04  مصطحباً معه كافة 

املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

  اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 العنوان:  مكتب رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب  

- ديره- بورسعيد 

مبوجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم التأشري يف السجل 

التجاري لديها لتصفية رشكة/  بايس لكشف االرضار واالستشارات البحرية ش.ذ.م.م  

وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :15-11-2022 تاريخ تصديق القرار:   2022-11-15

  وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن 

يف العنوان أعاله هاتـف 2973060 04  فاكـس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة 

املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 
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   تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة: تراث االمس لخياطة 

املالبس النسائية 

رخصة رقم : CN- 1058544 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة موىس مبارك غريب فرج الزعايب 

 )100%(

تعديل وكيل خدمات/ حذف محسن برك عمر سامل الكندي 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف نامبياث حمزه نامبياث 

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

هذا  نرش  تاريخ  من  يوما  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

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

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة : جراند ون للتجارة العامه ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 2700085 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة عمر غالب شيخ صالح )100%(

 تعديل مدير/ إضافة عمر غالب شيخ صالح 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عبيد محمد عبيد محمد الكعبي 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف احمد محمد عبيد محمد الكعبي 

تعديل رأس املال/ من 150000 إىل 2500000 

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

 - GRAND ONE FOR GENERAL TRADING L.LC  / تعديل إسم تجاري من

 GRAND ONE FOR GENERAL TRADING جراند ون للتجارة العامه ذ.م.م إىل

SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C - - جراند ون للتجارة العامه - رشكة الشخص 

الواحد ذ.م.م  

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

يوم واحد  من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:  سيدابس مطبعة رشكة الشخص الواحد   تعلن دائرة 

ذ.م.م  

رخصة رقم : CN- 1136134 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ رضاء الكريم شاه جهان مياه من مالك إىل رشيك 

تعديل نسب الرشكاء/ رضاء الكريم شاه جهان مياه من %100 إىل 60% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ رضاء الكريم شاه جهان مياه من مالك إىل مدير 

تعديل نسب الرشكاء/ رضاء الكريم شاه جهان مياه من %100 إىل 0% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة شهاده حسني محمد مرتىض )20%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة بادال عبد السالم )20%( 

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

 SYDABS PRINTING - SOLE PROPRIETORSHIP / تعديل إسم تجاري من

 SYDABS PRINTING سيدابس -مطبعة رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  إىل - L.L.C

L.L.C - سيدابس مطبعة ذ.م.م 

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

يوم واحد  من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة : استوديو املعجزة 

رخصة رقم : CN- 1888074 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل إسم تجاري من / MIRACLE STUDIO - استوديو املعجزة 

الستوديو  املعجزة   -  MIRACLE STUDIO AND TYPING إىل 

والطباعة

 تعديل عنوان/ من أبوظبي جزيرة أبوظبي الخالدية - ق 4 - غرب 9 - 

مالك السيد عيل السيد هاشم املوسوي إىل أبوظبي الدانة رشق 18_2 

202202993713202202993713 سعيد سيف سعيد 

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

االقتصادية خالل يوم واحد من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة : بقالة الشان 

رخصة رقم : CN- 4322486 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة ابراهيم جريامال قادر )100%(

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف سليامن محمد حسن شجاعي العبيديل 

تعديل رأس املال/ من NULL إىل 

الواحد  الشخص  رشكة  إىل  فردية  مؤسسة  من  قانوين/  شكل  تعديل   100000

ذ.م.م  

 AL إىل  الشان  بقالة   -  AL SHAN BAQALA  / من  تجاري  إسم  تعديل 

SHAN BAQALA - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C - بقالة الشان 

- رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

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

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

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

اإلجراءات املطلوبة. 

 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة : القناوي للطباعة 
رخصة رقم : CN- 4469751 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة دعاء محمد حامد محمود )100%( 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف خليفه بدري حسانني سليم 

 1x1 إىل NULLxNULL تعديل لوحه اإلعالن/ إجاميل من مساحة
تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة مهنية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
 -  ELKNAWY FOR PRINTING  / من  تجاري  إســم  تعديل 
 ELKNAWY FOR PRINTING - SOLE إىل  للطباعة  القناوي 
الشخص  رشكة   - للطباعة  القناوي   -  PROPRIETORSHIP L.L.C

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 : محل الربكة لتصليح االسربنجات 

رخصة رقم : CN- 1114608 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة خالد سامل عبيد راشد البادي )100%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف هالل عامر سامل محمد العيسايئ 

 AL BARAKA SPRINGS REPAIR   / مــن  تــجــاري  إســم  تعديل 

  COME AGAIN AUTO إىل  االسربنجات  لتصليح  الربكة  محل   -  SHOP

ELECTRICAL REPAIR - كام اجني لتصليح كهرباء السيارات 

تعديل نشاط/ إضافة إصالح كهرباء السيارات )4520005( 

تعديل نشاط/ حذف حدادة املركبات )4520014( 

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

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

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

اإلجراءات املطلوبة. 

 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة كومبتيك لحلول تفنية املعلومات 

رخصة رقم : CN- 3716746 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل مدير/ إضافة ريشاد كوتاكونو محمد كونهي 

تعديل مدير/ إضافة ريشاد كوتاكونو محمد كونهي 

تعديل   )100%( كونهي  محمد  كوتاكونو  ريشاد  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عبدالله نارص عبدالله حمد الحامدي تعديل رأس املال/ من 

NULL إىل 10000 

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

 COMPTECH INFORMATION TECHNOLOGY من  تجاري  إسم  تعديل 

 COMPTECH إىل  املعلومات  تفنية  لحلول  كومبتيك   -  SOLUTION

 INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTION - SOLE

PROPRIETORSHIP L.L.C . - كومبتيك لحلول تفنية املعلومات - 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 :  ليوا لوجستك لنقل الركاب بالسيارات الفخمة ذ.م.م 
رخصة رقم : CN- 2862057 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل مدير/ إضافة ايلني بانيز باوزون 
 MULTI POWER  تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة مالتي باور انرتناشيونال لالستثامر ذ.م.م

 INTERNATIONAL INVESTMENT LLC
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف راشد سعيد هاشل محمد املنصوري 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف سعيد هاشل سعيد هاشل املنصوري

 تعديل رأس املال/ من NULL إىل 500000 
تعديل شكل قانوين/ من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

 LIWA LOGISTICS LUxURY PASSENGER TRANSPORT / تجاري من  إسم  تعديل 
 ROYAL ROAD اىل  ذ.م.م  الفخمة  بالسيارات  الركاب  لنقل  لوجستك   - ليوا   -  L.L.C
 LIMOUSINE TRANSPORTATION VIA LUxURIOUS CARS - SOLE
PROPRIETORSHIP L.L.C - رويال روود ليموزين للنقل بالسيارات الفخمة - رشكة الشخص 

الواحد ذ.م.م  
تعدل نشاط/ إضافة تأجري سيارات خاصة مع السائق )4922005(

 تعديل نشاط/ إضافة نقل الركاب عرب الخدمات االلكرتونية )4922010( 
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل يوم واحد  
من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه 

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 
االسم التجاري:  املخترب املليك للتحاليل الطبية ذ.م.م 

بن  ، شارع خليفة   135 ، املويجعي  املويجعي رشيعة  الرشكة:  عنوان   
زايد، مبنى محمد جوعان راشد البادي 

  CN-4080747 :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    2022-4-11 بتاريخ   للرشكة  قانوين  كمصفي 
محرض الجمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم 

2205047608     :
 تاريخ التعديل:   2022-11-17

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

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة : جيويل إلدارة العقارات والصيانة ذ.م.م 
رخصة رقم : CN- 2670529 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة حمد عوض راشد زايد املحرييب )100%(
 تعديل مدير/ إضافة حمد عوض راشد زايد املحرييب 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف مقيته مرزوق فالح جابر االحبايب 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف مقيته لإلستثامر ذ.م.م

 MAQEETA INVESTMENT LLC 
تعديل شكل قانوين/ من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
 JEWEL PROPERTY MANAGEMENT AND   / من  تجاري  إسم  تعديل 
إىل  ذ.م.م   والصيانة  العقارات  إلدارة  جيويل   -  MAINTENANCE LLC
 JEWEL PROPERTY MANAGEMENT & MAINTENANCE - SOLE
الشخص  - رشكة  والصيانة  العقارات  إلدارة  - جيويل   .PROPRIETORSHIP L.L.C

الواحد ذ.م.م  
تعديل نشاط/ حذف خدمات التنظيف الداخلية للمباين )8121001( 

تعديل نشاط/ حذف خدمات تنظيف الصوامع الخزانات والصهاريج. )8121002( 
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل 
يوم واحد  من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة

 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة : ألتا سارتوريا لألزياء ذ.م.م 
رخصة رقم : CN- 1915775 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل رأس املال/ من 150000 إىل 50000 
تعديل إسم تجاري من /  ALTA SARTORIA FASHION ALL.C - ألتا 

 LTA SARTORIA INTERNATIONA سارتوريا لألزياء ذ.م.م إىل
L.L.C. - ألتا سارتوريا العاملية ذ.م.م

 تعديل نشاط/ إضافة استرياد )4610008( تعديل نشاط/ إضافة تجارة عامة 
 )4690018(

تعدل نشاط/ إضافة تجارة املالبس العسكرية - بالجملة )4641210( 
تعدل نشاط/ إضافة تجارة املالبس الرياضية - بالجملة )4641207( 

تعديل نشاط/ إضافة تجارة األدوات واللوازم العسكرية - بالجملة )4690011( 
التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
الدائرة  فإن  وإال  اإلعالن  هذا  نرش  تاريخ  من  يوما  ثالثون  خالل  االقتصادية 
املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة. 

  نوع الرشكة: رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
الشخص  رشكة  القوارب-  وتأجري  للخدمات  املغرية    : التجاري  االسم 

الواحد ذ.م.م  
احمد  السيد  مبنى   0  -  2  -  14 غرب،  ابوظبي،  الرشكة:جزيرة  عنوان   

الشيخ محمد احمد واخرين 
  CN-3820589 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:
1 - حل وتصفية الرشكة

كمصفي  قانونيون،   محاسبون  ورشكاه،  الهاميل  السادة/    تعيني   -  2
قانوين للرشكة بتاريخ  11-1-2022 وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية 
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :  2250026158  

تاريخ التعديل:   2022-11-17 
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 : كافترييا فالفل حارتنا-  رشكة الشخص الواحد ذ.م.م            

إلدارة  الصقر  مبنى   0  -  2  - غرب  ابوظبي،  جزيرة  الرشكة:  عنوان   

العقارات ذ.م.م 

  CN-2933839 :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    2022-1-11 بتاريخ   للرشكة 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم : 2205045093    

 تاريخ التعديل:   2022-11-17

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 :  ميكانيك الند-  رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

 عنوان الرشكة: تاجر ابوظبي 
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نيودلهي   )د ب �أ(- 

رغم اأن الواليات املتح���دة واليابان واأ�سرتاليا 

�ستكون جوهر اأي حتال���ف للدفاع عن تايوان 

يف مواجه���ة اأي غ���زو �سين���ي، ف���اإن منطقة 

املحيطني الهن���دي واله���ادئ  �سخمة ب�سكل 

ال ميكن اال�ستهانة ب���ه، وبالتايل فنجاح مثل 

هذا التحالف للراغبني ميك���ن اأن يتوقف على 

الدعم ال���ذي ميكن احل�سول علي���ه من حمور 

املتاأرجحني، وال���ذي ي�سم جمموعة من الدول 

ذات املوق���ع اال�سرتاتيجي لكنه���ا مرتددة يف 

التورط يف اأي �رصاع.

ويقول املحل���ل اال�سرتاتيج���ي االأمريكي هال 

براندز يف حتليل ن�رصته وكالة بلومربج للأنباء 

اإن الو�س���ول اإىل ا�ستخ���دام القواعد الع�سكرية 

يف الفلب���ني ورمبا يف كوري���ا اجلنوبية ميكن 

اأن ي�ساع���د الواليات املتحدة يف ح�سد قدراتها 

النارية الكب���رة. كما اأن ا�ستخ���دام املن�ساآت 

اللوجي�ستية يف �سنغافورة �سي�سهل  العمليات 

يف بحر ال�سني اجلنوبي.

يف الوق���ت نف�سه فاإن ال�سماح للطران احلربي 

االأمريكي بعبور اأجواء دول جنوب �رصق اآ�سيا، 

�سي�سمح للواليات املتحدة با�ستخدام  قاذفاتها 

طويلة املدى املتمركزة يف قاعدة ديجو جر�سيا 

يف احلرب.ولكي ت�س���ارك اأ�سرتاليا يف احلرب، 

�ستحتاج اإىل »موافقة على م�س�ض« من جانب 

اإندوني�سيا لل�سماح لكانربا با�ستخدام املمرات 

املالية الأرخبيل اإندوني�سيا وجمالها اجلوي.

وي�سيف براندز  اأن كل هذه الدول تخ�سى النزعة 

التو�سعية لل�سني. وكلها يف موقف جيد يتيح 

لها امل�ساعدة يف احت���واء اخلطر ال�سيني. يف 

الوقت نف�سه فكل هذه الدول لديها خماوفها من 

التورط يف �رصاع مع ال�سني. وينطبق هذا الكلم 

متام���ا على قوة مهم���ة يف منطقة املحيطني 

الهندي والهادئ وهي الهند التي مازال موقفها 

من اأي �رصاع يف تايوان حمل ت�ساوؤل.

 وميكن الق���ول اأن مركزية الهن���د يف ال�رصاع 

االأمريكي ال�سيني وا�سحة. فالهند قوة اإقليمية 

رئي�سي���ة  يف جنوب اآ�سي���ا واملحيط الهندي، 

وهما املنطقتان اللتان ت�ستهدف ال�سني التو�سع 

فيهما. كما اأن الهند عانت من البلطجة ال�سينية  

عرب احلدود امل�سرتكة ب���ني البلدين يف جبال 

الهيمااليا. ومنذ املواجهة امل�سلحة التي اأ�سفرت 

عن مقتل 20  جنديا هنديا يف حزيران/يونيو 

املا�سي، قال املحللون وامل�سوؤولون الهنود يف 

مقابلت مع براندز  اإن اأي اأوهام ب�ساأن �سيا�سات 

الرئي�ض ال�سيني �سني جني بينج  انهارت.

يف الوق���ت نف�سه، لن ت�ستطيع الهند وهي اأكرب 

دول���ة دميوقراطية من حيث ع���دد ال�سكان يف 

العامل، جتن���ب ال�رصاع الدائم ب���ني الواليات 

املتح���دة وال�س���ني، وال���ذي ي�سع���ه الرئي�ض 

االأمريك���ي ج���و باي���دن يف �س���ورة  ����رصاع 

اأيديولوجي بني الدميقراطية واال�ستبداد. كما اأن 

الهند باعتبارها رائدة يف العامل النامي، والذي 

اأ�سبح جم���ددا  �ساحة �رصاع جيو�سيرتاتيجي، 

متار�ض نفوذا دبلوما�سيا متزايدا اأي�سا.

وي���رى بران���دز الباح���ث املقي���م يف معه���د 

»امل�رصوع االأمريكي« واحلا�سل على الدكتوراه 

يف التاري���خ م���ن جامعة يي���ل االأمريكية، اأن 

الرئي�ض بايدن متفائل مبوق���ف الهند الأ�سباب 

وجيهة. فالهند ان�سمت اإىل حتالف رباعي ي�سم 

اأ�سرتاليا والياب���ان والواليات املتحدة  ي�سعى 

اإىل �سمان »املحيطني الهادئ والهندي منطقة 

حرة ومفتوحة«. كما  قالت تقارير اإن الواليات 

املتحدة قدمت للهند دعما ا�ستخباراتيا  اأثناء 

وبعد ال�رصاع الع�سك���ري مع ال�سني يف جبال 

الهيمااليا عام 2020.

كما ت�ستخدم الهند املناورات البحرية ومبيعات 

االأ�سلح���ة  لدول مث���ل اإندوني�سي���ا، لتعميق 

انخراطه���ا يف جنوب ����رصق اآ�سيا بطرق تعقد 

اخلطط ال�سيني���ة. وقال ك���ورت كامبل منظر 

ال�سيا�سة يف اإدارة بايدن اإن العلقات مع الهند 

»هي االأه���م بالن�سبة للواليات املتحدة خلل 

القرن احلادي والع�رصين«.

 ويحذر بران���دز من االندفاع يف التفاوؤل ب�ساأن 

الهند الأنها ميكن اأن تكون �رصيكا مرتددا و�سعب 

املرا����ض. الهند ال حتب االن�سم���ام اإىل حتالف 

ر�سمي مع وا�سنطن. ونقل عن فيجاي جوكايل 

وزير خارجية الهند ال�ساب���ق قوله اإن »الهند 

كب���رة للغاي���ة ولديها تاري���خ عريق وهوية  

كح�سارة عظيمة مبا يجعلها ال تقبل اأن تكون 

تابعة الأي طرف اآخر«.

كم���ا اأن حكومة رئي�ض الوزراء الهندي ناريندرا 

مودي  تفتقد الأي ارتباط عاطفي قوي باأي نظام 

دويل يف اخل���ارج. يف ح���ني اأن اعتماد الهند 

على اإمدادات ال�سلح والغاز الطبيعي الرو�سية، 

جعله���ا تتبنى موقفا ملتب�س���ا  ب�ساأن احلرب 

الرو�سي���ة �سد اأوكرانيا وه���و ما �سبب اإحباطا 

كبرا للم�سوؤولني االأمريكيني.

لذلك ي�سبح ال�سوؤال هو كيف �ستت�رصف الهند اإذا 

هاجمت ال�سني تايوان. رغم اأن الهند ال ت�ستطيع 

ح�سد قوة ع�سكرية كبرة يف �رصق م�سيق ملقا، 

فاإنه���ا تظل من الناحية النظري���ة قادرة على 

عمل الكث���ر. وياأمل امل�سوؤول���ون االأمريكيون  

يف �سماح الهند للق���وات االأمريكية با�ستخدام 

جزيرتي اأندامان ونيكوبار �رصق خليج البنغال، 

لت�سهيل وقف اإمدادات النفط اخلارجية لل�سني. 

كما ميكن للبحرية الهندية امل�ساعدة يف  منع 

ال�سف���ن ال�سينية من دخ���ول املحيط الهندي، 

ورمبا ي�ستطي���ع اجلي�ض الهندي ت�ستيت تركيز 

اجلي�ض ال�سين���ي بت�سخني املوقف يف منطقة 

الهيمااليا.  وحت���ى اإذا مل تقدم الهند م�ساعدة 

ع�سكري���ة، فاإنه ميكن االعتماد عليها يف ح�سد 

االإدانة الدبلوما�سية الأي هجوم على تايوان بني 

الدول النامية. وخ���لل االأزمة التي تلت زيارة 

رئي�سة جمل�ض النواب االأمريكي نان�سي بيلو�سي 

لتايوان يف اآب/اأغ�سط�ض املا�سي، اتهمت الهند 

ال�سني علنية ب� »ع�سكرة« م�سيق تايوان.

وللهن���د م�سالح كربى يف بق���اء تايوان حرة. 

كما اأن ال�سني  تعاين من �سعوبات جغرافيتها 

اال�سرتاتيجية،� حيث تواجه حتديات اأمنية برا 

وبحرا. واإذا ا�ستولت عل���ى تايوان، ف�ستح�سل 

على اأ�سبقي���ة  يف بحار اآ�سيا، وبالتايل  ميكن 

اأن ت�سب���ح بكني حمورا لت�سوية م�سكلتها مع 

الهند على االأر�ض.

وقال م�سوؤول دفاعي هندي يف مقابلة مع هال 

بران���دز  اإن الهند تتوقع اجتاه ال�سني للتو�سع 

جنوب���ا مبجرد  ح���ل م�سكلة تاي���وان. كما اأن 

عاملا تت�سجع فيه ال�سني على التو�سع، وجلوء 

الوالي���ات املتحدة وحلفائها الدميقراطيني اإىل 

ال�سلح يف اأي �رصاع حول تايوان �سيكون عاملا 

�سيئا بالن�سبة للهند. 

ورغم ذلك فل اأحد ي�سمن اأن تقدم الهند م�ساعدة 

كبرة ع�سكريا اأو دبلوما�سيا الأي حتالف موؤيد 

لتايوان. فالدعوات لقيم الدميقراطية امل�سرتكة 

وقواعد عدم العدوان، لن تكون  كافية الإقناعها 

مب�ساعدة تايوان باأي �سكل يزيد عما تفعله يف 

االأزمة االأوكرانية احلالية.  

�صرم �ل�صيخ )م�صر(  )د ب �أ( –

 ق����ال االأمني الع����ام االأمم املتح����دة اأنطونيو 

جوتري�����ض، اإن املفاو�سات من موؤمتر االأطراف 

يف اتفاقية االأمم املتحدة االإطارية ب�ساأن تغر 

املن����اخ، مب�����رص يف »حلظة حرج����ة« اليوم 

اخلمي�ض، قبل يوم من االختتام املقرر للقمة.

وما زالت اأط����راف املوؤمتر منق�سمة ب�ساأن عدد 

من الق�ساي����ا الرئي�سية وفقا جلوتري�ض، الذي 

حثها على »الت�رصف ب�رصعة« يف الوقت الذي 

تتفاقم فيه التاأثرات املناخية.

واأ�سار اإىل »انهيار الثقة بني ال�سمال واجلنوب، 

وبني االقت�سادات املتقدمة والنا�سئة«.

واأ�ساف: »لي�ض هذا وق����ت توجيه االتهامات. 

العامل يراقب وهن����اك ر�سالة ب�سيطة: اأ�سمدوا 

واأدوا العمل للو�سول اإىل نتائج«. 

ي�سار اإىل اأن دفع تعوي�سات عن االأ�رصار الناجمة 

عن تغر املن����اخ يف املناطق الفقرة من بني 

الق�سايا اخللفية يف قلب موؤمتر كوب 27. 

ووافق مبعوث����و املوؤمتر بالفعل عل����ى اإدراج 

الق�سي����ة، املعروف����ة با�سم متوي����ل اخل�سائر 

واالأ�رصار، على جدول االأعمال الأول مرة.

ولطاملا �سغطت الدول النامية من اأجل اإن�ساء 

اآلية مالية ملواجه����ة ال�رصر الناجم عن تغر 

املناخ يف الدول منخف�سة الدخل.

وقال جوتري�ض اليوم اإن اإبرام اتفاقية »طموحة 

وذات م�سداقية« ب�ساأن متويل اخل�سائر واالأ�رصار 

والدعم املايل للدول النامية هي مفتاح اإعادة 

بناء الثقة.

وذكر يف بيان �سحف����ي يف مقر انعقاد القمة: 

»انته����ى وق����ت احلديث عن متوي����ل اخل�سائر 

واالأ�رصار. نحن بحاجة اإىل اتخاذ اإجراء«.

وبدا اأن اتفاقا ب�ساأن االإنهاء التدريجي للوقود 

االأحفوري امل�رص باملناخ بعيد املنال يف موؤمتر 

االأمم املتح����دة للمناخ ك����وب 27 قبل يوم من 

اختتام املوؤمتر.

وكان هن����اك دعوات متزايدة للوقف التدريجي 

ال�ستخدام الوقود االأحفوري حتى تاأتي مكافحة 

التغر املناخي بنتائج. 

غ����ر اأن ن�سخة جدي����دة من م�س����ودة االإعلن 

اخلتامي ملوؤمتر املناخ قلل����ت من التوقعات 

بالتو�سل اإىل اتفاق مو�سوع����ي ب�ساأن الوقف 

التدريجي.وحث����ت امل�سودة الت����ي جاءت يف 

ع�رصين �سفحة، بني اأ�سي����اء اأخرى، على بذل 

جه����ود للوق����ف التدريجي ال�ستخ����دام الفحم 

وتر�سيد دعم الوقود االأحفوري.

ومل ت�����رص الوثيقة اإىل النفط والغاز وهو اإغفال 

خيب اآمال املدافعني عن البيئة.

 وان�سم����ت الدبلوما�سية الفرن�سي����ة لوران�ض 

توبيان����ا، التي ينظر اإليها باعتبارها مهند�سة 

اتفاقية باري�ض للمناخ لعام 2015، اإىل دعوات 

ممار�سة ال�سغط.

وقالت توبيانا يف وق����ت �سابق من اليوم يف 

�رصم ال�سيخ: »كف����وا عن النفاق والتمل�ض من 

الق�سايا احلا�سمة«.

واأ�سافت يف موؤمتر �سحفي: »يومان فقط وقت 

ق�سر للغاية بالنظر اإىل ما يجب حتقيقه«.

برلني  )د ب �أ(-

 خ���رج االآالف اإىل ال�سوارع يف اإيران يف 

�ساعة متاأخرة ليلة اخلمي�ض، يف موجة 

جديدة من االحتجاجات �سد ال�سيا�سات 

اال�ستبدادية للجمهورية االإ�سلمية.

وذكرت تقارير اأنه مت تنظيم احتجاجات 

يف ع����رصات املدن، بع�سه���ا، مت قمعها 

ب�سكل عنيف. ويف الكثر من االأماكن، مت 

فر�ض قيود على االإنرتنت. ووردت اأنباء 

عن مقتل عدة اأ�سخا�ض.

كان ن�سط���اء ق���د دع���وا اإىل التظاه���ر 

واالإ����رصاب ملدة ثلثة اأي���ام يف ذكرى 

القمع العني���ف الحتجاجات عام 2019 

املعروفة با�س���م ت�رصين الثاين/نوفمرب 

الدموي. وقتل املئات من املتظاهرين يف 

ذاك الوقت.

واندلعت اأحدث موجة من االحتجاجات 

قبل �سهرين ردا على وفاة ال�سابة الكردية 

االإيراني���ة مه�سا اأمين���ي. وكانت �رصطة 

االأخ���لق قد اعتقلت اأميني يف منت�سف 

اأيلول/�سبتم���رب النته���اك قواع���د الزي 

االإ�سلم���ي يف البلد . وتوفيت يف حجز 

ال�رصطة بعد اأيام ومت الت�سكيك يف �سبب 

الوفاة املعلن على نطاق وا�سع. 

 ويف وق���ت �سابق من ال�سه���ر اجلاري 

،اأ�س���ارت وكال���ة اأنباء ن�سط���اء حقوق 

االإن�سان )هرانا( ومقرها الواليات املتحدة 

اإىل اأن اأك���ر من 300 �سخ�ض على االأقل 

لقوا حتفهم حتى االآن يف االحتجاجات 

يف اإي���ران، مبا يف ذل���ك 47 قا�رصا و38 

ع�سوا من القوة االأمنية.

واأ�سافت الوكالة اأنه مت القب�ض على اأكر 

من 14 األف �سخ�ض. وقالت اإن املظاهرات 

امتدت اإىل اأكر من 130 بلدة عرب البلد.

ومل ي�س���در اأي بي���ان ر�سمي من جانب 

ال�سلط���ات االإيراني���ة بع���دد القتلى اأو 

امل�سابني اأو املقبو�ض عليهم.

وفر�س���ت الواليات املتح���دة واالحتاد 

االأوروب���ي عقوب���ات عل���ى �سخ�سيات 

قم���ع  ب�سب���ب  اإيراني���ة  وكيان���ات 

االحتجاجات.

تل �بيب  )د ب �(

) اأعلن���ت اإ�رصائي���ل عن،ت�سغيل ن�سخة 

حممولة على منت �سفينة من نظام القبة 

احلديدي���ة للدفاع اجل���وي بعد اختبار 

اأجرت���ه موؤخ���ًرا وزارة الدف���اع و�سلح 

البحرية .

يف بي���ان م�سرتك، قال���ت وزارة الدفاع 

و�س���لح البحرية اإن النظ���ام، املعروف 

با�سم »القبة �سي«، مت اختباره بنجاح 

ال�سه���ر املا�س���ي على م���نت الفرقاطة 

�سحيفة«تاميز  -6«،بح�س���ب  »�ساعر 

اأوف اإ�رصائيل« يف موقعها االإلكرتوين .

وتابع البيان »االختبار حاكى تهديدات 

حقيقية و�سمح ب�س���كل خا�ض للنظام 

باكت�ساف واعرتا�ض االأهداف بنجاح يف 

�سيناريوهات �سعبة«.

وا�سار البيان اإىل اأن »نظام القبة �سي هو 

اإ�سافة مهمة للقدرات الدفاعية للبحرية 

االإ�رصائيلي���ة يف جمموع���ة وا�سعة من 

املهام، مب���ا يف ذلك حماي���ة املناطق 

اال�سرتاتيجي���ة واملنطق���ة االقت�سادية 

اخلال�سة واحلفاظ على التفوق البحري 

االإقليمي الإ�رصائيل«.

وتت���وىل الفرقاطات اجلدي���دة من طراز 

�ساعر -6التابعة للبحرية مهام حماية 

من�سات الغ���از الطبيعي قبالة �سواحل 

اإ�رصائيل وطرقها امللحية.

وج���اء االإعلن عن ت�سغيل ن�سخة القبة 

�سي ، بعد مرور يوم على هجوم تعر�ست 

له ناقلة نفط تابعة ل�رصكة ميتلكها رجل 

االعم���ال اال�رصائيلي الري، عيدان عوفر 

قبالة �سواحل �سلطنة عمان.

وحملت اإ�رصائيل احلر�ض الثوري االإيراين 

امل�سوؤولية عن الهجوم.

ورجح���ت م�س���ادر اأمني���ة اإن »يكون 

الهجوم ن���اجت عن اإحب���اط طهران من 

املحاولة الفا�سلة لت�سفية رجل االعمال 

اال�رصائيلي، ايت�سيك مو�سيه، يف جورجيا، 

ويف م�سعى منها ل����رصف االنتباه عن 

االحتجاجات امل�ستمرة يف اإيران«، وفقا 

لهيئة البث اال�رصائيلي.

�إ�صر�ئيل: ت�صغيل ن�صخة من �لقبة �لحديدية على ظهر �صفينة�الآالف يخرجون �إلى �صو�رع �إير�ن في موجة جديدة من �الحتجاجات

جوتيري�ش يحث �لمتفاو�صين �لمنق�صمين في كوب 

27 على �لت�صرف ب�صرعة
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ال�سبت 19 نوفمرب  2022 � الع�دد 15200 
�أخبار وتقارير

نا�صطة �ألمانية تنتقد م�صودة بيان قمة 

حماية �لمناخ

م�شاركة حو�لي 750 �ألف �صخ�ش في 

يوم �لقر�ءة باألمانيا 

�صرم �ل�صيخ )د ب �أ(- 

انتقدت النا�سطة االأملانية يف جمال حماية املناخ، 

لويزا نويب���اور، ب�سدة امل�س���ودة احلالية للبيان 

اخلتامي ملوؤمتر املناخ العاملي يف م�رص.

وقالت النا�سطة يف حركة »اأيام اجلمعة من اأجل 

امل�ستقبل« يف ت�رصيح���ات لوكالة االأنباء  خلل 

القم���ة املنعقدة يف منتجع �رصم ال�سيخ  اجلمعة: 

»مل يت���م يف الوثيقة اخلتامية تو�سيح اأنه يجب 

التخل����ض التدريجي م���ن جميع اأن���واع الوقود 

االأحفوري. هذا يقول الكثر عن موؤمتر املناخ«.

وعلى الرغم من اأن امل�س���ودة التي ُن�رصت �سباح 

اليوم ت�سر اإىل نية التخل�ض التدريجي من الفحم، 

فاإنها مل ت�رص اإىل التخل�ض من النفط والغاز، اللذين 

ي�رصان اأي�سا باملناخ. وت�ساءلت نويباور يف اإ�سارة 

اإىل املفاو�سات الدولية: »من الذي ي�سع القواعد؟... 

هل هم اأف���راد جماعات ال�سغط ال� 630 يف قطاع 

االأحاف���ر اأم الدول املهددة باالنهي���ار اإذا توقفت 

اإمداداتها؟«.

ومت ت�سجي���ل املئات من اأع�ساء جماعات ال�سغط 

الت���ي تعمل ل�سالح قطاع النف���ط والغاز والفحم 

يف موؤمت���ر املن���اخ يف م����رص، وزاد متثيلهم يف 

ه���ذا املوؤمتر بن�سبة 25% مقارنة مبوؤمتر جل�سكو 

العام املا�سي، وفقا لتقييم اأجرته منظمة البيئة 

»جلوبال ويتن�ض«.

وال تتجاوز امل�سودة احلالية بيان املوؤمتر ال�سابق 

يف جل�سك���و )كوب 26( من ع���دة جوانب. وقالت 

نويب���اور اإن هن���اك خرباء يخ�سون حت���ى من اأن 

تكون القرارات اجلديدة اأدنى من م�ستوى �سابقتها، 

واأ�سافت: »�سيكون ذلك كارثة«.

يف املقاب���ل، اأ�سارت نويب���اور اإىل بارقة اأمل فيما 

يتعلق بتق���دم حمتمل يف متويل التعوي�سات عن 

االأ����رصار واخل�سائر املتعلقة باملناخ، حيث اتخذ 

االحت���اد االأوروبي موؤخرا خط���وة ل�سالح البلدان 

االأكر فقرا واملت�رصرة ب�سكل خا�ض، وقالت: »يجب 

هنا االإيفاء بااللتزامات«، م�سرة اإىل اأن هناك فقدان 

كبر يف الثقة لدى هذه الدول جتاه اأملانيا واالحتاد 

االأوروب���ي، موؤكدة ����رصورة االإن�س���ات اإىل الدول 

املت�رصرة وكفاحها من اأجل البقاء على قيد احلياة.

وباال�سرتاك مع ن�سط���اء �سنغاليني يطالب الفرع 

االأملاين حلركة »اأيام اجلمعة من اأجل امل�ستقبل« 

احلكومة االأملانية بوق���ف خطتها لل�ستثمار يف 

م�رصوع غاز يف ال�سنغال.

برلني  )د ب �أ(-

 اجلمعة، يف فعاليات يوم القراءة التا�سع ع�رص يف 

اأملانيا، كقراء اأو م�ستمعني.

واأعلن منظمو املب���ادرة اأن هذا العام اأي�سا حظي 

اأك���رب مهرجان للقراءة يف اأملانيا بدعم العديد من 

امل�ساه���ر. ومن بني اآخرين، �ساركت وزيرة االأ�رصة 

ليزا باوز ووزيرة الداخلية نان�سي في�رص وال�سحفي 

مركو دروت�سم���ان واملمثلة ناتالي���ا اأفيلون يف 

القراءة للأطفال.

وق���ال رئي�ض ال�سكك احلديدي���ة االأملانية، ري�سارد 

لوت����ض: »اأربعة من بني كل ع�رصة اأطفال نادرا ما 

يقراأون اأو ال يقراأون مطلقا. هذه هي نتيجة موؤ�رص 

القراءة لعام 2022. عرب يوم القراءة على م�ستوى 

اأملانيا نريد لف���ت االنتباه اإىل مدى اأهمية القراءة 

للأطف���ال بانتظام وبالت���ايل دعمهم يف حياتهم 

وتعليمهم يف امل�ستقبل«.

ويوم القراءة هو مبادرة ت�سارك فيها �سحيفة »دي 

ت�سايت« االأملانية االأ�سبوعية وموؤ�س�سة »ليزين« 

)ق���راءة( وموؤ�س�سة ال�س���كك احلديدي���ة االأملانية 

»دويت�سه ب���ان«. ومنذ عام 2004 تهدف املبادرة 

�سنويا اإىل اإبراز اأهمية القراءة.

ويف �سي���اق مت�سل، دعت وزيرة التعليم االأملانية 

بيتينا �ستارك-فات�سينجر اإىل القراءة للأطفال يف 

�سوء �سعف مهارات القراءة لدى العديد من تلميذ 

املرحلة االبتدائية. وقالت الوزيرة يف ت�رصيحات 

لوكالة االأنباء االأملانية )د.ب.اأ(: »من خلل قراءتنا 

للأطفال، فاإننا ندعم تطورهم املدر�سي وال�سخ�سي 

ونق���دم م�ساهمة قيمة يف حتقي���ق تكافوؤ الفر�ض 

وامل�ساواة يف التعليم يف اأملانيا«.

وكان موؤ�رص التعليم االأملاين - وهو اختبار دوري 

ُيج���رى للتلمي���ذ يف الف�سل الدرا�س���ي الرابع - 

اأظه���ر موؤخرا م�سكلت متزاي���دة لدى التلميذ يف 

الريا�سيات واللغة االأملاني���ة، وتدهور وا�سح يف 

مهاراتهم احل�سابية واللغوية عند املقارنة بتلميذ 

من نف�ض ال�سن قبل ع�رصة اأعوام.

 واأظهر املوؤ�رص اأن نحو ُخم�ض التلميذ مل يتجاوزوا 

احل���د االأدنى من املعاي���ر يف مه���ارات القراءة 

واال�ستماع واحل�ساب. وقال���ت الوزيرة: »يجب اأن 

ن���درك اأن هذا يتعلق مب�ساألة اأ�سا�سية: القدرة على 

القراءة بطلقة على وجه اخل�سو�ض تعد اأكر اأهمية 

من اأي مهارة اأ�سا�سية اأخرى يف امل�سار التعليمي 

باأكمله وبالتايل يف احلي���اة اأي�سا. نحن بحاجة 

ما�سة هنا اإىل عك�ض االجتاه«

�لمحلل �ال�صتر�تيجي هال بر�ندز: �لهند حليف قوي متردد في لعبة �ل�صر�ع بين �أمريكا و�ل�صين

نيويورك )د ب �أ( -

 اأعلنت �رصكتا فايزر وبيونتيك بيانات جديدة 

ب�س���اأن جرعات معززة ثنائية التكافوؤ معدلة 

لتتواءم مع �سللتي »بي اإيه.4« و »بي اإيه. 

5« من اأوميكرون.

واأ�سارت ال�رصكت���ان اإىل اأن اجلرعة ت�ستدعي 

زيادة اأكرب يف حتييد عيارات االأج�سام امل�سادة 

مقارنة بلقاح كوفيد- 19 االأ�سلي الذي اأنتجته 

ال�رصكتان �سد هذه ال�سلالت الفرعية اجلديدة 

من اأوميكرون، ح�سبما ذكرت وكالة بلومربج 

للأنباء اأم�ض اجلمعة.

وزاد حتيي���د عيارات االأج�س���ام امل�سادة �سد 

ال�سلالت الفرعية اجلديدة من اأوميكرون مبقدار 

2ر3 اإىل 8ر4 اأمثال مقارنة بلقاح كوفيد- 19 

االأ�سلي الذي اأنتجته ال�رصكتان، بعد �سهر من 

تلقي جرعة تبلغ 30 ميكروجراما من اجلرعة 

املعززة ثنائي���ة التكافوؤ املعدلة لتتواءم مع 

�سللت���ي »بي اإي���ه.4« و »بي اإي���ه. 5« من 

اأوميك���رون.  وزاد حتيي���د عي���ارات االأج�سام 

امل�سادة �سد ال�سلالت الفرعية من اأوميكرون 

»ب���ي اإيه.4 .6« و »بي اإيه .2 75. 2« و »بي 

كيو. 1 .1« و »اإك�ض بي بي.1« مبقدار من 8ر4 

اإىل 1ر11 �سعف���ا مقارنة مب�ستويات ما قبل 

تلقي اجلرعة املعززة، وفقا للبيان. 

واأ�س���اف البيان: »بناء على ه���ذه النتائج، 

قد ت�ساعد اجلرع���ات املعززة ثنائية التكافوؤ 

املعدلة لتتواءم م���ع �سللتي »بي اإيه.4« و 

»بي اإي���ه. 5« يف توفر حماية حم�سنة �سد 

كوفيد- 19 ب�سبب �سللتي »بي اإيه.4« و »بي 

اإي���ه. 5« الفرعيتني باالإ�ساف���ة اإىل ال�سلالت 

الفرعية االأخرى«.

فايزر وبيونتيك:�لجرعة �لمعززة قد ت�صاعد في �لحماية 

من �شالالت �أوميكرون �لفرعية
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دبي-الوحدة:
كّرم ســمو الشــيخ منصور بن محمد بن راشد آل 
مكتــوم، رئيس مجلــس دبي الريــايض، الفائزين 
جلوب  جائــزة »دبي  من  عرشة  الثالثة  الــدورة  يف 
سوكر«، التي أقيمت ضمن فعاليات الدورة السابعة 
الــدويل عضو  عــرشة من مؤتمــر دبــي الريايض 
»مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العاملية«، الذي 
نظمه مجلس دبي الريايض تحت شعار »الطريق إىل 

البطوالت«.
راشد  بن  محمد  بن  منصور  الشــيخ  ســمو  وبارك 
آل مكتوم للفائزين بجائزة »دبي جلوب ســوكر«، 
مؤكداً عىل ســعادته باستضافة ممثيل اتحادات كرة 

اللعبة. القدم العاملية ونجوم 
وقــال ســموه يف تغريــدة عــر موقــع التواصل 

االجتماعي »تويرت«: »توجنا اليوم الفائزين بجائزة 
»دبي جلوب ســوكر« ضمن فعاليات مؤتمر »دبي 
الريايض الدويل«، الذي ينظمه مجلس دبي الريايض.. 
نبارك لجميع الفائزين، وســعداء باستضافة ممثيل 

اللعبة«. اتحادات كرة القدم العاملية ونجوم هذه 
وشــارك يف التكريم معايل مطر الطاير، نائب رئيس 
الريايض، بحضور ســعيد حارب، أمني  دبي  مجلس 
القيادات  الريــايض، وعدد مــن  دبي  عام مجلــس 

الرياضية والحكومية.
لنادي  السابق  التنفيذي  أدريانو غالياني، املدير  وفاز 
ميــان ونادي مونزا اإليطايل الحــايل بجائزة أفضل 
مســرية مدير تنفيذي، وفاز سريجيو راموس نادي 
باريس ســان جريمان بجائزة أفضــل مدافع، وتم 
منح جائزة أفضل مســرية العــب إىل كل من النجم 
الســابق،  الرازييل  املنتخب  نجم  روماريو  الرازييل 

سابقاً،  يونايتد  مانشســرت  نادي  نجم  روني  وواين 
وزالتان إبراهيموفيتش نجم نادي ميان حالياً، كما 
فــاز الاعب محمد صاح بجائزة أفضل العب، وفق 

استفتاء متابعي منصة »تيك توك«.
وفاز كريم بنزيما نجم نادي ريال مدريد اإلســباني 
العب، وفيكتور  أفضــل  بجائزة  الفرنيس  واملنتخب 
أوســيمني العب نادي نابويل اإليطايل بجائزة أفضل 
العب ناشئ، وأليكسيا بوتياس العبة نادي برشلونة 
اإلســباني بجائزة أفضل العبــة، وفلورنتينو برييز 
رئيــس ريال مدريــد بجائزة أفضــل رئيس نادي، 
وكارلو أنشــيلوتي مدرب نادي ريال مدريد بجائزة 
نادي تشــيليس  أفضل مدرب، وديدييه دروغبا نجم 
أفضل سرية  العاج ســابقاً بجائزة  ومنتخب ساحل 
العب، وتم منحهم الجائزة عن بعد لتعذر حضورهم 

الحفل الرتباطات خاصة.

ـــ
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نجم الكرة الهولندية ال�س��ابق يب�س��ر منتخب 
المغرب قبل كاأ�س العالم 2022

الكرة  نجــم  بور  دي  رونالــد  توقــع 
منتخب  الســابق، تتويــج  الهولنديــة 
العالم 2022 عىل  كأس  بلقب  الرازيل 
املباراة  الرتغــال، يف  منتخب  حســاب 
النهائية بملعب لوســيل 18 ديســمر 
بلوغ  يتوقــع  أنه  املقبــل، مشــرياً إىل 
النهائي  ثمن  الــدور  إىل  املغرب  منتخب 

للمونديال.
ملوقــع  حــوار  يف  بــور  دي  وقــال 
"Qatar2022"، قبــل أيــام مــن 
انطــاق الحــدث العاملــي املرتقب، إن 
مونديال قطر سيشهد أداء قوياً ملنتخب 
هولنــدا )البطل غري املتوج( الذي وصل 
إىل نهائــي كأس العالم 3 مرات دون أن 
يتمكــن من إحراز اللقــب، حيث توقع 

العب خط وســط منتخــب الطواحني 
الهولندية السابق، أن يحتل منتخب باده 
املركــز الثالث، بعد تصــدره املجموعة 
الســنغال،  منتخب  األوىل، متفوقاً عىل 

حامل لقب كأس األمم اإلفريقية.
أياكس  الــذي لعب ألندية  الاعب  وقال 
أمسرتدام وبرشلونة ورينجرز: "سعدت 
املنتخب  أن  القرعة، وال شــك  بنتائــج 
بارتياح بوجوده ضمن  الهولندي يشعر 
نفس  يف  نكون  أيضاً، أن  املجموعة  هذه 
املجموعــة مع البلد املضيــف أمر رائع 
الدوحة  يف  أن عشــت  بعد  يل  بالنســبة 
لسبع ســنوات، ولكنني أرى أن هولندا 
دور  إىل  للتأهل  األقرب  والســنغال هما 

الستة عرش".

األرجنتيني  يغيــب 
س  ال نيكــو
مهاجم  غونساليس 
اإليطايل  فيورنتينــا 
نهائيــات  عــن 
قطــر  مونديــال 
2022 يف كرة القدم 
االصابــة،  بســبب 
منه  بدالً  واستدعي 
العب  كوريا  أنخــل 
مدريــد  أتلتيكــو 
اإلسباني بحسب ما 
اللعبة  اتحــاد  أعلن 

الخميس.
يف  االتحاد  وكتــب 
تويرت  حســابه عىل 
تماريــن  "خــال 

اليــوم، تعرض نيكوالس غونســاليس 
لتمــزق عضيل وُســحب من تشــكيلة 
املونديال. اســتدعى الجهاز الفني أنخل 

كوريا بدالً منه".
أملح  ســكالوني  ليونيل  املــدرب  وكان 
األربعاء عقب الفوز الودي عىل اإلمارات 

-5صفر يف أبوظبــي، إىل إمكانية إجراء 
تعديل عىل تشكيلة الـ26.

وعقــب املباراة الـــ36 توالياً من دون 
هزيمــة، قــال ســكالوني لصحيفــة 
إمكانية  "هناك  اإلســبانية  "سبورت" 
إلجراء تغيريات عىل تشكيلة الـ26 العباً 

لكأس العالم. سنرى ما سيحصل".

»بي اإن �سبورت�س« تنقل 22 مباراة 
دون ت�سفير 

ســتنقل قنوات "بي إن ســبورتس" الرياضية 22 
األوســط وشــمال  الرشق  يف  دون تشــفري  مباراة 
إفريقيا خال مونديال قطر 2022 لكرة القدم الذي 
ينطلق األحد، بحسب ما ذكر متحدث باسم املجموعة 

اإلعامية لوكالة فرانس برس الجمعة.
وقــال املتحدث باســم املجموعة القطريــة املالكة 
واألوسط  الرشق  يف  العالم  لكأس  الحرصية  للحقوق 
وشــمال إفريقيا، قبل يومني مــن انطاق املونديال 
األول يف بلد عربي "ســنبث 22 مبــاراة عىل الهواء 
بــني قطر  األحد  االفتتــاح  فيهــا  املفتــوح، بمــا 

واإلكوادور".
وتشارك أربع دول عربية يف كأس العالم 2022 هي 

قطر واملغرب وتونس والسعودية.
وبذلــك ســتبث 22 مــن 64 مباراة عــىل املحطة 
القطرية، بينما  للمجموعة  املشــفرة  غري  الرياضية 

ستكون املباريات األخرى عىل القنوات املشفرة.
وكانت الشــبكة أعلنت عن خطوة مماثلة يف نسخة 

2018 التي أقيمت يف روسيا.

اأبوظبي � وام :
 مع غياب أكثر من منتخب كبري 
التصفيات،  يف  اإلخفاق  بســبب 
خال  اإلصابات  موجة  وتفاقم 
اآلونة األخرية يف صفوف العديد 
لبطولة  املتأهلة  املنتخبــات  من 
2022، ســتفتقد  العالم  كأس 
هــذه النســخة مــن املونديال 
البارزين  النجــوم  مــن  العديد 
الذين يمكنهم تشــكيل أكثر من 

فريق كبري.
منتخبات  البطولة  هذه  وتفتقد 
كبــرية مثل إيطاليــا والنرويج 
من أوروبا وتشــييل وكولومبيا 
الجنوبية ومرص  أمريــكا  مــن 

والجزائر من أفريقيا.
وترصد يف هذا التقرير مجموعة 
مــن أبرز األســماء الغائبة عن 
مونديــال 2022 مــن مختلف 
ســواء  امللعب  ومراكز  صفوف 
كانــت لغيــاب منتخباتهــا أو 
بهؤالء  لحقت  التــي  لإلصابات 

النجوم يف الفرتة املاضية.
- جانلويجي دوناروما..

أخفق املنتخب اإليطايل يف التأهل 
العالم 2022 بعد  لبطولة كأس 
ســقوطه يف امللحــق األوروبي 
من  الوحيد  ليكــون  الفاصــل 
األوىل  العــرشة  املنتخبات  بــني 
يغيب  الذي  العاملــي  بالتصنيف 
بأنه  علمــا  النســخة  هذه  عن 
املايض  العام  منتصــف  يف  توج 
بلقب كأس أمــم أوروبا )يورو 

. )2020
اإليطايل،  املنتخــب  غياب  ومع 
العالم  ســتفتقد بطولــة كأس 
2022 واحــدا مــن أهم وأبرز 
خال  العالم  يف  املرمــى  حراس 
فرض  حيث  املاضية  الســنوات 
دونارومــا /23 عاما/ نفســه 
الحارس  ملواطنه  طبيعيا  امتدادا 
العماق جانلويجي بوفون لكنه 
باده عن  منتخب  مع  ســيغيب 
عىل  الثانية  للنســخة  املونديال 

التوايل.
وال تقتــرص الغيابات البارزة يف 
حراســة املرمى عــن املونديال 
ســتفتقد  حيث  دوناروما  عىل 
أكثــر من حارس كبري  البطولة 
الذي لم  آخر مثل ديفيد دي خيا 
لويس  قبل  باستدعاء من  يحظ 
للمنتخب  الفني  املديــر  إنريكي 

اإلسباني.
- ديفيد اأالبا..

العالــم  فيمــا ستشــهد كأس 
2022 مجموعــة مــن أبــرز 
الدفاع،  قلب  الاعبني يف مركــز 
من  واحدا  البطولــة  ســتفتقد 
النمســاوي  وهو  أيضا  أهمهم 

املســرية  صاحب  أالبا  ديفيــد 
مع  املاضية  السنوات  يف  املميزة 
وفريقه  األملاني  ميونــخ  بايرن 

الحايل ريال مدريد اإلسباني.
لفشــل  أيضا  أالبا  غياب  ويأتي 
املنتخب النمساوي يف التصفيات 
األوروبيــة املؤهلــة للمونديال 
حيــث حل رابعــا يف مجموعته 

بالتصفيات.
- ريي�س جيم�س..

اإلنجليزي  املنتخــب  يخــوض 
بطولة  فعاليــات  القــدم  لكرة 
أحد  العالــم 2022 وهو  كأس 
أقوى املرشــحني للمنافسة عىل 
اللقب بعــد فوزه باملركز الرابع 
2018 بروســيا  مونديــال  يف 
واملركــز الثاني يف يورو 2020 

منتصف العام املايض.
يف  ســيفتقد  الفريــق  ولكــن 
مسريته باملونديال لجهود العبه 
األيمن  الظهري  جيمــس  رييس 
تعرض  إصابة  بسبب  لتشيليس 
لها خال مســريته مــع ناديه 
من  اإلنجليزي  املنتخب  ستحرم 
أبــرز العب يف هــذا املركز رغم 
وجــود بدائل أخرى مميزة مثل 
ظهري  أرنولد  ألكســندر  ترينت 

أيمن ليفربول.
- اآندي روبرت�سون..

مع غياب املنتخب االســكتلندي 
العالم  مجددا عن فعاليات كأس 
امللحق  إخفاقه يف  2022 بسبب 
ســيكون  الفاصل،  األوروبــي 
األيرس  الظهري  روبرتسون  آندي 
لفريــق ليفربول اإلنجليزي من 

أبرز العبــي هذا املركز الغائبني 
عن املونديال.

- لوي�س دياز..

الكولومبي  املنتخــب  غياب  مع 
تصفيات  يف  إخفاقــه  بســبب 
املؤهلــة  الجنوبيــة  أمريــكا 
التــي  واإلصابــة  للمونديــال 
تعــرض لها الاعب، ســتفتقد 
 2022 العالــم  كأس  بطولــة 
واحــدا من أبــرز العبي مركز 
الجنــاح يف الفرتة املاضية وهو 
الكولومبــي لويــس دياز /25 

عاما/ العب ليفربول.
- بول بوجبا..

بــول بوجبــا /29 عاما/  لعب 
دورا بــارزا يف فــوز املنتخــب 
العالم  كأس  بلقــب  الفرنــيس 
مــن  وكان  بروســيا،   2018
خط  العب  يمنــح  أن  املنتظــر 
من  مزيــدا  فريقــه  الوســط 
الثقل والخــرة يف رحلة الدفاع 
نســخة  عر  العاملي  اللقب  عن 
حرمته  اإلصابة  لكنــه   2022
بعد  املباريات  يف  املشــاركة  من 
يونايتد  مانشســرت  من  عودته 
يف  يوفنتوس  السابق  فريقه  إىل 

صيف هذا العام.
- جنولو كانتي ..

فرنسا  منتخب  اإلصابة  حرمت 
أيضا من أحــد أبرز العبي خط 
الوسط يف العالم خال السنوات 
املاضية وهو نجولو كانتي العب 
خط  ليفتقد  اإلنجليزي  تشيليس 
عنرصا  الفرنيس  املنتخب  وسط 

مميزا ومهما للغاية خال رحلة 
اللقب العاملي. الدفاع عن 

- نيكولو باريال..
لعــب باريا /25 عامــا/ دورا 
اإليطايل  املنتخب  فــوز  يف  بارزا 
بلقب يــورو 2020 لكن غياب 
الفريــق عن مونديــال 2022 
ميان  انــرت  العــب  ســيحرم 
اإليطــايل من فرصة الســطوع 

والتألق عامليا.
- حممد �سالح..

كأس  بطولــة  تنطلق  عندمــا 
املرصي  العالم 2022، سيكون 
أبرز  مــن  عاما/   30/ صــاح 
الغائبني عن هذه  العالــم  نجوم 
البطولــة بعد إخفــاق املنتخب 
النهائــي  الــدور  يف  املــرصي 
الحاســم بالتصفيات األفريقية 
وخســارته  للمونديال  املؤهلة 
أمام املنتخب الســنغايل بركات 

الرتجيح.
وصنع صاح لنفسه تاريخا مع 
عىل  املرصي  واملنتخب  ليفربول 
مدار الســنوات املاضية وأصبح 
لكنه  العالــم  العبي  أبــرز  من 
 2022 مونديال  عن  ســيغيب 
بعدمــا لعب دورا بارزا يف قيادة 
للمونديال من  العودة  إىل  الفريق 

خال نسخة 2018 بالرازيل.
- �ساديو ماين..

بعدما لعب الدور األبرز يف قيادة 
النهائيات،  إىل  بــاده  منتخــب 
ســطوعه  املنتظر  مــن  وكان 
البطولة، جاءت  الفريــق يف  مع 
قبل  لها  تعــرض  التي  اإلصابة 
ميونخ  بايرن  فريقــه  مع  أيام 
ساديو  لتحرم  األملاني  بالدوري 
السنغايل  املنتخب  مهاجم  ماني 

من حلم املشاركة يف املونديال.
للعبة  الســنغايل  االتحاد  وأعلن 
ال  ماني  إصابــة  أن  البدايــة  يف 
التقييم يف ظل تمسك  تزال محل 
عنارصه  أهم  بمشاركة  الفريق 
يف البطولــة لكن األشــعة التي 
أجراها الاعب أكدت اســتحالة 
مشاركته مع الفريق يف املونديال 
نظرا لحاجته إىل إجراء جراحة.

- اإيرلنج هاالند..
صفــوف  إىل  انتقالــه  منــذ 
يف  اإلنجليزي  مانشسرت ســيتي 
املهاجم  العام، خطف  صيف هذا 
هاالند  إيرلنج  الشاب  النرويجي 
نجوم  أهم  من  األضواء وأصبح 
العالم بفضــل األهداف الغزيرة 
حققها  التي  القياسية  واألرقام 
ودوري  اإلنجليزي  الــدوري  يف 

أبطال أوروبا.

�سالح ومان��ي وهاالند يقودون ت�س��كيلة اأبرز 
الغائبين عن المونديال
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االأرجنتيني غون�سالي�س ين�سم اإلى قائمة 
المبعدين من المونديال

نيمار يمازح مي�سي: �ساأهزمك في 
نهائي مونديال قطر

مــازح النجم الرازييل نيمار زميله يف باريس ســان 
مييس، بالقول  ليونيل  الفرنيس، األرجنتيني  جريمان 
مونديال قطر 2022،  بطل  انه سيهزمه وســيكون 
تلغراف"  صحيفــة "ذي  مــع  مقابلة  خــال  وذلك 

الريطانية اليومية.
نيمار "نحن ال نتحــدث عن ذلك كثرًيا، لكن يف  وقال 
بعــض األحيان نتحدث عن إمكانيــة اللقاء يف نصف 
النهائي أو يف النهائي، أقول ملييس أنني سأكون البطل 

وسأهزمه ونضحك عىل ذلك".
وكشــف النجم الرازيــيل اّنه "يشــعر بحالة جيدة 
سعيًدا  وقًتا  ســعيد، وأقيض  جســدًيا" مضيفا "أنا 

للغاية يف النادي، لذلك أشعر باالستعداد الجيد".
يصــل املهاجم البالغ من العمــر 30 عاًما إىل قطر يف 
النادي  للموســم مع  بداية ممتازة  حالة جيدة بعــد 
البارييس، حيث ســجل اىل اآلن هذا املوسم 13 هدًفا 
مع 11 تمريرة حاســمة يف 19 مبــاراة بني الدوري 

املحيل ودوري أبطال أوروبا.

رونالدو يوؤكد تلقيه عر�ساً �سعودياً بمبلغ خيالي
رونالدو،  الرتغايل كريســتيانو  املهاجــم   أكد 
أحد  انترشت حول رغبة  األنباء التي  صحة كل 
األندية الســعودية يف التعاقد معه مقابل مبلغ 

مادي ضخم.
الســعودي:  العرض  وقال رونالدو عن رفضه 
سعيد  أنني  اعتقدت  صعبا، ولكني  كان  »األمر 
جدا هنا ألنني ما زلت قادرا عىل تسجيل الكثري 
مــن األهداف وأنا أؤمن بهــذه الحقيقة وأريد 
الوطني وحتى مانشســرت  املنتخب  مســاعدة 

يونايتد«.
وأضاف وفقــا ملوقع »جول«العاملي: »لكن لو 
لم تشــعر أن البيئة املحيطة لك ليست يف صفك 
إن عمري  للغاية، يقولون  األمور صعبة  تكون 

37 عامــا ولكني أطلب منهــم ذكر أي العب 
يقدم نفس مستوياتي يف هذا السن، أنا يف حالة 

التألق يف كأس العالم«. جيدة ويمكنني 
األندية  كان حقيقيــا، أحد  وتابع: »العــرض 
موسمني، لكن  مقابل  ضمي  عرض  السعودية 
الصحافة تســتمر يف قول القمامة املســتمرة 

حول عدم رغبة أحد يف التعاقد معي«.
وعن قيمة العرض بـ350 مليون يورو: »نعم 
الحايل هو عدم قبول  القيمة حقيقية وموقفي 

العرض حتى اآلن«.
يذكــر أن رونالــدو أكد يف حــواره مع بريس 
اللعب مــع يونايتد وال  مورغان، أنــه ال يريد 

يحرتم مدربه الحايل إريك تني هاغ.



دبي ـ وام:
 

رئيس  النعيمي  حميد  بن  راشد  الشيخ  بحث 
امس  لقائه  خالل  القدم  لكرة  اإلمارات  اتحاد 
لكرة  الياباني  االتحاد  رئيس  تاشيما  كوزو 
باتفاقية  الخاصة  العمل  خطة  سير   ، القدم 
التعاون الموقعة بين االتحادين وُسبل تعزيزها 

بما ُيحقق االستفادة الكاملة منها.
القدم  لكرة  الياباني  االتحاد  رئيس  أن  يذكر 
يتواجد مع منتخب بالده في اإلمارات استعدادا 

للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022.
، وحميد  الزرعوني  محمد  اللقاء هشام  حضر 
ومحمد  اإلدارة،  مجلس  عضوا  الطاير  أحمد 

عبدالله هزام الظاهري ، األمين العام لالتحاد.

18 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
الريا�سةالسبت ١٩ نوفمرب ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥٢٠٠

دبي - الوحدة:

تظاهرة  -السبت-  اليوم  ظهر  دبي  شواطئ  تشهد   
رياضية بحرية كبيرة مع إنطالق سباق دبي للقوارب 
من  الثانية  )الجولة  قدما   43 المحلية  الشراعية 
دبي  نادي  ينظمها  دبي 2023-2022( التي  بطولة 
السباقات  روزنامة  ضمن  البحرية  للرياضات  الدولي 

البحرية في الموسم الرياضي الحالي.
الدولي  دبي  نادي  في  المنظمة  اللجنة  وأكملت 
السباق  إلقامة  التجهيزات  كافة  البحرية  للرياضات 
الدوائر  من  النجاح  شركاء  مع  بالتنسيق  اليوم 
دائما  تسهم  والتي  الوطنية  والمؤسسات  الحكومية 
في إنجاح كافة الفعاليات التي ينظمها النادي ومنها 

سباق اليوم.
تمثل نخبة  اليوم 76 قاربا  المرتقب  السباق  ويجمع 
واللذين  والبحارة  والنواخذة  المالك  من  البحر  أهل 
السباق  في  األولى  المراكز  على  يتنافسون  سوف 
الكبار، كما  الثالثة  مع  التتويج  منصة  الى  والصعود 
نحو  السباق  في  التفوق  نقاط  لحصد  أيضا  يسعون 
التتويج بلقب بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 

43 قدما في موسمها الحالي.
إدارة  مدير  المري  سيف  محمد  السباق  مشرف  وأكد 
الدولي  دبي  نادي  في  باإلنابة  الرياضية  الشئون 
تقف  للسباق  المنظمة  اللجنة  أن  البحرية  للرياضات 
على كافة التقارير الواردة حول حالة البحر وسرعات 
وعدد  لإلرصاد  الوطني  المركز  عبر  المتوقعة  الرياح 
إقامة  أجل  من  المتخصصة  اإللكترونية  المواقع  من 
مبدأ  لتحقيق  وسعيا  الظروف  افضل  في  السباق 

السالمة للمشاركين.
وقال  محمد سيف المري ان موعد البداية تم تقديمه 
ليصبح بين الثانية عشرة والواحدة ظهرا وينتظر أن 
للقوارب  دبي  سباق  في  المشاركة  القوارب  تقطع 
عن  تزيد  مسافة  المحلية 43 قدما  اليوم  الشراعية 
مياه  عمق  في  البداية  نقطة  من  بحريا  ميال   15
شواطئ  قبالة  النهاية  خط  بإتجاه  العربي  الخليج 

جميرا .

الفجيرة ــ وام:

حمد  بن  محمد  الشيخ  سمو   استقبل 
الفجيرة،  عهد  ولي  الشرقي  محمد  بن 
رئيس  بالفجيرة،  الرميلة  قصر  في 
الشطرنج  مسائل  لحل  الدولي  االتحاد 
اتحادات  ورؤساء  فوجيلكيس  هاري 
بطولة  ختام  هامش  على  الشطرنج 
التي  الشطرنج  مسائل  لحل  العالم 

أقيمت تحت رعاية سموه في اإلمارة.
الفجيرة  عهد  ولي  سمو  ورحب 
وعمل  بجهودهم،  مشيًدا  بالضيوف، 
باستضافة  للبطولة  المنظمة  اللجنة 
والثقافة،  للشطرنج  الفجيرة  نادي 
الذهنية،  الرياضات  نشاط  تعزيز  في 
إمارة  مكانة  إلى  سموه  منّوًها 
الفجيرة في تنظيم المنافسات الدولية 
أنحاء  مختلف  من  واستقطابها 

المنطقة العربية والعالم.
وأكد سمو ولي عهد الفجيرة على دعم 
محمد  بن  حمد  الشيخ  السمو  صاحب 
حاكم  األعلى  المجلس  عضو  الشرقي 
تستضيفها  التي  للبطوالت  الفجيرة 
دولة  رؤية  يخدم  بما  الفجيرة  إمارة 
هذا  في  العالمية  وتوجهاتها  اإلمارات 

القطاع.
الشطرنج  اتحادات  رؤساء  وتقّدم 

عهد  ولي  سمو  إلى  والتقدير  بالشكر 
واهتمام  االستقبال،  على  الفجيرة 
كافة،  الرياضية  باأللعاب  سموه 

والفكرية منها خاصة.
الزحمي  سالم  سعادة  اللقاء  حضر 
الفجيرة،  عهد  ولي  سمو  مكتب  مدير 
رئيس  بركات  آل  عبدالله  والدكتور 
للشطرنج  الفجيرة  نادي  إدارة  مجلس 

والثقافة.

محمد ال�سرقي يلتقي روؤ�ساء اتحادات ال�سطرنج 
وي�سيد ببطولة العالم

اأبوظبي ــ الوحدة:

 ، السبت  اليوم  صباح  ينطلق 
تحت  الخيري،  زايد  ماراثون 
رعاية سمو الشيخ حمدان بن 
الحاكم  ُممثل  نهيان  آل  زايد 
الظفرة، وبتنظيم  منطقة  في 
الرياضي،  أبوظبي  مجلس 
عائدات  تخصص  حيث 
برنامج  لصالح  الماراثون 
األعضاء  وزراعة  التبرع 
األحمر  الهالل  يدعمه  الذي 

اإلماراتي.
مالية  جوائز  تخصيص  وتم 
إماراتي  درهم  مليون  قدرها 
الفائزين  انتظار  في  ستكون 
يبدأ  حيث  األولى،  بالمراكز 
من  10 كم  الـ  مسافة  سباق 
ونادي  إرث )فندق  فندق  أمام 
المسلحة  القوات  ضباط 
 7:30 الساعة  سابًقا( 
المشاركون  ويمر  صباحاً، 
أحد  الكبير  زايد  الشيخ  بجامع 
ومن  العالم  في  المساجد  أكبر 
أضخم األعمال المعمارية التي 
مدارس  مختلف  بين  تمزج 
عبر  اإلسالمية  العمارة 
الكرامة  واحة  ثم  العصور، 
يخلد  الذي  التذكاري  النصب 
األبرار  الوطن  شهداء  ذكرى 
بأرواحهم  جادوا  الذين 
للواجب  تأدية  الطاهرة 
سباق  يبدأ  فيما  الوطني، 
الساعة  كم   5 الـ  مسافة 
الـ  وسباق  صباحاً،   07:15

 07:00 الساعة  تمام  كم   3
صباحاً.

ويشهد الحدث المرتقب إقامة 
مهرجان احتفالي على هامش 
تراثية  خيمة  يضم  السباق 
والنهاية  االنطالق  نقطة  عند 
األنشطة  من  العديد  تضم 
والمنتجات  والفعاليات 
المميزة  الشعبية  والمأكوالت 
للمشاركين  ستقدم  التي 

والمتابعين.
مسافات  الماراثون  ويوفر 
قدرات  وجميع  تتناسب 
للجميع  يسمح  ما  المشاركين 

هدف  تحقيق  في  المساهمة 
الماراثون النبيل بدعم األنشطة 
المختلفة،  الصحية  والبرامج 
أيضاً ألصحاب  الفرصة  وتتاح 
والشلل  االعاقة  اصحاب  من 
فئة  الهمم  واصحاب  النصفي 
الهمم  وأصحاب  البتر  اعاقة 
المتحركة  الكراسي  على 
وأصحاب الهمم من األولمبياد 
الخاص، ما يعكس الدور الهام 
في  الهمم  أصحاب  يلعبه  الذي 

المجتمع.
جائزة  قيمة  رفعت  وقد 
مليون  لتصبح  الماراثون 

الفائزين  على  توزع  درهما 
والمسافة  الفئة  حسب 
صاحب  ويحصل  والسباق 
الـ  سباق  في  األول  المركز 
للمحترفين  المفتوح  كم   10
درهم،  على  25 ألف  والهواة 
لصاحب  درهم  ألف  و15 
الـ 5  سباق  في  االول  المركز 
للفائز  درهم  آالف  و10  كم، 
إلى  إضافة  كم،   3 الـ  بسباق 
جوائز أصحاب الهمم التي تبدأ 
وتتدرج  درهم  ألف   13 من 
العاشر  بالمركز  الفائز  حتى 

في السباق.

اليوم.. انطالق »ماراثون زايد الخيري« 
في اأبوظبي

راأ�س الخيمة ــ وام :
 

لكرة  األولمبي  الوطني  منتخبنا  تغلب 
القدم على نظيره منتخب كوريا الجنوبية 
بهدفين لهدف، في المباراة الودية األولى 
األول  على ملعب  التي جرت مساء أمس 
الحالي  معسكره  ضمن  اإلمارات،  نادي 

المقام في إمارة رأس الخيمة.
سجل هدفي المنتخب، محمد عبدالرحمن 

من ركلة جزاء، وأحمد فوزي.
المباراة  في  مجدًدا  المنتخبان  ويلتقي 
ذات  في  المقبل  األحد  يوم  الثانية  الودية 

الملعب.

منتخبنا الأولمبي يهزم كوريا الجنوبية ودياً 
بهدفين لهدف 

كاأ�س رئي�س الدولة لألعاب القوى تبداأ فعالياتها اليوم  
أبوظبي ــ وام:

السبت  اليوم  تنطلق   
فعاليات بطولة كأس رئيس 
ونساء  رجال  للعموم  الدولة 
ضمن  وشابات  وشباب 
أبوظبي  مهرجان  منافسات 
ينظمه  الذي  القوى،  أللعاب 
أللعاب  اإلمارات  اتحاد 
مجلس  مع  بالتعاون  القوى 

أبوظبي الرياضي.
من  األول  اليوم  ويتضمن 
رئيس  كأس  منافسات 
على  تستمر  التي  الدولة 
 14 إقامة  يومين..  مدار 
في  مختلفة  مسابقة 
المضمار، والوثب  منافسات 
في  والرمي،  والقفز، 
الثاني  اليوم  يتضمن  حين 
في  مسابقة   13 إقامة 
لمختلف  المسابقات  نفس 

المراحل السنية.
المهرجان،  في  ويشارك 
فعالياته  انطلقت  الذي 
غد  حتى  ويستمر  الجمعة 
والعبة  العباً   459 األحد، 
بواقع  نادياً،   16 يمثلون 
العبة،  و127  العباً   332

كأس  بطولة  في  يتنافسون 
رئيس الدولة، وكذلك بطولة 
والناشئين  لألشبال  النخبة 
تقام  التي  وإناث"  "ذكور 
نفس  ضمن  منافساتها 

المهرجان.
المنظمة  اللجنة  وأكملت 
التحضيرات  للبطولة 
الحدث  النطالق  والترتيبات 

وتم  أبوظبي،  في  المرتقب 
متواصلة  اجتماعات  عقد 
لتهيئة األجواء أمام الالعبين 
الجهود  لتعزيز  والالعبات 
اتحاد  بها  يضطلع  التي 
القوى  أللعاب  اإلمارات 
المطلوبة  األهداف  لتحقيق 
الوطنية  استراتيجيته  من 

للنهوض باللعبة.

ال�سراعية 43 قدماً تبحر في 
�سواطئ دبي اليوم

را�سد بن حميد ورئي�س التحاد الياباني 
يبحثان تعزيز العالقات

تحت رعاية حمدان بن زايد..

اأهمية  على  ي�سدد  جون�سون  مايكل  الأ�سطورة 
الم�ساركة في ماراثون اأدنوك

اأبوظبي - الوحدة:

األمريكي  األسطورة  حث 
بطل  جونسون  مايكل 
العالم 8 مرات والحائز على 
مرات،   4 األولمبي  الذهب 
اإلمارات  سكان  جميع 
خصوصاً  وأبوظبي  عموماً 
الحدث  في  المشاركة  على 
"ماراثون  الكبير  العالمي 
أدنوك أبوظبي 2022 " مع 
للسباق  التنازلي  العد  بدء 
الذي ينطلق في 17 ديسمبر 
نحو  أبوظبي، بمشاركة  في 

20.000 متسابق.
المعروف  جونسون  وشدد 
الحياة  أسلوب  عن  بدفاعه 
ممارسة  وفوائد  الصحية 
البدنية  للصحة  الرياضة 
والذهنية، كل فئات المجتمع 
في  المشاركة  أهمية  على 
الكبير  العالمي  السباق 
الرائعة،  الفرصة  واستثمار 
معدالت  عن  النظر  بغض 
مشيراً  البدنية،  لياقتهم 
فرصة  المشاركة  أن  إلى 
العالمي  بالسباق  لالستمتاع 

الكبير.

كونوا  جونسون:"  وقال 
أدنوك  ماراثون  من  جزءاً 
فاألمر  العام،  هذا  أبوظبي 
تحد  يشكل   أنه  فيه  الرائع 
تحديا  وأيضاً  اآلخرين،  مع 
فرصة  تضيعوا  فال  للذات، 
بدايته  من  فيه  المشاركة 

وحتى نهايته".

أن  "أدرك  قائالً:  وأضاف 
رياضية  حياة  نمط  تأسيس 
منتظمة  تمارين  ذات 
ولكن  صعب،  أمر  يومياً 
أشخاص  مع  التدريب 
ويجعل  أسهل  األمور  يجعل 
أفراد  بين  متبادال  التحفيز 

المجموعة".



 اأبوظبي-الوحدة:

الفورموال1 بفرصة مميزة   استمتع مشجعو 
وفريــدة خالل فعاليات الجولــة املفتوحة يف 
أتيحت  الفورمــوال1، حيث  صيانــة  منطقة 
الفورموال1  أداء فرق  عىل  متابعة  فرصة  لهم 
وكوادر امليكانيكيني وهم يعملون بجهد ودأب 
عــىل إعداد ســيارات الفورموال1 املشــاركة 
يف منافســات ســباق جائزة االتحاد للطريان 

الكربى للفورموال1 يف أبوظبي لعام 2022.
الستضافة  ياس  مرىس  حلبة  تســتعد  وفيما 
السباق الختامي من بطولة العالم للفورموال1 
مشــجعو  من 22 ســباًقا، شــارك  املكونة 
الفورمــوال1 من الكبار والصغــار يف الجولة 
عن  الصيانــة، واالطالع  منطقة  يف  املفتوحة 
الفورموال1 ومشــاهدة  ســيارات  عىل  قرب 
املنافســات  يف  مشــاركتهم  قبيل  الســائقني 

املقامة عىل مدار ثالثة أيام.

اأبوظبي-الوحدة:

اختتمــت الخميس املــايض الفعاليــة املجتمعية األوىل 
لـ”جولة املدارس”، وهــي املبادرة التي تنظمها رابطة 
املحرتفني اإلماراتيــة، ضمن أجندة فعالياتها املجتمعية 
املوســم، للرتويج  مدار  املتواصلة عــىل  والتســويقية 

ملسابقات املحرتفني واألندية املشاركة فيها.
وشــملت الفعالية إقامة منطقة للجماهري “فان زون” 
يف مدرســة اآلفاق بأبوظبي، عىل مــدار يومي األربعاء 
وترفيهية  رياضيــة  فعاليات  والخميــس، وتضمنــت 
الفئات  مختلف  مــع  التواصل  تعزيز  متنوعة، بهــدف 
العمريــة، والتفاعــل معهم، وتعريفهم باملســابقات، 
وتحفيزهم لحضور املباريات، حيث يتم إرشاك الطالب؛ 
الرابطة،  فعاليــات  واألعمار، يف  الجنســيات  كافة  من 
مختلف  يف  املدارس  زيارة  املقبلة  الفرتة  خالل  وتتواصل 

مناطق الدولة عىل مدار املوسم.
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الأوىل  املجتمعيــة  الفعاليــة  ختــام 
لـ»جولة املدار�س«

دبي-الوحدة:

من  عرشة  الســابعة  الدورة  حظيت 
الدويل” عضو  الريايض  دبي  “مؤتمر 
آل مكتوم  بن راشد  “مبادرات محمد 
من  عرشة  الثالثة  العاملية”، والدورة 
جائزة “دبي جلوب سوكر” باهتمام 
عاملي كبــري من القنوات التلفزيونية 
االلكرتونيــة  واملواقــع  والصحــف 

وحسابات التواصل االجتماعي.
العاملية  اإلعالم  وســائل  أولت  حيث 
نظمه  الذي  بالحــدث  كبرًيا  اهتماًما 
مجلــس دبي الريايض تحت شــعار 
وحرضه  البطــوالت”،  إىل  “الطريق 
بن  بن محمد  الشــيخ منصور  سمو 
راشــد آل مكتوم رئيس مجلس دبي 
الريايض، ومعــايل مطر الطاير نائب 
رئيس املجلس، وعدد من الشخصيات 

الرياضية.
وبلــغ عــدد املتابعني للحــدث أكثر 
مليار  بينهــم  من 1.3 مليــار، من 
منصة  عىل  الحدث  لوســم  مشاهدة 
املشاهدات  عدد  بلغت  توك، فيما  تيك 

نرشت  التي  القصــرية  للفيديوهات 
من 200  أكثــر  ذاتها  املنصــة  عىل 
مئات  جانب  مشــاهدة، إىل  مليــون 
املاليــني الذيــن تابعــوا الحدث عىل 
وفيسبوك  وتويرت  إنستغرام  منصات 
ويوتيــوب وغريهــا من حســابات 
للمؤسســات  االجتماعي  التواصــل 
مختلــف  يف  والالعبــني  اإلعالميــة 

القارات.
وأفردت العديد من الصحف والقنوات 
والعامليــة  األوروبيــة  واملواقــع 
مســاحات واسعة لتفاصيل جلسات 
وأجــواء توزيع الجوائز التي جمعت 
نخبــة من أملــع نجوم كــرة القدم 
)لقاء  والحاليني، ونــال  الســابقني 
التسامح( بني محمد صالح وراموس 
والتحية الحارة بينهما بحضور معايل 
مرص  يف  خاًصا  اهتماًما  الطاير  مطر 
أعادت  العالــم، حيث  دول  ومختلف 
تواصل  وحسابات  تلفزيونية  برامج 
نرش  إعالمية  ملؤسســات  اجتماعي 
اللقــاء الذي بثه مجلس  لقطات من 
الرسمية  الريايض عىل حساباته  دبي 
االجتماعي، حيث  التواصل  مواقع  يف 

واملشــاعر  اللقــاء بالحرارة  تميــز 
بعد  يأتــي  أنه  الوديــة، خصوًصــا 
فيها  تعرض  التي  الشــهرية  الحادثة 
هجمة  يف  اإلصابة  إىل  صــالح  محمد 
املدافــع راموس عام  مشــرتكة مع 
2018 واالتهامــات الواســعة التي 
طالــت املدافع اإلســباني بأنه تعمد 

إصابة النجم املرصي الكبري.
“نيوزبليــد”  صحيفــة  ونــرشت 
اللقاء تحت  عن  موضوًعا  الهولندية 
عنوان )نســيان وتسامح؟ سريجيو 
يمحيان  صــالح  ومحمد  رامــوس 
أوروبا ويرحبان  أبطال  حادثة دوري 
دبي(، وبدأت  يف  بحــرارة  ببعضهما 
الصحيفة الواســعة االنتشار مقالها 
أن  بمقدمــة ذكــرت فيهــا: “يبدو 
ســريجيو راموس ومحمد صالح قد 
دفنــا األحقاد. بعــد إصابة راموس 
أوروبا  أبطال  دوري  نهائي  يف  صالح 
2018، اندلــع بعــض التوتــر بني 
التوترات  هذه  أن  يبدو  الالعبني. لكن 
قد هدأت اآلن بعد أن التقى االثنان يف 
مؤتمر دبــي الريايض الدويل وجوائز 
ذلك  القــدم. أعقب  لكرة  غلوب  دبي 

تحية حارة”.
نجم  صــالح  محمد  الالعــب  وكان 
ليفربول  ونــادي  املرصي  املنتخــب 
أفضل  بجائــزة  فاز  قــد  اإلنجليزي 
العب وفق اســتفتاء متابعي منصة 
“تيــك توك”، حيــث حصل عىل 33 

مليون صوت من متابعي تيك توك.
العاملية  اإلعــالم  وســائل  أهم  ومن 
والحفل  املؤتمر  أخبــار  تناولت  التي 
اإليطالية،  ســبورت  ســكاي  قناتي 
كافة  نرشت  اللتني  ويوروســبورت 
الهواء  عىل  والحفل  املؤتمر  تفاصيل 
منهما  مقاطــع  ونــرشت  مبارشة 
عىل مواقعها االلكرتونية الرســمية، 
فيمــا خصصت صحيفتــي “أبوال” 
صفحات  الربتغاليتني  و”ريكــورد” 
لنرش حوار روي كوســتا نجم الكرة 
الربتغالية واملالعب اإليطالية ورئيس 
اكتشاف  جلســة  خالل  بنفيكا  نادي 
املواهب التــي عقدت يف مقر مجلس 
دبي الريايض ضمن فعاليات “مؤتمر 
أيًضا  الدويل”، ونرشت  الريايض  دبي 
وخورخي  كوســتا  روي  فــوز  عن 

مينديز بجوائز دبي جلوب سوكر.

اأكثر من 1.3 مليار متابع لموؤتمر دبي الريا�سي الدولي 
وحفل جلوب �سوكر

دبي-الوحدة:

اليوم  عرص  الســتار  يســدل 
الســبت عىل بطولــة الحبتور 
الشــهرية “نوفمــرب “ للبولو 
أربعة  مشــاركة  تشهد  والتي 
فرق هي غنتــوت وذئاب دبي 
استمرت  والتي  ام  وايه  والمار 
 6 وبهانديكاب  أســبوع  نحو 
جــول وتأهل يف نهايــة الدور 
دبي  ذئــاب  فريق  التمهيــدي 
اليــوم  النهائيــة  املبــاراة  اىل 
فيمــا ينتظر الجميع بشــغف 
ام  وايه  المار  بني  امس  مباراة 
يف  الثاني  الطرف  هوية  لتحديد 
يف  ستقام  والتي  الختام  مباراة 
عىل  مســاء اليوم  من  الرابعة 
للبولو  الحبتور  نــادي  مالعب 

والفروسية بدبي الند.
وكان فريق ذئاب دبي قد حقق 
عىل  ومســتحقا  صعبا  فــوزا 
وبخمسة  القوي  غنتوت  فريق 
أهداف  ثالثــة  مقابل  اهــداف 
مباراة مثــرية غلب عليها  بعد 
الطابع الفردي واألداء الدفاعي 
األهداف  عــدد  من  قلــل  مما 
مــن الفريقني حتــى انهما لم 
يســتفيدا من أخطاء بعضهما 
الجزائية  الرضبات  تنفيذ  خالل 

التي الحت لهما .
الذئــاب بــدأ املبــاراة بضغط 
اســتثمره  عنيــف  هجومــي 
الصاعد العائد بعد غياب حبتور 
تباعا  هدفني  بتسجيل  الحبتور 
األول  الشــوط  ليتصدر فريقه 
فريق  لاليشء ويتحرك  بهدفني 
الثانــي  الشــوط  يف  غنتــوت 

ىنــارص  الرباعــي  ويتعــاون 
ويوسف  املري  وعيل  الشاميس 
يف  وكولومبس  دســمال  بــن 
هجماتهــم التي اســفرت عن 
حركة  وشــل  التعــادل  ادراك 

الذئاب .
رجحت  فقد  الثالث  الشوط  اما 
مهارة  خوســتو كوينتو كفة 
ملعوبني  بهدفني  الذئاب  فريقه 
ينجح  الشوط  هذا  نهاية  ومع 
الشاميس يف احراز هدف فريقه 
تقدم  النتيجة  لتصبــح  الثالث 
ذئاب دبي بأربعة أهداف مقابل 

ثالثة لغنتوت .

ويدخل الفريقان الشوط الرابع 
منهما  كل  ويحــدو  واألخــري 
به  يدفع  نرص  تحقيق  يف  االمل 
يؤهله  فوز  عــىل  الحصول  اىل 
ان يكون طرفــا يف النهائي اال 
من  خاصة  اللعب  مجريات  ان 
الهدف  هذا  تحقــق  لم  غنتوت 
حيــث اقترص هذا الشــوط “ 
واحد  هــدف  “عىل  الحاســم 
للذئاب عزز به فوزه بخماسية 
عىل فريق غنتوت الذي سيلعب 
الرتضية  كأس  مبــاراة  اليوم 
امــام الفربق الخارس من لقاء 

االمي بني المار وايه ام .

الذئاب تغير على »غنتوت« بالخم�سة وتحجز 
مكانها في النهائي 

جولة منطقة �سيانة تفتح عالم الفورمول 1 
اأمام الجمهور

اأبوظبي-الوحدة:

ضمــن برنامــج “ذا كوتــش”.. زار 
وإداريي  مدربــي  من  معايشــة  وفد 
أندية أبوظبي االتحاد اإلســباني لكرة 
خوسيه  اســتقبالهم  يف  القدم، وكان 
فرانسيســكو مولينــا املديــر الفني 
لالتحاد، الذي اصطحب الوفد يف جولة 
للتعــرف عــىل املرافق التــي يضمها 
االتحاد، كغرف تبديل املالبس والعيادة 
الرياضية  االستشفاء والصالة  وغرف 
االجتماعات  وغرفة  واملطعم  الداخلية 

وغرفة تجمعات لالعبني وغريها..
حتى  تمتد  التــي  املعايشــة  وتتخلل 
24 من الشــهر الجــاري العديد من 
اإلســبانية،  لألندية  األخرى  الزيارات 
بما فيهــا أندية مدريد رايو فاليكانو، 
وليغانيس، وخيتايف، ريال مدريد، وبلد 
املخصصة  مدريــد  الوليــد، وأتليتكو 
القدم، وناديي  كــرة  وإداريي  ملدربي 
املخصصان  واســبانيول  برشــلونة 
الجماعية  األلعــاب  وإداريي  ملدربــي 

زيارة  املعايشة  تخللت  والفردية، كما 
لصحيفة ماركا اإلسبانية الشهرية.

من جانبه قال طالل الهاشــمي املدير 
التنفيــذي لقطــاع التطوير الريايض 
بمجلس أبوظبي الريايض: “يســعدنا 
برنامج  فوائــد  اآلن  نتلمــس من  أن 
وبرامجه  محاوره  كوتش( ضمن  )ذا 
تهدف  والتــي  بعنايــة،  املدروســة 
لتطويــر املنظومة الفنيــة واإلدارية 
يف أندية أبوظبــي، ورفدها بالتجارب 
االحرتافية التي تساهم يف إعداد كوادر 
مهنتي  مزاولة  مــن  يمكنها  مختصة 
أبوظبي  أنديــة  التدريــب واإلدارة يف 
الجماعية  واأللعــاب  القــدم  لكــرة 

التابعة لها”. والفردية واألكاديميات 
خطط  ضمن  املعايشة  وأضاف: “تأتي 
مجلــس أبوظبي الريــايض املتواصلة 
لتطوير الكوادر التدريبية وتعزيز قاعدة 
وأكاديميات  أنديــة  يف  االحرتايف  العمل 
عىل  حرصنا  مــن  أبوظبــي، انطالقا 
تقديم وتبني املبادرات الهادفة لتحقيق 
املزيد من املكتســبات لرياضة أبوظبي 

أداء  مســتويات  رفع  يف  واملســاهمة 
يقودنا  واإلدارية، ما  التدريبية  الكوادر 
لرتجمة الكثري من األهداف واملخرجات 

اإليجابية من الربنامج املبتكر”.
كل  املعايشــة  وفد  قائمــة  وتشــمل 
ابراهيم جاســم، محمد  مــن عبدالله 
املرزوقــي، خالد عيل  عبدالله حســن 
نارص  ســالم  الحمادي، عبدالله  جابر 
يوسف  محمد  عبدالله  نارص، أحمد  ال 
سعيد  عمر  عبدالله  الحمادي، ســعيد 
سعيد  عمر  عبدالله  باســليمان، عادل 
باسليمان، محمد عبدالله احمد، ابراهيم 
النوبي،  بالل  الحمادي ، عبداللــه  عيل 
محمد عيل عمر، عيل سلطان الرشجي 
احمد ، ســامي رمضان  ، إســماعيل 
الجابري، ومحمد  عاشور ، وليد سالم 
العبيــديل، وعبداللــه عيــيس املنهايل، 
ومحمد الهاشمي، ومحمد حمد محمد 
الشاميس، ومحمد العبد عبدالله العربي، 
القبيــيس، وبخيت  بخيــت  وصالــح 
عبدالحميد  ومحمد  الجســمي،  أحمد 

الحوسني.

معاي�سة لـ 23 مدرباً واإدارياً من اأندية اأبوظبي 
يف اإ�سبانيا

بطولة الحبتور للبولو تختتم اليوم 

كاأ�س دبي للبادل تتعاون مع حتدي 
دبي للياقة
دبي ــ الوحدة: 

أعلنت بطولة كأس دبي للبادل، البطولة السنوية لرياضة 
املضــارب األرسع نمواً يف العالم، عن تعاونها مع تحدي 
دبي للياقة لتوفري حصص تدريبية يف رياضة البادل دون 
مقابــل مدتها 30 دقيقة للمقيمــني والزوار لغاية 27 

نوفمرب يف 30 نادياً وأكاديمية عىل مستوى الدولة. 
وتتيح هــذه الحصص فرصة للراغبــني يف التعرف عىل 
اللعبة أو االرتقاء بأدائهم وقضاء وقت مميز بصحبة أحد 
بالتزامن  التي تشهد شــعبية متزايدة، وتأتي  الرياضات 
مع بطولة “دي بي ورلد” للبادل تنس ومنافسات الهواة 
التفاعلية.   املجتمعية  املبــادرات  من  مجموعة  جانب  إىل 
وُتقــام الــدورة الثانية مــن بطولة كأس دبــي للبادل 
بمــوازاة تحدي دبي للياقة، املبادرة التي أطلقها ســمو 
آل مكتوم، ويل عهد  الشــيخ حمدان بن محمد بن راشد 
دبي، رئيس املجلس التنفيذي، والذي يهدف إىل استقطاب 
عمــوم فئات املجتمع خــالل فعالياتــه الرياضية التي 
تستمر 30 يوماً بهدف تعزيز مستويات الصحة واللياقة 

للمارسني. 



تفقد  أن  بريطانية  شابة  كادت 
عينهــا من وراء خطأ بســيط 
تمثل باســتخدامها صمغا بيتيا 
بــدل القطرة العينيــة، ما أدى 
بجلدهــا،  رمشــها  اللتصــاق 
ليتمكن فريــق طبي الحقا من 

فتح عينها مجددا.
ليد  تدعى  التي  الشابة  وشاركت 
توك”،  منصة “تيك  عىل  قصتها 
بصمغ  لعينها  لصقها  ابتداء من 
إعادة فتحها من قبل  قوي حتى 
أنها  كذلك  ليــد  األطباء. وقالت 
أخطأت يف تناول العلبة الصحيحة 
حني استيقظت، وأرادت أن تقطر 
املعتــادة، فوقعت يدها  قطرتها 

خطأ عىل علبة صمغ.
ونــرت ليد صورهــا وعينها 

كانت  بينمــا  مغلقة  اليــرى 
تستلقي يف رسير املستشفى.

ملوقع “انــدي 100”  ووفقــا 
فتح  أوال  املمرضون  حاول  فقد 
إلذابة  مطرًيا  بإعطائها  عينيها 
حاولت  بعدها  ثم  الصمغ، ومن 
الغراء  انتقــاء  مختصة  طبيبة 
ملحاولة  بلطف  بعينهــا  املحيط 
فتحهــا ، وحني لــم ينجح ذلك 
قام  الفيديو  يوضــح  كما  أيضا 
الطاقــم الطبي بفتــح عني ليد 

باستخدام “أداة معدنية”.
    

تهــدد التغريات املناخية دلتــا نهر النيل يف 
مرص، والعديد من املناطق املشــابهة حول 
العالم، وقد خصص مؤتمر املناخ كوب 27 
بحماية  املرتبطة  القضايا  ملناقشة  جلسات 

دلتا األنهار.
ويف جلســة خاصة بالحلــول القائمة عىل 
الطبيعة لحمايــة دلتا األنهار أكدت وزيرة 
فؤاد  ياســمني  الدكتورة  املرصيــة  البيئة 
رضورة التكيــف مــع التغــريات املناخية 
النيل وتأمني حياة املاليني  لحماية دلتا نهر 
التغريات، مبينة  هذه  تبعات  من  الناس  من 
الجهــود املرصية يف هذا الشــأن من خالل 
بناء قاعدة اسرتاتيجية للتصدي لتغري املناخ 

بأهداف طويلة األجل حتى عام 2050 .
واســتعرضت وزيرة البيئة جهود التصدى 
بدأت مرص  املناخية، حيث  التغــريات  آلثار 
إعداد قاعدة قوية اسرتاتيجية وطنية تهدف 
لوضع حد لتغري املناخ بأهداف طويلة األجل 
املساهمات  حتى عام 2050، وأيضا خطة 
الوطنية املحددة 3030، وإعالن أول حزمة 
لهمــا، والبدء  التنفيذية  املروعــات  من 
املناخ  صندوق  مع  بالتعاون  مبكر  بنموذج 
الوطنية  األخــر لتحويل االســرتاتيجية 
إعالن  تم  اســتثمارية والتي  للمناخ لخطة 

املرحلة األوىل منها األسبوع املايض.
املوارد  وزير  ســويلم  هاني  الدكتور  وكان 
املائية والري قد أكد يف جلســة “الدلتاوات 
أن  املناخ  الســاحلية” بمؤتمــر  واملناطق 
حماية  مجــال  يف  مروعات  تنفــذ  مرص 
الشــواطئ وخاصة يف دلتا نهر النيل، حيث 

لحمايــة 210 كيلومرت  أعمال  تنفيــذ  تم 
مــن الســواحل املرصية وجــار العمل يف 
45 كيلومــرتات أخرى، باإلضافة ملروع 
“تعزيــز التكيف مــع التغــريات املناخية 
بالساحل الشــمايل ودلتا نهر النيل” والذي 
املناخ  تغري  آثار  مع  التكيف  لتحقيق  يهدف 
البحر  الســاحلية عىل طــول  املنطقــة  يف 

األبيض املتوسط.
من جانبه أوضح أستاذ الجيولوجيا واملوارد 
املائيــة يف جامعة القاهــرة عباس رشاقي 
التغري  لـ”ســكاي نيوز عربية” خطــورة 
املناخية  النيــل: التغريات  دلتا  عىل  املناخي 
تحدث طــوال تاريخ الكرة األرضية وحتى 
قبل ظهور اإلنســان، فالكرة األرضية تمر 
بفصول تشــبه الصيف والشتاء، لكن آخر 

اإلنسان  نشاط  زيادة  شــهدت  سنة  مئتي 
املساهم يف زيادة حرارة األرض.

بحــريات مثــل مريــوط وإدفــو الربلس 
بعد  املناخي  التغري  عن  ناجمة  هي  واملنزله 
دخول مياه البحر املتوســط لهذه األرايض 
املنخفضة وملئهــا باملياه. التأثري األبرز يف 
البحر املتوسط، حيث تتأثر الدلتا بطريقتني 
األوىل تآكل الشواطئ نتيجة اصطدام أمواج 
البحر بها، والثانية مرتبطة بزيادة نســبة 
امللوحة يف منطقة الدلتا ما يؤثر ســلبا عىل 

الرقعة الزراعية فيها.
هيئة  خمســني  قرابة  منذ  مرص  أنشــأت 
املشكلة  معالجة  وتتم  الشــواطئ  لحماية 
من خــالل وضع كتل خرســانية ملعالجة 

تآكل الشواطئ تمتص طاقة األمواج.

ماتت أنثى نمر يف مقاطعة مرزيسايد اإلنجليزية، بعد 
تعرضها للعض من قبل نمر ذكر خالل جلســة تكاثر 
شهرية، وهي  ســفاري  حديقة  يف  لإلرشاف  خاضعة 

ليست ضحيته األوىل.
وتعرضت آمور ســيندا، 14 ســنة، خالل جلســة 
التــزاوج للعض من قبل ذكر النمر مريون وتوفيت 

عىل الفور.
ويف عام 2018 عندما عاش مريون يف حديقة حيوان 

كوبنهاغن، أصاب أنثى نمر أخرى إصابة قاتلة.
أي عالمات  اكتشاف  يتم  لم  إنه  الجلسة  وقال مراقبو 

عدوانيــة من قبــل فريق الخرباء الخــاص بهم، وأن 
جلســات االختالط الســابقة عىل مدار عامني سارت 

بشكل جيد.
لها: “نحــن حزينون  بيــان  الحديقة يف  وقالــت 
لإلعالن عن خسارة سيندا، أصيبت بجروح قاتلة 
الذكر، مريون ، كجزء من  بنمرنا  أثناء اختالطها 

برنامج تربية أوروبي”.
وبســبب رسعة الحادث، لم يكــن هناك أي يشء 
يمكن القيام به للتدخل، وتوفيت ســيندا عىل الفور 

متأثرة بجراحها.

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

أعلــن موقع »تيكت ماســرت« املتخصــص يف بيع تذاكــر األحداث 
الرتفيهية اليوم إلغاء عملية البيع العام لبطاقات حفالت جولة تايلور 
ســويفت يف الواليات املتحدة، بعد األعطال الكثرية التي طالت عملية 

البيع املسبق للتذاكر.
وكتبت الركة عرب صفحتها عىل تويرت »بسبب ارتفاع الطلب بشكل 
الطلب«، ألغيت  لتلبية هذا  املتبقية  التذاكر  كبري وعدم كفاية مخزون 

البيع التي كان من املقرر أن تحصل الجمعة. عملية 
وأبدى مستخدمون استطلعت آراءهم وكالة فرانس برس امتعاضهم 
من هذا القرار، يف ظل انتظارهم طويال لحجز تذاكر لحضور الحفالت 

التي وصلت أسعارها إىل آالف الدوالرات.
ولم ترّد »تيكت ماسرت« عىل الفور عىل أسئلة وكالة فرانس برس.

وقالــت الركة إنها باعت مليوني تذكرة لنجمة البوب الثالثاء خالل 
البيع املسبق، وهو رقم قيايس لفنان يف يوم واحد. فرتة 

أعطت لجنة أمريكية تسعى الســتعادة موطن لألسماك املهددة باالنقراض 
أربعة سدود تقع عىل حدود  النهائية أمس الخميس إليقاف تشغيل  املوافقة 
كاليفورنيــا وأوريجون، وهي أكرب عملية إزالة للســدود يف تاريخ الواليات 

املتحدة.
ومن املتوقع أن تؤدي إزالة الســدود إىل تحســني صحة نهر كالماث، وهو 
الطريق الذي تســلكه أســماك ســلمون شــينوك وســلمون كوهو املهدد 
النهر، ومن حيث  التفريخ يف منبع  الهادي إىل مناطق  باالنقراض من املحيط 

تعود األسماك الصغرية إىل البحر.
وأصدرت لجنة تنظيم الطاقة االتحادية األمريكية أمرا بالتنازل عن تراخيص 

السدود واملوافقة عىل إزالة السدود.
ولطاملا كان املروع هدفا للعديد من القبائل األصلية التي عاش أسالفها عىل 
ســمك السلمون لعدة قرون، ولكن أسلوب حياتهم تعطل بسبب االستيطان 

األوروبي والطلب عىل تزويد الريف بالكهرباء يف القرن العرين.
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 أثــار مقطع فيديو تــم تصويره يف 
الدهشة  الصني  شمال  أغنام  حظرية 
عىل  انتر  أن  مشــاهديه، بعد  لدى 
وحري  اإلجتماعي  التواصــل  مواقع 

العلماء الذين عجزوا عن تفسريه.
أوائل  الفيديو  الذي جــرى تصويره 
مشــهدا  تضمن  الجــاري.  نوفمرب 
لقطيــع من األغنام تســري يف دائرة 
كاملة  يوًما  اثني عــر  ملدة  متصلة 

دون توقف.
 حيث كانــت األغنام تدور يف حركة 
الساعة  عقارب  اتجاه  يف  مســتمرة 
الصني  شــمال  يف  حظريتها  داخــل 
النــاس يف حالة من  يف مشــهد ترك 
أثناء محاولتهم  واالرتبــاك  الصدمة 
فهم الســلوك يف الفيديو الذي انتر 

صاحبة  هائلة. وأصيبــت  يرعــة 
األغنام بالذهول من ترصف قطيعها.

حديثها  يف  ميــاو  الســيدة  وقالــت 
الدائرية  الحركة  إن  املحــي  لإلعالم 
بــدأت ببضعة خراف فقــط قبل أن 
ينضم إليها أفراد آخرون من القطيع. 
ويف اللقطــات التي تم تصويرها من 
األغنام  مئات  رؤية  CCTV ، يمكن 

تتبع بعضها البعض يف دائرة.
منتصف  يف  األخرى  الخــراف  وتقف 
النهاية  يف  تقــرر  أن  دائــرة، قبــل 
االنضمــام إىل البقية، فيما بقي عدد 
وظل  الدائرة  مركــز  يف  منهــا  قليل 
صامتاً تماًمــا. وتم تصوير مقاطع 
الفيديــو الغامضة يف مدينة باوتو يف 

الداخلية يف 4 نوفمرب. منغوليا 
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أثارتأثارت هلع الناس وحيرة العلماء.. أغنام  هلع الناس وحيرة العلماء.. أغنام 
تسير بحلقة دائرية لـتسير بحلقة دائرية لـ1212  يومًا متواصلةيومًا متواصلة

الدلتا المصرية.. مخاوف من التغيرات المناخية 
والحكومة تتحرك
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تقدم أكرب موقع للتســوق عرب 
باعتذاره  نيوزيلندا  يف  اإلنرتنت 
لكتاب »كفاحي«  روج  أن  بعد 
هتلر  أدولف  النــازي  للزعيــم 

كهدية ألعياد امليالد.
وجرى تضمني الكتاب يف إعالن 
إنســتجرام، والذي  عرب منصة 
الهدايا  للعديد من خيارات  روج 
املتاحة عىل موقع »تريد مي«، 
بما يف ذلك الســرية الذاتية التي 
كتبها أدولف هتلر عام 1925.

آراء  تفاصيل  الكتــاب  ويرد 
وخططــه  السياســية  هتلــر 
تفوق  ووصف  أملانيا،  ملستقبل 
عن  اآلري« ودافــع  »العــرق 

إبادة اليهود.
وحســب وكالة األنباء األملانية 
كتاب  إعالن  ا” جــاء يف  ب  “د 
حذفه  تم  والــذي  »كفاحي«، 
الهدية  الحقــا، »اعثــر عــىل 
عىل  يحصلون  واجعلهم  املثالية 

ما يريدونــه حقا يف عيد امليالد 
.»!

»تريد  باســم  املتحدثة  وقالت 
مي« ســايل فينسون لصحيفة 
»ذا ســبني أوف« إن اإلعــالن 
نتج عن خطأ يف الخوارزميات.

فينسون  عن  الصحيفة  ونقلت 
أي  نرى  أن  نحــب  قولها: »ال 
سيئة  بتجربة  حظى  شــخص 

لحدوث  حقــا  ونأســف  معنا 
ذلك«.

األنواع  أنه »بهــذه  وتابعــت 
فريقنا  اإلعالنات، فــإن  مــن 
يبتكر نموذجا للتســويق ويتم 
من  تلقائيا  القوائــم  ســحب 
خالل خوارزمية. لم نختار هذا 
الكتاب بشكل منفرد لعرضه يف 

هذا اإلعالن«.

من أجل سمك السلمون.. أمريكا توافق على 
أكبر عملية إزالة للسدود في تاريخها

باعت مليوني تذكرة في يوم واحد .. وقف بيع 
تذاكر حفل تايلور سويفت لسبب غريب

شابة بريطانية تقطرصمغًا في عينها

الفــوىض يف مقــر  انتــرت 
“تويــرت” بعد أن “اســتقال” 
عقب  موظفيهــا  من  املئــات 
حدده  الــذي  النهائي  املوعــد 
إيلون ماســك لاللتــزام ببيئة 
عمل “متشددة” وأسبوع عمل 

مدته 80 ساعة.
رشكة “تويرت” إغالق  وأعلنت 
مبانــي مكاتبها خــالل األيام 
القليلة املقبلة، وتعطيل شارات 
يوم  حتــى  املوظفني  دخــول 
االثنني - حسبما ذكرته تقارير 

وسائل اإلعالم.
مــن  العديــد  عــرض  وتــم 
العبارات املعادية للمالك الجديد 

لـ”تويرت” مساء الخميس عىل 
الركة يف ســان  واجهة مقر 

فرانسيسكو.
وســائل  من  العديد  أن  ورغم 
اإلعالم أشــارت إىل أنه لم يتم 
التأكد من صحة مقطع الفيديو 
أنه حقق  املنترة، إال  والصور 

املشــاهدات، وشــارك  ماليني 
الصور  املستخدمني  من  العديد 
والفيديو عرب حســاباتهم عىل 

“تويرت”،
املعروضة  الرســائل  وشملت 
عــىل واجهات مبنــى الركة 
بأنه  ماســك  تصف  عبــارات 
“أعظم طفيــي”، و”ملياردير 
غري رشعي”، و”بثرة متقلبة”، 
الفصــل  مــن  و”مســتفيد 
إىل  باإلضافــة  العنــرصي”، 
“الدكتاتور” و”الرجل املتوسط 
املستوى” و”العنرصي التافه” 
العظمة”،  بجنــون  و”املصاب 

وغريها.

شتائم على واجهة مبنى »تويتر« .. »ملياردير غير شرعي« 
و»دكتاتور« و»عنصري تافه«

ليست ضحيته األولى.. نمر يقتل شريكته في موقف غريب

أكثر  من  الفــم  رسطان  يعترب 
شيوعا، التي  الرطانات  أنواع 
تستنفر الباحثني والعلماء للحد 
منهــا يف محاولة للتنبؤ ببعض 
منبها  تكون  قد  التي  املؤرشات 

مبكرا.
القرحة يف حد ذاتها  وال تمثــل 
يف  ستختفي  وغالبا  مشــكلة، 
عدم  قليلــة، لكن  أيام  غضون 
شائعة  عالمة  شــفائها، يعترب 

لرطان الفم.
أن  إىل  التحليــالت  وتشــري 
اإلحســاس الدائــم باأللــم أو 
التــورم يف الفم الذي ال يختفي 

هو أكثر األعراض شيوعاً.
إذا كنــت تعاني مــن ألم أثناء 
بالحرقان  إحســاس  أو  األكل، 
البلع،  يف  مشاكل  أو  املضغ  عند 

ذلك هو  الســبب يف  يكون  فقد 
رسطان الفم.

الناس من  الكثــري من  ويعاني 
رائحــة الفم الكريهة من وقت 
ذلك  يكــون  ما  وعــادة  آلخر 
الطعام، ولكن املصاب  بســبب 
بالرطــان، غالبا ما تكون له 

رائحة فم كريهة.
إىل جانــب هــذه األعراض، قد 
يعانــي املريض أيضا من تورم 
وجود  الشفة، أو  يف  سماكة  أو 
الفــم، أو صعوبة يف  كتلــة يف 
تحريك الفــك أو ألم يف األذن ال 

أيام قليلة. يزول يف غضون 

عالمات تحذيرية لتجنب أكثر السرطانات شيوعًا

موقع تسوق يعرض كتاب هتلر »كفاحي« كهدية 
ألعياد الميالد .. ثم يعتذر

تعترب النوبــة القلبية حالة طبية طارئة 
أعراضها  تظهــر  ما  وخطرية، وعــادة 
هناك  أن  األبحــاث  برعة. وأظهــرت 
شــهر من  قبل  تحدث  أن  يمكن  أعراض 

النوبة القلبية. حدوث 
باتشافا،  أنوشــكا  الدكتورة  وأوضحت 
وضيق  ألم  تشــمل  املعتادة  األعراض  أن 
وثقل، مما قد يشــري إىل أن عضلة القلب 

ال تتلقى ما يكفي من الدم.
صن”: “األعراض  لـ”ذا  باتشافا  وأضافت 
الدموية  واألوعية  القلب  ألمراض  األخرى 
التنفس وخفقان القلب،  قد تكون ضيــق 
والتعرق  القلق  إىل  يــؤدي  أن  يمكن  وهذا 
عن  باإلغماء، فضال  والشــعور  والدوخة 
ال  الجســم  أن  عىل  مؤرشات  التعب، كلها 

يحصل عىل ما يكفي من األوكسجني”.

النوبة القلبية.. أعراض يمكن أن تنبئ باإلصابة قبل شهر

بعد طرد ما�ضك ن�ضف موظفيه
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