
اأبوظبي-وام:

 أعلنــت وزارة الخارجية والتعاون الدولي 
عــن تفعيل الربــط اإللكترونــي لخدمات 
والخاصة  الدبلوماســية  الســفر  جوازات 
المشترك  التعاون  إطار  في  وذلك  والمهمة 
والجنســية  للهوية  االتحادية  الهيئــة  مع 
والجمــارك وأمــن المنافذ انســجاًما مع 
توجهات الحكومة الرشيدة للتحول الرقمي 
وتصميــم خدمات مشــتركة بين الجهات 
الحكومية لتعزيز منظومة تقديم الخدمات 
واختزال  المتعامليــن  رحلة  تطويــر  عبر 
الجــودة، عمًل  مســتوى  ورفع  الوقــت 
بمبدأ الحــرص الذي توليه الوزارة في ظل 
األهداف االســتراتيجية الرامية نحو توفير 

باقة من الخدمات المتميزة للمتعاملين.
وأشارت الوزارة إلى أنه جرى تعزيز مرونة 
التقديــم على الخدمة عبر زيــارة الموقع 
الرسمي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي 
باستخدام  أو   www.mofaic.gov.ae
 UAEMOFAIC للوزارة  الذكي  التطبيق 
من خلل خطوتين إلى ثلث خطوات فقط 

لتمكين السرعة والدقة في اإلنجاز 
أو  الدبلوماسية  الجوازات  الســتلم  وذلك 
الخاصــة أو المهمــة الجديــدة خلل يوم 
عمــل واحد في حال كانــت عملية إدخال 
البيانــات صحيحة، فيما ســتتيح الخدمة 
قريباً إمكانية اختيار المتعامل آللية استلم 
الجــواز عبر زيارة مقر الوزارة أو باختيار 

البريد السريع للتوصيل. خدمة 

اأبوظبي-وام:

الشــيخ  الســمو  صاحب   اســتقبل 
الدولة  آل نهيان رئيس  محمد بن زايد 
األربعاء فريق  الله" يــوم  "حفظــه 

القوات المسلحة النسائي للتسلق.
اللقاء الذي  ورحب ســموه ـ خــلل 
البحر ــــ بالفريق  قصــر  في  جرى 
خلل  بذلها  التــي  بالجهود  مشــيداً 
تتطلب  والتي  الرياضة  هذه  ممارسة 

مواجهة التحديات والصعوبات.
وتقديره  الوفد عن شــكره  وأعــرب 
للدعم الذي يحظى به الفريق من قبل 
الحكيمة  القيادة  سموه مثمنا اهتمام 
مختلف  في  اإلماراتية  المرأة  بتمكين 
واسعة  آفاقا  أمامها  فتح  ما  الميادين 

للمشاركة

الدوحة-)د ب اأ(:

نظيــره  اإلســباني  المنتخــب  ســحق   
األربعاء،  الكوســتاريكي 7 / صفر، يــوم 
بالمجموعة  األولى  الجولة  منافسات  ضمن 
القدم في قطر  العالم لكرة  الخامسة بكأس 
الهدف  أولمو  دانــي  2022. صصوســجل 
األول للمنتخب اإلســباني في الدقيقة 11، 
قبــل أن يضيــف ماركو أسينســيو الهدف 

الثاني في الدقيقة 21.
وفــي الدقيقة 31 ســجل فيــران توريس 
ذاته  اللعب  أن يضيف  الثالث، قبــل  الهدف 
الهــدف الرابع في الدقيقــة 54، ثم أضاف 
جافي الهــدف  الخامس بهدف في الدقيقة 
74، ثــم ســجل كارلوس ســولير الهدف 

السادس في الدقيقة 89، 

اأبوظبي-وام:

 أنهت فرق "شرطة أبوظبي" و"هيئة أبوظبي 
المروري  الحادث  مع  المدني" تعاملها  للدفاع 
الثلثاء على طريق سويحان  الذي وقع صباح 
قبــل جســر الشــامخة، حيث تلقــت غرفة 
الســاعة 8:00 من صباح  تمام  العمليات في 
الثلثــاء بلغاً يفيد بوقوع حادث مروري بين 

شاحنة ومركبة، اندلع على إثرها حريق.
وقد سارعت الجهات المختصة على الفور إلى 
التعامل  في  إجراءاتها  وباشرت  الحادث  موقع 
مع الحــادث والحريق وتغيير حركة الســير، 
المداخل  وتأمين  الطــرق  بإغلق  قامت  حيث 
اإلعلمية  المنصــات  والمخــارج، معلنة عبر 
اإلغلق  تفاصيل حركة  أبوظبي عن  لشــرطة 

البديلة. والمسارات 
على  والسيطرة  اإلطفاء  عمليات  واســتمرت 
الحريــق إلى ما يقارب الســاعة 11 صباحاً، 
ومــن بعدها بــدأت الفرق المعنيــة عمليات 
التي مازالت مســتمرة حتى اآلن، كما  التبريد 
باشرت تحقيقاتها التي أسفرت نتائجها الحقاً 
عن اإلعــلن عن وفاة قائــد المركبة، معربة 
عن تعازيها ألســرة المتوفي .. الفتة إلى عدم 

تسجيل أي إصابات أخرى .

اأبوظبي-وام:

 عزز سوق أبوظبي لألوراق المالية مكاسبه في ختام 
تداوالت يوم األربعاء وربح رأسماله السوقي ما يناهز 
21.8 مليار درهم وســط سيولة قياسية تجاوزت 3 
مليارات درهم بعد تنفيذ صفقات كبيرة على سهم "أي 
أند". وارتفع رأس المال الســوقي لألســهم المدرجة 
في ســوق أبوظبي لألوراق المالية إلى 2.54 تريليون 
درهم في نهاية جلســة اليــوم مقارنة بنحو 2.518 
تريليون درهم في نهاية جلسة أمس، بينما وصل رأس 
المالي  دبي  سوق  في  المدرجة  لألسهم  السوقي  المال 

إلى 581.9 مليار درهم.
واستقطبت األســهم المحلية سيولة بأكثر من 3.33 
مليــار درهم موزعــة بواقع 3.09 مليــار درهم في 
سوق أبوظبي و248.06 مليون درهم في سوق دبي، 
وجــرى التداول على نحو 479.4 مليون ســهم عبر 

تنفيذ ما يربو على 21 ألف صفقة.

�صنعاء-)د ب اأ(:

اليمن ، يوم  الحوثية فــي  الله  أنصار   أعلنت جماعــة 
األربعاء، مقتل ثلثة من ضباطها في معارك مع قوات 

الحكومة المعترف بها دوليا.
الحوثيين  باسم  األنباء )ســبأ( الناطقة  وذكرت وكالة 
أنــه "تم في العاصمــة صنعاء يوم األربعاء تشــييع 
جثامين شهداء الوطن والقوات المسلحة، العقيد معمر 
القللة، والنقيب علي حسين عفاش، والملزم  إبراهيم 

ثاني احمد حيدر معوضة". 
شــهداء  ارتقوا  أن " الثلثة  الحوثية  الوكالة  وأضافت 
وهم يدافعون عن الســيادة الوطنية"، في إشــارة إلى 
مواجهــات مع قوات الحكومة.  ولــم تتطرق الوكالة 
الضباط. يأتي  مقتــل  بخصوص  أخــرى  تفاصيل  إلى 
ذلك في الوقت الذي اســتمرت فيه المعارك بين القوات 
الحكومية والحوثيين في عدد من المحافظات، وســط 
مساع أممية ودولية متعددة لوقف التصعيد العسكري.

�ص��وق اأبوظبي يربح 21.8 مليار درهم 
و�صط �صيولة قيا�صية 

اإ�صبانيا ت�صحق كو�صتاريكا ب�صباعية 
في كاأ�س العالم 

مقتل ثالثة �صباط حوثيين في معارك 
مع القوات اليمنية 

اأبوظبي-وام: 

شــهد صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
الدولــة، وصاحب  نهيــان، رئيس  آل  زايد 
السمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
الوزراء  الدولــة رئيس مجلس  نائب رئيس 
حاكم دبــي، جانباً من جلســة التوجهات 

المستقبلية في قطاع التعليم، والتي عقدت 
ضمن أعمال االجتماعات السنوية لحكومة 
الثاني، وتحدث  يومهــا  في  اإلمارات  دولة 
آل  زايد  بن  الشــيخ عبدالله  خللها ســمو 
الدولي  والتعاون  الخارجيــة  نهيان، وزير 

التعليم والموارد البشرية. رئيس مجلس 

اأبوظبي-وام:

 حضر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس 
مجلس أمناء مؤسســة زايد بن سلطان آل نهيان 
لألعمال الخيرية واإلنسانية، وسمو الشيخ حامد 
التنفيذي وسمو  المجلس  آل نهيان عضو  بن زايد 
الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة 
مؤسسة زايد العليا ألصحاب الهمم وسمو الشيخ 

ذيــاب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس 
التنفيذي.. حفل االستقبال الذي اقيم يوم األربعاء 

في مجلس البطين بمناسبة زفاف 44 عريساً.
أبوظبي  مجالس  اقامته  الــذي  الحفل  حضر  كما 
بمكتب شــؤون المواطنين والمجتمع في ديوان 

الرئاسة عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

»تتمة ص 88««

»تتمة ص 88««

»تتمة ص 88««

ا�ص�تمرار عمليات الإغالق والتبريد 
لحادث طريق �صويحان - اأبوظبي
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التغير %ال�ص��ابقالحالي التغير%  ال�ص��ابقالحالي
 1.43   0.11  10,508.44 10,359.983,326.213,330.09

يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة أسسها را�ص��د بن عوي�صة  سنة ١٩٧٣م

اإطالق م�صروع قرى الإمارات بقيمة مليار درهم
أبوظبي-وام:

 تحت رعاية ســمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس 
أمناء مؤسســة زايــد بن ســلطان آل نهيان لألعمــال الخيرية 
اليوم  الرياضــي، تنطلق  واإلنســانية ، رئيس مجلــس أبوظبي 
للقوارب في  الدولي  أبوظبي  الرابعة من معرض  الدورة  الخميس 

قاعة المارينا الجديدة في مرسى أدنيك ورصيف أدنيك البحري.
يســتضيف المعرض - الذي يســتمر حتى 27 نوفمبر الجاري - 
مجموعًة من الفعاليات والعروض الســياحية التي توفر تجارب 
مميــزة لجميع الــزوار بما فيها بطولة الفليبورد يوم الســبت 
يقدمها  استعراضية  القوارب، وحركات  نماذج  المقبل، وعروض 
المل، ورحــلت مجانية  راشــد  المائية  للدراجات  العالــم  بطل 

بالقارب لجميع الزوار، إضافًة إلى الرياضات المائية المميزة.

دبي-وام:
آل مكتوم، نائب  الشيخ محمد بن راشــد  الســمو   شهد صاحب 
رئيــس الدولة رئيس مجلــس الوزراء حاكم دبــي "رعاه الله"، 
إطلق مشــروع "قرى اإلمارات" بقيمة مليــار درهم، والهادف 
إلــى تطوير نمــوذج تنموي مســتدام وخلق فــرص اقتصادية 
الكريمة. ويعد  والحياة  االجتماعي  االستقرار  تحقق  واستثمارية 
مشــروع "قرى اإلمارات" أول مشاريع مجلس اإلمارات للتنمية 
المتوازنة الذي يترأســه سمو الشــيخ ذياب بن محمد بن زايد آل 
نهيان، عضــو المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي، ورئيس مجلس 
إلى تطوير نموذج تنموي  المتوازنــة، والهادف  للتنمية  اإلمارات 
مســتدام وخلق فرص اقتصادية واســتثمارية تحقق االستقرار 

االجتماعي والحياة الكريمة. 

 معر�س اأبوظبي الدولي للقوارب ينطلق اليوم

نهي��ان وحامد وخالد بن زايد وذي��اب بن محمد يح�ضرون 
العر�س الجماعي الثامن في مجل�س البطين

رئي�س الدولة ونائبه ي�سهدان اختتام اأعمال الجتماعات ال�سنوية لحكومة الإماراترئي�س الدولة ونائبه ي�سهدان اختتام اأعمال الجتماعات ال�سنوية لحكومة الإمارات

»»طالع ص 3«
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بحثت ملفات التوطين وال�صراكات القت�صادية والتعليم والتكنولوجيا الرقمية والأمن ال�صيبراني 

عبدال�له بن زايد: األحقت اأبنائي بمدر�ضة حكومية وما ال اأقبله 
في تعليمهم لن نقبله الأبناء �ضعب االإمارات

اأبوظبي-وام:

 شــهد صاحب الســمو الشــيخ 
رئيس  نهيان  آل  زايــد  بن  محمد 
الله"، وصاحب  الدولة "حفظــه 
آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 
دبي "رعاه  الوزراء حاكم  مجلس 
أعمال  اختتام  األربعاء  يوم  الله" 
لحكومة  الســنوية  االجتماعات 
دولــة اإلمــارات 2022، التــي 
يومي 22 و23  مدار  ُعقدت على 
العاصمة  فــي  الجاري  نوفمبــر 

أبوظبي.
وقــال صاحب الســمو الشــيخ 
آل مكتوم " إن  محمد بن راشــد 
لحكومة  الســنوية  االجتماعات 
دولة اإلمارات ترسخ التزام جميع 
الحكومية  والهيئات  المؤسسات 
االتحــادي  المســتويين  علــى 
والمحلي بتنفيذ رؤية وتوجيهات 

صاحب الســمو الشيخ محمد بن 
الدولة، التي  رئيس  نهيان  آل  زايد 
تضمن تحقيق الرخاء واالستقرار 
والمواطــن، ورفع جودة  للوطن 
ازدهار  ومواصلة  ألبنائه،  الحياة 
مجتمعنا، وتدعم تنافســية دولة 
في  وعالمياً  إقليميــاً  اإلمــارات 
التنمية، وتعزز  مؤشرات  مختلف 
للمســتقبل  األجيــال  جاهزيــة 
بفرصــه وتحدياتــه ومتغيراته، 
ومستقبل  وطننا  مستقبل  ليكون 
أفضل  دائمــاً  اإلمــارات  أبنــاء 
بن  الله، وبرؤية محمد  بمشــيئة 
وعمل  واجتهاد  وبكفاءات  زايد.. 

أبنائها في الميادين كافة ".
الشيخ  الســمو  صاحب  وأضاف 
محمد بن راشد آل مكتوم " نتابع 
خلل اجتماعاتنا السنوية الحالية 
ما تحقق مــن إنجازات، ونناقش 

كفاءة الحكومات 

محمد بن زايد ي�ضتقبل فريق القوات الم�ضلحة الن�ضائي للت�ضلق  تفعيل الربط االإلكتروني مع »الهوية والجن�ضية« ب�ضاأن خدمات 
ة والمهمة« جوازات ال�ضفر »الدبلوما�ضّية والخا�ضّ

»»طالع ص 3«
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اأبوظبي-وام:

صاحب  لتوجيهــات  تنفيــذاً   
زايد  بن  محمد  الشــيخ  السمو 
الدولة "حفظه  آل نهيان رئيس 
الســمو  صاحب  ، ودعم  الله" 
الشــيخ محمــد بن راشــد آل 
الدولة  رئيــس  نائــب  مكتوم 

رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
"رعاه الله".. أعلن سمو الشيخ 
منصور بن زايد آل نهيان، نائب 
وزير  الــوزراء،  مجلس  رئيس 
ديوان الرئاســة، رئيس مجلس 
إدارة مجلس تنافســية الكوادر 
رواتب  دعم  اإلماراتية، زيــادة 
المواطنيــن في كل من القطاع 

وذلك  والمصرفــي،  الخــاص 
بهدف الحفاظ واستقطاب أكبر 
من  عمل  عن  الباحثين  من  عدد 
المواطنيــن وتشــجيعهم على 
العمل ضمن  خــوض تجــارب 
الخاص  القطــاع  مؤسســات 

والمصرفي بكافة مجاالته.

بتوجيهات رئي�س الدولة.. زيادة دعم رواتب 
المواطنين بالقطاع الخا�س  



:ΩGh-áª«ÿG ¢SCGQ

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

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

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

 QGófÉ°ùµdG  IOÉ©°S  ,AÉ©HQ’G  Ωƒj  ,óªfi  øH

 ájOÉ–’G É«fÉŸCG  ájQƒ¡ªL ÒØ°S ,QGó∏Øfƒ°T

 π°üæ≤dG ,±ÉØH ¬∏«Ñ«°S IOÉ©°Sh ,ádhódG iód

 »HO  ‘  ájOÉ–’G  É«fÉŸCG  ájQƒ¡ª÷  ΩÉ©dG

 ≈∏Y ΩÓ°ù∏d Éeób ¿Gò∏dG ,á«dÉª°ûdG äGQÉeE’Gh

.ójó÷G Éª¡∏ªY ΩÉ¡e Éª¡ª∏°ùJ áÑ°SÉæÃ √ƒª°S

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

 Éª¡d kÉ«æªàe ,ΩÉ©dG π°üæ≤dGh ÒØ°ùdG IOÉ©°ùH

 ÉÃ ,Éª¡∏ªY ΩÉ¡e AGOCG ‘ ìÉéædGh ≥«aƒàdG

 øjó∏ÑdG ÚH ¿hÉ©àdG äÉbÓY õjõ©J ‘ º¡°ùj

.ó©°üdG ∞∏àfl ≈∏Y Ú≤jó°üdG

 ,QGó∏Øfƒ°T QGófÉ°ùµdG IOÉ©°S qÈY ,Éª¡ÑfÉL øe

 Éªgôµ°T  ≠dÉH  øY  ,±ÉØH  ¬∏«Ñ«°S  IOÉ©°Sh

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

.∫ÉÑ≤à°S’G ø°ùMh áaÉ«°†dG Ωôc ≈∏Y

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ∞«°S ï«°ûdG ƒª°S ≥jôØdG ó¡°T

 á«∏NGódG  ôjRh  ,AGQRƒdG  ¢ù∏› ¢ù«FQ  ÖFÉf

 πNódG  …hP  Úµ“  ∫ƒM  á«eƒµM  á°ù∏L

 ájƒæ°ùdG  äÉYÉªàL’G  ∫ÉªYCG  øª°V  OhóëŸG

 á°üM ‹É©e Qƒ°†ëH 2022 äGQÉeE’G áeƒµ◊

.™ªàéŸG á«ªæJ IôjRh ó«ªM ƒH ≈°ù«Y âæH

 ó«ªM  ƒH  ≈°ù«Y  âæH  á°üM  ‹É©e  äócCGh

 OhóëŸG  πNódG  …hP  IÉ«M IOƒL õjõ©J  ¿CG

.á«æWh ájƒdhCG kÉ«YÉªàLGh kÉjOÉ°üàbG º¡æ«µ“h

 á«ªæàdG  á∏éY  ™aO  ¤EG  ≈©°ùf{  :âdÉbh

 πNódG …hP IÉ«M IOƒL Úµ“h á«YÉªàL’G

 ≈∏Y  IOó°ûe  ,zº¡d  ¢Uôa  ÒaƒJh  OhóëŸG

 äÉ¡÷G ÚH ÊhÎµdE’G §HôdG π«©ØJ IQhöV

 ™aÉæŸGh  äÉeóÿG  Ëó≤J  QGôªà°SG  ¿Éª°†d

 Úµ“{ :É¡«dÉ©e âaÉ°VCGh .z≥«bOh ÊBG πµ°ûH

 »°SÉ°SCG Qƒfi äGóYÉ°ùŸG øe øjó«Øà°ùŸG öSCG

.zº¡JÉ«M IOƒL iƒà°ùe õjõ©àd

 ‹É©e  ÖfÉL  ¤EG  ´ÉªàL’G  ‘  ∑QÉ°Th

 øY  ¿ƒ∏ã‡  ,ó«ªM  ƒH  ≈°ù«Y  âæH  á°üM

 OQGƒŸG  IQGRh  øe  πc  »gh  á«æ©ŸG  äÉ¡÷G

 äÉ°TÉ©ª∏d áeÉ©dG áÄ«¡dGh ,ÚWƒàdGh ájöûÑdG

 á«ªæàdG  ôFGhOh  ,á«YÉªàL’G  äÉæ«eCÉàdGh

.zá«∏ëŸG á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G

 äÉeóÿGh  ™aÉæŸG  ¿ƒcQÉ°ûŸG  ¢Vô©à°SGh

 ≈∏Y áeó≤ŸG á«YÉªàL’G äGóYÉ°ùŸG èeGôHh

 iƒà°ùe ™aQ ¤EG ±ó¡J »àdGh ,ádhódG iƒà°ùe

.øjó«Øà°ùŸG IÉ«M IOƒL

 πNódG  …hP  ºYO  ¿CG  ¤EG  ¿ƒcQÉ°ûŸG  QÉ°TCGh

 ,ájƒªæàdG  äÉjƒdhC’G  áeó≤e  ‘  OhóëŸG

 ¿ƒµJ ¿CG ‘ Ió«°TôdG IOÉ«≤dG ájDhôH øjó«°ûe

 ™ªàéª∏d kÉæ«µ“ ∫hódG π°†aCG øe äGQÉeE’G ádhO

 IÉ«M IOƒL π°†aCG ÒaƒJh ºYOh ,¬JÉÄa áaÉµH

.ádhódG ‘ ÚæWGƒª∏d

 ádhO  áeƒµ◊  ájƒæ°ùdG  äÉYÉªàL’G  ó© oJh

 ¬Yƒf  øe  ÈcC’G  »æWƒdG  AÉ≤∏dG  äGQÉeE’G

 πª©dG  ó«Mƒàd  ,á©eÉ÷G  á«æWƒdG  á°üæŸGh

 Újƒà°ùŸG ≈∏Y á∏eÉµàe áeƒ¶æªc »eƒµ◊G

 ” Ée á∏«°üM ¢Vô©à°ùJh ,»∏ëŸGh …OÉ–’G

 Oƒ¡÷G áaÉch ,á≤HÉ°ùdG ΩGƒYC’G ∫ÓN ¬≤«≤–

 ájDhQ  ≥«≤ëàd  ÉgRÉ‚EG  ”  »àdG  èeGÈdGh

 ±GógC’G  ¢ûbÉæJh  ,É¡JOÉ«b  äÉ¡LƒJh  ádhódG

 §£ÿGh  ,á∏Ñ≤ŸG  öû©dG  äGƒæ°ù∏d  IOóëŸG

 ¢SÉ°SC’G  ôéM  πµ°ûJ  »àdG  äÉ«é«JGÎ°S’Gh

 øe  ÌcCG  ácQÉ°ûÃ  ,2071  äGQÉeE’G  ájƒÄŸ

 á«eƒµ◊G äÉ¡÷G øe á«æWh á«°üî°T 500

.á«∏ëŸGh ájOÉ–’G

:ΩGh-ΩÓ°ùdG QGO

 …Òª◊G ÖjòdG ídÉ°U IOÉ©°S Ωqób 

 IQƒàcódG  ‹É©Ÿ  á«∏°üæ≤dG  IAGÈdG

 ¿hDƒ°ûdG  IôjRh  ¢ùcÉJ  Éæ«eƒZÒà°S

 ¥öT  ‘  ¿hÉ©àdGh  á«LQÉÿG

 ájQƒ¡ªL  áeƒµM  iód  É«≤jôaCG

 ¬æ««©J  áÑ°SÉæÃ  IóëàŸG  É«fGõæJ

 ‘  äGQÉeE’G  ádhód  kÉeÉY  kÓ°üæb

.QÉÑ‚R º«∏bEG

 ¤EG  ΩÉ©dG  π°üæ≤dG  IOÉ©°S  π≤fh

 ƒª°S  äÉ«–  AÉ≤∏dG  ∫ÓN  É¡«dÉ©e

 ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  ˆGóÑY  ï«°ûdG

 ,‹hódG  ¿hÉ©àdGh  á«LQÉÿG  ôjRh

 É«fGõæJ  Ö©°Th  áeƒµ◊  ¬JÉ«æ“h

 ‘  QÉgOR’Gh  Ωó≤àdG  øe  kGójõe

.áaÉc ä’ÉéŸG

 Oƒ¡÷G  πc  ∫òH  ¬JOÉ©°S  ócCGh

 ä’ÉéŸG ‘ ¿hÉ©àdG ¥ÉaBG ™«°Sƒàd

 äÉMƒªWh ídÉ°üe ≥≤ëj ÉÃ ,áaÉc

.Ú≤jó°üdG ÚÑ©°ûdGh øjó∏ÑdG

 ¢ùcÉJ  ‹É©e  â∏ªM  É¡ÑfÉL  øe

 ƒª°S  ¤EG  É¡JÉ«–  π°üæ≤dG  IOÉ©°S

 ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  ˆG  óÑY  ï«°ûdG

 »àdG  Ió«WƒdG  äÉbÓ©dÉH  Ió«°ûe

.É«fGõæàH äGQÉeE’G ádhO §HôJ

 É¡JÉ«æ“  øY  É¡«dÉ©e  âHôYCGh

 ìÉéædGh ≥«aƒàdÉH π°üæ≤dG IOÉ©°ùd

 OGó©à°SG  IócDƒe  ,¬∏ªY  ΩÉ¡e  ‘

 ºYódG  πc  Ëó≤àd  ÉgOÓH  áeƒµM

.¬eÉ¡e π«¡°ùàd

 ¢VGô©à°SG  AÉ≤∏dG  ∫ÓN  iôL

 äGQÉeE’G ádhO ÚH ¿hÉ©àdG ä’É›

 πÑ°S  åëHh  É«fGõæJ  ájQƒ¡ªLh

 ≥≤ëj  ÉÃ  ,Égôjƒ£Jh  Égõjõ©J

.ácÎ°ûŸG ídÉ°üŸG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ,»Ñ©µdG óªfi âæH IQƒf ‹É©e âªààNG 

 ádhódG ácQÉ°ûe ÜÉÑ°ûdGh áaÉ≤ãdG IôjRh

 IóëàŸG ·C’G ióàæŸ á©°SÉàdG IQhódG ‘

 QGóe ≈∏Y º«bCG …òdG ,äGQÉ°†◊G ∞dÉëàd

 øe  ∞dÉ–  ƒëf”  QÉ©°T  â–  Úeƒj

 á«fÉ°ùfEÉc kÉ©«ªL ¢ûjÉ©àæd :ΩÓ°ùdG πLCG

.á«Hô¨ŸG áµ∏ªŸÉH ¢SÉa áæjóÃ “IóMGh

 ájÉYQ  â–  ó≤Y  …òdG  çó◊G  ∫hÉæJ

 áµ∏ªŸG ∂∏e ¢SOÉ°ùdG óªfi ∂∏ŸG ádÓL

 ¿hÉ©àdGh  QGƒ◊G  õjõ©J  πÑ°S  á«Hô¨ŸG

 äÉaÉ≤ãdGh  äÉ©ªàéŸG  ∞∏àfl  ÚH

 á©°SGh  áYƒª›  Qƒ°†ëH  ,äGQÉ°†◊Gh

 øe ÚdhDƒ°ùeh á«ª°SôdG äÉ«°üî°ûdG øe

 ∞dÉ– ‘ AÉ°†YC’G  á«dhódG  äÉª¶æŸG

 ÚeC’G ºgRôHCG äGQÉ°†ë∏d IóëàŸG ·C’G

 ,¢ûjÒJƒL ƒ«fƒ£fCG IóëàŸG ·CÓd ΩÉ©dG

 ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  ,kÉ°ù«FQh  kGôjRh  40ƒëfh

 AÉëfCG  ∞∏àfl øe ∑QÉ°ûe  ∞dCG  Qƒ°†M

 ÉjÉ°†≤dG  øe  ójó©dG  Gƒ°ûbÉf  ,⁄É©dG

 äÉaÉ≤ãdGh  ¿ÉjOC’G  QGƒëH  á≤q∏©àŸG

 ¤EG ,∞æ©dGh ±ô£àdG ™æeh ,äGQÉ°†◊Gh

 øe  ójó©dG  ≈∏Y  Aƒ°†dG  §«∏°ùJ  ÖfÉL

 ájƒ¡dGh Iôé¡dÉH á≤∏©àŸG äÉYƒ°VƒŸG

 áëaÉµeh  ácÎ°ûŸG  º«≤dGh  çGÎdGh

 øjódG  ¢ù°SCG  ≈∏Y  Ö°ü©àdGh  õ««ªàdG

.ÉgÒZh äGó≤à©ŸGh

 áª∏c  ‘  »Ñ©µdG  IQƒf  ‹É©e  âdÉbh

 ‘ ¢û«©j ⁄É©dG EG ô“DƒŸG ∫ÓN É¡à≤dCG

 âfÉc  kAGƒ°S  äÉjóëàdG  øe  ÒãµdG  qπX

 øeC’G  hG  »NÉæŸG  Ò¨àdG  hCG  äÉYGõædG

 Ée  ¤EG  áaÉ°VEG  ,√É«ŸG  í°T  hCG  »FGò¨dG

 ≈∏Y äÉ©ÑJ øe ÉfhQƒc áëFÉL ¬àØq∏N

 qπc ¿CG ¤EG ágqƒæe ,äÉ©ªàéŸGh OÉ°üàb’G

 ‹hO ¿hÉ©J ¤EG  êÉà– äÉjóëàdG ∂∏J

.É¡FÉ¡fE’ »≤«≤Mh ™jöS πNóJh

 »≤«≤M πªY øe óH ’ :zÉ¡«dÉ©e âaÉ°VCGh

 ,ÉjÉ°†≤dG ∂∏J qπc á¡LGƒŸ »YÉªLh OÉLh

 Gò¡dh ,É¡d ádÉ©ah á«≤«≤M ∫ƒ∏M OÉéjEGh

 ≈∏Y ióàæŸG Gò¡H ÉæàcQÉ°ûe ‘ Éæ°UôM

 ÉgRôHCG  QhÉëŸG  øe  ójó©dG  ¢ûbÉæf  ¿CG

 »àdG äÉ°SÉ«°ùdG áæ°ùfC’ áë∏ŸG áLÉ◊G

 ,á«°ù«FôdG √ÉjÉ°†bh ¿É°ùfE’G áª«b »∏© oJ

 áaÉ≤ãdG  ¬eó≤J ¿CG  øµÁ Ée ≈∏Y õ qcôJh

 ká°UÉN ,øgGôdG ™°Vƒ∏d á«≤«≤M ∫ƒ∏M øe

 øjƒµàd ≈∏ãŸG á∏«°SƒdG »g áaÉ≤ãdG ¿CG

 øY kÓ°†a ,á«©ªàéŸGh ájöûÑdG §HGhôdG

 IOƒL …Ì oj …òdG »≤«≤◊G öüæ©dG É¡fCG

.zIÉ«◊G á«Yƒfh

 ÖMÉ°U IOÉ«≤H äGQÉeE’G ádhO ¿CG äócCGh

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

 ≈∏Y á°üjôM ,ˆG ¬¶ØM ,ádhódG ¢ù«FQ

 º«b  öûæd  á«ŸÉY  IQÉæe  ÉgQhO  AGOCG

 .. á«fÉ°ùfE’G IƒNC’Gh ¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG

 º«≤dG √òg ¿CÉH äGQÉeE’G ádhO ‘ øeDƒf

 á«ªæàdG  ≥«≤ëàd  á«°SÉ°SCG  õFÉcQ  πµ°ûJ

 ,äÉ©ªàéŸG  ‘  ΩGóà°ùŸG  QÉgOR’Gh

 ,⁄É©dG  ‘  ΩÓ°ùdG  ∫ÓMEG  ‘  º¡°ùJh

 IÉ«◊G  ‘  Üƒ©°ûdG  äÉ©∏£J  ºYOh

.zAÉNôdGh áÁôµdG

 √ÉŒ  äGQÉeE’G  ájDhQ  ¿CG  ≈∏Y  äOó°Th

 GOGóàeG ó©J πH ,ÆGôa øe äCÉJ ⁄ ΩÓ°ùdG

 áî°SGQ  á°SÉ«°Sh  è¡fh  á«é«JGÎ°S’

 QGƒ◊Gh  ¢ûjÉ©àdG  º«b  ¤EG  óæà°ùJ

 ¢ù°SDƒŸG ódGƒdG É¡°SôZ »àdG íeÉ°ùàdGh

 ‘  ¢ûjÉ©àJ{  :âdÉbh  ..  ójGR  ï«°ûdG

 IOó©àe äÉfÉjOh äÉaÉ≤K äGQÉeE’G ádhO

 kÉehO á∏gDƒeh IQOÉb É¡∏©L Ée ,áYƒæàeh

 ±ó¡J  IóFGQ  äGƒ£îH  πeC’G  áYÉæ°üd

 ÒµØàdGh äÉaÓÿG »Wh äGôJƒàdG áFó¡àd

.zÊÉ°ùfEG ≥aCÉH πÑ≤à°ùŸG ‘

 Aƒ°†dG  É¡àª∏c  ∫ÓN  É¡«dÉ©e  â£∏°Sh

 íeÉ°ùàdG  ºYO  ‘  ádhódG  IÒ°ùe  ≈∏Y

 ⁄É©dG  ‘  ΩÓ°ùdG  õjõ©Jh  ¢ûjÉ©àdGh

 É¡æe  ,á«°VÉŸG  çÓãdG  äGƒæ°ùdG  ∫ÓN

 á°ù«æµdG  ÉHÉH  ¢ù«°ùfôa  ÉHÉÑdG  IQÉjR

 PÉà°SC’G ÈcC’G ΩÉeE’G á∏«°†ah á«µ«dƒKÉµdG

 ∞jöûdG ôgRC’G ï«°T Ö«£dG óªMCG QƒàcódG

 á≤«Kh  ≈∏Y  ™«bƒà∏d  »ÑXƒHCG  IQÉeE’

 É k££fl âfÉc »àdGh ,á«fÉ°ùfE’G IƒNC’G

 øY äôªKCGh  ,¿ÉjOC’G  ÚH QGƒ◊G áaÉ≤ãd

 ,á«ª«gGôHE’G  á∏FÉ©dG  â«H  øY  ¿ÓYE’G

 É k°ù«æch  á°ù«æch  Gkóé°ùe  º°†j  …òdGh

 ádhO  ìÉ‚  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  ,É kjOƒ¡j

 ádhO 190 øe ÌcCG ¿É°†àMG ‘ äGQÉeE’G

 ±ó¡H  ,»HO  2020  ƒÑ°ùcEG  ‘  áª¶æeh

 ∫ƒ≤©dG π°UGƒJ ∫ƒM QƒëªàJ ájDhQ ≥«≤–

.πÑ≤à°ùŸG ™æ°Uh

 z¢SÉa  ¿ÓYEG{  Qó°UCG  ób  ióàæŸG  ¿Éc

 ¬aóg  ≥q≤M  çó◊G  ¿CG  ¤EG  QÉ°TCG  …òdG

 kÉeGõàdG äGQÉ°†◊G ∞dÉ– π©éH ¢ù«FôdG

 øµªààd ,á∏eÉ°T ±GógCÉH kÉ«≤«≤M kÉ«ŸÉY

 ,ÊóŸG ™ªàéŸG øe ºYóHh ,äÉeƒµ◊G

 ƒëf  Ωqó≤àJh  äÉjóëàdG  RhÉéàJ  ¿CG  øe

 äÉ©ªà› øª°V ∑Î°ûŸG ¢û«©dG ±GógCG

 á«ªæà∏d  kÉ≤«≤–  ,á›GOh  á«ª∏°S

.áeGóà°ùŸG

 πµ°ûJ á«gGôµ∏d IƒYO πc ¿ÓYE’G ¿GOCGh

 ,∞æ©dGh AGó©dGh õ««ªàdG ≈∏Y kÉ°†jô–

 áaÉë°üdG ´GƒfCG ∞∏àfl ∞«XƒJ ∫ÓN øe

 ò«ØæJh ™°Vh ¤EG áLÉ◊G ócCGh ,π°UGƒàdGh

 äÉ«é«JGÎ°SEGh  πªY  §£Nh  äÉ°SÉ«°S

 á«eÓYE’G  á«HÎdG  õjõ©àH  á∏°U  äGP

 íeÉ°ùàdG  º«b  öûfh  ,á«JÉeƒ∏©ŸGh

 .∫OÉÑàŸG ºgÉØàdGh ΩGÎM’Gh

:ΩGh-¬æH ΩƒæH

 ¿Ghô÷G óªfi øH óªMCG  ‹É©e ¢SCGôJ 

 íeÉ°ùà∏d  »ŸÉ©dG  ¢ù∏éŸG  ¢ù«FQ  ,

 íeÉ°ùà∏d »ŸÉ©dG ¢ù∏éŸG óah ΩÓ°ùdGh

 áeÉ©dG  á«©ª÷G  ´ÉªàLG  ¤EG  ΩÓ°ùdGh

 á«fÉŸÈdG  á«©ªé∏d  Ú©HQC’Gh  áãdÉãdG

 É«°SBG  ¥öT  ÜƒæL  ·CG  á£HGôd  á«dhódG

 ‘ ¬æH ΩƒæH ‘ äó≤Y â«dGh (AIPA)

.ÉjOƒÑªc

 èæ«g ‹É©e .. á«©ª÷G ´ÉªàLG ¢SCGôJ

 (NA) á«æWƒdG á«©ª÷G ¢ù«FQ ,øjôeÉ°S

 á©«aQ äÉ«°üî°T ¬«a ∑QÉ°Th , ÉjOƒÑªµH

 á«©ª÷Gh ñƒ«°ûdG ¢ù∏› øe iƒà°ùŸG

 ÚHhóæe ÖfÉéH , ÉjOƒÑªc ‘ á«æWƒdG

 á«fÉŸÈdG á«©ª÷G ‘ AÉ°†YC’G ∫hódG øe

 ,É«°SBG  ¥öT  ÜƒæL  ·CG  á£HGôd  á«dhódG

 ∞«°†ŸG ó∏ÑdG ±ƒ«°Vh ,áÑbGôŸG ∫hódGh

.áµjöûdG äÉª¶æŸGh

 „hóf êÒ°S IOÉ©°S ¢ù∏éŸG óah º°V

 , ¿ƒHÉ÷G øe ÜGƒædG ¢ù∏› ƒ°†Y ,ΩÉHhCG

.»µ°ù«ØdG ¿GQhR h

 πLCG  øe  É k©e  Ωó≤àdG{  ¿GƒæY  â–h

 áeGóà°ùŸG É«°SBG ¥öT ÜƒæL ·CG á£HGQ

 ìÉààaG  πØM  CGóH  záfôŸGh  á∏eÉ°ûdGh

 øe  á«Ñ«MôJ  ádÉ°SôH  áeÉ©dG  á«©ª÷G

 ∂∏e  ,ÊƒeÉ¡«°S  ΩhOhQƒf  ∂∏ŸG  ádÓL

 Ωƒ¡°ûJ  …É°S  ‹É©e  ≈≤dCGh  ..ÉjOƒÑªc

 áª∏c …OƒÑªµdG  ñƒ«°ûdG  ¢ù∏› ¢ù«FQ

 ¿ƒg  ‹É©e  ≈≤dCG  Éªc  ,ìÉààa’G  ∫ÓN

 áª∏c  …OƒÑªµdG  AGQRƒdG  ¢ù«FQ  Ú°S

 áª∏c ≈≤dCG Éª«a , ÚcQÉ°ûŸÉH É¡«a ÖMQ

 ¢ù«FQ  øjôeÉ°S  ≠æ«g  ‹É©e  ìÉààa’G

.ájOƒÑªµdG á«æWƒdG á«©ª÷G

 ¢ù∏éŸG  áª∏c  ‘  -  ¿Ghô÷G  ôµ°Th

 ô“DƒŸG ∫ÓN ΩÓ°ùdGh íeÉ°ùà∏d »ŸÉ©dG

 ≈∏Y ÉÑ©°Th ÉfÉŸôHh IOÉ«b ÉjOƒÑªc -

 ºgC’  ÉMöT  Ωóbh  ,ô“DƒŸG  áaÉ°†à°SG

 íeÉ°ùà∏d  »ŸÉ©dG  ¢ù∏éŸG  ∫ÉªYCG

 íeÉ°ùà∏d  ‹hódG  ¿ÉŸÈdGh  ,ΩÓ°ùdGh

.ΩÓ°ùdGh

 ÉjÉ°†b ºgCG  ≈∏Y Aƒ°†dG ¬«dÉ©e §∏°Sh

 »FGò¨dG  øeC’G  πãe  ‹É◊G  ÉföüY

 ±ô£àdG ™æeh , ΩÓ°ù∏d »°SÉ°SCG  •öûc

 ,  ΩÓYE’Gh  º«∏©àdG  ∫ÓN  øe  ∞«æ©dG

 ñÉæŸG Ò¨Jh ÜÉÑ°ûdG ±Gó¡à°SG á°UÉNh

 á«ŸÉ©dG äÉYGõædGh äGôJƒàdG ‘ πeÉ©c

 ™«ªL ¿Ghô÷G ÉYO Éªc . πÑ≤à°ùŸG ‘

 á«©ª÷G ‘ AÉ°†YC’G äÉfÉŸÈdG AÉ°SDhQ

 ÜƒæL  ·CG  á£HGôd  á«dhódG  á«fÉŸÈdG

 áÑbGôŸG äÉfÉŸÈdG AÉ°SDhQh É«°SBG  ¥öT

 »ŸÉ©dG ¢ù∏éŸG á£°ûfCG ¤EG ΩÉª°†fÓd

.íeÉ°ùà∏d ‹hódG ¿ÉŸÈdGh íeÉ°ùà∏d

 äÉfÉŸÈdG ƒ∏ã‡h AÉ°SDhQ á°ù∏÷G ö†M

 á«dhódG á«fÉŸÈdG á«©ª÷G ‘ AÉ°†YC’G

 »àdGh  É«°SBG  ¥öT  ÜƒæL  ·CG  á£HGôd

 ájQƒ¡ªLh É«°ù«fhófEGh …ÉfhôH âæª°†J

 ÚÑ∏ØdGh  á«Ñ©°ûdG  á«WGô≤ÁódG  h’

 ÉjOƒÑªch ΩÉæà«ah ófÓjÉJh IQƒaÉ¨æ°Sh

 ¿ÉŸÈdGh  Ú°üdGh  Góæch  ¢ShQÓ«Hh

 ÉjQƒch  ,¿ÉHÉ«dGh  óæ¡dGh  »HhQhC’G

 É«°ShQh  ¿Éà°ùcÉHh  èjhÔdGh  Üô¨ŸGh

.É«fGôchCGh á«böûdG Qƒª«Jh

 »ŸÉ©dG  ¢ù∏éŸG  ó¡°T  iôNCG  á¡L øe

 ‹hódG  ÊÉŸÈdG  óaƒdGh  íeÉ°ùà∏d

 ¿Ghô÷G ‹É©e á°SÉFôH ΩÓ°ùdGh íeÉ°ùà∏d

 ÊÉŸÈdG ¿hÉ©àdG øe ójóL πµ°T áeÉbEG

 h’  ájQƒ¡ªLh  ÉjOƒÑªc  äÉfÉŸôH  ÚH

.ΩÉæà«ah á«Ñ©°ûdG á«WGô≤ÁódG

 íeÉ°ùà∏d  »ŸÉ©dG  ¢ù∏éŸG  óah  CÉægh

 OÉ°TCGh  ..  áKÓãdG  äÉfÉŸÈdG  ΩÓ°ùdGh

 ¿ÉŸÈdG ƒ°†Y ¢Sƒ°S GQÉj IOÉ©°S Oƒ¡éH

 íeÉ°ùà∏d ‹hódG ¿ÉŸÈdG ƒ°†Y …OƒÑªµdG

 Gòg ìÉ‚EG ‘ √QhO ≈∏Y kÉ«æãe ,ΩÓ°ùdGh

.»îjQÉàdG RÉ‚E’G

 á«dhódG á«fÉŸÈdG á«©ª÷G ¿CG ¤EG QÉ°ûj

 »àdG  ,  É«°SBG  ¥öT  ÜƒæL  ·CG  á£HGôd

 âfÉc  ,  1977  ÈªàÑ°S  2  ‘  â°ù°SCÉJ

 ¥öT  ÜƒæL  ·CG  á£HGQ  kÉ≤HÉ°S  ≈ª°ùJ

 ”  ,  2006  ΩÉY  ‘h  ,(  AIPO)É«°SBG

 á«fÉŸÈdG  á«©ª÷G  ¤EG  É¡ª°SG  Ò«¨J

.É«°SBG ¥öT ÜƒæL ·CG á£HGôd á«dhódG

 á«dhódG  á«fÉŸÈdG  á«©ª÷G  πª©Jh

 áÄ«¡c  É«°SBG  ¥öT  ÜƒæL  ·CG  á£HGôd

 ·CG á£HGQ ‘ AÉ°†YC’G ∫hó∏d á«©jöûJ

 ≈∏Y ¿ƒHhÉæàj øjòdG É«°SBG ¥öT ÜƒæL

 ≈∏Y kAÉæH …ƒæ°ùdG çó◊G Gòg áaÉ°†à°SG

.∫hó∏d …óéHC’G Ö«JÎdG

:ΩGh-¢SÉa

 óFÉ≤dG √OGR É°TÉH ôµ°T zˆG áMÉª°S{ ó scCG 

 ΩƒªYh ¿Éé«HQPCG ‘ Úª∏°ùª∏d »MhôdG

 , Úª∏°ùŸG AÉªµM ¢ù∏› ƒ°†Y RÉbƒ≤dG

 ÖfÉL ¤EG á«bÓNC’G º«≤dG ¤EG ´ƒLôdG ¿CG

 π◊G  ƒg  ;á«dhódG  á«fƒfÉ≤dG  ÒjÉ©ŸG

 É¡¡LGƒj  »àdG  äÉjóëàdGh  äÓµ°ûª∏d

.Ωƒ«dG ÉæŸÉY

 ióàæŸG ∫ÓN ¬àª∏c ‘ ,¬àMÉª°S ∫Ébh

 ∞dÉëàd IóëàŸG ·CÓd ™°SÉàdG »ŸÉ©dG

 ¢SÉa  áæjóe  ‘  ó≤©æŸG  äGQÉ°†◊G

 Oƒ¡÷ÉH  IOÉ°TE’G  Öéj{  :  á«Hô¨ŸG

 ≈∏Y  É¡H  ΩÉ«≤dG  ºàj  …òdG  áª¡ŸG

 ÚH  ¿hÉ©àdG  Ú°ùëàd  ôHÉæŸG  ∞∏àfl

 πLCG øe ás«°SÉ«°ùdGh á s«æjódG äÉ«°üî°ûdG

 IƒNC’G á≤«Kh Éª«°S ’h ,¢ûjÉ©àdGh ΩÓ°ùdG

 ΩÉeE’G  á∏«°†a  É¡© sbh  »àdG  á«fÉ°ùfE’G

 ôgRC’G  ï«°T  ,Ö«£dG  óªMCG  .O  .CG  ÈcC’G

 ,Úª∏°ùŸG AÉªµM ¢ù∏› ¢ù«FQ ,∞jöûdG

 á°ù«æµdG  ÉHÉH  ,¢ù«°ùfôa  ÉHÉÑdG  á°SGóbh

.“2019 »ÑXƒHCG ‘ ,á«µ«dƒKÉµdG

 áØ∏àîŸG  äÉaÉ≤ãdG  ¢ûjÉ©J  ¿CG  í°VhCGh

 ÉfóYÉ°ùJ º¶YC’G ≥dÉÿG øe ájóg ƒg É k©e

 ¢†©ÑdG  Éæ°†©H  ≈∏Y  ±ô©àdG  ≈∏Y

 äÉjóëàdG  ¿CG  ¤EG  GÒ°ûe  ,π°†aCG  πµ°ûH

 ≥«©J  »àdG  á«∏ª©dGh  á«LƒdƒjójC’G

 ∂dP ‘ ÉÃ - Ú«dhódG øeC’Gh QGô≤à°S’G

 -  »bô©dGh  »æjódG  Ö°ü©àdGh  á«gGôµdG

.»ŸÉY ¥É£f ≈∏Y ójGõàJ

 ‘  Úª∏°ùª∏d  »MhôdG  óFÉ≤dG  âØdh

 QÉ°ûàfG ¿CG ¤EG RÉbƒ≤dG ΩƒªYh ¿Éé«HQPCG

 ÜÉ£ÿG óYÉ°üJh πeÉ°ûdG QÉeódG áë∏°SCG

 ;…hƒædG  ójó¡àdG  øe  ¿Gójõj  …ôµ°ù©dG

 ∫ƒ≤j ¿CG ‹hódG ™ªàéŸG ≈∏Y Öéj Gòd

 ,»æjódGh »bô©dGh »eƒ≤dG Ö°ü©à∏d z’{

 t¢†ëj …òdG  á«gGôµdG  ÜÉ£îH ójóæàdGh

 øe ô¡¶e u…CG ≈∏Yh ,∞æ©dGh ¿Ghó©dG ≈∏Y

 ájôMh øjódG AÉ£Z â– ±ô£àdG ôgÉ¶e

 ô£ÿG  Qó°üe  ¿CG  í°VGƒdG  øªa,  ÒÑ©àdG

 ¢VGôZC’ ¬eGóîà°SG IAÉ°SEG πH ,øjódG ¢ù«d

.á«°SÉ«°S

 ‘ ,Úª∏°ùŸG  AÉªµM  ¢ù∏› ∑QÉ°ûjh

 IóëàŸG ·CÓd ‹hódG ióàæŸG äÉ«dÉ©a

 ¢ùeCG  äCGóH  »àdG  ;äGQÉ°†◊G  ∞dÉëàd

 áµ∏ªŸÉH ¢SÉa áæjóe ‘ Úeƒj ôªà°ùJh

 øe ∞dÉ– ƒëf { :¿GƒæY â– á«Hô¨ŸG

 á«fÉ°ùfEÉc É k©«ªL ¢ûjÉ©àæd :ΩÓ°ùdG πLCG

 ¢ù∏éŸG  ó≤©j  ¿CG  Qsô≤ŸG  øeh  .zIóMGh

 ,ióàæŸG  ∫ÓN  Ωƒ«dG  , kájQGƒM  ká°ù∏L

 õjõ©J ‘ Ú«æjódG IOÉ≤dG QhO á°ûbÉæŸ

 ΩÉFƒdGh  ∫OÉÑàŸG  ΩGÎM’Gh  ΩÓ°ùdG

 IOÉ≤dG ÚH á«∏YÉØJ á°ûbÉæe) »YÉªàL’G

 ,(»æjódG  ∞«£dG  ∞∏àfl  øe  Ú«æjódG

 AÉªµM ¢ù∏éŸ ΩÉ©dG ÚeC’G É¡«a ∑QÉ°ûj

 ,ΩÓ°ùdG óÑY óªfi QÉ°ûà°ùŸG ,Úª∏°ùŸG

 ∫ƒM  ¿ÉjOC’G  IOÉb  øe  OóY  ÖfÉL  ¤EG

 QÉ°ûà°ùŸG ,≠fÉjO ÉeGOCG  Égôjójh ,⁄É©dG

 π«chh Úª∏°ùŸG AÉªµM ¢ù∏éŸ ¢UÉÿG

 ,≥HÉ°ùdG  IóëàŸG  ·CÓd  ΩÉ©dG  ÚeC’G

 IóëàŸG ·CÓd ≥HÉ°ùdG ¢UÉÿG QÉ°ûà°ùŸGh

.á s«YÉª÷G IOÉHE’G ™æÃ t»æ©ŸG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ,»æjƒ°†dG óªfi QƒàcódG á∏«°†a OÉ°TCG 

 ÒÑµdG  QhódÉH  ,∞jöûdG  ôgRC’G  π«ch

 õjõ©J  ‘  Úª∏°ùŸG  AÉªµM  ¢ù∏éŸ

.ÊÉ°ùfE’G ¢ûjÉ©àdGh ΩÓ°ùdG

 ô“DƒŸG ‘ - ¬àª∏c ‘ ¬à∏«°†a ∫Ébh

 ójGR  øH  óªfi  á©eÉ÷  ÊÉãdG  ‹hódG

 ¬dÉªYCG â≤∏£fG …òdG á«fÉ°ùfE’G Ωƒ∏©∏d

 ôgRC’G  è¡æe øY ¬ãjóM ∫ÓN - ¢ùeCG

 ≈≤à∏e  s¿EG  ”  :¿ÉjOC’G  QGƒ◊  ºYGódG

 áµ∏‡ ¬àaÉ°†à°SG …òdG QGƒë∏d øjôëÑdG

 É kæ«M  Osóéàj  AÉ≤d  ƒg  GôNDƒe  øjôëÑdG

 .O .CG ÈcC’G ΩÉeE’G á∏«°†a ÚH mÚM ó©H

 ¢ù«FQ ,∞jöûdG ôgRC’G ï«°T ,Ö«£dG óªMCG

 ÉHÉÑdG á°SGóbh ,Úª∏°ùŸG AÉªµM ¢ù∏›

 ó©H ,á s«µ«dƒKÉµdG á°ù«æµdG ÉHÉH ,¢ù«°ùfôa

 ¿Éc Éeh ,»ÑXƒHCG ‘ »îjQÉàdG Éª¡FÉ≤d

 ¥öûdG{  :∫ƒM  môªãe  mQGƒM  øe  Éª¡æ«H

 zÊÉ°ùfE’G  ¢ûjÉ©àdG  πLCG  øe  Üô¨dGh

 ¬eƒ∏Yh  ôgRC’G  ¿CG  ≈∏Y  π«dO  oÒN

 ∂∏Á Ωƒ∏©dG ∂∏J É¡à∏ sµ°T »àdG ∫ƒ≤©dGh

 øe  ¬æµÁ Ée  ádÉ°UC’Gh  Iƒ≤dG  äÉeuƒ≤e

 hCG  m¥Ó¨fG  ¿hO  ¬àjƒg  ≈∏Y  á¶aÉëŸG

 ⁄É©dG ™e πYÉØàdG øe ¬æ uµ“ πH , mOƒªL

.“¬dƒM øe ¬∏c

 »àdG  äGAÉ≤∏dG  √òg  πãe  ¿CG  ±É°VCGh

 á°SÉFôH Úª∏°ùŸG AÉªµM ¢ù∏› ÉgÉYôj

 Éeh  ,ôgRC’G  ï«°T  ÈcC’G  ΩÉeE’G  á∏«°†a

 IQhöV ó ucDƒJ áÑ«W nèFÉàf øe ¬æY ôªãJ

 ∫ƒ≤©dG  ÚH  ∫É s©ØdG  π°UGƒàdGh  »bÓàdG

 ≈∏Y  ™ØædÉH  Oƒ©J  »àdG  ;áæjÉÑàŸG

.É¡∏c á«fÉ°ùfE’G

 Gòg ôcòf PEG ÉæfEG { :ôgRC’G π«ch í°VhCGh

 AÉªµM ¢ù∏éŸ ôµ°ûfh …QÉ°†◊G ∑Gô◊G

 Gvô≤e »ÑXƒHCG  øe òîàj …òdG  Úª∏°ùŸG

 ¬Lƒf ÉæfEÉa ;ΩÓ°ùdG õjõ©J ‘ √Oƒ¡L ,¬d

 á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO ¤EG É°†jCG ôµ°ûdG

 ,Oƒ¡÷G √ò¡d πeÉµdG É¡ªYO ≈∏Y IóëàŸG

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U øe máÁôc májÉYôHh

 ádhódG  ¢ù«FQ  ¿É«¡f ∫BG  ójGR  øH óªfi

 áeóN øY ≈fGƒàj ’ …òdG zˆG ¬¶ØM{

.zÉ¡∏c á«fÉ°ùfE’Gh ¬àeCGh ¬æWh ÉjÉ°†b

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj
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äGQÉeE’G ô«Ø°S πÑ≤à°ùj É«Ñeƒdƒc ¢ù«FQ

:ΩGh-ÉJƒZƒH

 ¢ù«FQ  ,hÎ«H  ƒaÉà°SƒZ  áeÉîa  πÑ≤à°SG  

 ¢ùjƒ©dG ó°TGQ ⁄É°S IOÉ©°S ,É«Ñeƒdƒc ájQƒ¡ªL

. ÉJƒZƒH ‘ ádhódG ÒØ°S

 ÖMÉ°U  äÉ«–  AÉ≤∏dG  ∫ÓN  ¬JOÉ©°S  π≤fh

 ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG  ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°Uh  zˆG  ¬¶ØM{  ádhódG

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

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

 √OÓÑd Éª¡JÉ«æ“h É«Ñeƒdƒc ¢ù«FQ áeÉîa ¤EG

.QÉgOR’Gh Ωó≤àdG øe ójõŸÉH ¬Ñ©°Th

 ≈∏Y äGQÉeE’G ádhO ¢UôM ¢ùjƒ©dG IOÉ©°S ócCGh

 ídÉ°üŸG õjõ©Jh É«Ñeƒdƒc ™e äÉbÓ©dG ≥«ª©J

.ácÎ°ûŸG

 ábGó°üdG äÉbÓ©H hÎ«H áeÉîa OÉ°TCG ,¬à¡L øe

 Éª¡«Ñ©°Th äGQÉeE’G ádhOh √OÓH ÚH ¿hÉ©àdGh

 äÉjƒà°ùŸG ≈∏Y Ωó≤J øe √ó¡°ûJ Éeh Ú≤jó°üdG

.áaÉc

 ¤EG  ¬JÉ«–  ÒØ°ùdG  IOÉ©°S  ¬àeÉîa  π qªMh

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

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°Uh  zˆG  ¬¶ØM{  ádhódG  ¢ù«FQ

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

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

 kÉÑ©°Th áeƒµM äGQÉeE’G ádhód ¬JÉ«æ“h ,zˆG

.AÉªædGh Qƒ£àdG øe ójõŸÉH

 QOÉ°üe  ΩGóîà°SÉH  √OÓH  ΩGõàdEG  ¬àeÉîa  ócCGh

 á«é«JGÎ°S’G äGQOÉÑŸÉH √qƒfh .. áØ«¶ædG ábÉ£dG

 OÉ«◊G  ≥«≤ëàd  äGQÉeE’G  ádhO  ÉgòØæJ  »àdG

.2050 ∫ƒ∏ëH »NÉæŸG

 É«fÉªdCG ô«Ø°S πÑ≤à°ùj áª«îdG ¢SCGQ ºcÉM
ΩÉ©dG É¡∏°üæbh

 πNódG …hP ø«µªJ ∫ƒM á°ù∏L ó¡°ûj ójGR øH ∞«°S

äGQÉeE’G áeƒµëd ájƒæ°ùdG äÉYÉªàL’G øª°V OhóëªdG

É«fGõæJ »a á«LQÉîdG IôjRƒd á«∏°üæ≤dG IAGôÑdG Ωó≤j äGQÉeE’G ΩÉY π°üæb

 ∞dÉëàd IóëàªdG ºeC’G ióàæªH É¡àcQÉ°ûe ºààîJ »Ñ©µdG IQƒf

¢SÉa »a ™°SÉàdG äGQÉ°†ëdG

 á«eƒªY ≈dEG íeÉ°ùà∏d »ªdÉ©dG ¢ù∏éªdG óah ¢SCGôàj ¿GhôédG

  ¿É«°SB’G á£HGôd á«dhódG á«fÉªdôÑdG á«©ªédG

 :RÉbƒ≤dGh ¿Éé«HQPCG »a ø«ª∏°ùª∏d »MhôdG óFÉ≤dG IOGR É°TÉH ôµ°T

ÉæªdÉY ¬LGƒJ »àdG äÉjóëà∏d πëdG »g á«fƒfÉ≤dG ô«jÉ©ªdGh á«bÓNC’G º«≤dG

 AÉªµM ¢ù∏ée Oƒ¡éd äGQÉeE’G ºYóH ó«°ûj ∞jô°ûdG ôgRC’G π«ch

»fÉ°ùfE’G ¢ûjÉ©àdGh ΩÓ°ùdG õjõ©J »a ø«ª∏°ùªdG

ΩÉ©dG É¡∏°üæbh É«fÉŸCG ÒØ°S  ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN  áª«ÿG ¢SCGQ ºcÉMá°ù∏÷G √Qƒ°†M ∫ÓN ójGR øH ∞«°S



 :ΩGh-»ÑXƒHCG

 øH  óªfi  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ó¡°T

 ÖMÉ°Uh  ,ádhódG  ¢ù«FQ  ,¿É«¡f  ∫BG  ójGR

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

 AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ádhódG ¢ù«FQ ÖFÉf

 äÉ¡LƒàdG á°ù∏L øe kÉÑfÉL ,»HO ºcÉM

 »àdGh  ,º«∏©àdG  ´É£b  ‘  á«∏Ñ≤à°ùŸG

 ájƒæ°ùdG äÉYÉªàL’G ∫ÉªYCG øª°V äó≤Y

 ,ÊÉãdG É¡eƒj ‘ äGQÉeE’G ádhO áeƒµ◊

 øH ˆGóÑY ï«°ûdG ƒª°S É¡dÓN çó–h

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

 OQGƒŸGh  º«∏©àdG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ‹hódG

.ájöûÑdG

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

 ¢ù«FQ  ‹hódG  ¿hÉ©àdGh  á«LQÉÿG  ôjRh

 ¿CG  ,ájöûÑdG  OQGƒŸGh  º«∏©àdG  ¢ù∏›

 º«∏©àdG ´É£≤d á«é«JGÎ°S’G äÉ¡LƒàdG

 πÑ≤à°ùe  õjõ©J  ¤EG  ±ó¡J  ádhódG  ‘

 ∞∏àfl  ‘  É¡à«°ùaÉæJh  äGQÉeE’G

 øqµªàeh  ḿ Gh  π«L  ≥∏N  ÈY  ä’ÉéŸG

 ºYój ÉÃ áeó≤àŸG äGQÉ¡ŸGh áaô©ŸÉH

.ádhódG äÉMƒªW »Ñ∏jh »æWƒdG OÉ°üàb’G

 ¤EG  ójGR  øH  ˆGóÑY ï«°ûdG  ƒª°S  QÉ°TCGh

 kÓeÉµJh kÉfhÉ©J ó¡°ûJ á«dÉ◊G á∏MôŸG ¿CG

 ±ó¡H º«∏©àdG ´É£b öUÉæY ∞∏àfl ÚH

 Gò¡d  á«∏Ñ≤à°ùŸG  ádhódG  ájDhQ  ≥«≤–

 ‘ ¢SÉ°SC’G πqµ°ûj …òdG ,…ƒ«◊G ´É£≤dG

 ≥«≤–  ‘h  ,ájöûÑdG  á«ªæàdG  á«∏ªY

 ,äÉYÉ£≤dG  ™«ª÷  ájôjƒ£àdG  §£ÿG

 á«dÉ◊G á∏MôŸG ‘ Éæaóg { :√ƒª°S ∫Ébh

 ÖcGƒj  è¡æH  º«∏©àdG  áeƒ¶æe  ôjƒ£J

zá«æWƒdG ÉæJÉ©∏£J

 ádÉcƒdG  Éæ°ù°SCG{  :√ƒª°S  ±É°VCGh

 …OÉ«M õcôªc ,º«∏©àdG IOƒ÷ ájOÉ–’G

 áeƒ¶æŸG  º«≤jh  ,º«∏©àdG  IOƒL  ÖbGôj

 Éæ°ù°SCGh  ,É¡æ«°ù–  ±ó¡H  á«ª«∏©àdG

 øª°†æd ôµÑŸG º«∏©à∏d ájOÉ–’G ádÉcƒdG

 √òg  ‘  ÉæHÓ£d  í«ë°üdG  ¢ù«°SCÉàdG

{ ...áª¡ŸG á∏MôŸG

 á«HÎdG IQGRh Éæ¡Lhh { :√ƒª°S ±É°VCGh

 »©jöûàdG QhódG ≈∏Y õ«cÎdÉH º«∏©àdGh

 è¡æŸG  Ú°ù–h  ,´É£≤∏d  »ª«¶æàdGh

 ..‹É©dG  º«∏©àdG  äÉLôflh  ,»ª«∏©àdG

 º«∏©à∏d  äGQÉeE’G  á°ù°SDƒe  Éæ¡Lh  Éªc

 á«eƒµ◊G  ¢SQGóŸÉH  AÉ≤JQ’ÉH  »°SQóŸG

 ÉfQOGƒch  ÉæHÓ£d  á«ª«∏©àdG  áÄ«ÑdGh

.zá«ª«∏©àdG

 øe  ™ªàéŸG  äÉÄa  ™«ªL  √ƒª°S  ÉYOh

 AÉ«dhCGh  ,á«°SQóe  äGOÉ«≤dGh  Úª∏©ŸG

 ‘  Ú∏eÉ©dGh  ,ÜÉÑ°ûdGh  áÑ∏£dGh  QƒeCG

 ,¢UÉÿG  ´É£≤dGh  á«eƒµ◊G  äÉ°ù°SDƒŸG

 πÑ≤à°ùe ôjƒ£J á«∏ªY ‘ AÉcöT Gƒfƒµ«d

.äGQÉeE’G ‘ º«∏©àdG

 :ójGR  øH  ˆGóÑY  ï«°ûdG  ƒª°S  ±É°VCGh

 ∫É°SQEÉH  á«©bGh  áHôŒ  »°ùØæH  äCGóH{

 ..á«eƒµM  á°SQóÃ  ¥ÉëàdÓd  »FÉæHCG

 º«∏©J ‘ ¬∏ÑbCG ’ Ée ...ºgQƒ£J ™HÉJCÉ°Sh

.zäGQÉeE’G Ö©°T AÉæHC’ ¬∏Ñ≤f ød »FÉæHCG

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ÖfÉL ¤EG  á°ù∏÷G ó¡°T

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

 ∫BG  ó°TGQ  øH  óªfi  øH  ¿GóªM  ï«°ûdG

 ¢ù∏éŸG  ¢ù«FQ  »HO  ó¡Y  ‹h  ,Ωƒàµe

 ï«°ûdG  ƒª°Sh  ,»HO  IQÉeE’  …ò«ØæàdG

 ÖFÉf ,Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi øH Ωƒàµe

 AGQRƒdG  ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf »HO ºcÉM

 ∞«°S ï«°ûdG ƒª°S ≥jôØdGh ,á«dÉŸG ôjRh

 ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf ,¿É«¡f ∫BG  ójGR  øH

 ï«°ûdG  ƒª°Sh  ,á«∏NGódG  ôjRh  AGQRƒdG

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

 ,á°SÉFôdG  ¿GƒjO  ôjRh  AGQRƒdG  ¢ù∏›

 ,¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  óeÉM ï«°ûdG  ƒª°Sh

.»ÑXƒHCG IQÉeE’ …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ƒ°†Y

 øH ÜÉjP ï«°ûdG ƒª°S á°ù∏÷G ö†M Éªc

 ¿GƒjO  ¢ù«FQ  ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  óªfi

 âæH áeÓ°S áî«°ûdGh , ,»ÑXƒHCG ó¡Y ‹h

 áØ«£d áî«°ûdG ƒª°Sh ,¿É«¡f ∫BG ¿GóªM

 á°ù«FQ  ,Ωƒàµe  ∫BG  ó°TGQ  øH  óªfi âæH

 »HO{  »HO  ‘  ¿ƒæØdGh  áaÉ≤ãdG  áÄ«g

 Ωƒàµe øH öûM ï«°ûdG ƒª°Sh ,záaÉ≤ã∏d

 ‘  ΩÓYE’G  IôFGO  ΩÉY  ôjóe  ,Ωƒàµe  ∫BG

 ∫BG ∑QÉÑe øH ¿É«¡f ï«°ûdG ‹É©eh ,»HO

 ï«°ûdGh ,¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG ôjRh ¿É«¡f

 IôFGO  ¢ù«FQ  »ª«©ædG  ó«ªM  øH  ó°TGQ

.¿ÉªéY ‘ §«£îàdGh ájó∏ÑdG

 øH  ˆGóÑY  ï«°ûdG  ƒª°S  ¢Vô©à°SGh

 äÉMÉéædG á°ù∏÷G ∫ÓN ¿É«¡f ∫BG ójGR

 äôqKCG  »àdG  ájQƒëŸG  ä’ƒëàdGh

 ádhódG ‘ º«∏©àdG IÒ°ùe ≈∏Y ÜÉéjE’ÉH

 kGÒ°ûe ,á«°VÉŸG Ú°ùªÿG ΩGƒYC’G ∫ÓN

 ≠∏H 1971 ΩÉ©dG ‘ ¢SQGóŸG OóY ¿CG ¤EG

.ÖdÉW ∞dCG 33 º°†J á°SQóe 74

 ¢ù°SDƒŸG  ódGƒdG  ¬«LƒJ  ¿CG  √ƒª°S  ócCGh

 ¿É£∏°S  øH  ójGR  ï«°ûdG  ¬d  QƒØ¨ŸG

 á«eGõdEÉH  z√GôK  ˆG  Ö«W{  ¿É«¡f  ∫BG

 ∫qƒ–  á£≤f  πqµ°T  ,¢SQGóŸÉH  ¥Éëàd’G

 ôjƒ£J ‘ öTÉÑe πµ°ûH âª¡°SCG ájQƒfi

 º¡°SCG ójóL kÉé¡f â°SQCGh ´É£≤dG πÑ≤à°ùe

 ∫GƒW  IÒÑc  äGRÉ‚EG  ≥«≤– ‘ √QhóH

.á«°VÉŸG IÎØdG

 ‘ äGQÉeE’G ádhO â∏≤àfG { √ƒª°S ∫Ébh

 ∫ó©e øe áHÉàµdGh IAGô≤dG áaô©e ∫É›

 ,Ωƒ«dG  %95  ¤EG  1971  ΩÉ©dG  ‘  %50

 ...kÉ«ŸÉY ä’ó©ŸG ≈∏YCG øe ó©j Ée ƒgh

 á«eƒµM  ¢SQGóe  1404  Éæjód  Ωƒ«dGh

 ¢SQóJ ádhódG äGQÉeEG ™«ªL ‘ á°UÉNh

 ∞dCG 346h ¿ƒ«∏e É¡H óLƒjh ...kÉé¡æe 23

.zádhO 200 øe ÌcCG øe ÖdÉW

 Ú°ùëàdG  ä’É›  ¤EG  √ƒª°S  QÉ°TCGh

 iƒà°ùe  ‘h  ´É£≤dG  ‘  á«°ù«FôdG

 ΩGõàd’G  á«ªgCÉH  q GócDƒe  ,áÑ∏£dG  AGOCG

 Gòg ‘ ádhódG É¡©°†J »àdG äÉaó¡à°ùŸÉH

 øe Rõ©j ÉÃ ¬∏MGôe ™«ªL ‘ ´É£≤dG

 Ö©°T äÉLÉ«àMG »Ñ∏jh ádhódG á«°ùaÉæJ

.äGQÉeE’G

 äÉ©∏£Jh  …CGQ  Éfó°UQ  {  √ƒª°S  ∫Ébh

 AÉ«dhCG øe ,»ª«∏©àdG ™ªàéŸG äÉ©bƒJh

 Úª∏©ŸGh  ÜÉÑ°ûdGh  áÑ∏£dGh  QƒeC’G

 ™«ª÷Gh  ...IOÉ«≤dGh  ¢UÉÿG  ´É£≤dGh

 ádhO ‘ º«∏©àdG ¿ƒµj ¿CG Öéj ¬fCG ócCG

 ádhO  Èà©j  øe  πµd  ôaƒàe  äGQÉeE’G

 ¬Yƒf øe ójôa ƒgh ,¬à«Hh √ó∏H äGQÉeE’G

 Éæàjƒ¡H  Qqòéàe  ,äÉLÉ«àM’G  »Ñ∏jh

 ÉæàaÉ≤ãd  Ö«éà°ùjh  Éæª«bh  Éæà¨dh

 ´ƒæàdG  ºYójh  ,πÑ≤à°ùª∏d  ÉæJÉ©∏£Jh

 »æÑj ‹ƒª°Th ,ÉfOÉ°üàbG ‘ QÉªãà°S’Gh

.zπª©dGh IÉ«◊G äÉÑ∏£àÃ ḿ Gh π«L

 »àdG  á«dƒëàdG  ™jQÉ°ûŸG  ºgCG  øYh

 IÎØdG  ‘  º«∏©àdG  ´É£b  Égó¡°ûj

 ób ∫ƒëàdG á∏MQ ¿CG √ƒª°S ócCG ,á«dÉ◊G

 30  ò«ØæJ  ≈∏Y  πª©dG  ∫ÓN  øe  äCGóH

 äGQÉ°ùe  6  øª°V  ÉYhöûeh  É›ÉfôH

 IOÉYEG  πª°ûJ  ™jQÉ°ûŸG  RôHCGh  ...áMƒªW

 ¥É£f ™«°SƒJh ,á«æWƒdG ègÉæŸG ôjƒ£J

 ¢SQGóe  ¥ÓWEGh  ,á«eƒµ◊G  ¢SQGóŸG

 ,áÑ∏£dG øe ÈcCG kGOGóYCG ÖYƒà°ùJ á«ÑjôŒ

 äGQÉ°ùeh Úª∏©ŸG õ«Øëàd äÉ«dBG ™°Vhh

 ä’ó©e IOÉjRh ,º¡JGAÉØc ôjƒ£àd áªYGO

 ¢VÉjQh áfÉ°†◊G QhóH ∫ÉØWC’G  ¥ÉëàdG

 äÉ°ù°SDƒŸ  áfôe  ôWCG  ôjƒ£Jh  ,∫ÉØWC’G

.‹É©dG º«∏©àdG

 äÉ¡LƒàdG â°ûbÉf á°ù∏L ∫ÓN ∂dP AÉL

 äó¡°Th  ,º«∏©àdG  ´É£b  ‘ á«∏Ñ≤à°ùŸG

 º«∏©àdG  ¢ù∏›  ‘  AÉ°†YCG  ácQÉ°ûe

 QƒàcódG  ‹É©e  ºgh  ,ájöûÑdG  OQGƒŸGh

 á«HÎdG  ôjRh  »°SÓØdG  ∫ƒ¡dÉH  óªMCG

 ∞°Sƒj  âæH  IQÉ°S  ‹É©eh  ,º«∏©àdGh

 ΩÉ©dG  º«∏©à∏d  ádhO  IôjRh  ,…ÒeC’G

 Éª°T  ‹É©eh  ,áeó≤àŸG  É«LƒdƒæµàdGh

 IôjRh  ,»YhQõŸG  ¢SQÉa  øH  π«¡°S  âæH

 õcôŸG  á°ù«FQ  ,ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°ûd  ádhO

 IQÉ°S  ‹É©eh  ,º«∏©àdG  IOƒ÷  »æWƒdG

 º«∏©à∏d ádhO IôjRh ,º∏°ùe ≈°ù«Y ¢VƒY

 ¢VGô©à°SGh  á°ûbÉæe  â“  å«M,ôµÑŸG

 ´É£≤∏d  á«∏Ñ≤à°ùŸG  äÉ¡LƒàdG  RôHCG

.¬JÉjó–h

 ôjRh »°SÓØdG ∫ƒ¡dÉH óªMCG ‹É©e ócCGh

 áeƒ¶æŸG  ôjƒ£J  ¿CG  º«∏©àdGh  á«HÎdG

 πµ°ûH ºàj äGQÉeE’G ádhO ‘ á«ª«∏©àdG

 Ö°SÉæJ  äGQÉ«N  ÒaƒJ  ÈY  ΩGóà°ùe

 ,á«∏Ñ≤à°ùŸGh á«dÉ◊G á∏MôŸG äÉÑ∏£àe

 á«ÁOÉcC’Gh á«°SGQódG áÑ∏£dG äGQób ºYóJh

 Éª«a..äÉjƒà°ùŸG  π°†aCG  ¤EG  ∫ƒ°Uƒ∏d

 ΩÉ¶f  á°SGQO  á∏Ñ≤ŸG  á∏MôŸG  ó¡°ûà°S

 í°VGh ¬LƒJ ™°Vh ∫ÓN øe äGQÉ°ùŸG

 Úµªàd  IOó©àe  äGQÉ«N  ÒaƒJ  ƒgh

 πµ°ûH º¡dƒ«eh º¡JGQób ôjƒ£J øe áÑ∏£dG

.{ πãeCG

 ΩÉ¶ædG  QhO{  ≈∏Y  ¬«dÉ©e  Oó°Th

 ÖgGƒe  ±É°ûàcG  ‘  íLÉædG  »ª«∏©àdG

 ∂dPh  ,iƒà°ùe  π°†aC’  É¡à«ªæJh  áÑ∏£dG

 ∂dòd ... Éª¡ªYOh º¡JGQób AÉæH ∫ÓN øe

 ÒaƒJ á∏Ñ≤ŸG á∏MôŸG ‘ ±ó¡dG ¿ƒµ«°S

 º¡JGQóbh  º¡dƒ«e  ™e  Ö°SÉæàJ  äGQÉ«N

 Ée  π°†aCG  ≥«≤–  øe  Gƒæµªàj  ≈àM

.zº¡jód

 ¿CG  º«∏©àdGh  á«HÎdG  ôjRh  ‹É©e  ócCGh

 iód  á«JGQÉeE’G  áaÉ≤ãdGh  ájƒ¡dG  ï«°SôJ

 πã“ É¡fƒc ,iƒ°üb ájƒdhCG πqµ°ûj áÑ∏£dG

 ,OôØdG á«°üî°T ¬«∏Y Ωƒ≤J …òdG ¢SÉ°SC’G

 É¡JGQÉ¡eh á«Hô©dG á¨∏dÉH ΩÉªàg’G ¿CGh

 á«∏ª©dG  äÉaó¡à°ùe ºgCG  øe kGóMGh ó©j

 äGÒ«¨àdG{  ¿CG  ¤EG  kGÒ°ûe  ,á«ª«∏©àdG

 äÉ«dBGh  Ö«dÉ°SCG  ôjƒ£J  Ö∏£àJ  á«dÉ◊G

 õjõ©J  ‘  ΩÉ¡°SE’G  É¡fCÉ°T  øe  IójóL

 ,»HÉéjE’G  á«Hô©dG  á¨∏dG  ÒKCÉJh  óLGƒJ

 QÉÑàY’G  Ú©H  ÉfòNCG  GPEG{  ¬fCG  kÉë°Vƒe

 ™ªàéŸG ó«©°U ≈∏Y á∏°UÉ◊G äGÒ«¨àdG

 á¨∏dG  QÉ°ûàfG  ó«©°U  ≈∏Yh  »JGQÉeE’G

 ∑Éæ¡a  ∫ÉØWC’G  ÚH  ≈ë°üØdG  á«Hô©dG

 á°SQóŸG  ¬dòÑJ  ¿CG  Öéj  ÒÑc  AÖY

 QhO ™LGôJ øY œÉædG ¢ü≤ædG ¢†jƒ©àd

 ¿ƒµJ ¿CG  Öéj ∂dòdh ,iôNC’G öUÉæ©dG

 IRõ©e  ≈ë°üØdG  á«Hô©dG  á¨∏dG  ègÉæe

 Ée  ,∫ÉØWC’G  Ö°SÉæj  Qƒ£àe  iƒàëÃ

 ¤hC’G  á∏MôŸG  ∫ÓN  õ«cÎdG  »Yóà°ùj

 ‘  á£ q°ùÑe  á«HôY  á¨d  ΩGóîà°SG  ≈∏Y

 ¤EG π°üæd ...º«∏©àdG øe ¤hC’G äGƒæ°ùdG

 á°üM  ¤EG  ∫ÉØWC’G  É¡«a  ™∏£àj  á∏Môe

.zá«Hô©dG á¨∏dG

 …ÒeC’G ∞°Sƒj âæH IQÉ°S ‹É©e äócCGh

 É«LƒdƒæµàdGh ΩÉ©dG º«∏©à∏d ádhO IôjRh

 á°ù°SDƒŸ  »°ù«FôdG  ±ó¡dG  ¿CG  áeó≤àŸG

 á∏MôŸG ∫ÓN »°SQóŸG º«∏©à∏d äGQÉeE’G

 ¢SQGóª∏d áªYGódG áÄ«ÑdG áÄ«¡J ƒg á∏Ñ≤ŸG

 ‘ º¡°ùj ÉÃ Ò«¨àdG IOÉ«≤d á«eƒµ◊G

 ôjƒ£Jh  á«ª«∏©àdG  äÉLôîŸG  ôjƒ£J

 ôjƒ£J ¿CG  ≈∏Y IOó°ûe ,ÜÓ£dG  äGQÉ¡e

 πeÉµdG ¿hÉ©àdG Ö∏£àj º«∏©àdG äÉLôfl

 ,áaÉc á«ª«∏©àdG áeƒ¶æŸG äÉfƒµe ÚH

 Ú«æ©ŸG  áaÉch  QƒeC’G  AÉ«dhCG  πª°û«d

 ójó– ” ¬fCG ¤EG IÒ°ûe ,º∏©àdG á«∏ª©H

 ,á∏Ñ≤ŸG  çÓãdG  äGƒæ°ù∏d  ≥jôW áWQÉN

 ôjƒ£Jh  ∑Î°ûŸG  πª©dG  õjõ©J  É¡°SÉ°SCG

 πÑ≤à°ùŸG §HQ ≈∏Y Ωƒ≤J πªY áeƒ¶æe

.ïjQÉàdGh áaÉ≤ãdGh ájƒ¡dÉH

 §HQ  ¤EG  ±ó¡f  {  É¡«dÉ©e  âdÉbh

 Éæà¨dh  ÉæîjQÉJh  Éæàjƒ¡H  Éæ∏Ñ≤à°ùe

 ¢Sô¨d áÑ°SÉæŸG áÄ«ÑdG ≥∏Nh ...ÉæàaÉ≤Kh

 äÉeóÿG ôjƒ£Jh ,ÉæFOÉÑeh Éæª«b õjõ©Jh

 »àdG º«∏©àdG á∏MQ ¿ƒµJ ≈àM áeó≤ŸG

..á«HÉéjEG  á∏MQ  »JGQÉeEG  â«H  πc  ¢ù“

 á°SGQO  á«dÉ◊G  á∏MôŸG  ó¡°ûJ  å«M

 äGQÉÑàN’G Ö«dÉ°SCGh ègÉæŸG á©LGôeh

 ±ó¡H á«eƒµ◊G ¢SQGóª∏d ΩÉ©dG  AGOC’Gh

 ,IQGOEÓd  πãeC’G  ΩÉ¶ædG  ≈∏Y  ±ƒbƒdG

 äÉÑ∏£àe Ö°SÉæJ äÉ«dBGh Ö«dÉ°SCG ôjƒ£Jh

 åjó– ≈∏Y  πª©dGh  ..á«dÉ◊G  á∏MôŸG

 ájõgÉ÷G øe ócCÉàdGh ,á«∏«¨°ûàdG áª¶fC’G

 áeÓ°ùdG äÉÑ∏£àe ™«ªL ÒaƒJh á∏eÉµdG

 äGQÉeE’G  á°ù°SDƒe  ¿CG  Éªc  ..ájÉYôdGh

 ∞«XƒJ  Oó°üH  »°SQóŸG  º«∏©à∏d

 1,691h  kÉ«FÉ°üNCG  365h  kÉª∏©e  979

 Éªc  ,kÉ«JGQÉeEG  423 º¡æe  á∏aÉM ±öûe

 äGhOC’Gh  ÖjQóàdGh  ºYódG  ÒaƒJ  ºà«°S

 Úª∏©ŸG  äGQób  ôjƒ£àd  áÑ°SÉæŸG

 ≥«≤–h á«Ø«XƒdG  äÉÑ∏£àŸG  AGOCG  ≈∏Y

 ¢ùdÉ› øY ¿ÓYE’ÉH áaó¡à°ùŸG IOƒ÷G

.Úª∏©ŸG

 ≈°ù«Y ¢VƒY âæH IQÉ°S ‹É©e äócCGh

 ¿CG  ,ôµÑŸG  º«∏©à∏d  ádhO  IôjRh  ,º∏°ùe

 ádhO  ‘  ôµÑŸG  º«∏©àdG  á«é«JGÎ°SG

 á«Yƒf á∏≤f ≥«≤– ≈∏Y õµJôJ äGQÉeE’G

 ™«ªL ™e ¿hÉ©àdÉH áeƒ¶æŸG πeÉc ‘

 äÉaó¡à°ùŸG  ≥«≤–  ±ó¡Hh  AÉcöûdG

 ,zá∏Ñ≤ŸG ¢ùªÿG äGƒæ°ùdG ∫ÓN IOóëŸG

 áª¶fC’G ôjƒ£àH AóÑdG ”{ ¬fCG ¤EG IÒ°ûe

 OGóYEGh  ,πª©dG  §£Nh  äGAGôLE’Gh

 kGQƒfi 12 øª°V äÉ°SÉ«°ùdG øe áYƒª›

 QÉWEG ÈY ´É£≤dG ôjƒ£J ¿Éª°†d kÉ«°ù«FQ

 QGO 600 ‘ ¬≤«Ñ£J ºà«d πeÉ°T »ª«¶æJ

 ‘ ∫ÉØWC’G ¢VÉjQ QhO ™«ªLh ,áfÉ°†M

.zá°UÉÿGh á«eƒµ◊G ¢SQGóŸG

 á∏MôŸG ¥ÓWEG ” { ¬fCG É¡«dÉ©e äócCGh

 ...¿ÉªéY IQÉeEG ‘ ∫ƒëàdG á«∏ª©d ¤hC’G

 áeRÓdG  äÉãjóëàdG  AGôLEÉH  Ωƒ≤f  Éªc

 ¥ÓWEG  ≈∏Y  πª©fh  ,êÉ¡æŸG  ôjƒ£àd

 ÚjOÉ«≤∏d ¬LƒŸG »æ¡ŸG ôjƒ£àdG èeÉfôH

 çqófi »ª«∏©J è¡æe ™°Vhh ,Úª∏©ŸGh

 äGAÉØµdG ÜòLh ,ôµÑŸG º«∏©àdG πMGôŸ

 ƒªædG  ÒaƒJ  πLCG  øe  ..´É£≤∏d  á«æWƒdG

 ,™«ªé∏d áæeBGh á«ë°U áÄ«H ‘ º∏©àdGh

 ádÉcƒdG á«é«JGÎ°SGh ájDhQ ±ó¡J å«M

 áë°U ºYO ¤EG ôµÑŸG º«∏©à∏d ájOÉ–’G

 ≈∏Y ¬JQób õjõ©Jh »ægòdG √Qƒ£Jh πØ£dG

 çƒëÑdG  ócDƒJ  å«M ...±QÉ©ŸG  ÜÉ°ùàcG

 ≈∏Y  πØ£dG  ∫ƒ°üM  á«ªgCG  á«ª∏©dG

 øe IôµÑŸG äGƒæ°ùdG ‘ »YƒædG º«∏©àdG

 π«¡°S  âæH  Éª°T  ‹É©e äócCGh  .z√ôªY

 IOƒ÷ »æWƒdG õcôŸG á°ù«FQ ,»YhQõŸG

 É¡©°Vh »àdG ≥jô£dG áWQÉN ¿CG ,º«∏©àdG

 ¤EG  ±ó¡J  á∏Ñ≤ŸG  á∏Môª∏d  õcôŸG

 ÈY ádhódG  ‘ º«∏©àdG  IOƒéH AÉ≤JQ’G

 õjõ©J ≈∏Y óªà©J á∏eÉµàe πªY áeƒ¶æe

 ,zAÉcöûdG  ™«ªL  ÚH  ΩÉàdG  ¿hÉ©àdG

 »æWƒdG õcôŸG πªY á«dBG{ ¿CG ¤EG IÒ°ûe

 äGƒ£N çÓK ≈∏Y õµJôJ º«∏©àdG IOƒ÷

 ôjƒ£Jh ™°Vh øª°†àJ á£HGÎe á«°SÉ°SCG

 πMGôŸG  ™«ª÷  º«∏©àdG  IOƒL  ÒjÉ©e

 AGOCG  º««≤Jh  ,á«ª«∏©àdG  äÉYÉ£≤dGh

 ‘ ÉÃ ,¬JÉfƒµe áaÉµH »ª«∏©àdG ΩÉ¶ædG

 ÜÓ£∏d á«ª«∏©àdG äÉLôîŸG ¢SÉ«b ∂dP

 äGQÉÑàN’G ‘ º¡FGOCG ¤EG ô¶ædG ∫ÓN øe

 ™e  πª©dG  ¤G  áaÉ°V’ÉH  ,zá«dhódG

.º«∏©àdG IOƒéH AÉ≤JQ’G ≈∏Y AÉcöûdG

 áfQÉ≤e  ºàj  ¬fCG  ¤EG  É¡«dÉ©e  äQÉ°TCGh

 ôjƒ£Jh ,⁄É©dGh á≤£æŸG ∫hO ™e èFÉàædG

 äÉLôfl  ¢SÉ«≤d  ájQÉ«©e  äGQÉÑàNG

 ÉÃ  ,»æWƒdG  iƒà°ùŸG  ≈∏Y  º«∏©àdG

 ,Ióªà©ŸG  º«∏©àdG  ±GógCG  ™e  ≈°TÉªàj

 ¢SQGóŸG  ≈∏Y  áHÉbôdG  äÉ«∏ªY  ôjƒ£Jh

 º«∏©à∏d äGQÉeE’G á°ù°SDƒe ™e ≥«°ùæàdÉH

.á«∏ëŸG º«∏©àdG äÉ¡Lh »°SQóŸG

 ó¡°ûJ á«dÉ◊G á∏MôŸG ¿CG É¡«dÉ©e äócCGh

 ¿Éª°†d  ácÎ°ûŸG  Oƒ¡÷G  õjõ©J  kÉ°†jCG

 º«∏©àdG  IOƒL  Ú°ù–  á«∏ªY  áeGóà°SG

 äÉ°SÉ«°ùdG  ôjƒ£J  á∏°UGƒeh  ádhódG  ‘

 ,ôjƒ£àdG  §£Nh  äÉ«°UƒàdG  ™°Vhh

 õcôŸG  Oƒ¡L  ºYóH  á∏«ØµdG  äGQOÉÑŸGh

.á«é«JGÎ°S’G ¬aGógCGh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ó¡°T 

 ÖMÉ°Uh  ,zˆG  ¬¶ØM{  ádhódG  ¢ù«FQ  ¿É«¡f

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

 ºcÉM  AGQRƒdG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ádhódG  ¢ù«FQ

 ∫ÉªYCG  ΩÉààNG AÉ©HQC’G  Ωƒj zˆG √ÉYQ{ »HO

 äGQÉeE’G  ádhO  áeƒµ◊  ájƒæ°ùdG  äÉYÉªàL’G

 23h  22 »eƒj  QGóe  ≈∏Y  äó≤ oY  »àdG  ,2022

.»ÑXƒHCG áª°UÉ©dG ‘ …QÉ÷G Èªaƒf

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

 áeƒµ◊ ájƒæ°ùdG äÉYÉªàL’G ¿EG { Ωƒàµe ∫BG

 äÉ°ù°SDƒŸG ™«ªL ΩGõàdG ï°SôJ äGQÉeE’G ádhO

 …OÉ–’G Újƒà°ùŸG ≈∏Y á«eƒµ◊G äÉÄ«¡dGh

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ¡«LƒJh ájDhQ ò«ØæàH »∏ëŸGh

 ,ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG

 øWƒ∏d QGô≤à°S’Gh AÉNôdG ≥«≤– øª°†J »àdG

 á∏°UGƒeh ,¬FÉæHC’ IÉ«◊G IOƒL ™aQh ,øWGƒŸGh

 äGQÉeE’G ádhO á«°ùaÉæJ ºYóJh ,Éæ©ªà› QÉgORG

 ,á«ªæàdG äGöTDƒe ∞∏àfl ‘ kÉ«ŸÉYh kÉ«ª«∏bEG

 ¬°UôØH  πÑ≤à°ùª∏d  ∫É«LC’G  ájõgÉL  Rõ©Jh

 ÉææWh  πÑ≤à°ùe  ¿ƒµ«d  ,¬JGÒ¨àeh  ¬JÉjó–h

 áÄ«°ûÃ π°†aCG  kÉªFGO  äGQÉeE’G  AÉæHCG  πÑ≤à°ùeh

 OÉ¡àLGh äGAÉØµHh ..ójGR øH óªfi ájDhôHh ,ˆG

.{ áaÉc øjOÉ«ŸG ‘ É¡FÉæHCG πªYh

 ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ±É°VCGh

 ájƒæ°ùdG ÉæJÉYÉªàLG ∫ÓN ™HÉàf { Ωƒàµe ∫BG

 ¢ûbÉæfh  ,äGRÉ‚EG  øe  ≥≤–  Ée  á«dÉ◊G

 ≥«≤–  ‘  É¡MÉ‚  ióeh  äÉeƒµ◊G  IAÉØc

 ∫ÓN ¬≤«≤– Üƒ∏£ŸÉH ¬Lƒfh ,äÉaó¡à°ùŸG

 »æeR  QÉWE’  kÉ≤ÑW  ,Oófi πµ°ûH  πÑ≤ŸG  ΩÉ©dG

 øëf{  ≥ah  ,IOófi  ±GógCGh  äÉ«dhDƒ°ùeh

 öû©dG  äGƒæ°ùdG  ‘ Éæ≤jôW ,z2031 äGQÉeE’G

 ájöû©dG  á«∏MôŸG  iDhôdG  ∫hCG  »gh  ..á∏Ñ≤ŸG

.zÉæàdhO ájƒÄe äÉaó¡à°ùe RÉ‚E’ áªYGódG

 ádhO  áeƒµ◊  ájƒæ°ùdG  äÉYÉªàL’G  â°ûbÉfh

 ójó©dG  »eÉàÿGh  ÊÉãdG  É¡eƒj  ‘  äGQÉeE’G

 á«ªæàdG  IÒ°ùe  ‘ ájƒdhC’G  äGP  äÉØ∏ŸG  øe

 ,º«∏©àdG  äÉØ∏e  É¡æeh  ,ádhó∏d  á∏eÉ°ûdG

 É«LƒdƒæµàdGh  ,»æWƒdG  OÉ°üàb’Gh  ,ÚWƒàdGh

 äÉØ∏ŸG øe ÉgÒZh ,ÊGÈ«°ùdG øeC’Gh ,á«ªbôdG

 πÑ≤à°ùeh ™bGh ≈∏Y öTÉÑe πµ°ûH ¢ùµ©æJ »àdG

 ,øWGƒŸG  IÉ«M  IOƒL  ™aQh  ,ádhódÉH  á«ªæàdG

 ádhódG  á«°ùaÉæJ  õjõ©Jh  ,äGQÉeE’G  ™ªà›h

 ∫É«LC’G  ájõgÉL  ºYOh  ,äÉYÉ£≤dG  áaÉc  ‘

.πÑ≤à°ùª∏d

 ,¿É«¡f ∫BG ójGR øH ˆGóÑY ï«°ûdG ƒª°S ¢Vô©à°SGh

 ¢ù∏› ¢ù«FQ ,‹hódG ¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG ôjRh

 øª°V á°ù∏L ∫ÓN ájöûÑdG  OQGƒŸGh  º«∏©àdG

 ájƒæ°ùdG  äÉYÉªàLÓd  ÒNC’G  Ωƒ«dG  äÉ«dÉ©a

 á«∏Ñ≤à°ùŸG äÉ¡LƒàdG  äGQÉeE’G  ádhO áeƒµ◊

 ácQÉ°ûe  á°ù∏÷G  äó¡°Th  ,º«∏©àdG  ´É£b  ‘

 º«∏©àdG  ¢ù∏›  ‘  AÉ°†YC’G  AGQRƒdG  ‹É©e

 óªMCG  QƒàcódG  ‹É©e  ºgh  ,ájöûÑdG  OQGƒŸGh

 ‹É©eh ,º«∏©àdGh á«HÎdG ôjRh »°SÓØdG ∫ƒ¡dÉH

 º«∏©à∏d ádhO IôjRh ,…ÒeC’G ∞°Sƒj âæH IQÉ°S

 âæH Éª°T ‹É©eh ,áeó≤àŸG É«LƒdƒæµàdGh ΩÉ©dG

 ¿hDƒ°ûd ádhO IôjRh ,»YhQõŸG ¢SQÉa øH π«¡°S

 ,º«∏©àdG IOƒ÷ »æWƒdG õcôŸG á°ù«FQ ,ÜÉÑ°ûdG

 ádhO IôjRh ,º∏°ùe ≈°ù«Y ¢VƒY IQÉ°S ‹É©eh

.ôµÑŸG º«∏©à∏d

 ôjRh  ,…ôŸG  ¥ƒW  øH  ˆGóÑY  ‹É©e  ¢ûbÉfh

 óªMCG  øH  ÊÉK  QƒàcódG  ‹É©eh  ,OÉ°üàb’G

 ºgCG  ,á«LQÉÿG  IQÉéà∏d  ádhO  ôjRh  ,…OƒjõdG

 äGQÉeEÓd á∏eÉ°ûdG ájOÉ°üàb’G ácGöûdG äÉbÉØJG

 …QƒëŸG ÉgQhOh ,ádhó∏d  áÑ°ùædÉH  ¬∏ã“ Éeh

 Iƒbh  áfhôeh  IAÉØc  ‘  ÒKCÉàdG  »eÉæàŸGh

 ¬LƒJ ¢ù°SCGh äÉeƒ≤e RôHCGh ,»æWƒdG OÉ°üàb’G

 á∏MôŸG  ∫ÓN  ájOÉ°üàb’G  É¡££Nh  ádhódG

 ¿hÉ©àdG äÉ«bÉØJG ±GógCGh íeÓe ºgCGh ,á∏Ñ≤ŸG

 ºYój ÉÃ ,⁄É©dG ∫hO ™e …QÉéàdGh …OÉ°üàb’G

.äGQÉeE’G ádhód á∏eÉ°ûdG ájƒªæàdG IÒ°ùŸG

 øH  øªMôdGóÑY  QƒàcódG  ‹É©e  ¢Vô©à°SGh

 ,ÚWƒàdGh ájöûÑdG OQGƒŸG ôjRh ,Qƒ©dG ¿ÉæŸGóÑY

 ΩÉ©dG  ÚeC’G  ,»YhQõŸG  »£H  ΩÉæZ  IOÉ©°Sh

 ,z¢ùaÉf{ á«JGQÉeE’G QOGƒµdG á«°ùaÉæJ ¢ù∏éŸ

 äÉ«é«JGÎ°S’Gh  äÉ«dB’Gh  äÉ°SÉ«°ùdG  çóMCG

 ¬«a  ≥≤–  Éeh  ,ÚWƒàdG  ∞∏e  ‘  á«eƒµ◊G

 Gòg πÑ≤à°ùeh ™bGhh á«æWƒdG äÉaó¡à°ùŸG øe

 äGQÉeE’G IÒ°ùe ‘ …QƒëŸGh »°SÉ°SC’G ∞∏ŸG

 øe IÒÑc á©HÉàeh ájƒdhCG ≈≤∏j …òdGh ,ájƒªæàdG

.Ió«°TôdG IOÉ«≤dG πÑb

 ôjRh  AÉª∏©dG  ¿É£∏°S  øH  ôªY  ‹É©e  ∫hÉæJh

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

 ádhO  Oƒ¡L  RôHCG  ,ó©H  øY  πª©dG  äÉ≤«Ñ£Jh

 …OÉjQ »ªbQ OÉ°üàbG AÉæH ‘ É¡àjDhQh äGQÉeE’G

 äÉ«æ≤J  çóMCÉH  Iõ«ªàŸG  äGQÉ¡ŸG  ™ªéj

 ™jƒæàdG  ¢Uôa  õjõ©àd  IQƒ£àŸG  É«LƒdƒæµàdG

 ≈∏Y »æÑe ôgOõe OÉ°üàbG ï«°SôJh …OÉ°üàb’G

 ¢UôØdG  π°†aCG  QÉªãà°SGh  ,πÑ≤à°ùŸG  äÉ«æ≤J

 ⁄É©dG ‘ ôªà°ùŸGh ºFGódG Qƒ£àdG Égôaƒj »àdG

.»ªbôdG

 ,»àjƒµdG  óªM óªfi QƒàcódG  IOÉ©°S  ¢ûbÉfh

 áeƒµ◊  ÊGÈ«°ùdG  øeC’G  ¢ù∏›  ¢ù«FQ

 øeC’G ≈∏Y ®ÉØ◊G ‘ ¢ù∏éŸG QhO ,äGQÉeE’G

 äÉjóëàdG πX ‘ »eƒµ◊G πª©dÉH ÊGÈ«°ùdG

 ,á«fGÈ«°ùdG  äGójó¡àdG  É¡°VôØJ  »àdG  áægGôdG

 á«ªgCGh ,ÊGÈ«°ùdG øeC’G ≥«≤– äÉeƒ≤e RôHCGh

 óMCG  ≥«≤–  ‘  ÊGÈ«°ùdG  øeC’G  áeƒ¶æe

 ¿ƒµf{ ¿CÉH  ,2031 äGQÉeE’G  øëf äÉaó¡à°ùe

 øeC’G  öTDƒe  ‘  kÉ«ŸÉY  ∫hO  3  π°†aCG  øe

 áØ∏µàdG  ¬JOÉ©°S  ¢Vô©à°SG  Éªc  ,zÊGÈ«°ùdG

 äÉ°ù°SDƒŸGh äÉcöûdGh ∫hódG ≈∏Y IóYÉ°üàŸG

 É¡JGÒKCÉJh ,á«fGÈ«°ùdG äÉªé¡dG É¡°VôØJ »àdG

 ,∫hó∏d á«àëàdG ≈æÑdGh ,äÉYÉ£≤dG ∞∏àfl ≈∏Y

 ¿Éª°†d ádhódÉH ÉgPÉîJG ” »àdG äGƒ£ÿG ºgCGh

.ÊGÈ«°ùdG øeC’G ≥«≤–

 äó≤ oY »àdG ,á≤∏¨ŸG á«ÑfÉ÷G äÉ°ù∏÷G øª°Vh

 áeƒµ◊ ájƒæ°ùdG äÉYÉªàL’G ΩÉjCG ÊÉK ∫ÓN

 ,áØ∏àfl  äÉ°ù∏L  ¢ùªN  ,2022  äGQÉeE’G

 ™jöùJ  øª°†J  »àdG  äÉ«dB’G  ºYO  â°ûbÉf

 ¥ƒ°ùH  äÉ«∏µdGh  äÉ©eÉ÷G  »éjôN  ¥ÉëàdG

 ‘  ÚæWGƒŸG  OóY  áØYÉ°†e  πÑ°Sh  ,πª©dG

 ºYO  äÉ«dBGh  ,Iójó÷G  ájOÉ°üàb’G  äÉYÉ£≤dG

 IÉeÉëŸG ´É£b ‘ ÚæWGƒª∏d á«Ø«XƒdG ¢UôØdG

 AÉ≤Ñà°SG  ºYO  πÑ°Sh  á«fƒfÉ≤dG  äGQÉ°ûà°S’Gh

 ,¢UÉÿG ´É£≤dÉH πª©dÉH Ú≤ëà∏ŸG ÚæWGƒŸG

 äÉcöûdG  ™e  á«eƒµ◊G  äGóbÉ©àdG  á°SGQOh

.ÚWƒàdG •höûd á«aƒà°ùŸG

 ádhO  áeƒµ◊  ájƒæ°ùdG  äÉYÉªàL’G  ó© oJh

 á°üæŸGh ¬Yƒf øe ÈcC’G »æWƒdG AÉ≤∏dG äGQÉeE’G

 »eƒµ◊G  πª©dG  ó«Mƒàd  ,á©eÉ÷G  á«æWƒdG

 …OÉ–’G  iƒà°ùŸG  ≈∏Y  á∏eÉµàe  áeƒ¶æªc

 πª©dG ¢TQh øe kGOóY øª°†àJ å«M ,»∏ëŸGh

 ±ó¡J »àdG äÉ°ù∏÷Gh äÉ°TÉ≤ædGh ,á°ü°üîàŸG

 äGöTDƒŸG áaÉc øª°V ádhódG IOÉjQ õjõ©J ¤EG

.á«æWƒdG

 ,…ƒæ°ùdG  »æWƒdG  ™ªéàdG  Gòg  øY  Qó°üjh

 äGQOÉÑŸGh  äÉLôîŸG  øe  á∏eÉµàe  áeƒ¶æe

 ¤EG  ±ó¡J  »àdGh  áª¡ŸG  ájƒªæàdGh  á«æWƒdG

 IÉ«◊G IOƒL ≥«≤–h äGQÉeE’G ™ªà› áeóN

 øqµÁ ÉÃ ,IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO ‘

 QOGƒc OGóYEG  ‘ ºgÉ°ùjh ™ªàéŸG äÉÄa áaÉc

.á∏Ñ≤ŸG á∏MôŸG äÉÑ∏£àÃ á«YGh á«æWh

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj
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 ¿ƒfÉ≤dG äÉ«∏c »éjôN ºYO ócDƒj ∫ó©dG ôjRh

kÓ«d ÖWQh kÉ«FõL ºFÉZ ≈dEG ƒë°U ¢ù≤£dG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ôjRh »ª«©ædG OGƒY øH ¿É£∏°S ˆGóÑY ‹É©e ócCG 

 ¢UôØdG  áeƒ¶æe  Rõ©J  äGQÉeE’G  ádhO  ¿CG  ∫ó©dG

 Rõ©Jh  äGAÉØµdGh  á«æWƒdG  QOGƒµ∏d  á«∏Ñ≤à°ùŸG

 äGP ájƒ«◊G äÉYÉ£≤dG ¤EG É¡dƒNOh äGQó≤dG AÉæH

 »éjôN ºYO ≈∏Y πª©dG ∫ÓN øe ,áaÉ°†ŸG áª«≤dG

 IÉeÉëŸG  ÖJÉµe  ¿CG  ¤EG  kGÒ°ûe  ,¿ƒfÉ≤dG  äÉ«∏c

 áª¡ŸG äÉYÉ£≤dG øe ó©J á«fƒfÉ≤dG äGQÉ°ûà°S’Gh

 ≥«≤–h ,á«∏Ñ≤à°ùŸG äGQÉeE’G  §£N ºYóJ »àdG

.zájƒÄŸG äÉaó¡à°ùe

 { ¿Gƒæ©H á°ù∏L - ¬°SDhôJ  ∫ÓN ¬«dÉ©e ∫Ébh

 IÉeÉëŸG  ´É£b  ‘  ÚæWGƒª∏d  á«Ø«Xh  ¢Uôa

 äÉYÉªàL’G ∫ÉªYCG øª°V zá«fƒfÉ≤dG äGQÉ°ûà°S’Gh

 ácQÉ°ûÃ 2022 äGQÉeE’G  ádhO áeƒµ◊ ájƒæ°ùdG

 OQGƒŸG äGQGRh »gh á«æ©ŸG äÉ¡÷G øY Ú∏ã‡

 ,ájò«ØæàdG ¢ùdÉéŸGh ,á«dÉŸGh ,ÚWƒàdGh ájöûÑdG

 ,z¢ùaÉf{  á«JGQÉeE’G  QOGƒµdG  á«°ùaÉæJ  ¢ù∏›h

 ¿EG{ ..- ájöûÑdG OQGƒŸÉH á«æ©ŸG á«∏ëŸG ôFGhódGh

 ‘ á«FÉ°†≤dG á£∏°ù∏d ¿ƒ«°ù«FQ AÉcöT ÚeÉëŸG

 ≈∏Y πª©æ°Sh ,ádGó©dG ¢ù°SCG AÉ°SQEGh ≥◊G ¥É≤MEG

 ºYód äÉ°ù°SDƒŸGh äÉcöûdG ™e ¿hÉ©àdGh ≥«°ùæàdG

.zÚæWGƒŸG ÚeÉëŸG

 äÉ«∏c »éjôN ºYO ≈∏Y πª©f { ¬«dÉ©e ±É°VCGh

 øe  ádhòÑŸG  Oƒ¡÷G  ºYOh  ,ÚæWGƒŸG  ¿ƒfÉ≤dG

 1455 ÚeÉëŸG OóY ¿CG kGócDƒe ,z¢UÉÿG ´É£≤dG

 ≈∏Y  IÉeÉfi  Öàµe  953  ∑Éæg  ¿CGh  ,kÉ«eÉfi

.zádhódG iƒà°ùe

 ™ªàéŸG  ‘  IÉeÉëŸG  QhO  á«ªgCG  ≈∏Y  Oó°Th

 ,ádGó©dG É¡«∏Y õµJôJ »àdG öUÉæ©dG óMCG ÉgQÉÑàYÉH

 Ëó≤J  ‘  ¿ƒ«°SÉ°SC’G  AÉcöûdG  ÚeÉëŸG  ¿CGh

.á«dó©dG áeóÿG

 äGQÉeE’G ádhO áeƒµ◊ ájƒæ°ùdG äÉYÉªàL’G ó© oJh

 á«æWƒdG á°üæŸGh ¬Yƒf øe ÈcC’G »æWƒdG AÉ≤∏dG

 áeƒ¶æªc  »eƒµ◊G  πª©dG  ó«Mƒàd  ,á©eÉ÷G

 ,»∏ëŸGh  …OÉ–’G  Újƒà°ùŸG  ≈∏Y  á∏eÉµàe

 ΩGƒYC’G ∫ÓN ¬≤«≤– ” Ée á∏«°üM ¢Vô©à°ùJh

 ÉgRÉ‚EG ” »àdG èeGÈdGh Oƒ¡÷G áaÉch ,á≤HÉ°ùdG

 ¢ûbÉæJh ,É¡JOÉ«b äÉ¡LƒJh ádhódG ájDhQ ≥«≤ëàd

 §£ÿGh ,á∏Ñ≤ŸG öû©dG äGƒæ°ù∏d IOóëŸG ±GógC’G

 ájƒÄŸ ¢SÉ°SC’G ôéM πµ°ûJ »àdG äÉ«é«JGÎ°S’Gh

 á«°üî°T 500 øe ÌcCG ácQÉ°ûÃ ,2071 äGQÉeE’G

.á«∏ëŸGh ájOÉ–’G á«eƒµ◊G äÉ¡÷G øe á«æWh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 ¬LƒH  É«FõL  ºFÉZ  ¤EG  Gƒë°U  ¢ù«ªÿG  Ωƒ«dG

 ¿ƒµJ ób kÉböT á°UÉN Öë°ùdG ¢†©H ô¡¶Jh ΩÉY

 á©ª÷G óZ ìÉÑ°Uh kÓ«d ÉÑWQh ,ô¡¶dG ó©H á«eÉcQ

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

 ¤EG áØ«ØN ìÉjôdGh ,á«∏MÉ°ùdGh á«∏NGódG ≥WÉæŸG

.áYöùdG ádóà©e

 / á«HôZ á«dÉª°T - á«böT á«dÉª°T :ìÉjôdG ácôM

 êƒŸG  ¿ƒµjh ..¢S/ºc 30 ¤EG  π°üJ 20 ¤EG  10

 óæY ∫hC’G óŸG çóëjh ÉØ«ØN »Hô©dG è«∏ÿG ‘

 02:05 áYÉ°ùdG  óæY ÊÉãdG  óŸGh  12:34 áYÉ°ùdG

 óæY ÊÉãdG Qõ÷Gh19:41 áYÉ°ùdG óæY ∫hC’G Qõ÷Gh

. 06:48 áYÉ°ùdG

 óŸG çóëjh .. ÉØ«ØN êƒŸG ¿ƒµj ¿ÉªY ôëH ‘h

 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG óŸGh 08:46 áYÉ°ùdG óæY ∫hC’G

 Qõ÷Gh  15:33 áYÉ°ùdG  óæY  ∫h’G  Qõ÷Gh  22:42

. 04:21 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG

 »fGôÑ«°ùdG øeC’Gh á«ªbôdG É«LƒdƒæµàdGh º«∏©àdGh ájOÉ°üàb’G äÉcGô°ûdGh ø«WƒàdG äÉØ∏e »fÉãdG É¡eƒj »a âãëH

äGQÉeE’G áeƒµëd ájƒæ°ùdG äÉYÉªàL’G ∫ÉªYCG ΩÉààNG ¿Gó¡°ûj ¬ÑFÉfh ádhódG ¢ù«FQ

º«∏©àdG ´É£b »a á«∏Ñ≤à°ùªdG äÉ¡LƒàdG ∫ƒM á«°ù«FQ á°ù∏L ¿Gó¡°ûj ó°TGQ øH óªëeh ójGR øH óªëe

äGQÉeE’G áeƒµ◊ ájƒæ°ùdG äÉYÉªàL’G ∫ÉªYCG ΩÉààNG ÉªgQƒ°†M ∫ÓN ¬ÑFÉfh ádhódG ¢ù«FQ

 äÉ¡«LƒJh ájDhQ ò«ØæàH áeƒµëdG ΩGõàdG ï°SôJ ájƒæ°ùdG äÉYÉªàL’G :ó°TGQ øH óªëe

øWGƒªdGh øWƒ∏d QGô≤à°S’Gh AÉNôdG ≥«≤ëJ øª°†J »àdG ,ójGR øH óªëe

 ≥«≤ëJ »a É¡MÉéf ióeh äÉeƒµëdG IAÉØc ¢ûbÉæfh ,äGRÉéfEG øe ≥≤ëJ Ée ™HÉàf

πÑ≤ªdG ΩÉ©dG ∫ÓN √RÉéfEG Üƒ∏£ªdÉH ¬Lƒfh ,äÉaó¡à°ùªdG

 º«∏©àdG áeƒ¶æe ôjƒ£J k É«dÉM Éæaóg :ójGR øH ¬∏dGóÑY

á«æWƒdG ÉæJÉ©∏£J ÖcGƒj è¡æH

 ¿Éª°V ≈∏Y πª©à°S ôµÑªdG º«∏©à∏d ájOÉëJ’G ádÉcƒdG

ÉæHÓ£d í«ë°üdG ¢ù«°SCÉàdG

 ºq«≤jh ÖbGô«°S º«∏©àdG IOƒéd »æWƒdG õcôªdG

ájOÉ«ëH á«ª«∏©àdG áeƒ¶æªdG

 á«∏ªY ≈∏Y ±ô°ûj ájô°ûÑdG OQGƒªdGh º«∏©àdG ¢ù∏ée

»∏ëªdGh …OÉëJ’G ø«jƒà°ùªdG ≈∏Y ∫ƒëàdG

 ¢UÉîdG ÉæYÉ£bh Éæ©ªàée »a ™«ªé∏d IƒYO

 »a AÉcô°T Gƒfƒµ«d ÉæJÉ©eÉLh Éæ°SQGóeh ÉæJÉ°ù°SDƒeh

º«∏©àdG áeƒ¶æe ∫ƒëJ á«∏ª©dG √òg
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اأبوظبي-الوحدة:

أبوظبي لطاقة املستقبل  أعلنت رشكة 
العاملية  الــركات  إحدى  »مصــدر«، 
الرائدة يف مجــال الطاقةاملتجددة، عن 
مع  مشــركة  تطوير  اتفاقية  توقيع 
رشكــة الطاقة الحكوميــة »تركمان 
الطاقة  لــوزارة  التابعــة  انريجــو« 
الركمانية،وذلك لتطوير محطة طاقة 
 100 بقدرة  كهروضوئية  شمســية 
ميجاواط، ليكون أول مروع لركة 

»مصدر« يف تركمانستان.
وبحضــور فخامــة ســريدار بريدي 
جمهوريــة  رئيــس  محمــدوف، 
ثاني  الدكتور  ومعايل  تركمانســتان، 
الزيــودي، وزيــر دولة  بــن أحمــد 
عىل  التوقيع  تــم  الخارجية،  للتجارة 
االتفاقية من قبل معايل شــاريمورات 

بورشــكوف، نائــب رئيــس مجلس 
ومحمــد  فيركمانســتان،  الــوزراء 
لـ  التنفيذي  الرئيس  الرمحــي،  جميل 
األعمال  منتدى  خالل  وذلك  »مصدر«، 
وتعترب  الركمانســتاني.   - اإلماراتي 
الحكومية  الهيئة  انريجــو«  »تركمان 
املســؤولة عن توليد ونقــل وتوزيع 

الكهرباء يف تركمانستان.
ملذكرة  امتــداداً  االتفاقية  تأتي هــذه 
التفاهم التي تم توقيعها بني »مصدر« 
أكتوبر  يف  تركمانســتان  وجمهورية 
التعاون  ســبل  الستكشــاف   2021
مجال  يف  مشاريع  وتطوير  لالستثمار 
طاقة الشــمس والرياح عىل أســاس 

رشاكة بني القطاعني العاموالخاص.
بورشكوف،  شاريمورات  معايل  وقال 
نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء يف 
اتفاقية  اليوم  »وقعنا  تركمانســتان: 

طاقة  ملــروع  مشــركة  تطويــر 
مع  ميجاواط   100 بقدرة  شمســية 
الرائدة  اإلماراتية  الركــة  »مصدر« 
االتفاق  أن يكون هذا  ، ونأمــل  عاملياً 
بداية ملرحلــة جديدة يف تطوير قطاع 
الطاقــة الكهربائية يف تركمانســتان 
الشمسية  للطاقة  تشييد محطات  عرب 
وطاقة الرياح، واالستفادة منالخربات 
الغنية التي تتمتع بها »مصدر« يف هذا 
املجال، و أتوجه بالشــكر إىل القائمني 
عىل الركة ونتطلع إىل رشاكة طويلة 

األمد بني الطرفني«.
من جانبه، قال محمد جميل الرمحي، 
إن  »مصدر«  لركة  التنفيذي  الرئيس 
مجال  يف  رائدة  عامليــة  رشكة  مصدر 
محفظتها  املتجددةوتضــم  الطاقــة 
آسيا  منطقة  يف  املشــاريع  من  العديد 
الوســطى، ما يجعلها تمتلك الخربات 

للمســاهمة  الالزمة  والتقنية  الفنية 
مســاعي  دعــم  يف  فاعــل  بشــكل 
الطاقة  قطاع  لتطوير  تركمانســتان 
بتوقيع  وإننا ســعداء  لديها.  املتجددة 
أن  املشــركة،ونأمل  التطوير  اتفاقية 
تكون هذه املحطــة التي تبلغ قدرتها 
100 ميجــاواط بداية لسلســلة من 

املشاريع الالحقة لنا يف تركمانستان.
البنية  وتتطلع تركمانستان إىل تطوير 
والحد  لديها  الطاقــة  لقطاع  التحتية 
مــن االعتمــاد عىل مصــادر الوقود 
الهيدروكربونية. وتمتلك تركمانستان 
أحد أكرب احتياطيــات الغاز يف العالم، 
كما تتمتع أيضاً بمزايا طبيعية متعددة 
تعتمد  تطويرمشاريع  دعم  من شأنها 
كأشعة  املتجددة،  الطاقة  مصادر  عىل 
الشــمس املتوفــرة عىل مــدار العام 

وتيارات الرياح القوية.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
الخميس ٢٤ نوفمرب ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥٢٠٤

اأخبار الوطن 5

دبي-وام:

 تشــارك القيادة العامة لرطة دبي ممثلة يف اإلدارة 
واملعرض  »املؤتمر  فعاليات  يف  واإلنقاذ،  للنقل  العامة 
الوطني  املركز  ينظمه  الــذي  واإلنقاذ«  للبحث  الدويل 
الوطني  لألمن  األعىل  للمجلس  التابع  واإلنقاذ  للبحث 
أبوظبي  مركز  يف  وذلك  األرواح«  »ننقذ  شــعار  تحت 

الوطني للمعارض.
وقــال العقيد خبري جمعة أحمد بن درويش الفاليس، 
مشاركة  إن  واإلنقاذ  للنقل  العامة  اإلدارة  مدير  نائب 
اإلدارة العامــة للنقل واإلنقاذ يف الــدورة الثانية من 
الــدويل للبحث واإلنقــاذ، جاءت  املؤتمــر واملعرض 
املري،  الله خليفة  الفريــق عبد  بتوجيهات من معايل 
القائــد العام لرطة دبي، ويف إطــار الحرص الدائم 
لالطالع عىل أحدث التجارب وتبادل الخربات يف مجال 
رسعة االســتجابة مــع الحوادث وعمليــات البحث 

واإلنقاذ.
وأكــد أن اإلدارة العامــة للنقل واإلنقاذ تشــارك يف 
للبحث واإلنقاذ، بمنصة لعرض أحدث  الدويل  املعرض 
التــي تمتلكها  البحــث واإلنقاذ  األجهــزة وتقنيات 
رشطة دبي، فيما تشارك يف املؤتمر بورقة عمل حول 

»التعامل مع املواد الكيميائية واملواد املُشعة«.
وأضاف أن املشــاركة يف املعــرض تأتي أيضاً يف إطار 
التواصل مع مختلف مؤسســات  الدائم عىل  الحرص 
البحــث واإلنقاذ، ومعاهد التدريــب، لتبادل الخربات 
يف التعامل بحرفية ودقة عالية مع حوادث الســري أو 
التائهني يف  أو  إنقــاذ املحصورين  أو  الحريق،  حوادث 
املناطق الصحراوية أو العالقني يف األودية والجبال، أو 
التعامل مع انهيارات املباني واملياه الجارفة إىل جانب 

التعامل مع املواد الكيميائية واملشعة وغريها.

ح�سور اإماراتي في المهرجان الدولي 
للفيلم بمراك�ش

مراك�ش-الفجرية-الوحدة:

دولة  مــن  وفــد  شــارك   
الدورة  فعاليات  يف  اإلمارات 
الدويل  املهرجان  من   19 الـ 
للفيلم الذي احتضنته مدينة 
مراكش املغربية خالل الفرة 
نوفمــرب   19 إىل   11 مــن 
الذي  الوفد  الجاري، وضــم 
ترأســه الخبري الثقايف خالد 
نادي  مؤســس  الظنحاني 
من  كالً  للســينما،  الفجرية 
الفنان واملخرج أزل إدريس، 
املنهــايل،  عــي  والباحــث 

والسيد محمود حاجي.
وشهدت املشاركة اإلماراتية 
تعاون بني  اتفاقية  توقيــع 
مؤسسة غبشــة اإلماراتية 
أفــالم  مهرجــان  وإدارة 
املغربي  اإلنســان  حقــوق 
صناعــة  تطويــر  بهــدف 
األفــالم التي تعــزز ثقافة 
التسامح والتعايش واألخوة 
اإلنســانية، كما حرض وفد 
العروض  من  عــدداً  الدولة 
والتكريميــة،  االحتفاليــة 
التطبيقيــة  والنــدوات 
ومشــاهدة مجموعــة من 

األفالم النوعية.
وقــال خالــد الظنحانــي: 
هــذه  بحضــور  "رسرنــا 
من  االســتثنائية  الــدورة 
بمراكش  الفيلــم  مهرجان 

بعــد توقف عامني بســبب 
جائحــة كوفيد19-، والتي 
السابع  الفن  صناع  جمعت 
العالم،  دول  مــن مختلــف 
وكانــت مناســبة لاللتقاء 
عرب  وممثلني  بمخرجــني 
مبارش،  بشــكل  وعامليــني 
إنتاج  بفكرة  نخرج  جعلتنا 
بني  مشرك  سينمائي  عمل 
وأملانيا  واملغــرب  اإلمارات 
برعاية مؤسســة غبشــة، 

والذي سريى النور قريباً".

"نسعى  الظنحاني:  وأضاف 
مشــاركاتنا  خــالل  مــن 
مهرجانــات  يف  املتتاليــة 
حراك  خلــق  إىل  الســينما 
مستدام،  إماراتي  سينمائي 
التظاهرات  من  عدد  بتنظيم 
بالفن  الخاصة  اإلماراتيــة 
السابع وهو ما يعزز حضور 
عىل  اإلمارات  دولة  ومكانة 
خريطــة الثقافــة العاملية، 
دورها  إبــراز  عــن  فضالً 
الرائد واملســتمر يف صناعة 

اإلبداعي  الفنــي  املحتــوى 
مســتوى  عىل  وتأثرياتــه 

الشعوب والثقافات".
املخرج  أوضح  جهتــه،  من 
أن مهرجانات  إدريــس  أزل 
بمثابــة  هــي  الســينما 
العالم  ثقافات  بــني  توطني 
والتعرف عىل العالم وهموم 
الفن  لغة  الناس من خــالل 
أن حضور  الســابع، مؤكداً 
يســاعد  املهرجانات  هــذه 
اإلبداعات  عــىل  التعرف  يف 
كيفية  وأيضــاً  الصوريــة 
والتخلص  معهــا  التعايش 
فضالً  السلبية،  األفكار  من 
إنهــا رســالة مهمة  عــن 
عىل  التأثري  يف  جداً  ورسيعة 

أفراد املجتمع.
وقال إدريس: "إن حضوري 
بمراكش  الفيلم  مهرجان  يف 
الكثــري ملســريتي  أضــاف 
أنــه جــاء بعد  خصوصــاً 
املتميــزة كعضو  تجربتــي 
املهرجان  يف  تحكيــم  لجنة 
حقــوق  ألفــالم  الــدويل 
وذلك  بالربــاط،  اإلنســان 
وفد  زيارة  برنامــج  ضمن 
املغربية  اململكة  إىل  اإلمارات 
الحضور  يعكــس  والــذي 
والثقافة  للســينما  القوي 
املســتويني  عىل  اإلماراتية 

العربي والعاملي".

�شرطة دبي ت�شارك في »الم�ؤتمر 
والمعر�ض الدولي للبحث والإنقاذ«

ال�سارقة-الوحدة: 

تخربه  فإنها  املستقبل  أذن  يف  مليحة  تهمس  عندما 
بقصــص املايض، مــاٍض تليد تخط فيــه الكتابة 
 300 إىل  ترجع  ذهب  من  أسطرا  الجنوبية  العربية 
سنة قبل امليالد، فتشــحذ النفوس املتطلعة إىل غد 
يستكمل عظمة املايض، ويستحرض قصص األجداد 
وانتمائهــم لألرض، فيســمع األحفاد وقع خطى 
التاريخ ليصوغوها مســتقبالً تعتمد فيه اإلمارات 

أبنائها لتشكيله. عىل سواعد 
ويف الرابع والعرين من نوفمرب ســرتدي مليحة 
حديقتها  يف  االتحــاد  لعيد  وتتزين  حللهــا،  أزهى 
العامة من الرابعة والنصف إىل التاسعة مساء، تبدأ 
بمسرية وطنية تتقدمها املوسيقى العسكرية، تليها 
فقرة حربية تستعرض معاني الرجولة اإلماراتية، 
تليهــا فقرات متنوعة ومشــاركات املؤسســات 
باملنطقة، ومســابقات متنوعة وجوائز  التعليمية 

وسحوبات وألعاب متنوعة. ويشهد حضور الحفل 
وإرشاف  التعليمية  املؤسســات  بمشاركة  فقرات 
لجنــة احتفال املجلس البلــدي والبلدية يف منطقة 

مليحة. 
وبهذه املناســبة قال ســعادة خالد املدفع، رئيس 
لجنــة إمارة الشــارقة الحتفاالت عيــد االتحاد: 
"بينمــا نتطلع إىل مســتقبل اإلمــارات املرق يف 
بالعام  بدأنا  فإننا   ،2071 بالعام  القادمة  مئويتها 
املنرصم بالخمســينية الثانية من عمر الدولة التي 
مليحة  يف  باحتفاالتنا  ونســتعد  منها،  حوٌل  انعقد 
الثانية  الخمســينية  الثاني من  الحول  لالنطالق يف 
من عمر الدولة، ونحن نســند ظهورنا عىل تاريخ 
التي  األرض  هــذه  عىل  اإلماراتي  لإلنســان  ممتد 
يعيش  وتعي شأن من  مستقبل،  إىل  التاريخ  تحول 
عــىل أرضها الخرية التي تتســع للمواطن واملقيم 
والزائــر كما تتســع قلوب أهلهــا للخري ومحبة 

اآلخرين".

مليحة تبوح باأ�سرار التاريخ في عيد الوطن

ال�سارقة-وام:

 بارشت دائرة الزراعة والثروة 
الحيوانية يف الشــارقة بتوزيع 
بذور القمــح األصيلة واملهداة 
الشــيخ  الســمو  صاحب  من 
محمد  بــن  ســلطان  الدكتور 
األعىل  املجلس  عضو  القاسمي 
حاكم الشارقة للمزارعني وذلك 
السلع  لزراعة  دعماً من سموه 
وتعزيز  بالدولة  اإلسراتيجية 

منظومة األمن الغذائي.
مصبح  خليفة  ســعادة  وقال 
الزراعة  دائرة  رئيس  الطنيجي 
املكرمة  إن  الحيوانية  والثروة 
أساسية  حلقة  تعترب  السامية 
ضمن سلسلة املبادرات الرامية 
األســاليب  أفضل  اعتمــاد  إىل 
أنواع  أجود  إنتــاج  إىل  الهادفة 
الســالالت  توزيع  عرب  القمح 
بعنايــة  واملنتقــاة  األصيلــة 
التثقيف  إىل حمــالت  إضافــة 

والتوعية بكيفية الزراعة املثىل 
لهذه املحاصيل.

كبريا  إقباال  املبادرة  وشــهدت 
من املزارعــني عىل اقتناء هذه 
البــذور األصيلــة معربني عن 
شكرهم لصاحب السمو حاكم 
املتتالية  مبادراته  عىل  الشارقة 
لدعم القطاع الزراعي باإلمارة 
الغذائية  املحاصيــل  وتوفــري 

اآلمنة والعضوية.

بدء توزيع بذور القمح الأ�سيلة المهداة من 
حاكم ال�سارقة على المزارعين

»م�سدر« توقع اتفاقية مع »تركمان انيرجو« لتطوير محطة 
طاقة �سم�سية بقدرة 100 ميجاواط

بح�ش�ر رئي�ض تركمان�شتان.. 
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اأبوظبي-وام:
 شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن 
زايد آل نهيان عضو املجلس التنفيذي 
مجلس  رئيــس  أبوظبــي،  إلمــارة 
توقيع  املتوازنة  للتنميــة  اإلمــارات 
اتفاقيــات لســتة رشكاء رئيســن 
دعــم  يف  االجتماعيــة  للمســاهمة 
تم  والذي  اإلمارات"،  "قرى  مرشوع 
اإلعالن عنه ضمن أجندة االجتماعات 
السنوية لحكومة اإلمارات يف دورتها 

الحالية.
ضمن  االجتماعية  املســاهمات  تأتي 
االتفاقيــات املوقعة والتــي تتجاوز 
إطار  يف  درهم  مليــون   200 قيمتها 
دعم مرشوع قــرى اإلمارات الهادف 
إىل تطوير نماذج تنموية جديدة ضمن 
قرى اإلمارات، من خالل إرشاك كافة 
يف  والخاصة  الحكوميــة  القطاعات 
القرى  يف  واملرافق  الخدمــات  تطوير 
ســياحية  وجهات  يجعلهــا  وبمــا 
وثقافيــة وتراثية، وتوظف الطاقات 
لكل  الطبيعية  واإلمكانــات  البرشية 

منطقة.
وأكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن 
زايد آل نهيــان أن توقيع االتفاقيات 
مــع عدد مــن الرشكاء الرئيســين 
للمساهمة املجتمعية يف دعم مرشوع 
نوعية  خطوة  يمثل  اإلمــارات،  قرى 
وإيجابيــة وداعما كبــرا لألولويات 
املواطنــن  وتمكــن  االجتماعيــة 
ورؤية  توجيهــات  وفق  واملجتمــع 

قيادة دولة اإلمارات.
وقال سموه: "مرشوع قرى اإلمارات 
التــي  يرتجــم األســس والدعائــم 

لرسم  اإلمارات  دولة  قيادة  أرســتها 
مالمح جديــدة لالزدهار االقتصادي 
األعوام  خــالل  للدولة  واملجتمعــي 

القادمة “.
اإلمارات  أن مجلس  أكد ســموه  كما 
للتنميــة املتوازنة يمثــل نقطة ربط 
تجمع املؤسسات الحكومية والقطاع 
الخــاص البتكار وتطوير مشــاريع 
وطنيــة نوعية وذات أثر إيجابي عىل 
االقتصــاد واملجتمــع وفــق مهامه 
ومســؤولياته، وسيعمل عىل تطوير 
الجهود  لتكامل  متكاملــة  منظومة 
وإرشاك أكرب عدد من املؤسســات يف 
والتوجهات  الــرؤى  لتحقيق  الدولة 

االسرتاتيجية للدولة.
مجلس  يف  "نســتهدف  سموه:  وقال 
املتوازنة تطوير  للتنميــة  اإلمــارات 
مشاريع نوعية وخلق فرص تنافسية 
يكــون لهــا آثــار إيجابية شــاملة 
الوطني  االقتصــاد  عــىل  ومتنوعة 

واملجتمع ومكانة الدولة".
القطاع  إرشاك   " ســموه  وأضــاف 
الوطنيــة  املشــاريع  يف  الخــاص 
مجلس  أولويات  أحد  واالسرتاتيجية 
اإلمــارات للتنميــة املتوازنــة خالل 
القادمة، وســيتضاعف عملنا  الفرتة 
إلرشاك أكرب عدد من الرشكاء ملواصلة 

مسرة اإلمارات الريادية".
وقع االتفاقيات كل من رشكة برتول 
االتحاد  "أدنوك"،  الوطنيــة  أبوظبي 
اإلمارات  والكهرباء، ومؤسسة  للماء 
ورشكة  )امــارات(،  للبرتول  العامة 
االتحاد  ورشكــة  العقاريــة،  الــدار 
للقطــارات، ومجموعة بنك أبو ظبي 

األول، وموانئ أبوظبي.

مــن جانبــه، قــال معــايل الدكتور 
ســلطان بــن أحمــد الجابــر وزير 
املتقدمة  والتكنولوجيــا  الصناعــة 
العضــو املنتدب والرئيــس التنفيذي 
الوطنية  أبوظبــي  لرشكــة بــرتول 
" أدنــوك " ومجموعــة رشكاتهــا 
القيادة  توجيهــات  مــع  "تماشــياً 
الرشيدة، تعد مشاركة ’أدنوك‘ يف هذا 
التزامها  عىل  تأكيداً  الوطني  املرشوع 
ويرسنا  املجتمع.  تجاه  بمسؤولياتها 
فاعالً  مســاهماً  ’أدنوك‘  تكــون  أن 
ترسيع  إىل  الهــادف  الربنامج  هذا  يف 
يف  التنمية  وجهــود  خطــط  تطبيق 
النمو  ملبدأ  الدولة تحقيقاً  أنحاء  كافة 
املســتدام  واالجتماعي  االقتصــادي 
واملتوازن. وتتمثل أهمية هذا املرشوع 
يف أنه يقدم خدمات حيوية ملجتمعات 
املراكز  عن  البعيدة  والقــرى  املناطق 
يف  إيجابي  تغير  يحقق  بما  الحرضية 

حياتهم".
يف  ودوره  املــرشوع  أهميــة  وعــن 
تحقيــق تطويــر ملمــوس يف قرى 
اإلمــارات، أشــار معايل ســهيل بن 
وزير  املزروعي  فــارس  فرج  محمد 
الطاقــة والبنية التحتية إىل أن الدولة 
تســخر كافة جهودها يف سبيل رفع 
اإلمارات  ألبنــاء  املعييش  املســتوى 
ورفدهم بكافة سبل الحياة الكريمة.

أهمية  "تتمثــل  معاليــه:  وأضــاف 
مواطني  دعم  عىل  قدرته  يف  املرشوع 
البعيدة  املناطق  يف  القاطنن  اإلمارات 
وآليات  نهــج مبتكــر  مــن خــالل 
عمــل فعالة تســهم يف خلق الفرص 
االقتصاديــة، ورفع مســتوى البنى 
املناطق  هذه  يف  والخدمــات  التحتية 

بما يعزز من عملية النمو االقتصادي 
فيها بشكل يتالءم مع طبيعتها".

ومن جانبــه أكد معايل محمد خليفة 
الدار  إدارة  مجلــس  رئيس  املبــارك، 
تاماً  التزاماً  الــدار  "تلتزم  العقارية: 
التنمية  جهود  دعم  يف  بمســؤوليتها 
املســتدامة يف دولة اإلمــارات، حيث 
الجهات  وتعاون مختلف  ان مشاركة 
يف  والخاصة  الحكوميــة  والهيئــات 
مشــاريع مجلس اإلمــارات للتنمية 
الجهود  ترسيع  شــأنه  من  املتوازنة 
تغير  إحــداث  إىل  الهادفة  الوطنيــة 
دولة  وقــرى  مناطــق  يف  إيجابــي 
التنمية  خطــط  ودعــم  اإلمــارات، 
حكومتنا  تحــرص  التي  والتطويــر 
الرشيدة عىل تنفيذها بشكل متواصل. 
هذا  بكوننا جــزءا من  نفخــر  وإننا 
الذي  الطمــوح  الوطنــي  املــرشوع 
لتطوير مجموعة كبرة من  يســعى 
للسكان  يضمن  بما  اإلماراتية  القرى 
واألهــايل حيــاة كريمة ويســهم يف 
تحقيق فرص يف العديد من القطاعات 
املواقع  هذه  طبيعة  مع  تتناسب  التي 
وتســتفيد من إمكاناتهــا التاريخية 

والطبيعية والجغرافية".
اإلمارات"  "قــرى  مرشوع  أن  يذكر 
يمثل أول مشــاريع مجلس اإلمارات 
للتنمية املتوازنة الذي يرتأســه سمو 
الشــيخ ذياب بن محمــد بن زايد آل 
نهيان، ويهدف إىل تعزيز جودة الحياة 
نموذج  وبناء  الدولة  مناطق  كافة  يف 
تنموي مستدام يقدم فرصاً اقتصادية 
االســتقرار  تحقــق  واســتثمارية 
لسكان  الكريمة  والحياة  االجتماعي 

هذه املناطق.

 

دبي-وام:
العامة  واألمانة  للشــباب  االتحادية  املؤسســة  أطلقت   
ملجلــس التعاون لدول الخليج العربية، برنامج الشــباب 
ُصّنــاع القرار "كــوادر"، بهدف إعــداد وتأهيل قدرات 
للميض  ابتكارية،  بيئة  الشباب، ضمن  املختصن يف قطاع 
قيادية  وأدوات  بمعطيات  متســلحن  جديدة  فرٍص  نحو 

تدعم مهاراتهم وخرباتهم.
24 شاباً   ، 3 أسابيع  الذي يســتمر  الربنامج  ويستهدف 
القطاع الشــبابي بدول مجلس  العاملن يف  وشــابة من 
التعاون الخليجي، ويركز الربنامج عىل 4 محاور رئيسية 
وإرشاك  تمكن  القيادية،  واملهارات  الشخصية  بناء  حول 
الريادي؛  والتفكر  االســرتاتيجي  االســترشاف  الشباب، 
حيث يتضمن كل محور عدداً من املوضوعات التفصيلية، 
التي تــم تصميمها بعناية بناًء عىل احتياجات الشــباب 
وذلك إلطــالق طاقاتهم اإلبداعية لخدمة القطاع، وإعداد 
بفاعلية يف مسرة  املهارات ويســاهم  أفضل  يمتلك  جيل 
التنمية، من خالل تنظيم سلســلة من الدورات التدريبية 
لقاءات  وترتيب  امليدانية،  والزيارات  النقاشية  والجلسات 
بأبرز الخرباء والقادة وصناع القرار، يف مختلف املجاالت، 
وورش عمــل متخصصة لخــرباء دولين مــن املنطقة 
وخارجهــا، بغرض دمجهــم يف العمــل امليداني وتقييم 

مستوى تطورهم وتجربتهم خالل فرتة الربنامج.
الشبابية  املبادرات  إدارة  الشاميس مدير  وقال راشد غانم 
يف املؤسســة االتحادية للشــباب، رئيس برنامج الشباب 
ُصّناع القرار "كوادر": الشباب هم قادة املستقبل وصناع 
األفكار  لتوليد  املتجــددة  الطاقة  هــم  اإليجابي،  التغير 
املبتكرة، هم االستثمار الحقيقي والرهان الرابح لصناعة 
املستقبل،  نحو  أوطانهم  نجاح  غد مزدهر، كقادة ملسرة 

تحقيقاً لالستدامة الشاملة يف مجاالت الحياة كافة.
وتابع الشــاميس ان تمكن الشــباب مسؤولية تقع عىل 
عاتق املؤسســات التي تعمل بدورها عىل توفر مقومات 
كفيلــة بتطوير مهارات الشــباب ومواهبهم يف مختلف 
التخطيط والتنفيذ يف كافة  املجاالت، وإرشاكهم يف عملية 
املســتدامة،  االقتصادية واالجتماعية  التنمية  مســارات 
والســعي لخلق مبادرات تســتقطب الكفاءات الخليجية 
الشــابة والطموحة التي من شــأنها أن تؤسس لنماذج 
مستقبلية واعدة تدعم النهضة واالزدهار، وعىل قدر من 

الثقة واإلرادة واملعرفة واإلبداع.
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محمد بن زايد
 وكان لــه كبيــر األثــر فــي تطوير 
وتحقيــق  وقدراتهــا  إمكانياتهــا 
المكتســبات  من  والعديد  طموحاتها 

النوعية التي تفخر بها.
المســلحة  القوات  فريــق  أن  يذكــر 
النســائي للتســلق نجح في الوصول 
كلمنجــارو" في  قمــة " جبــل  إلى 
في  ارتفاعا  األعلــى  يعد  الذي  تنزانيا 
إلى قمة " جبل  أفريقيا إضافــة  قاره 
طوبقــال " األعلى في مملكة المغرب 
الجبلية  القمم  أعلى  إلى جانب إحــدى 
في نيبال " كلبتــار " وصعود " قمة 
ارتفاع 6476 مترا  بيك " علــى  ميرا 
العربية  اإلمارات  دولة  علم  رفع  حيث 

المتحدة على القمة.

بتوجيهات رئي�س الدولة
وسيســهم التحديث في بناء شراكات 
ودعم أكثر من 170 ألف مواطن منتفع 
في كل من القطاع الخاص والمصرفي 

خالل الخمس أعوام القادمة.
القطاع  موظفي  جميع  القرار  ويشمل 
النظر عن  والمصرفــي بغض  الخاص 
ســواء تم  العمل  في  التحاقهم  تاريخ 
برنامج  إطــالق  بعد  أو  قبــل  تعينهم 
بتاريــخ 13  "نافــس" والــذي كان 

سبتمبر 2021.
نطاق  توسيع  أيضاً،  التحديث  ويشمل 
دعم الرواتب ليضم المواطنين العاملين 

وتخصصاتهــم  وظائفهــم  بكافــة 
استثناء  الدراسية من غير  ومؤهالتهم 
على أال يزيد الراتب الشــهري عن 30 
الدعم  قيمة  رفــع  تم  درهم، كما  ألف 
المالية  العــالوة  تصل  بحيث  المالــي 
الشهرية إلى 7 آالف درهم بحد أقصى 
لحاملي شهادة البكالوريوس و6 آالف 
و5  الدبلوم  لحاملي  أقصى  بحد  درهم 
آالف درهم بحد أقصى لحاملي الثانوية 
العامة ومــا دون، ويصرف الدعم عن 
الفــرق بين الراتــب الفعلي اإلجمالي 
المســتهدف  والراتب  يتقاضاه  الــذي 

الراتب المحددة له. حسب فئة 
وكذلــك تضمن القــرار منح المواطن 
عالوة  الخاص  القطاع  في  يعمل  الذي 
ابن  كل  عن  أبناء قدرهــا 600 درهم 
الشــهري  الراتب  يتجــاوز  أال  علــى 
االجمالــي 50,000 درهــم، ويقدم 
الدعم بحد أقصى ألربعة أبناء، لمدة 5 

سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار.
كمــا تضمن القرار رفــع قيمة الدعم 
المالي المؤقــت لمن فقدوا وظائفهم 
مدة  وتمديــد  الخــاص  القطاع  فــي 
خالل 5 سنوات  القصوى  االســتفادة 

لتصل الى 12 شهرا.
وشــمل القرار أيضا توســيع برنامج 
ليشــمل  التمريض  "نافــس" لكوادر 
القطاع الطبــي والصحي والصيدالني 
ومســتوياته  تخصصاتــه  بكافــة 
بهــدف تطوير كــوادر القطاع الطبي 
تحديد  وســيتم  الدولة،  في  والصحي 
بالتنســيق  ومدتها  الدراســة  برامج 

والمراكز  التعليمية  المؤسســات  مع 
التخصصية المعتمدة في الدولة.

الرحمن  عبد  الدكتــور  معالي  وصرح 
بــن عبد المنان العــور، وزير الموارد 
البشرية والتوطين " يشهد سوق العمل 
وتوجيهات  رؤى  انعكاســات  المحلي 
سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن 
الدولة "حفظه  رئيــس  نهيان  آل  زايد 
الله"، وســيدي صاحب السمو الشيخ 
نائب رئيس  آل مكتوم  محمد بن راشد 
الدولــة رئيس مجلس الــوزراء حاكم 
الله" والتي تضع المواطن  دبي "رعاه 
في صــدارة اهتماماتها وتؤكد أهمية 
القطاع الخاص،  الفاعلة في  مشاركته 
الوظيفية  بالمســتويات  وخصوصــا 
معظم  فيها  تعمل  التي  العليا  المهارية 
قوائم  في  المسجلة  الوطنية  كفاءاتنا 
نافــس. ومما ال شــك فيــه بأن رفع 
إيجابا  التوطين سينعكس  مســتويات 
على االقتصــاد الوطني ويعود بفوائد 
تحديدا،  الخــاص  القطاع  علــى  جمة 
أعلى  مرونة  بمســتويات  سيتحلى  إذ 
التحديات  لمواجهــة  أكبــر  وفــرص 

العالمية والمحلية".
على  اليوم  معاليه " نحــن  وأضــاف 
بتنافسية  ترتقي  جديدة  مرحلة  أعتاب 
بيئة األعمال من خالل زيادة مساهمة 
ســطور  كتابة  في  اإلماراتية  الكوادر 
اإلمارات.  دولة  نجاح  جديدة من قصة 
وســنرصد في وزارة الموارد البشرية 
البرامج  أثر  مباشر  بشــكل  والتوطين 
الكوادر  دمــج  تســريع  على  الداعمة 

بالقطاع  العمل  ســوق  في  اإلماراتية 
الخاص الذي يعتبر شــريكاً فاعالً في 

مسيرة التقدم والنماء".
من جانبه، قال سعادة غنام المزروعي، 
الكوادر  تنافسية  لمجلس  العام  األمين 
بقيادة  نحظــى  اإلماراتيــة " نحــن 
حريصة على سعادة ورفاهية المواطن 
المتعددة  المبــادرات  في  هذا  ويتجلى 
لبرنامج  المالية  وغير  المالية  والمزايا 
"نافــس" والذي ســاهم فــي تعزيز 
القوى اإلماراتيــة العاملة في القطاع 
توجيهات  والمصرفــي، ومع  الخاص 
برنامج دعم  القيادة في توسيع نطاق 
الخاص  القطاع  في  المواطنين  رواتب 
وتعديل  الدعم  قيمة  ورفع  والمصرفي 
عالوة االبناء ورفع الدعم المؤقت لمن 
إرادتهم، فإننا  خارج  وظائفهم  فقدوا 
الفرص  اغتنام  أبنائنا وبناتنا  نأمل من 
الخاص  القطاع  المتاحة في  الوظيفية 
برنامج  مزايا  االســتفادة من  كذلك  و 
المالية، حيث  "نافس" الماليــة وغير 
أنه مــع التحديثــات الجديدة تقلصت 
الحكومي  القطاع  بيــن  ما  الفروقات 

والقطاع الخاص أكثر من قبل".

اإطالق م�شروع
وقد أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن 
يشّكل  اإلمارات  قرى  مشروع  أن  زايد 
تحقيق  سبيل  في  نوعية مهمة  خطوة 
الرؤية التنموية الطموحة لقيادة دولة 
اإلمارات من خالل خلق نموذج تنموي 

المناطق في  يناســب كافة  مســتدام 
البشرية  الطاقات  من  ويستفيد  الدولة 

واإلمكانات الطبيعية لكل منطقة.

نهيان وحامد
العرسان بهذه  الشــيوخ  وهنأ ســمو 
المناســبة السعيدة، متمنين لهم حياة 

أسرية هانئة ومستقرة.
 مــن جانبــه أعرب ســعادة ســيف 
شــؤون  مكتب  مدير  القبيســي  علي 
المواطنيــن والمجتمــع عن شــكره 
وتقديره للقيادة الحكيمة على حرصها 
اإلماراتية األصيلة  إحيــاء القيــم  في 
واللحمة  الترابــط  أواصــر  وتعزيــز 
االجتماعية والوطنية، مشــيدا بالدعم 
تنظيم مثل هذه  الدولة في  توليه  الذي 

األفراح الجماعية.
كما أعرب عن شــكره وتقديره لسمو 
أبنائهم  الشــيوخ علــى مشــاركتهم 
المواطنيــن فرحتهــم ومناســباتهم 

االجتماعية.
يذكر أن العرس الجماعي ضم مجموعة 
من أصحاب الهمم بناء على تعاون مع 
منصــة "مبروك ما دّبــرت" الخاصة 
بأصحاب الهمم التي أطلقتها مؤسسة 
زايد العلًيا ألصحاب الهمم لدمجهم في 

المجتمع وفعاليته ومناسباته.
وأبناء الوطن.

ا�شتمرار عمليات
ومع استمرار إجراءات عمليات التبريد 

والركام  الحادث  مخلفات  إزالة  ولحين 
أبوظبي  شــرطة  الطرق، تؤكد  وفتح 
استخدام  ضرورة  الســائقين  على  أنه 
الخريطة  في  المذكورة  البديلة  الطرق 
للقادمين من سويحان باتجاه أبوظبي 
عبر جســر الفــالح مــروراً بمنطقة 
جسر  من  وخروجاً  الســكنية  الفالح 
الخارج  إلــى  الشــامخة، وللمتجهين 
باســتخدام  ُينصح  ســويحان  باتجاه 
الرياض  مروراً بجسر  الشامخة  جسر 

وخروجاً من جسر الفالح.
كمــا أكــدت شــرطة أبوظبــي على 
الســائقين ضــرورة عدم االنشــغال 
اآلمنة  بالقيادة  وااللتزام  الطريق  بغير 
أهابت  الجميع، كما  ســالمة  أجل  من 
باســتقاء المعلومات  المجتمع  بأفراد 
المنصات  عبر  الرسمية  مصادرها  من 
اإلعالميــة للقيــادة العامة لشــرطة 

أبوظبي.

اإ�شبانيا ت�شحق
فريقه  سباعية  موراتا  ألفارو  واختتم 
في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب 

الثاني. بدال من الضائع للشوط 
وكانــت مباريــات الجولــة األولــى 
فوز  شــهدت  ذاتها، قد  بالمجموعــة 
ألمانيــا 2 /1، ويلتقي  علــى  اليابان 
األلماني  اإلسباني مع نظيره  المنتخب 
يوم األحــد المقبل في الجولة الثانية، 

اليابان مع كوستاريكا. فيما تلعب 

الموؤ�ش�شة االتحادية لل�شباب ُتطلق 
توقيع اتفاقي����ات للم�ساهمة المجتمعية في برنامج ال�شباب �ُشّناع القرار »كوادر«

دعم م�سروع »قرى الإمارات«  

اأبوظبي-وام:
 ناقشت رشطة أبوظبي مبادرات دمج النزالء املفرج عنهم يف 
20 جهة حكومية وذلك بالتعاون مع املؤسسة  املجتمع مع 
االتحادية للشــباب وأطلق عليه » مختــرب الوعي املجتمعي 
الرعاية  ورشــة عن مفهــوم  الالحقة« متضمناً  للرعایــة 
حكومية  جهات  من  مجموعات  خاللها  من  تكونت  الالحقة 
وخرباء االســرتاتيجية يف رشطة أبوظبــي لوضع املبادرات 

ضمن إطار التواصل الحكومي وتقنيات االتصال.
حرض املختــرب العميد ركن أحمد عيل الشــحي مدير قطاع 
أمــن املجتمع باإلنابــة وعدد من كبــار الضباط والرشكاء 
االسرتاتیجین من دائرة القضاء ودائرة تنمیة املجتمع و إدارة 
االبتكار واسترشاف املستقبل وبمشاركة عدد من املختصن 
والخرباء والطالب و الخریجین. وأوضح العقید أحمد جمعة 
الخييــيل مدير إدارة املتابعة الرشطيــة والرعاية الالحقة يف 
رشطة أبو ظبي أن املخترب الحكومي جاء نتاجاً إلطالق أول 
حلقة شــبابية حول برامج الرعاية الالحقة للشباب املفرج 
عنھم يف عام 2021 واستدامة أثر فعالیات الرعایة الالحقة 
التي تم اطالقھا يف اكســبو 2020 والتي اسهمت يف تحدید 

تحدي املخترب يف تعزيز الدمج للمفرج عنهم باملجتمع.
شــارك يف تنفيذ املختــرب الحكومي النــزالء واملفرج عنھم 
مواھب  اســتعرض  والذي  املبدعن  الحرفين  بمعرض  بدءاً 
النزالء و خدمات تنفیذ التصامیم حسب الطلب، واستعراض 
مفھوم الرعاية الالحقة من خالل إعادة اإلدماج واالستثمار 

للشباب املفرج عنھم .

�شرطة اأبوظبي تناق�س بمختبر حكومي 
مبادرات »دمج النزالء المفرج عنهم« 

في المجتمع

بح�شور ذياب بن محمد بن زايد..وبقيمة تتجاوز 200 مليون درهم

ال�سارقة-وام:
تشــهد دبا الحصن املدينة الساحلية يف إمارة 
احتفاالت  ضمــن  حافالً  برنامجاً  الشــارقة 

51 لدولة اإلمارات . الـ  اليوم الوطني 
 25 من  بدءا  والفعاليات  األنشــطة  وتتوزع 
إىل  الرابعة  الســاعة  مــن  الجاري  نوفمــرب 
التاسعة مساًء إذ ستنطلق مسرة وطنية من 
دبا  العلم يف  إىل ميدان  الشــاطئ  أمام حديقة 

الحصن .
أن  أهازيج شعبية عىل  االحتفاالت  تتضمن  و 
عروض  تقام  فيما  غنائي  أوبريت  عرض  يتم 
وطنية ومســابقات حتى التاسعة من مساء 
وألعاب  شعرية  جلسة  جانب  إىل  نفسه  اليوم 
الذي يتضمن  االتحــاد«  نارية و«بــازار عيد 
املأكوالت  مثــل  متنوعة  منتجــات  عــرض 
الشــعبية وغرها من املسابقات ومشاركات 

الدوائر الحكومية. من مختلف 

حكاية الزمان والمكان ترويها دبا الح�سن في اليوم الوطني ال�»51«
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دبيـ  )وام(:

 توقع تقرير �أ�صدرته غرفة دبي لالقت�صاد 

�لعاملة  �لثالث  �لغرف  �إحدى  �لرقمي 

مع  بالتعاون  دبي،  غرف  مظلة  حتت 

�أمازون ويب �صريفي�زس “AWS” �أن توفر 

�حلو�صبة �ل�صحابية و��صعة �لنطاق فو�ئد 

�قت�صادية لل�رشكات �ل�صغرية و�ملتو�صطة 

و�ل�رشكات �لنا�صئة تقدر قيمتها بحو�يل 

17.1 مليار دوالر �أمريكي )62.8 مليار 

من  �لفرتة  خالل  وذلك  �إمار�تي(  درهم 

�إىل 2030، وهو ما يعادل 4 يف   2022

�الإجمايل  �ملحلي  �لناجت  من  �ملائة 

لالإمار�ت يف �لعام 2021.

عنو�ن«  حمل  �لذي  �لتقرير  �إطالق  جاء 

تاأثري �حلو�صبة �ل�صحابية و��صعة �لنطاق 

و�ملتو�صطة  �ل�صغرية  �مل�صاريع  على 

�الإمار�ت« خالل  �لنا�صئة يف  و�ل�رشكات 

لالقت�صاد  دبي  غرفة  نظمتها  فعالية 

�لرقمي يف مقر غرف دبي بالتعاون مع 

�أمازون ويب �صريفي�زس “AWS”، �صارك 

فيها خالد �جلرو�ن، �ملدير �لتنفيذي لغرفة 

ح�صن،  ويا�رش  �لرقمي  لالقت�صاد  دبي 

�ملدير �لعام الأمازون ويب �صريفي�زس يف 

�أفريقيا  و�صمال  �الأو�صط  �ل�رشق  منطقة 

وتركيا، يف حني قدمت �رشكة »�أك�صي�س 

�لتقرير عر�صًا  �أعدت  �لتي  بارترن�صيب« 

تعريفيًا حول �أبرز خمرجاته ونتائجه.

وتخللت �لفعالية جل�صة نقا�صية �صاركت 

فيها �رشكات عر�صت فيها ق�ص�س جناحها 

�ال�صتفادة من �حلو�صبة  وناق�صت كيفية 

�ل�صحابية.

كما توقع �لتقرير حتقيق قطاع �ل�رشكات 

�ل�صغرية و�ملتو�صطة و�ل�رشكات �لنا�صئة 

خالل  �ل�صحابية  �حلو�صبة  من  مكا�صب 

تبلغ  و2030   2022 عامي  بني  �لفرتة 

دوالر  مليار   17.1 �الإجمالية  قيمتها 

�أمريكي �أي ما يعادل )62.8 مليار درهم 

�إمار�تي(، منها 10.1 مليار دوالر �أمريكي 

�صكل  على  �إمار�تي(  درهم  مليار   37(

فو�ئد للم�صتخدمني، و7.0 مليار�ت دوالر 

�أمريكي )25.7 مليار درهم �إمار�تي( على 

�صكل فو�ئد لل�رشكاء.

 2022 عامي  بني  �أنه  �لتقرير  وقدّر 

و2030، ميكن لفو�ئد �حلو�صبة �ل�صحابية 

و��صعة �لنطاق �أن تخلق 133 �ألف وظيفة 

مبا�رشة وغري مبا�رشة و�أن تقلل �لب�صمة 

 78 �إىل  ت�صل  بن�صبة  للبالد  �لكربونية 

يف �ملائة، وذلك مقارنة بنماذج �لبنية 

�لتحتية �الأخرى.

و تعليقًا على �لتقرير قال خالد �جلرو�ن: 

�إ�صرت�تيجيات  �عتماد  دبي  تو��صل   «

�لرقمي  حتولها  لت�رشيع  ومبادر�ت 

على  �لقائم  �الأعمال  مل�صتقبل  ��صتعد�د�ً 

�ملعرفة و�لتكنولوجيا » .. م�صري� �إىل �أن 

هائلة  فر�صًا  توفر  �ل�صحابية  �حلو�صبة 

�ل�صغرية  و�مل�صاريع  �لنا�صئة  لل�رشكات 

تناف�صيتها  بتعزيز  �لر�غبة  و�ملتو�صطة 

يف �صوق �الأعمال، وتوظيف هذه �لتقنيات 

للخروج بحلول �بتكارية تدعم �لتنمية 

بنمو  وت�صاهم  �مل�صتد�مة  �القت�صادية 

�أعمالها .

و�الأبحاث  �لتقارير  �أهمية  �جلرو�ن  و�أكد 

�القت�صادية �ملتخ�ص�صة لتحديد �لفر�س 

و�الجتاهات و�لتحديات، وتوفري �صفافية 

عرب  �لنا�صئة  �القت�صادية  للقطاعات 

�لتقرير  �أن  �إىل  منوها  دقيقة،  در��صات 

مهمة  تو�صيات  ي�صتعر�س  �جلديد 

�حلو�صبة  من  �لق�صوى  لال�صتفادة 

�ل�رش�كة  مفهوم  على  ويوؤكد  �ل�صحابية، 

�لعام  �لقطاعني  بني  �لوثيق  و�لتعاون 

و�خلا�س يف دبي من �أجل خدمة �الأهد�ف 

�لتنموية لالإمارة وجمتمع �الأعمال.

»ت�صكل   : ح�صن  يا�رش  قال  جانبه  من 

على  جديد�ً  دلياًل  �لتقرير  خمرجات 

بها  تتمتع  �لتي  �لهائلة  �الإمكانيات 

�ل�صحابية وقدرتها على خلق  �لتقنيات 

�الأعمال  رو�د  لتمكني  �لقيمة  من  �ملزيد 

لل�رشكات  وميكن  �لنا�صئة..  و�ل�رشكات 

�أعمالها  وجماالت  �أحجامها  مبختلف 

وتوظيف  ت�صخري  �الإمار�ت  دولة  يف 

�الإمكانيات �لتي توفرها �ل�صحابة لدفع 

مب�صتويات  و�الرتقاء  �البتكار  عجلة 

�لرقمي  �لتحول  عمليات  وكفاءة  مرونة 

ومناذج �أعمالها يف �صوق �أكرث ديناميكية 

وتناف�صية«.

رئي�صية  تو�صيات  ثالث  �لتقرير  قدم  و 

هي  �الأوىل  �ملز�يا  هذه  من  لال�صتفادة 

مل�صار  �حلكومية  �ملوؤ�ص�صات  قيادة 

وتب�صيط  مو�ءمة  عرب  �لرقمي  �لتحول 

�للو�ئح �لرقمية و�لبيانات وتنفيذ نظام 

�ملخاطر  على  �لقائم  �لبيانات  ت�صنيف 

�عتماد  وت�صهيل  �لبيانات  �أمن  لتح�صني 

�لتكنولوجيا.. �أما �لتو�صية �لثانية فت�صمل 

�لقطاع  مع  �حلكومي  �لقطاع  تعاون 

�لتكنولوجيا عن قرب  �خلا�س و�رشكات 

بر�مج  خالل  من  �لرقمية  �لفجوة  ل�صد 

�لتدريب وتطوير �ملهار�ت، يف حني ت�صلط 

�أهمية  على  �ل�صوء  �لثالثة  �لتو�صية 

زيادة �لتعاون بني �مل�رشعني و�ل�رشكات 

�للو�ئح  عرقلة  عدم  ل�صمان  �خلا�صة 

�لتنظيمية لتبني �لتكنولوجيا.

ال�شارقةـ  )وام(:

 �أكد  �صعود �صامل �ملزروعي مدير هيئة �ملنطقة 

دور�ً  لعبت  �حلرة  �ملناطق  �أن  باحلمرية  �حلرة 

�قت�صاد  منو  تعزيز  يف  ورئي�صيًا  ��صرت�تيجيًا 

�ل�رشكات  من  ملزيد  �الإمارة  و��صتقطاب  �ل�صارقة 

و�ال�صتثمار�ت �الأجنبية �ملبا�رشة مما كان له �أثر 

�ل�صارقة كمركز عاملي  كبري يف تعزيز تناف�صية 

لالأعمال.

عنو�ن »حت�صني  له حتت  كلمة  ذلك خالل  جاء 

مناطق  خالل  من  �لعاملية  �لتناف�صية  وتطوير 

�لدورة  فعاليات  خالل  �ألقاها  �حلرة«  �لتجارة 

�حلادية و�لع�رشين من �ملوؤمتر �لعاملي للمحا�صبني 

�لذي عقد موؤخر� يف مدينة مومباي بالهند بح�صور 

6000 م�صارك فعلي من 100 دولة حول �لعامل 

و5000 م�صارك �فرت��صي وقد كانت هيئة �ملنطقة 

�حلرة باحلمرية �لر�عي �لر�صمي للموؤمتر �لذي يعد 

�أكرب جتمع للمحا�صبني يف �لعامل.

�صامل  �صعود  �ملوؤمتر   يف  �مل�صارك  �لوفد  و�صم 

باحلمرية  �حلرة  �ملنطقة  هيئة  مدير  �ملزروعي 

ور�فقه تي يف ر�مي�س �ملدير �ملايل باملنطقة �حلرة 

باحلمرية ومهند عبيد بوعفر�ء مدير �إد�رة �ل�صوؤون 

�ملالية باملنطقة �حلرة ملطار �ل�صارقة �لدويل.

�إمارة  �أهمية  �إىل  �ملزروعي  �صامل  �صعود  ولفت  

�ل�صارقة ومنظومة مناطقها �حلرة يف دعم �القت�صاد 

�لعاملي وتعزيز تناف�صيته وقدرته على �لتعايف 

من تاأثري�ت �جلائحة ..م�صري�ً �إىل �أن �ل�صارقة ت�صكل 

بو�بة للتجارة �لعاملية ومالذ�ً �آمنًا لال�صتثمار�ت 

على خمتلف �أنو�عها وج�رش�ً جتاريًا ي�صل �رشق 

�لعامل بغربه ..موؤكد�ً ريادة �إمارة �ل�صارقة وكفاءة 

دعم  يف  �لعاملية  وتناف�صيتها  �حلرة  مناطقها 

�الأعمال وجذب �ال�صتثمار�ت.

و�أكد �ملزروعي �أن �قت�صاد �ل�صارقة جنح يف ظل 

ل�صاحب  �ل�صديدة  و�لتوجيهات  �حلكيمة  �لروؤية 

�ل�صمو �ل�صيخ �لدكتور �صلطان بن حممد �لقا�صمي 

ع�صو �ملجل�س �الأعلى حاكم �ل�صارقة يف �أن يكر�س 

لال�صتثمار�ت  ر�ئدة  كوجهة  �لعاملية  تناف�صيته 

�خلارجية ..م�صري�ً �إىل �أن �ملنطقة �حلرة باحلمرية 

و�مل�صتثمرين  لال�صتثمار�ت  حا�صنة  بيئة  وفرت 

و�أثبتت �صو�بية مفهوم »ال تنمية بدون �ملناطق 

�حلرة وال تناف�صية بعيد�ً عن �ملناطق �حلرة«.

و�صدد مدير هيئة �ملنطقة �حلرة باحلمرية على 

�أهمية �ملناطق �حلرة كمكوٍن �أ�صا�صي يف �ملنظومة 

فر�س  خلق  يف  رئي�صي  وم�صاهٌم  �القت�صادية 

�لتوظيف و�النتقال �ل�صهل و�ل�رشيع للتكنولوجيا 

�لقطاعات  تنمية  �إىل  باالإ�صافة  و�ملهار�ت 

�لتحويلية  و�ل�صناعات  كالتجارة  �القت�صادية 

و�خلدمات �للوج�صتية.

و�أو�صح �ملزروعي �أن حرة �حلمرية ��صتثمرت يف 

و�لعو�مل  �حلو�فز  من  متكاملة  منظومة  تهيئة 

يف  مرونة  وفرت  حيث  �الأعمال  ال�صتقطاب 

على  �لقادرة  و�لقانونية  �لت�رشيعية  �ملنظومة 

�لتكيف �ل�رشيع مع �ملتغري�ت و�رشعت �إن�صاء بنية 

حتتية متطورة وحديثة ت�صمل �خلدمات �ملتاحة 

من مر�فق و�ت�صاالت و�صبكة مو��صالت وخدمات 

لوج�صتية باالإ�صافة �إىل موقع جغر�يف ��صرت�تيجي 

�صهل �لو�صول �إىل �الأ�صو�ق �لعاملية.

وحتدث �ملزروعي عن �ملز�يا �الإ�صافية �لتي وفرتها 

حول  �مل�صتثمرين  من  لعمالئها  �حلمرية  حرة 

�لعامل و�أهمها �لتحول �لرقمي و�خلدمات �لذكية 

�حلرة باحلمرية على  �ملنطقة  قدرة  �لتي عززت 

��صتقطاب وجذب �ال�صتثمار�ت �الأجنبية �ملبا�رشة 

باالإ�صافة �إىل �عتماد مفهوم �ال�صتباقية يف �لو�صول 

�إىل �لعميل و�مل�صتثمر وتوقع �حتياجاتهم و�لعمل 

على تلبيتها ب�صكٍل ي�صهل عليهم ممار�صة �الأعمال 

ب�صهولة و�صال�صة.

و�أ�صاد �ملزروعي يف كلمته بتطور ومنو �لعالقات 

�القت�صادية �مل�صرتكة بني دولة �الإمار�ت �لعربية 

بتوقيع  موؤخر�ً  توجت  و�لتي  و�لهند  �ملتحدة 

�تفاقية �ل�رش�كة �القت�صادية �ل�صاملة بني �لبلدين 

�لتجارية  �لرو�بط  تعك�س  �لتي  �التفاقية  وهي 

�لقوية و�ل�رش�كات �القت�صادية �ملتينة و�لتاريخية 

�صيكون  �التفاقية  هذه  �أن  ..موؤكد�ً  �لبلدين  بني 

لها �لعديد من �لفو�ئد �مل�صرتكة �أبرزها م�صاعفة 

�لتجارة �لبينية بن�صبة ت�صل �إىل 120% �إىل حو�يل 

100 مليار دوالر خالل 5 �صنو�ت مقارنة بقيمتها 

�حلالية �لبالغة حو�يل 45 مليار دوالر يف حني 

�أنها �صتحقق منو�ً بن�صبة 1.7% �أو 9 مليار�ت دوالر 

�إىل �القت�صاد �لوطني بحلول �لعام 2030 وتخلق 

و�أ�صحاب  للموهوبني  وظيفة  �ألف   140 حو�يل 

نف�س  خالل  �الإمار�تي  �القت�صاد  �صمن  �ملهار�ت 

�لفرتة.

�لثقافة  ركائز  على  �ل�صوء  �ملزروعي  و�صلط 

�ملوؤ�ص�صية �لتي �عتمدتها �ملنطقة �حلرة باحلمرية 

�الأعمال  ممار�صة  �صهولة  �أولها  عمالئها  خلدمة 

وتهيئة بيئة عمل �صهلة و�رشيعة و�صل�صة لتعزيز 

�لكفاءة و�جلودة يف كل �خلدمات يف حني ت�صمل 

�لركيزة �لثانية �ملوقع �ال�صرت�تيجي و�رشعة �لربط 

�أن  �إىل  ..الفتا  �مل�صتهدفة  �الأ�صو�ق  و�لو�صول بني 

و�لتعاون  �ل�رش�كات  على  تقوم  �لثالثة  �لركيزة 

و�حلو�ر بني �ملنطقة �حلرة وعمالئها فيما تتحدث 

�لركيزة �لر�بعة عن �لتجارة وتوفري �لقيمة لدى 

ممار�صتها يف حرة �حلمرية.

تدقيق  مهنة  �أهمية  عن  �ملزروعي  وحتدث 

�حل�صابات نظر�ً الرتباطها �لوثيق بحماية �القت�صاد 

�لقدرة  وتعزيز  �الإد�رة  �صوء  من  و�ملوؤ�ص�صات 

�ملالية لل�رشكات لالإيفاء بالتز�ماتها وزيادة ثقة 

و�ل�رشكاء  �مل�صاهمني  �أمو�ل  وحماية  متعامليها 

و�لعمالء و�ملوردين وكافة �الأطر�ف �ملعنية ..موؤكد�ً 

�أن هذه �ملهنة ت�صكل ركيزة مهمة من ركائز �قت�صاد 

وحماية  ��صتقطاب  يف  �الأ�صا�س  الأنها  �مل�صتقبل 

�ملهنية  �ملمار�صات  متكني  عرب  �ال�صتثمار�ت 

وتنمية  �جلميع  حقوق  على  و�حلفاظ  �ل�صليمة 

�القت�صاد.

ويعترب �ملوؤمتر �لعاملي للمحا�صبني من�صة عاملية 

مثالية لتبادل �الأفكار و�إجر�ء �لنقا�صات �لتفاعلية 

حول ممثلي جماالت �ملحا�صبة و�خلدمات �ملالية 

و�الأعمال حيث ح�رشه م�صوؤولون كبار و�صناع قر�ر 

وممثلون عن �لقطاعات و�ملجاالت �مل�صتهدفة من 

كافة �أنحاء �لعامل.

دبيـ  �شنغافورة )وام(:

�ملنطقة   - �ملتعددة  لل�صلع  دبي  مركز  وقع   

�ل�صلطة  و  �لعامل  م�صتوى  على  �لر�ئدة  �حلرة 

�لتابعة حلكومة دبي �ملخت�صة بتجارة �ل�صلع 

و�مل�صاريع - مذكرة تفاهم مع “�صيف جولد - 

SafeGold” - من�صة تد�ول �لذهب �لرقمي 
»�صيف  روؤية  لتعزيز  وذلك  �آ�صيا-  يف  �لر�ئدة 

جولد« لرقمنة �ال�صتثمار يف �لذهب ومتكني بناء 

منظومة رقمية مزدهرة ل�صوق �لذهب يف منطقة 

�ل�رشق �الأو�صط و�صمال �أفريقيا �لبالغة قيمته 20 

مليار دوالر �أمريكي.

منظومة  يتيح  �أن  �ملذكرة  توقيع  �صاأن  من  و 

لل�صهاد�ت �لرقمية �ملدعومة بالذهب بد�يًة من 

دولة �الإمار�ت ومن ثم يف جميع �أنحاء منطقة 

بف�صل  وذلك  �أفريقيا  و�صمال  �الأو�صط  �ل�رشق 

ُتتيحها  �لتي  �خلا�صة  �لتكنولوجية  �حللول 

�ال�صتثنائية  و�لريادة  جولد«  »�صيف  من�صة 

�ل�صلع  �ملتعددة يف جمال  لل�صلع  دبي  ملركز 

وتقنيات �لت�صفري – �لكريبتو.

و�صيتم تخزين �صبائك �لذهب �ملادية يف خز�ئن 

من�صة  عن  �صادرة  ب�صمانات  وُمعتمدة  �آمنة 

»تريد فلو« �لتابعة ملركز دبي لل�صلع �ملتعددة 

وهي عبارة عن �صجل مركزي تت�صم بال�صفافية 

تتمثل مهمتها يف ت�صجيل حيازة وملكية �لذهب 

و�ل�صلع �ملخزنة يف من�صاآت �لدولة.. ثم �صُيتاح 

�ملدعومة  �لرقمية  �ل�صهاد�ت  تد�ول  ذلك  بعد 

بالذهب على من�صة »�صيف جولد« مما �صيوفر 

للم�صتثمرين م�صتويات �أكرب من �ل�صفافية و�لثقة.

�الأول  �لتنفيذي  �لرئي�س  �صليم  بن  �أحمد  وقال 

و�ملدير �لتنفيذي ملركز دبي لل�صلع �ملتعددة : 

» نظر�ً ل�صهولة تد�ول �الأ�صول �لرقمية وخ�صو�صًا 

يف قطاعي �لذهب و�ملعادن �لثمينة يعد تعاوننا 

توطيد  نحو  حيوية  خطوة  جولد  �صيف  مع 

منظومة للذهب �لرقمي على م�صتوى �لعامل.

من  و�ل�صفافية  �لثقة   «  : �صليم  �بن  و�أ�صاف 

�لركائز �الأ�صا�صية الإبر�م �رش�كات هادفة تخدم 

�صناعة �لذهب باأكملها وميثل مركز دبي لل�صلع 

�ملتعددة �جلهة �ملثالية لدفع هذه �جلهود نظر�ً 

ملعرفتنا �لو��صعة يف �لذهب و�لبنية �لتحتية 

ذ�ت �مل�صتوى �لعاملي �لتي منتلكها و�لتي متتد 

عرب �صل�صلة قيمة �لذهب باأكملها وعملنا �مل�صتمر 

يف قطاعي �لبلوك ت�صني وويب 3.0«.

من جهته قال غور�ف ماتهور �ملوؤ�ص�س و�ملدير 

�الإد�ري ملن�صة ‘�صيف جولد‘ : “ �إن دولة �الإمار�ت 

تعد �خليار �الأمثل الإن�صاء من�صة عاملية رقمية 

�صيف  من�صة  الحظته  ما  وهذ�  �لذهب  لتد�ول 

جولد �لتي جذبتها �الإمكانات �لهائلة ملنظومة 

�لتكنولوجيا و�ل�صلع يف �لدولة نظر�ً ملكانتها 

�ملرموقة و�صجلها �حلافل فيما يتعلق بالذهب 

معواًل على �لريادة �الإقليمية ملركز دبي لل�صلع 

�ملتعددة وبنيته �لتحتية ذ�ت �مل�صتوى �لعاملي 

جولد  �صيف  ملن�صة  �لفريدة  �لرقمية  و�حللول 

�لرقمية يف تطلعاتهم نحو �الرتقاء مبكانة دولة 

�الإمار�ت وجعلها مركز�ً جاذبًا مل�صتثمري �لذهب 

من جميع �أنحاء �ملنطقة”.

م�شقطـ  )الوحدة(:

��صتمع �أع�صاء جمل�س �ل�صورى �لُعماين �صباح 

يوم �الأربعاء يف جل�صة غري علنية- �إىل بيان معايل 

�صلطان بن �صامل �حلب�صي وزير �ملالية حول م�رشوع 

�ملالية 2023م،  لل�صنة  للدولة  �لعامة  �مليز�نية 

وذلك وفًقا ملا ن�صت عليه �ملادة )52( من قانون 

جمل�س عمان باأن »حتال م�رشوعات خطط �لتنمية 

و�مليز�نية �لعامة للدولة من جمل�س �لوزر�ء �إىل 

جمل�س �ل�صورى ملناق�صتها و�إبد�ء تو�صياته ب�صاأنها 

�إليه،  �الإحالة  تاريخ  من  �الأكرث  على  �صهر  خالل 

ثم �إحالتها �إىل جمل�س �لدولة ملناق�صتها و�إبد�ء 

تو�صياته ب�صاأنها خالل �صهر على �الأكرث من تاريخ 

�الإحالة �إليه، وعلى رئي�س جمل�س �لدولة �إعادتها 

�إىل جمل�س �لوزر�ء م�صفوعة بتو�صيات �ملجل�صني، 

وعلى جمل�س �لوزر�ء �إخطار �ملجل�صني مبا مل يتم 

�الأخذ به من تو�صياتهما يف هذ� �ل�صاأن مع ذكر 

�الأ�صباب، ويجب �أن تكون جل�صات جمل�صي �لدولة 

م�رشوعات خطط  �ملخ�ص�صة ملناق�صة  و�ل�صورى 

�لتنمية و�مليز�نية �لعامة للدولة �رشية.

وبد�أت �أعمال �جلل�صة بكلمة لرئي�س �ملجل�س رحب 

هذه  �أن  �إىل  م�صرًي�  �ملالية  وزير  خاللها مبعايل 

�جلل�صة تاأتي لتناق�س م�صـروع �مليز�نيـة �لعامـة 

للدولـة لل�صنـة �ملاليـة )2023م(، وذلك للتعرف 

من خاللها على حجم �الإير�د�ت، وتقدير�ت �الإنفاق 

ومعدالت �لنمو �القت�صادي، و�ملركز �ملايل للدولة، 

و�صيا�صتها �ملالية و�لنقدية، وحجم �الدخار مقابل 

معدالت �ال�صتثمار، ومعدالت �إنتاج �لنفط و�أ�صعاره 

�ملتوقعة خالل �لعام �لقادم.

�حلب�صي  �صامل  بن  �صلطان  معايل  �ألقى  بعدها 

وزير �ملالية بيان �لوز�رة حول م�رشوع �مليز�نية 

�لعامة للدولة لل�صنة �ملالية 2023م و�لذي �أ�صار 

فيه �إىل �أن ما ت�صهده بع�س �لقطاعات �القت�صادية 

من منو وحت�صن يف �ملوؤ�رش�ت �ملالية للدولة ناجت 

يف معظمه عن �رتفاع �أ�صعار �لنفط وو�صولها �إىل 

�ملالية  �الإجر�ء�ت  �إىل  �إ�صافة  قيا�صية  م�صتويات 

و�القت�صادية �ملتخذة يف هذ� �جلانب، مما �نعك�س 

�إيجابًا على �لنتائج �ملتوقعة للميز�نية �لعامة 

للدولة لعام 2022م، وحتقيق فائ�س مايل �صاهم 

يف تخفي�س �لدين �لعام عن �مل�صتوى �لذي و�صل 

�إليه، �إال �أنه نتيجًة حلالة عدم �ليقني �لتي حتيط 

�لطلب  ي�صوبه  وما  �لعاملي  �القت�صاد  بتوقعات 

على �لنفط من �صبابية خالل �لفرتة �لقادمة توؤثر 

�الأو�صاع  تقلبات  با�صتمر�ر  متاأثًر�  �أ�صعاره،  على 

�لعامل  ي�صهدها  �لتي  و�ملتغري�ت  �جليو�صيا�صية 

�ال�صتقر�ر  م�صتقبل  على  توؤثر  قد  بدورها  و�لتي 

ميز�نية  م�رشوع  �إعد�د  مت  فقد  للدولة،  �ملايل 

�صيا�صات  مع  يتو�فق  مبا  2023م  �لقادم  �لعام 

�لتحوط جتاه �لتحديات �ملالية و�القت�صادية من 

جانب وحتقيق �الأهد�ف �لوطنية ومرتكز�ت �خلطة 

�خلم�صية �لعا�رشة )2021-2025م( من جانب �آخر.

و�أ�صاف معايل وزير �ملالية: �إن تقدير�ت �مليز�نية 

�العتبار  يف  تاأخذ  2023م  لعام  للدولة  �لعامة 

�أولوية �حلفاظ على م�صتوى �الإنفاق يف �خلدمات 

�الأ�صا�صية كالتعليم و�ل�صحة و�الإ�صكان و�لرعاية 

�الجتماعية، باالإ�صافة �إىل ��صتمر�ر �صيا�صات دعم 

م�صاركة  تو�صيع  خالل  من  �القت�صادي  �لتنويع 

�لقطاع �خلا�س يف �لتنمية �القت�صادية.

وركزت مناق�صات �أ�صحاب �ل�صعادة �أع�صاء �ملجل�س 

مع معايل وزير �ملالية على �أهم مالمح �مليز�نية 

خا�صة فيما يتعلق باجلانب �ملايل و�القت�صادي 

فيما  للدولة  �ملالية  و�ل�صيا�صات  و�الجتماعي، 

و�الإمنائية،  �القت�صادية  بامل�رشوعات  يخت�س 

�لت�صنيف  وتطور  �لعماين،  �القت�صاد  وتطور�ت 

�لدين  و�إد�رة  �لعجز  عمان،  ل�صلطنة  �الئتماين 

�لعام خالل عام 2023م، كما متت مناق�صة �أهمية 

تعزيز م�رشوفات �مل�رشوعات �الإمنائية، الرتباطه 

بتنفيذ م�رشوعات �خلطة �حلالية وتوفري �ل�صيولة 

�القت�صادي، كما تطرقت  �لن�صاط  لدعم  �ملطلوبة 

�الجتماعية  �حلماية  منظومة  �إىل  �ملناق�صات 

م�رشوع  �عتماد  مع  بالتز�من  تطبيقها  و�أهمية 

�ملجل�س  و�أكد  2023م،  للدولة  �لعامة  �مليز�نية 

�لنفط  برميل  متو�صط  كلفة  خف�س  �أهمية  على 

�لفعلية لتتنا�صب �أرقام هذه �لكلفة مع ��صتد�مة 

تكاليف قطاع �لنفط وتوظيف �أي مكا�صب يف هذ� 

�جلانب ل�صالح �الأولويات �الجتماعية.

جاء ذلك خالل جل�صة �ملجل�س �العتيادية �لثانية 

)2022-2023م(  �لر�بع  �ل�صنوي  �النعقاد  لدور 

من �لفرتة �لتا�صعة )2019-2023م(، �لتي عقدت 

رئي�س  �ملعويل  هالل  بن  خالد  �صعادة  برئا�صة 

�ملجل�س وبح�صور  �ل�صيخ �أحمد بن حممد �لند�بي 

�أع�صاء  �ل�صعادة  و�أ�صحاب  �ملجل�س  عام  �أمني 

�ملجل�س. و�صيعقد �ملجل�س يوم �خلمي�س �جلل�صة 

�العتيادية �لثالثة لدور �النعقاد �ل�صنوي �لر�بع من 

�لفرتة �لتا�صعة )2019-2023م(، �لتي �صتخ�ص�س 

و�ملالية  �القت�صادية  �للجنة  تقرير  ملناق�صة 

باملجل�س حول م�رشوع �مليز�نية �لعامة للدولة 

للعام �ملايل 2023م.
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الأ�شهم الأوروبية ت�شعد للجل�شة 

الثانية على التوالي

انخفا�ض طفيف للدولر مقابل الروبل 
في بور�شة مو�شكو

5 دولرات خ�شائر الذهب في 
التعامالت الفورية

ارتفاع اأ�شعار 3 عمالت عربية مقابل 
الجنيه الم�شري

لندنـ  )وام(:

 �رتفعت موؤ�رش�ت �الأ�صهم �الأوروبية خالل تد�والت 

يوم �الأربعاء، لتو��صل مكا�صبها للجل�صة �لثانية 

على �لتو�يل. وبحلول �ل�صاعة 02:28 م�صاًء بتوقيت 

�الإمار�ت، �صعد موؤ�رش »�صتوك�س 600 » �الأوروبي 

بن�صبة 0.26% �أو ما يعادل 1.13 نقطة لي�صل عند 

م�صتوى 437.35 نقطة. 

و ز�د موؤ�رش »يورو �صتوك�س 50« بن�صبة 0.18% ما 

يعادل 7.01 نقطة ليبلغ م�صتوى 3936.91 نقطة، 

ومنا موؤ�رش »كاك 40« �لفرن�صي بنحو 7.07 نقطة 

�أو ما ن�صبته 0.11% لي�صل �إىل 6665.07 نقطة.

و�رتفع موؤ�رش »د�ك�س« �الأملاين بن�صبة 0.02% �أو 

ما يو�زي 3.37 نقطة لي�صل �إىل 14425.13 نقطة، 

فيما ز�د موؤ�رش »فوت�صي« �لربيطاين بنحو %0.55 

�أو ما يو�زي 40.87 نقطة ليبلغ م�صتوي 7493.91 

نقطة.

مو�شكوـ )وام(:

مقابل  �الأمريكي  �لدوالر  �رشف  �صعر  �نخف�س    

�لروبل �لرو�صي �نخفا�صًا طفيفًا يف تد�والت بور�صة 

مو�صكو يوم �الأربعاء .

وبحلول �ل�صاعة 10:30 بتوقيت �لعا�صمة �لرو�صية 

مو�صكو ووفقا لبيانات بور�صة مو�صكو، �نخف�س 

كوبيكات  بو�قع 8  �الأمريكي  �لدوالر  �صعر �رشف 

لي�صل �إىل 60.66 روبل، و�رتفع �صعر �رشف �لعملة 

�الأوربية )�ليورو( بو�قع5 كوبيكات ليبلغ 62.18 

روبل )�لروبل = 100 كوبيك(.

عوا�شمـ  )وام(:

 تر�جعت �أ�صعار �لذهب �لعاملية خالل تد�والت يوم 

�الأربعاء، لتخ�رش �أكرث من 5 دوالر�ت يف �لتعامالت 

�لفورية. ونزلت �أ�صعار �ملعدن �الأ�صفر يف �ملعامالت 

�لفورية بن�صبة 0.33% �أو ما يعادل 5.68 دوالر 

لت�صل �إىل 1734.46 دوالر لالأون�صة، وفقا لبيانات 

�الأ�صو�ق �لعاملية بحلول �ل�صاعة »09:05 �صباحًا 

بتوقيت �الإمار�ت«. 

�صهر  ت�صليم  للذهب  �الآجلة  �لعقود  و�نخف�صت 

دوالر  تعادل 5.25  ن�صبته %0.31  مبا  دي�صمرب 

لت�صل �إىل 1734.65 دوالر لالأون�صة. وعلى �صعيد 

بن�صبة  �لف�صة  هبطت  �الأخرى،  �لنفي�صة  �ملعادن 

0.45% �إىل 20.95 دوالر لالأوقية، ونزل �لبالتني 

بن�صبة 0.11% �إىل 998.4 دوالر، يف حني �رتفع 

�لبالديوم بنحو 0.65% �إىل 1869.53 دوالر.

القاهرةـ  )وكالت(:

�رتفعت �أ�صعار 3 عمالت عربية مقابل �جلنيه خالل 

تعامالت يوم �الأربعاء مقارنة مب�صتوياتها خالل 

تعامالت �أالربعاء. ووفقًا ملوقع م�رش�وي فقد �صجل 

�لدينار �لكويتي و�لدينار �لبحريني و�لدينار �الأردين 

يوم �أالربعاء �رتفاعًا مقابل �جلنيه �مل�رشي:

ـ �صعر �لدينار �لكويتي: 76.68 جنيه لل�رش�ء بزيادة 

8 قرو�س، و79.60 جنيه للبيع بزيادة 9 قرو�س.

لل�رش�ء،  جنيه   6.50 �ل�صعودي:  �لريال  �صعر  ـ 

و6.52 جنيه للبيع.

الحو�شبة ال�شحابية توفر فوائد اقت�شادية متوقعة لل�شركات في الإمارات
�إلى 2030 قيمتها 17.1 مليار دوالر من 2022 

»حمرية ال�شارقة« ت�شتعر�ض دور المناطق الحرة بالإمارة وم�شاهمتها في تعزيز تناف�شية القت�شاد العالمي

»دبي لل�شلع المتعددة« و»�شيف جولد« يوقعان مذكرة تفاهم ب�شاأن ا�شتخدام الأ�شول الرقمية المدعومة بالذهب

»ال�شورى« الُعماني يناق�ض تفا�شيل م�شروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023
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الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن  

فارماستي للصحة و الجامل

رخصة رقم :CN - 4295710 قد تقدموا إلينا 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/ محطة االطالل 
لغسيل السيارات  

رخصة رقم :   CN - 2568094 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة سيف عبيد محمد سلوم 

الراشدي 100%   
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عيىس فهد عيىس عيل بن 

عفرار
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.

صالون  الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
التقوى للرجال 

رخصة رقم : CN -  1132168 قد تقدموا إلينا بطلب:
عبيد  سويدان  عبيد  اضافة  وبيع/   تنازل  الرشكاء  تعديل 

سويدان العامري 100%   
سليم  سليامن  روضه  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

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

املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : نورث ماوننت لالستثامر ذ.م.م 
رخصة رقم : CN- 4158688 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل مدير / إضافة مانع عىل مانع مفرح االحبايب 
 )100%( األحبايب  مفرح  مانع  عيل  مانع  إضافة   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف مانع عيل مانع مفرح االحبايب 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف احمد بشري 

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

 NORTH MOUNTAIN INVESTMENTS   / من  تجاري  اسم  تعديل 
 NORTH MOUNTAIN إىل  ذ.م.م  لالستثامر  ماوننت  نــورث   -  LLC
INVESTMENTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C - نورث ماوننت 

لالستثامر - 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. 

للحدادة  العزيز  عبد  محمد  السادة:   / بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
واللحام 

رخصة رقم : CN- 1020436 قد تقدموا إلينا بطلب : 
تعديل مدير / إضافة محمد عزيز الرحمن محمد نور الصفا 

تعديل وكيل خدمات / حذف راشد سعيد راشد الهنايئ 
تعديل رأس املال / من NULL إىل 150000 

تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
 MOHAMMED ABDUL AZIZ   / ــن  م ــجــاري  ت اســم  تعديل 
BLACKSMITH & WELDING - محمد عبد العزيز للحدادة واللحام إىل 
 MOHAMMED ABDUL AZIZ BLACKSMITH AND WELDING
للحدادة  - محل محمد عبدالعزيز   - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

واللحام - 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 االقتصادية بأن الســـادة/ ابتكار 
لالستشارات 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   4198981  : 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/  طاولة رقم 
)32( لتجارة االسامك 

رخصة رقم :   CN - 1110242 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة عمر سعيد مبارك سعيد 

الشندوري 100%   
سعيد  مبارك  سعيد  حذف  وبيع/   تنازل  الرشكاء  تعديل 

الشندوري
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.

الصحراء  رملة  كراج  السادة:   / بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

مليكانيكا السيارات 

رخصة رقم : CN- 1133497 قد تقدموا إلينا بطلب : 

 DESERT SAND AUTO   / ــن  م ــاري  ــج ت اســـم  تــعــديــل 

مليكانيكا  الصحراء  رملة  كــراج   -  MECHANICAL GARAGE

 DESERT SAND AUTO MECHANIC & USED السيارات إىل

وقطع  مليكانيك  الصحراء  رملة  كراج   -  SPARE PARTS GARAGE

غيار السيارات املستعملة 

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

فإن  وإال  اإلعــالن  هذا  نرش  تاريخ  من  واحــد   يوم  خالل  االقتصادية 

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة :حافالت للنقليات العامة - ذ.م.م  
رخصة رقم : CN- 1163160 قد تقدموا إلينا بطلب : 
تعديل مدير / إضافة اياد اسحق عبدالعفو االنصاري 
تعديل مدير / إضافة اياد اسحق عبدالعفو االنصاري 

 HAfILAT INDUSTRy  تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة حافالت للصناعة ذ.م.م
 L. L. C

 HAfILAAT ذ.م.م   للصناعة  حافالت  حــذف   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 
 INDUSTRy LLC

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف عبيد صغري خلف خديه القبييس 
تعديل شكل قانوين / من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
 -  HAfILAAT GENERAL TRANSPORT - LLC   / من  تجاري  اسم  تعديل 
 HAfILAT GENERAL TRANSPORT - إىل  ذ.م.م    - العامة  للنقليات  حافالت 
الشخص  رشكة   - العامة  للنقليات  حافالت   -  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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. 

  نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري: سافيك ميدل ايست لتجارة املعدات ذ.م.م   

 عنوان الرشكة: جزيرة ابوظبي، رشق 18 - 3  - 0 مبنى سعيد سامل سعيد

  CN-1843036 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/ AIM AUDITING، كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ   

11-5-2022 وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري العادية 

املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :  2224002269    

 تاريخ التعديل:    2022-11-22

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 االقتصادية بأن الســـادة/ اس 3 
كوب للمشغوالت اليدوية

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3757324  : 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.

التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ بروفيسنت   تعلن  دائرة 
املقاوالت والصيانة العامة 

رخصة رقم : CN -  4333536 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة محمد عيىس نارص حسني 

النعيمي 100%    
حسني  نارص  عبدالله  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

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

املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة:مؤسسة سيلفر تاج العامل 

االملنيوم والزجاج 

رخصة رقم : CN- 3737598 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل وكيل خدمات / حذف شذى انور احمد عرب 

تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل مؤسسة مهنية 

 SILVER TAJ ALUMINIUM AND/ من  تجاري  اسم  تعديل   

GLASS WORKS - مؤسسة سيلفر تاج العامل االملنيوم والزجاج إىل 

SILVER  TAJ ALUMINIUM AND GLASS WORKS - سيلفر 

تاج العامل االملنيوم والزجاج 

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

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

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة: جامل الجمل االستشارات القانونية 
رخصة رقم : CN- 4631012 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل مدير / إضافة جامل عىل عىل الجمل 
تعديل رأس املال / من NULL إىل 50000 

 1x1 1 إىلx1 تعديل لوحه اإلعالن / إجاميل من مساحة
تعديل شكل قانوين / من مؤسسة مهنية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

 GAMAL ALGAMAL LEGAL   / ــن  م ــجــاري  ت اســم  تعديل   
 GAMAL إىل  القانونية  االستشارات  الجمل  جامل   -  CONSULTANCy
 AL GAMAL ADVOCATES AND LEGAL CONSULTANTS -
SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C - جامل الجمل للمحاماة واالستشارات 

القانونية  - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
تعدل نشاط / إضافة مكاتب املحاماة )6910001( 

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. 

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري: رشكة فجر االسالم للمقاوالت العامة ذ.م.م  

خلف  محمد  سعيد  السيد  مبنى   0  -  14 م  املصفح  الرشكة:  عنوان   

واخرين

  CN-1133319 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/ املنارة للتدقيق واملراجعة ، كمصفي قانوين للرشكة 

بتاريخ 11-4-2022 وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :   2250026445     

 تاريخ التعديل:   2022-11-22 

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 االقتصادية بأن الســـادة/ اكوداتا 
لحلول الحسابات 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3698928  : 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/ ليدي 
جو فاشيون

إلينا  تقدموا  قد   CN -  3861663    : 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 / السادة: صالون جيت بزد للحالقة 

الرجالية 

رخصة رقم : CN- 4341495 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة محمد سامل محمد الشاعر )100%(

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف ابراهيم اسامعيل ابراهيم اسامعيل 

ال عيل

 تعديل مدير / حذف ابراهيم اسامعيل ابراهيم اسامعيل ال عيل 

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

االقتصادية خالل أربعة عرش يوما 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن 

أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : مطعم ارض 
املستقبل 

رخصة رقم : CN- 1118469 قد تقدموا إلينا بطلب : 
 fUTURE LAND   / ــن  م ــاري  ــج ت اســـم  تــعــديــل 
 fINE إىل  املستقبل  ارض  مطعم   -  RESTAURANT

TOWN fOR TRANSPORT - فاين تاون  للنقليات 
مراجعة  اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق  من  كل  فعىل 

دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوما 
من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن 
املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  أو دعوى بعد  أي حق 

اإلجراءات املطلوبة. 

نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 
االسم التجاري:  سيسيم ميدل ايست للمقاوالت ذ.م.م 

الدار  مبنى رشكة   0  -  6 الريم شمس،   ، الريم  جزيرة  الرشكة:  عنوان   
العقارية ش.م.ع 

  CN-2639516 :رقم القيد يف السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة
 NAS CHARTERED ACCOUNTANTS السادة/  تعيني   -  2
قرار  عىل  بناًء  وذلك   2022-2-11 بتاريخ   للرشكة  قانوين  كمصفي   ،
محرض الجمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم 

 2224002218     :
 تاريخ التعديل:   2022-11-22 

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 
خالل مدة 30 يوماً من تاريخ نرش هذا االعالن.
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 - املركزي  التكييف  الندى ألعامل  السادة: رشكة   / بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

ذ.م.م  

رخصة رقم : CN- 1022639 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / زيشان جيل جاويد جيل من رشيك إىل مالك 

تعديل نسب الرشكاء / زيشان جيل جاويد جيل من %49 إىل 100% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / زيشان جيل جاويد جيل من رشيك إىل مدير

 تعديل نسب الرشكاء / زيشان جيل جاويد جيل من %49 إىل 0% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف محسن احمد حسني العطاس الهاشمي 

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

تعديل اسم تجاري من /  AL NADA CENTRAL AC WORKS CO. LLC - رشكة 

 AL NADA CENTRAL A C WORKS الندى ألعامل التكييف املركزي - ذ.م.م  إىل

CO - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C - رشكة الندى ألعامل التكييف املركزي 

- 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. 

الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن  
مؤسسة الشمع الكهربائية - فرع 2

رخصة رقم :  CN - 1101734 - 2 قد تقدموا إلينا 
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/ مليز 

لتجارة املالبس النسائية واالكسسورات 

رخصة رقم :CN - 1031397 قد تقدموا إلينا 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 / السادة: بقالة الدكان 
رخصة رقم : CN- 1176890 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل مدير / إضافة بدر الدين عبدالرحمن احمد 
تعديل وكيل خدمات / حذف بدر عبدالرحمن سامل جمعه الزعايب 

تعديل رأس املال / من 150000 إىل 100000 
تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
بقالة   -  BAQALT THE DUKKAN   / من  تجاري  اسم  تعديل 
 SUNLIGHT EXPRESS MINI MARKET- SOLE إىل  الدكان 
 - ماركيت  مني  اكسربس  اليت  سن   -  PROPRIETORSHIP L.L.C

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

لونا  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  
إلصالح أجهزة الحاسب اآليل 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1065832  : 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 / السادة: تشيوم تكنولوجيا املعلومات 

رخصة رقم : CN- 4257070 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل مدير / إضافة رشيد ايابان كافيل احمد

تعديل وكيل خدمات / حذف عىل سليم عىل سليم الكتبي

 تعديل رأس املال / من NULL إىل 100000 

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

 TECHIUM INFORMATION   / ــن  م ــاري  ــج ت اســـم  تــعــديــل 

 TECHIUM إىل  املعلومات  تكنولوجيا  تشيوم   -  TECHNOLOGY

 INFORMATION TECHNOLOGY - SOLE PROPRIETORSHIP

L.L.C - تشيوم تكنولوجيا املعلومات - 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 االقتصادية بأن / السادة:  ايه اس ال جلف النظمة االمن والسالمة 
رخصة رقم : CN- 2055405 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل   )15%( الزعايب  قطامي  عبيد  عىل  عائشه  إضافة   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 
الرشكاء تنازل وبيع / إضافة خالد محمد ابراهيم عىل املزروعي )%15( تعديل مدير / 

إضافة ابراهيم محمد حسني الري 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة ابراهيم محمد حسني الري )70%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف ابراهيم محمد حسني الري 
تعديل رأس املال / من NULL إىل 150000 

تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة 
 A S L GULF SECURITY AND SAFETY SYSTEMS  / تعديل اسم تجاري من
 SL GULF SECURITY AND إىل  والسالمة  االمن  النظمة  جلف  ال  اس  ايه   -

SAFETY SYSTEMS L.L.C - ايه اس ال جلف النظمة االمن والسالمة ذ.م.م 
تعديل نشاط / إضافة وكاالت تجارية )4610002( 

تعديل نشاط / إضافة خدمات حقول ومنشأت النفط والغاز الربية والبحرية )0910018( 
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:  بقالة الريحانة 

رخصة رقم : CN- 1017486 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل مدير / إضافة عبدول غنى تيتان علوي كويت تيتان 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة عبدول غنى تيتان علوي كويت تيتان )100%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف مبارك سامل عيل املنهايل 

تعديل رأس املال / من NULL إىل 150000 

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

 AL بقاله الريحانه إىل - ALRAIHANA BAQALA / تعديل إسم تجاري من

RAIHANA BAQALA - SOLE PROPRIETORSHIP  L.L.C. - بقالة 

الريحانة - 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. 

مغ  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  
ادفينرتس غروب 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   4252345  : 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/ بلوك 
تشني تيكنولوجيز 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3771913  : 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/  هابيل بابيل 
كافية 

رخصة رقم :  CN - 1127773 قد تقدموا إلينا بطلب:
سلطان  محمد  جامل  اضافة  وبيع/   تنازل  الرشكاء  تعديل 

سعيد الكعبي 100% 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عبدالله محمد عبدالكريم 

الشاميس 
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.

وتلميع  لتنظيف  بولش  اوبني  :مؤسسة  السادة   / بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
السيارات 

رخصة رقم : CN- 4521208 قد تقدموا إلينا بطلب : 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة محمد حميد مولفي محمد شمس الدين )50%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة محمد مزمل حق رزج األمني )50%(
 تعديل مدير / إضافة محمد مزمل حق رزج األمني 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف خلود سليامن سامل محمد الجنيبي 
تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة 

 OPEN POLISH CLEANING AND POLISHING  / تعديل اسم تجاري من 
CARS ESTABLISHMENT - مؤسسة اوبني بولش لتنظيف  وتلميع السيارات إىل 
باور   -  POWER SPACE AUTO MECHANIC AND AC REPAIRES LLC

سبايس ملكانيك السيارات وتصليح 
املكيفات ذ.م.م تعديل نشاط / إضافة إصالح ميكانيك املركبات )4520003( 

تعديل نشاط / إضافة اصالح مكيفات هواء السيارات )4520021(
تعديل نشاط / إضافة إصالح كهرباء السيارات )4520005( 

تعديل نشاط / حذف تنظيف وتلميع السيارات )4520017( 
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. 

ليمتد  الكرتيك  كوميانج  السادة: رشكة   / بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

ابوظبي 

رخصة رقم : CN- 1192282 قد تقدموا إلينا بطلب : 

ليمتد  بــاور  جرين  كوميانج  رشكة  إضافة   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

 KUMYANG GREEN POWER CO LTD

 KUMYANG تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف رشكة كوميانج الكرتيك ليمتد

 ELECTRIC CO,LTD

 KUMYANG ELECTRIC CO,LTD ABU   / من  تجاري  اسم  تعديل 

 KUMYANG GREEN رشكة كوميانج الكرتيك ليمتد ابوظبي إىل - DHABI

POWER CO. LTD - رشكة كوميانج جرين باور ليمتد 

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.

الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن  
املحرتفني للنجارة املسلحة 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3891406: 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 / السادة:  فيلز بيويت الونج آند سبا ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 3843224 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / رىب هاىن راجح مبسلط من رشيك إىل مالك

 تعديل نسب الرشكاء / ريب هاين راجح مبسلط من %49 إىل 100% 

تعديل مدير / إضافة رىب هاىن راجح مبسلط 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف سمريه عمر احمد عيضه العامري

 تعديل رأس املال / من 200000 إىل 100000 

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

تعديل اسم تجاري من /  FEELS BEAUTY LOUNGE AND SPA LLC - فيلز 

 FEELS BEAUTY LOUNGE AND SPA - SOLE بيويت الونج آند سبا ذ.م.م إىل

الواحد  الشخص  - رشكة  سبا  آند  الونج  بيويت  فيلز   -  PROPRIETORSHIP L.L.C

ذ.م.م  

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

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو  تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن  ثالثون يوماً من 

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

 تعلن  دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ الظفرة للحج 
والعمرة 

رخصة رقم : CN -  1064071 قد تقدموا إلينا بطلب:
خلف  هالل  فاطمة  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

املزروعي 100%   
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف هالل خلف هالل املزروعي
  فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة  
تاريخ  من  يوماً  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : ريد بور العامل االملنيوم ذ.م.م 
رخصة رقم : CN- 2946471 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة محمد جهانجري حسني محمد اسحاق مياه )100%(
 تعديل مدير / إضافة محمد جهانجري حسني محمد اسحاق مياه 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف سلطان ابراهيم عىل سلطان الحامدي 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف محمد ارشد صديق احمد 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف محمد جهانجري حسني محمد اسحاق مياه 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف جهانكري عامل زاهر احمد 

تعديل رأس املال / من 150000 إىل 50000 
تعديل شكل قانوين / من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
تعديل اسم تجاري من /  RED POWER ALUMINIUM WORKS LLC - ريد 
 RED POWER ALUMINIUM WORKS - SOLE بور العامل االملنيوم ذ.م.م إىل
الواحد  الشخص  رشكة   - االملنيوم  العامل  بور  ريد   -  PROPRIETORSHIP L.L.C

ذ.م.م 
 تعديل نشاط / إضافة ورشة حدادة ولحام )2592011.1( 

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

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

الســـادة/ درز  التنمية االقتصادية بأن  تعلن  دائرة 
فاشن بوتيك 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2926130  : 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  
الغياض لتصميم األزياء 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  3919158   : 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/ ام اس 
ان لصيانة املباين 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3763559  : 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.



و��شنطن )د ب �أ(-

 تطرح الأ�سئلة املحيطة بال�سيا�سة الأمريكية اإزاء 

احلرب الرو�سية الأوكرانية اأ�سبابا متعددة للنقا�ش. 

الغربيني  وحلفائها  وا�سنطن  احلرب  دفعت  فقد 

اإىل اتخاذ قرارات �سعبة ومقاي�سات ل مفر منها، 

ح�سبما يرى املحلل الأكادميي الأمريكي الدكتور 

بول بيالر.

اجلديرة  الرغبة  تقرتن  اأن  يتعني  اأنه  وي�سيف 

بالثناء لدعم مقاومة اأوكرانيا ال�سجاعة �سد غزو 

لأوكرانيا  الوطنية  امل�سالح  اأن  باإدراك  همجي 

اأن  ويجب  داعميها.  مل�سالح  مطابقة  لي�ست 

العدوان  ال�سماح مبكافاأة  عدم  مبداأ  موازنة  تتم 

ال�سافر مع خطر الت�سعيد اإىل حرب اأو�سع نطاقا. 

وبالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن م�ساعدة اأوكرانيا تنطوي 

على مقاي�سات للموارد، وقد يتعار�ش اإبقاء الدول 

يف جتمع مناه�ش لرو�سيا مع اأ�سياء اأخرى تريدها 

الوليات املتحدة من البلدان املعنية.

وقال بيالر، الذي خدم طوال 28 عاما يف اأجهزة 

جملة  ن�رشته  تقرير  يف  الأمريكية،  املخابرات 

نا�سونال انرتي�ست الأمريكية ، اإنه على الرغم من 

اأن اأي �سيا�سة تتعلق بهذا الأمر �ستوفر للمعلقني 

�سيئا ملعار�سته، فاإن اأي �سيا�سة �ستكون �سليمة 

يوظف  عام  نقا�ش  اأ�سا�ش  على  قائمة  كانت  اإذا 

مفاهيم وا�سحة و�سحيحة لالرتباط بني العمليات 

هذا  ويف  احلرب.  يف  والدبلوما�سية  الع�سكرية 

املجال، اأظهر النقا�ش يف الوليات املتحدة حول 

احلرب الرو�سية الأوكرانية العديد من اأوجه الق�سور 

الت�سعة  الأ�سهر  مدى  على  تطوره  مع  املتكررة 

املا�سية منذ بدء الغزو الرو�سي لأوكرانيا.

النقا�ش  الق�سور يف  اأوجه  من  اأن  بيالر  واأو�سح 

حول احلرب، املبالغة يف رد الفعل جتاه التطورات 

التاريخ  هو  ذلك  على  واملثال  املدى،  ق�سرية 

البائ�ش لر�سالة مفتوحة من ثالثني ع�سوا تقدميا 

يف الكوجنر�ش الأمريكي يحثون فيها على اإجراء 

مفاو�سات لإنهاء احلرب. ومت احل�سول على معظم 

اأنه مل يتم  اإل  توقيعات املوؤيدين خالل ال�سيف 

الأول/اأكتوبر  ت�رشين  حتى  الر�سالة  عن  الك�سف 

املا�سي.

�سلبية،  فعل  ردود  �رشيعا  الر�سالة  اأثارت  وقد 

ومن بينها، بع�ش امل�رشعني الذين وقعوا عليها 

بالفعل، حيث قالوا بعد ذلك اإنهم لن ي�ستمروا يف 

دعمها بعد الك�سف عنها. لقد كانت النقاط التي 

�سملتها الر�سالة �سحيحة وقائمة كما كانت وقت 

التوقيع عليها، ولكن الأمر الذي تغري هو اأن القوات 

الأوكرانية حققت انت�سارات مثرية لالإعجاب يف 

تلك الفرتة، خا�سة ا�ستعادة اأرا�سي يف خاركيف 

اأوبال�ست.

وبالطبع، كانت املواقف الدبلوما�سية ب�ساأن اإنهاء 

احلروب تعك�ش دائما نتائج اأر�ش املعركة، ولكن 

هذا النوع من رد الفعل على هجوم ناجح هو نهج 

ق�سري املدى يف التعامل مع م�سكلة طويلة املدى. 

اإن جناح وا�ستقرار اأي اتفاقية �سالم تنهي احلرب 

يف اأوكرانيا �سيعتمدان على درجة حلها للق�سايا 

التي دفعت  الق�سايا  طويلة املدى، مبا يف ذلك 

رو�سيا يف الأ�سا�ش اإىل اتخاذ قرار �سن احلرب.

ويرى بيالر اأن جمرى �سري احلروب ، مبا يف ذلك 

احلرب احلالية، ميكن اأن يتغري ب�رشعة - اأ�رشع 

من اإمكانية اإمتام مفاو�سات ال�سالم. وتظهر العديد 

فبعد  متغرية،  ع�سكرية  ديناميكية  احلروب  من 

جناح اأحد الأطراف يف اأر�ش املعركة تاأتي عليه 

فرتة ي�سعب عليه فيها بدرجة اأكرب ، لأ�سباب مثل 

خطوط الإمداد الطويلة اأو تعزيز العدو لدفاعاته، 

و�سع  هو  وهذا  النت�سارات.  من  املزيد  حتقيق 

مدينة  ا�ستعادة  بعد  اليوم  الأوكرانية  القوات 

خري�سون.

واأكد اأنه كتذكري ملجرى �سري احلرب �رشيع التغري، 

عندما  اأنه  اإىل  ي�سار  للحرب،  الأوىل  الأيام  يف 

و�سلت القوات الرو�سية الغازية على بعد اأميال 

من كييف، انت�رش ب�سكل وا�سع افرتا�ش اأن رو�سيا 

�ست�ستوىل �رشيعا على اأوكرانيا، وكان اأحد ردود 

يف  امل�ساعدة  تقدمي  عر�ش  هو  الغربية  الفعل 

اإجالء الرئي�ش فولودميري زيلين�سكي وحكومته من 

العا�سمة الأوكرانية. وبالتاأكيد التعامل مع تلك 

التطورات الع�سكرية ق�سرية املدى كان من املوؤكد 

�سيكون خطاأ.

ومن اأوجه الق�سور يف التعامل مع احلرب اأي�سا، 

تقلي�ش كل �سيء اإىل بعد واحد فقط من الأبعاد، 

حيث يحاول الكثري من النقا�ش تب�سيط الق�سايا 

اإىل جمرد ال�سوؤال الذي يبدو ب�سيطا ب�ساأن ما اإذا 

الثابت لزيلين�سكي  اأو �سد الدعم  كان املرء مع 

الذين ي�سعون ل�ستعادة  وحكومته والأوكرانيني 

ال�سيطرة على وطنهم.

وقال بيالر اإنه ل ميكن تقلي�ش اجلوانب املتنوعة 

والع�سكرية  واملالية  والدبلوما�سية  ال�سيا�سية 

لل�سيا�سة جتاه احلرب يف اأوكرانيا يف بعد واحد اأو 

موقف واحد. اإذ ل يوجد اأي تناق�ش يف الدعوة اإىل 

دبلوما�سية ن�سطة تهدف اإىل التو�سل اإىل ت�سوية 

�سلمية مع ال�ستمرار يف تقدمي م�ساعدات مادية 

النظر  املنطقي  من  الواقع،  لأوكرانيا. ويف  قوية 

اأنها تهدف يف الأ�سا�ش  اإىل هذه امل�ساعدة على 

الأوكراين  التفاو�سي للجانب  اإىل تعزيز املوقف 

يف اأي مفاو�سات �سالم. وبالعك�ش، �سيكون الأمر 

بال�رشورة  يكن  مل  واإن  حتى  منطقيا-  مت�سقا 

اأف�سل �سيا�سة- اأن يتم اجلمع بني معار�سة اإجراء 

املادي  الدعم  خف�ش  مع  الآن  �سالم  مفاو�سات 

اأنه يجب احلفاظ على  لأوكرانيا ، على افرتا�ش 

املوارد من اأجل جمهود حربي طويل املدى.

واعترب بيالر اأنه اأي�سا من اأوجه الق�سور يف النقا�ش 

الكايف مب�سالح  الهتمام  عدم  باحلرب  اخلا�ش 

اأن  امل�ستغرب  لي�ش من  اإنه  قائال  الآخر،  الطرف 

يركز املعلقون على جانبهم يف احلرب اأو اجلانب 

الذي يوؤيدونه. بالطبع �سيكون من الالئق اأن يتم 

التفاو�ش من اأجل اإنهاء احلرب عندما يكون جمرى 

�سري احلرب على اأر�ش املعركة ل�سالح من لهم 

هذا  تعك�ش  �سلمية  ت�سوية  توقع  وميكن  احلق، 

الو�سع. ولكن العدو يرغب يف نف�ش ال�سيء لنف�سه، 

و�سفة  الواقع  ذلك هي يف  اجلانبني يف  ورغبة 

لعدم اإجراء مفاو�سات �سالم ول�ستمرار احلرب اإىل 

ما ل نهاية.

حتقيق  اأمل  على  املفاو�سات  تاأخري  اإن  وقال 

جناحات ع�سكرية م�ستمرة ل ي�سكل فقط خطاأ يف 

افرتا�ش اأن الأداء ال�سابق �سيمتد اإىل امل�ستقبل ، 

واإمنا يعد ف�سال اأي�سا يف اإدراك اأن العدو له نف�ش 

املفاو�سات.  اختيار وقت و�رشوط بدء  احلق يف 

اإن مفاو�سات ال�سالم، تبداأ على الأرجح وتنجح، 

لي�ش عندما ت�سري احلرب ب�سكل جيد ل�سالح اأحد 

جمود  حالة  هناك  تكون  عندما  ولكن  الطرفني، 

موؤملة للطرفني.

واأ�سار بيالر اإىل اآخر اأوجه الق�سور يف راأيه وهو 

وهم حتقيق النت�سار، موؤكدا اأن احلرب الرو�سية 

الأوكرانية لن تنتهي باأي �سيء ميكن و�سفه ب�سكل 

�رشعي باأنه انت�سار لطرف اأو للطرف الآخر، على 

املفهوم  هذا  ا�ستخدام  يف  ال�ستمرار  من  الرغم 

اأن  بالفعل  رو�سيا  اأثبتت  لقد  امل�سطلح.  وحتى 

الن�رش ل ميكن حتقيقه. ومن غري الواقعي توقع اأن 

اأوكرانيا �ستتمكن من ال�سيطرة على كل ما كانت 

متلك من اأرا�ش قبل عام 2014 من خالل الو�سائل 

الع�سكرية، والتي �ستكون النتيجة الوحيدة التي ل 

ميكن اإنكار و�سفها باأنها انت�سار لكييف.

ويقول بيالر اإن كل احلروب تقريبا تنتهي بالتو�سل 

اإىل �سفقة من نوع ما، اأحيانا ب�سكل �سمني ولكن 

من خالل مفاو�سات �رشيحة يف كثري من الأحيان 

وهو ما يكون اأف�سل. حتى النتائج التي تو�سف 

هذه  مثل  على  دائما  تنطوي  »انت�سار«  باأنها 

ال�سفقة. و ال�ست�سالم »غري امل�رشوط« ل يكون 

حقا غري م�رشوط. فعندما وقعت اليابان اتفاقية 

اأن  ال�سفقة هي  كانت  ا�ست�سالم يف عام 1945، 

احتالل الوليات املتحدة لليابان �سيكون احتالل 

املقاومة  عن  اليابان  تتوقف  اأن  مقابل  معتدل 

امل�سلحة.

ال�ستثنائني  اإن  بالقول  حتليله  بيالر  واختتم 

الوحيدين لهذا الو�سع هما عندما تتم اإبادة اأحد 

الطرفني  اأحد  ين�سحب  عندما  اأو  متاما  الطرفني 

اأحادي من منطقة متنازع عليها.  متاما وب�سكل 

يحدث يف  لن  الأول  ال�ستثناء  اأن  الوا�سح  ومن 

اأوكرانيا ، ومن غري الواقعي توقع اأن يقوم بوتني 

بال�ستثناء الثاين وهو الن�سحاب.

جاكرتا  )د ب �أ(- 

قال م�سئول اإنقاذ  الأربعاء، اإنه مت اإنقاذ 

طفل يبلغ من العمر �ستة اأعوام، من حتت 

زلزال  وقوع  من  يومني  بعد  الأنقا�ش، 

مقيا�ش  على  درجة  6ر5  قوته  بلغت 

الغربية  باإقليم جاوة  ريخرت يف منطقة 

الإندوني�سي، ما اأ�سفر عن مقتل ما ل يقل 

عن 268 �سخ�سا. وقال رجل اإطفاء يدعى 

اأمان ريانتو، �سارك يف عملية اإنقاذ الطفل، 

ويدعى اأزكا، اإنه قد ُعرث عليه حيا �سباح  

قرية  يف  منزل  اأنقا�ش  حتت  الأربعاء، 

ناجريك مبنطقة �سياجنور، بعد مرور نحو 

40 �ساعة من وقوع الزلزال الثنني. واأو�سح 

ريانتو اأن الطفل »ل يزال يتنف�ش. نحمد 

الفور«.   العالج على  اآمن وتلقى  اأنه  اهلل 

وقال م�سوؤولون اإن العديد من القتلى يف 

الزلزال الذي �رشب منطقة �سياجنور يوم 

درو�سا  يح�رشون  اأطفال  كانوا  الثنني 

دينية يف امل�ساجد بعد املدر�سة.

من ناحية اأخرى، قالت الوكالة الوطنية 

 150 حوايل  هناك  اإن  الكوارث،  لإدارة 

زالوا يف عداد املفقودين يف  �سخ�سا ما 

�سياجنور بعد وقوع الزلزال.

الوكالة  رئي�ش   ، �سوهاريانتو  و�رشح 

الوطنية لإدارة الكوارث: »ين�سب تركيزنا 

زالوا  ما  الذين  اأولئك  على  العثور  على 

مفقودين خالل الأيام الثالثة املقبلة«.

و�رشد 58  �سخ�ش  األف  من  اأكرث  واأ�سيب 

األفا بعد الزلزال الذي ت�سبب يف انهيارات 

اأر�سية طمرت منازل واأ�سخا�سا على حد 

�سواء، وفقا للوكالة. وت�رشر اأكرث من 2300 

اإىل  منها  العديد  وحتول  ومنزل،  مبنى 

اأنقا�ش. وعلى �سعيد مت�سل، قالت الهيئة 

الوطنية لالأر�ساد اجلوية واجليوفيزيائية 

ال�ساعة  يف  وقع  الزلزال  اإن  واملناخية، 

جرينت�ش(،  بتوقيت   0621( م�ساء   0121

وكان مركزه على بعد ع�رشة كيلومرتات 

جنوبي غرب �سياجنور.

اإنقاذ طفل »6 اأعوام« من تحت الأنقا�ض بعد يومين من وقوع زلزال مدمر باإندوني�سيا

خدم طوال 28 عاماً في �أجهزة �لمخابر�ت �لأمريكية

محلل اأمريكي يدعو اإلى تغيير المعالجة الخاطئة للحرب في اأوكرانيا

�أخبار و�إعـالنات
يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
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ل�سو�ض ي�سرقون كنزاً ذهبياً بماليين 

اليوروهات من متحف في األمانيا

ال�سين ت�سجل 2641 اإ�سابة جديدة بكوفيد-19

مقتل راق�ض باليه اأوكراني في المعارك 

بمنطقة باخموت

احتجاجات عنيفة بم�سنع هواتف »اآي فون« 

ل�سركة »اآبل« في ال�سين

اأوج�سبورج )األمانيا( ن )د ب اأ(-

يف  مان�سينج  بلدة  يف  متحفا  ل�سو�ش  اقتحم   

بافاريا العليا و�رشقوا كنزا ذهبيا من فرتة الكلت 

بقيمة عدة ماليني من اليوروهات.

ليل  والرومان  الكلت  متحف  الل�سو�ش  واقتحم 

ذكرت  ح�سبما  الذهب،  و�رشقوا  الثنني/الثالثاء 

ال�رشطة البافارية.

يف  ذهبية  عملة   450 ي�سم  خمباأ  اكت�ساف  ومت 

مان�سينج، وهي بلدة بالقرب من اإجنول�ستات ، يف 

عام 1999. وكان هذا الكت�ساف اأكرب اكت�ساف للذهب 

الكلتي يف القرن املا�سي. وهي معرو�سة للجمهور 

منذ عام 2006.

بن�ساط  املنطقة  ا�ستك�ساف  الآثار  علماء  ويوا�سل 

ويعتربها املكتب البافاري للحفظ التاريخي من بني 

اأهم املواقع الأثرية �سمال جبال الألب.

بكين )د ب �أ(-

 اأعلنت جلنة ال�سحة الوطنية يف ال�سني  الأربعاء اأن 

الرب الرئي�سي ال�سيني �سجل يف اليوم ال�سابق2641  

كورونا  بفريو�ش  حملية  موؤكدة  جديدة  اإ�سابة 

)كوفيد-19(.

األفا  اإجمايل 26  ت�سجيل  اأنه مت  اللجنة  واأ�سافت 

و242 اإ�سابة حملية جديدة، دون اأعرا�ش، بح�سب ما 

اأوردته اليوم وكالة اأنباء ال�سني اجلديدة )�سينخوا(.

وغادر 1385 مري�سا بكوفيد-19 امل�ست�سفيات بعد 

تعافيهم من املر�ش يف الرب الرئي�سي ال�سيني اأم�ش 

الثالثاء. ومل ي�سهد يوم الثالثاء ت�سجيل اأي حالة 

وفاة جديدة ب�سبب الفريو�ش ، فيما بلغت ح�سيلة 

�سحايا املر�ش يف الرب الرئي�سي 5231 �سخ�سا . 

طالبت  بكني  اأن  لالأنباء  بلومربج  وكالة  وذكرت 

املواطنني بعدم مغادرة املدينة اإل لل�رشورة للحد 

ال�سلطات يف بكني  الفريو�ش.  وحثت  انت�سار  من 

الفريو�ش  تف�سي  بوؤرة  �ساوياجن،  مبنطقة  ال�سكان 

حاليا، عدم مغادرة املجمعات ال�سكنية اإل يف حال 

ال�رشورة، وطالبتهم بتجنب التجمعات.

قتل فادمي خلوبيانيت�ش / 26 عاما / راق�ش الباليه 

الذى ينتمى مل�رشح اأوبرا كييف بعد اأن ان�سم اإىل 

خالل  حتفه  ولقى  الأوكرانية،  امل�سلحة  القوات 

معركة مع القوات الرو�سية بالقرب من باخموت.

الأوكرانية  الوطنية  الأنباء  وكالة  ونقلت 

راق�ش  وفاة  نباأ  الأربعاء،  يوم  »يوكرينفورم«، 

الباليه عن املكتب ال�سحفى لدار الأوبرا الوطنية .

طاقم  هزت  الفظيعة  »الأخبار  الأوبرا:  بيان  وقال 

الباليه  راق�ش  تويف  اأوكرانيا.  الوطنية يف  الأوبرا 

فادمي كلوبيانيت�ش البالغ من العمر 26 عاما وهو 

يقاتل من اأجل اأوكرانيا«. واأ�ساف: »طاقم م�رشحنا 

يعرب عن خال�ش تعازيه لأ�رشة املقاتل«.

وكان جنم كرة اليد الأوكراين يفهني كول�سني�سنكو قد 

قتل اأي�سا يف معركة بالقرب من باخموت.

�سول  )د ب اأ(-

 ا�ستبك مئات من العمال يف م�سنع  رئي�سي لهواتف 

»اآي فون«، تابع ل�رشكة »اآبل« يف ال�سني، مع اأفراد 

اأمن، مع ت�ساعد التوترات، بعد حوايل �سهر من فر�ش 

قيود م�سددة، تهدف اإىل ال�سيطرة على تف�سي كوفيد.

تكنولوجي  »فوك�سكون  مب�سنع  عمال  خرج  فقد 

من  الأوىل  ال�ساعة  يف  مهاجعهم،  من  جروب«، 

�سباح يوم الأربعاء، وهم يتدافعون ويدفعون حرا�سا 

يرتدون مالب�ش بي�ساء، والذين كانوا اأكرث منهم عددا 

، طبقا ملقاطع فيديو، اأر�سلها �ساهد عيان لأجزاء 

لالأنباء  »بلومربج«  وكالة  الحتجاج، ح�سب  من 

الأربعاء.
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 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 
االسم التجاري:  كافيه بالن ذ.م.م  

القرم  ومنتجع  فندق  مبنى،  الرشقي،  القرم  ابوظبي،  الرشكة:  عنوان   
الرشقي 

  CN-2242130 :رقم القيد يف السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة
2 - تعيني السادة/  اكتيف دايريكتوري للتدقيق- رشكة الشخص الواحد 
ذ.م.م كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ  3-7-2022  وذلك بناًء عىل قرار 
محرض الجمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم 

2205009794     :
 تاريخ التعديل:   2022-11-23

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 ذات مسؤولية محدودة 
االسم التجاري:  ديفولبمنت سيتي للمواد الغذائية ذ.م.م 

 عنوان الرشكة: املصفح، م 11 - 0 مبنى السيد راشد سيف راشد ساملني 
واخرين

  CN-1185970 :رقم القيد يف السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة
الحسابات واالستشارات  لتدقيق  السادة/ مريال عبدالحبيب  تعيني   -  2
اإلدارية كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ 11-10-2022   وذلك بناًء عىل 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  الجمعية  قرار محرض 

بالرقم :     2205046903
 تاريخ التعديل:   2022-11-23

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 توصية  

االسم التجاري:   سكارايب 

 عنوان الرشكة: مكتب 933 ، مبنى احمد خليفة يوسف احمد اليوسف، 

C42  الدانة ، رشق 5 - ، رقم القسيمة 

  CN-1016994 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

قانوين  للمحاسبة واملراجعة ذ.م.م كمصفي  االتحاد  السادة/  - تعيني   2

الجمعية  محرض  قرار  عىل  بناًء  وذلك   2022-3-11 بتاريخ  للرشكة 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :  2250026353     

 تاريخ التعديل:   2022-11-22

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 :ابيكس بادل للرياضة - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

 عنوان الرشكة: جزيرة ابوظبي، رشق 19 - 0 مبنى نادي الوحدة الريايض 

الثقايف

  CN-4228926 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/ اكتيف دايريكتوري للتدقيق، كمصفي قانوين للرشكة 

بتاريخ 11-9-2022 وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم : 2205046488         

 تاريخ التعديل:  2022-11-22 

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 :   الخاتم فارم،  رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

 عنوان الرشكة: رخصة فورية 

  CN-3799957 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/ الهاميل ورشكاه، محاسبون قانونيون، كمصفي قانوين 

الجمعية  محرض  قرار  عىل  بناًء  وذلك    2022-10-11 بتاريخ  للرشكة 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :    2205046845  

 تاريخ التعديل:   2022-11-23

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 :  مركز حواء بيويت سنرت- رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

 عنوان الرشكة: ابوظبي، خليفة أ ، جنوب غرب 3 ، قطعة 4 فيال 1 - 

السيدة/ حنان رسور فايع القحطاين، واخرون 

  CN-1758072 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/ شارتفورد لتدقيق الحسابات، كمصفي قانوين للرشكة 

بتاريخ 10-1-2022 وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :  2250000939    

 تاريخ التعديل:   2022-11-22 

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 :  رشكة املشاريع االسرتاتيجية للتطوير العقاري - رشكة 

الشخص الواحد ذ.م.م  
 عنوان الرشكة:حوض ، غرب 10 - املالك/ سمو الشيخ حمدان بن زايد 

بن سلطان آل نهيان، C71  ابوظبي، شارع زايد االول، ق
  CN-1187709 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:
1 - حل وتصفية الرشكة

ابوظبي،   - واملراجعة  للمحاسبة  ثورنتون  جرانت  السادة/  تعيني   -  2
كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ 11-2-2022 وذلك بناًء عىل قرار محرض 
     : بالرقم  العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  الجمعية 

2205045489
 تاريخ التعديل:   2022-11-23

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

اإعالن
تعلن دائرة التنمية االقتصادية - مكتب تنمية الصناعة بأن / السادة : ديولكس 

لصناعة الحلويات - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

رخصة رقم : IN- 2004929 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة اسامعيل تيار تيار تيار )%30( تعديل الرشكاء 

تنازل وبيع / احمد محمد عبدالله الدبوس السويدي من مالك إىل رشيك 

تعديل نسب الرشكاء / احمد محمد عبدالله الدبوس السويدي من %100 إىل 

 70%

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

محدودة 

 DELUXE SWEETS INDUSTRY - SOLE   / من  تجاري  اسم  تعديل 

PROPRIETORSHIP L.L.C - ديولكس لصناعة الحلويات - رشكة  الشخص 

ديولكس   -  DELUXE SWEETS INDUSTRY L.L.C إىل  ذ.م.م   الواحد 

لصناعة الحلويات ذ.م.م 

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

- مكتب تنمية الصناعة خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال 

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 
مكتب تنمية �ل�شناعة 

اخلمي�ش 24 نوفمرب  2022ـ  العـدد 15204
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اأبوظبي-الوحدة:
يحتفــل اتحــاد املصارعــة والجودو 
 26/11 الســبت  غــد  بعد  وأنديتــه 
الريايض  خورفــكان  نــادي  بصالــة 
اإلمارات  ال 51 لدولة  الوطني  باليوم 
لعام 2022، وذلــك من خالل بطولة 
التي  الجودو،  لشــباب  الوطني  اليوم 
محمد  سعادة  برعاية  االتحاد  ينظمها 
االتحاد،  رئيــس  الدرعي  ثعلــوب  بن 

انديتــه  كافــه  العديــد  وبمشــاركة 
ملوسم  االتحاد  برنامج  األعضاء ضمن 
وفقا  تأتي  2022 – 2023 ،والتــي 
البطولة  بتلك  الخاصــة  الفنية  لالئحة 
االحتفالية السنوية بمشاركة مفتوحة 
األندية  ملختلف  واملقيمــن  للمواطنن 

األعضاء ابتهاجا بتلك املناسبة.
االلتزام  الالئحة عىل رضورة  وشــددت 
الخاصة  الضوابط والــروط  بكافــة 
النظيف، التــي جاءت يف الئحة  باللعب 

الالئحة  وسمحت  ورشوطها،  البطولة 
بمشــاركة 5 العبن يف الــوزن الواحد 
الشباب  مشــاركة  نادى، وحددت  لكل 
مواليد اقل 21 ســنة من مواليد أعوام 
2004،2003،2002، ويحق مشاركة 
فئة 15 سنة فما فوق، وتحددت اوزان 
فئة الشــباب بتحت 60كجم ،66، 73 

،81 ،90 ،100، وفوق 100 كجم.
اعتبارا  ثانية – ينظم االتحاد  من جهة 
يوم  صباح  من  العارشة  الســاعة  من 

االحد املقبل 27/11 بالصالة الرياضية 
بمدرســة األنصار العاملية بالشــارقة 
لفئة  للمصارعة  الوطني  اليوم  بطولة 
للمواطنن  مفتوحة  بمشاركة  الرباعم 
االشــراك  باب  يغلق  واملقيمن، حيث 
الجمعة  يوم  العمرية  البطولــة  تلك  يف 
البطولــة  لالئحــة  وفقــا   ،25/11
االحتفالية، التي يسمح فيها بمشاركة 
4 العبن يف الــوزن الواحد لكل نادى، 

وتحددت أوزان البطولة يف الئحتها.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة17
الخميس ٢٤ نوفمرب ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥٢٠٤

الريا�سة

 

90 حار�س��اً ومدرباً ينه��ون برنامجهم 
في مركز كا�سيا�س بدبي

أنهى أكثر من 90 مشــارًكا من حراس 
الرياضية  باألندية  ومدربيهــم  املرمى، 
برنامجهم  الخاصــة،  واألكاديميــات 
نجم  أطلقه  الــذي  املركز  يف  التدريبــي 
العاملي إيكر كاسياس، يف  حراس املرمى 

دبي ألول مرة خارج إسبانيا.
نادي  مع  بالراكــة  الربنامج  وأقيــم 
مــع  إســبانيا، وبالتعــاون  فرســان 
مجلس دبــي الريايض، والذي يهدف إىل 

استقطاب وتطوير املواهب الرياضية.
وتسلم املشاركون يف الربنامج، شهادات 
إيكر  العاملي  النجــم  من  إنهاء التدريب 
وكابتن  مرمــى  حــارس  كاســياس، 
كأس  الســابق، وبطل  إسبانيا  منتخب 
أوروبا 2008  العالــم 2010، وأمــم 
عدة  أوروبا  أبطــال  و2012، وبطــل 
مرات مع ريال مدريد. جاء ذلك بحضور 
التطوير  إدارة  املهري، مدير  أحمد سالم 
الريايض، والنجم  الريايض بمجلس دبي 

ريال  ســلجادو، نجم  ميشــيل  العاملي 
مدريد، ومنتخب إسبانيا السابق.

التدريبي لحراس املرمى  وركز الربنامج 
عىل الجوانب الفنية والتكتيكية والبدنية 
التدريب  وتم  والقياســات،  والنفسية، 
وفًقا للنموذج اإلسباني املعتمد للكوادر 

الفنية الخاصة بتدريب حراس املرمى.
وجرى التدريب بإرشاف مبارش من قبل 
كاسياس، وبما يتمتع به الخربة الكبرية 
يف هذا املجــال، إىل جانب طاقم املدربن 
اإلســباني، والذي أرشف بشكل مبارش 

التدريبية. عىل العملية 
التدريبي، 4 فرات  الربنامــج  وتضمن 
تدريبية، وبدأت الفرة األوىل من 1 إىل 4 
األول 2021، والفرة  ديسمرب/ كانون 
من 21 إىل 24 فرباير/ شــباط  الثانية 
2022، والثالثــة مــن 3 إىل 9 أبريل/ 
نيسان 2022، والرابعة من 15 إىل 21 

الثاني 2022. نوفمرب/ ترين 

اتحاد البلياردو وال�سنوكر ي�سكل 
لجنة التوازن بين الجن�سين

دبي �� وام : 
بن  جمعة  الشيخ  اعتمد 
مكتــوم بــن جمعة آل 
مكتــوم، رئيس مجلس 
اإلمارات  اتحــاد  إدارة 
والســنوكر،  للبلياردو 
التوازن  لجنة  تشــكيل 
الجنســن  بــن 
التي  واإلســراتيجية، 
تقليــص  تســتهدف 

الفجوة بن الجنســن، وتحقيق التــوازن بينهما يف 
التوازن  اسراتيجية  يتماىش مع  الريايض، بما  املجال 
بن الجنســن يف دولة اإلمــارات واملنظمات الدولية 
واإلقليميــة الرياضية وعىل رأســها اللجنة األوملبية 
الدوليــة. وتتكون لجنــة التوازن بن الجنســن يف 
فاطمة  والســنوكر، من  للبلياردو  اإلمــارات  اتحاد 
نائباً  الله  رئيساً، وعلياء محمود خري  العامري  سيف 
للرئيس، وســهيلة عباس محمد عضواً، وعال عدنان 

محمد ذيب عضوا ومقررا.
وأوضح خالد عبد اللــه الحمادي، نائب رئيس اتحاد 
حدد  االتحاد  إدارة  مجلس  والســنوكر، ان  البلياردو 
مجموعة من االختصاصات التي تســاعد اللجنة عىل 

تحقيق األهداف املرجوة من تشكيل اللجنة.
وقال: "سعى مجلس إدارة االتحاد منذ تشكيله األخري 
برئاسة الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، 
املتميــزة لجميع  العمل الســتثمار اإلمكانات  عــىل 
أعضاء مجلس اإلدارة مع تفعيل الدور النســائي من 
خالل تشــكيل لجنة التوازن بن الجنسن، حيث يعد 
اتحاد البلياردو والســنوكر من أوائل االتحادات التي 
اعتمدت مســمى هذه اللجنة لتكريس جهود النشاط 

النسائي".
التوازن بن الجنسن منوطة بوضع  وأضاف: "لجنة 
البلياردو  خطة إسراتيجية ملشــاركة املرأة يف لعبتي 
والســنوكر عــىل مســتوى الدولــة واإلرشاف عىل 
تنفيذها، كما تســعى إىل تمكن املرأة للمشــاركة يف 
املســابقات الرسمية للعبتي البلياردو والسنوكر عىل 

الصعيد املحيل واإلقليمي والدويل".
وأوضح: "تســعى لجنــة التوازن إىل توفــري البيئة 
البلياردو  لعبتي  يف  اإلنجازات  لتحقيق  للمرأة  املالئمة 
والســنوكر عــىل كافة املســتويات مــع منتخباتنا 
الوطنية، كما تسعى إىل تمكن وضع املرأة اإلماراتية 
يف املنظمــات الرياضيــة عــىل الصعيديــن املحــيل 

والخارجي".
وأكــد أن من بن األهــداف التي تســعى اللجنة إىل 
تحقيقها الفرة املقبلة تأهيل وصقل املرأة اإلماراتية 
يف مجــايل التحكيــم والتدريــب برياضــة البلياردو 
واملواد  املنشطات  ثقافة مكافحة  والسنوكر، وتعزيز 
لكافة عنارص  أخطارها  الوقاية من  الضارة وســبل 

البلياردو والسنوكر لدى املرأة. لعبتي 

ل�سبونة / وام/
الوطني  منتخبنــا  بعثــة   وصلــت 
ألصحــاب الهمم إىل مدينة لشــبونة 
الربتغاليــة للمشــاركة يف األلعــاب 
والبر  املتحركــة  للكرايس  العامليــة 
مقاطعة  يف  ستقام  )IWAS( والتي 
منافساتها  وتختتم  أنطونيو،  سانتو 

يف 29 نوفمرب الجاري.
قوامها 78  ببعثة  اإلمارات  وتشارك 
عضوا يمثلــون الدولة يف هذا املحفل 
العاملي ألصحاب الهمم ما بن العبن 

وأجهزة فنّية وإدارية.
الالعبن  من  املشــاركن  عدد  ويبلغ 
بواقع  والعبة  والالعبات 42 العبــا 
اإلناث،  و14 مــن  الذكور  28 مــن 

الرزاق  عبد  الدكتــور  البعثة  ويرأس 
بني رشيد.

العاملّية  أّن األلعــاب  بالذكر  الجديــر 
والبر  املتحّركة  الكــرايس  لرياضات 
القوة  ألعاب  منافســات  عىل  تجري 
ورفعات القّوة والسباحة وكرة القدم 
للشلل الدماغي حيث أّن االتحاد الدويل 
للكــرايس املتحّركة والبر هو املنّظم 
 "IWAS" العاملية  األلعــاب  إلقامة 

مّرة كل عامن.
الوطني  منتخبنــا  العبو  ويخــوض 
الجلّة  دفع  يف  القوة  ألعاب  منافسات 
ال  وسباقات  والقرص  الرمح  ورمي 
 1500  ،800  ،400  ،200  ،100

و5000 مر.
هذا ويمّثل املنتخب الوطني يف األلعاب 

العاملية ضمن منافسات ألعاب القوى 
كّل من "ســارة الجنيبي"، و "راشد 
املحرمــي"، و "محمــد الكعبــي"، 
"نــوره  و  الكعبــي"،  و"ذكــرى 
نواد"، و "محمد  الكتبي"، و "أحمد 
الشاميس"،  "سلطان  و  املزروعي"، 
و "عّباد خالد"، و "محمد البلويش"، 
النعيمي"، و "ســهام  و "أنصــاف 
الحوسني"،  "أحمد  و  الرشــيدي"، 
"أحمــد  و  الحوســني"،  و"بــدر 
املازمي"، و"محمد الشّحي"، و"ثريا 
و"يحي  املهريي"،  و"عيل  الزعابي"، 
املازمــي"،  و"شــيخة  البلــويش"، 
النقبي"،  و"أحمد  املازمي"،  و"شماّ 
و"عائشــة الخالدي"، و"عبد العزيز 

الكندي"، و"مريم املطروش"،

منتخبنا لأ�سحاب الهمم ي�سل ل�سبونة للم�ساركة في الألعاب العالمية للكرا�سي المتحركة 
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اأبوظبي-الوحدة:
يشــارك 40 من نخبــة أبطال 
العالم ومحــريف اللياقة البدنية 
يف  والســيدات  الرجــال  مــن 
من  العارشة  النسخة  منافسات 
للياقة  الدوليــة  دبي  "بطولــة 
البدنية" التي تقام بدعم مجلس 
دبي الريايض وتقام خالل الفرة 
من 2 إىل 4 ديسمرب 2022، يف 

قاعة كوكاكوال أرينا.
وتم اختيار املشاركن من خالل 
أقيمت  التي  التأهيلية  املنافسات 
مدار  عىل  العالم  دول  مختلف  يف 
3 أســابيع حيث تأهل 20 من 
الســيدات،  من  و20  الرجــال 
مــن أفضــل الرياضين يف هذه 
العالم  اللعبة مــن مختلف دول 
سيتنافسون يف دبي عىل مجموع 
جوائــز أكثر مــن 1.4 مليون 
فعاليات  بــث  درهم، وســيتم 
البطولة عىل الهواء مبارشة عرب 
مختلف القنوات الرياضية وعىل 
الرســمي  االلكروني  املوقــع 
للبطولة وعىل قناة البطولة عىل 

منصة اليوتيوب.
الشاميس  ســيف  سعود  وقال 
"ستشــهد  البطولــة:  مديــر 
منافســات  العام  هذا  البطولة 
قوية وصعبة حيث أن املشاركة 
الرياضين  أقــوى  عىل  تقترص 
العالــم، ومن  مســتوى  عــىل 
أبرزهم برنت فكاوســكي بطل 
دبي  بطولة  لقــب  كندا وحامل 
لعــام 2019، والزار دوكيتش 
بطل رصبيا ووصيف النســخة 
الســابقة من البطولــة، ويونا 
فنلنــدا، كما  كوســكي بطــل 

يشارك فيها أيًضا بطالت العالم 
كالوديا  وأبرزهم  السيدات  من 
بورك  بطلة فرنسا، وايويف  جلك 
بطلة بريطانيا، وجيمي سميندز 
بطلة نيوزيالنــدا وحاملة لقب 

بطولة دبي لعام 2016".
دبي  بطولــة  "تعد  وأضــاف: 
الدوليــة للياقة البدنية من أبرز 
الفعاليات الرياضية الدولية التي 
قوة  به  تتميز  ملــا  دبي  يف  تقام 
الرياضين  املنافسة ومســتوى 
املشــاركن فيها، كما تم تقليل 
مع  املنافســة  حلقة  مســاحة 
األلعاب  صعوبــة  درجة  زيادة 
التي  البطولة  مكانة  يواكب  بما 
تحولت مــن املحلية إىل العاملية، 
ونهدف مــن تنظيمها إىل زيادة 
اللياقة  لرياضة  املمارسن  أعداد 

الدولة، ملــا لها من  البدنيــة يف 
فائــدة كبــرية يف تعزيز صحة 
وإبراز  املجتمع،  أفــراد  ولياقة 
الخارطة  عــىل  دبــي  مكانــة 
الدوليــة كوجهة عاملية لتنظيم 
الرياضية  الفعاليــات  كــربى 
اللياقة  وبطوالت  عام  بشــكل 

البدنية بشكل خاص".
املنافســة  البطولة   وتتضمــن 
يف 8 تدريبــات صعبة من بينها 
أكثر  إىل  تنقســم  تدريبات  عدة 
منافســات  وتقام  جــزء،  من 
اليوم األول يف مكان مكشــوف 
الحًقا  عنــه  اإلعــالن  ســيتم 
السادســة  الســاعة  من  وتبدأ 
التاسعة  الســاعة  صباًحا حتى 
صباًحــا ويتنافس املشــاركن 
يف 3 تماريــن مختلفة، وينتقل 

إىل  التايل  اليــوم  يف  املشــاركن 
كوكاكوال  قاعة  يف  املنافســات 
أرينا بمنطقة سيتي ووك يومي 

السبت واألحد.
الدولية  دبــي  "بطولة  وتعــد 
أكرب بطولة  البدنية" هي  للياقة 
العالم  بطولة  بعــد  نوعها  من 
املتحدة  الواليات  يف  تقــام  التي 
قوة  حيــث  مــن  األمريكيــة 
املنافســات وقيمــة جوائزها، 
تجاوز  لها، فقد  املتابعن  وعدد 
عدد املشــاهدات لها عىل شبكة 
مليون  مــن  أكثــر  اإلنرنــت 
مشــاهدة، كما تــم إعداد فيلم 
وثائقي عن البطولة بثته قنوات 
إىل  إضافة  وأمازون  نيتفليكس 
بطريان  الخاصة  الرفيه  شبكة 

اإلمارات.

اأبطال العالم ي�ساركون في بطولة دبي الدولية 
للياقة البدنية 2 دي�سمبر

اتح��اد الم�سارعة والجودو يحتفل بالي��وم الوطني في 
خورفكان وال�سارقة

»باهي« اأبرز المر�سحين لكاأ�س الوثبة في غلين
اأبوظبي -الوحدة:

ـ غلن  مؤنــس  مضمــار  يســتضيف 
البلجيكي عرص اليوم الخميس، فعاليات 
املخصص  ستاليونز  الوثبة  كأس  بطولة 
يف  الناشــئة  األصيلة  العربية  للخيــول 
فوق، ملسافة  فما  ســنوات  ثالث  ســن 
1500 مر، تحت مظلة النسخة الـ 14 
ملهرجان ســباقات سمو الشيخ منصور 

بن زايد آل نهيان.
بتوجيهات  املهرجــان،  تنظيــم  ويأتي 
سمو الشــيخ منصور بن زايد آل نهيان 
الوزراء وزير ديوان  نائب رئيس مجلس 
الرئاسة، والذي يساهم يف تطوير صناعة 
سباقات الخيول يف العالم، ودعم مساعي 
الحفاظ عىل ســالالت الخيــول العربية 

االهتمام  عىل  املربن  وتشجيع  األصيلة، 
والرعاية لها يف مختلف القارات.

جائزته )4500  البالغ  للسباق  ويجتمع 
الخيــول، أبرزها  نخبة  يورو(، 9 مــن 
»باهي« الفائز بكأس الوثبة ســتاليونز 
أقيمبمضمار  ملسافة 2100 مر، والذي 
دي  »أرسع  وهنــاك  غلــن،  مونــس 
و«بورســيني«،  و«فريدة«  برييــول«، 
ويرعى  ويدعم  و«فيتايل«.  و«فالكون«، 
املهرجــان دائــرة الثقافة والســياحة، 
الريايض، واألرشــيف  أبوظبي  ومجلس 
الرئييس،  الريــك  الوطنيــة  واملكتبــة 
الرســمي، والوطنية  الريك  ومبادلــة 
وطريان  االسراتيجي،  الريك  لألعالف 
الرســمي، واتصاالت  الناقل  اإلمــارات 

الريك الرسمي.

تعزي��ز  يبح��ث  الريا�س��ي«  »ال�س��ارقة 
التعاون مع التحاد العربي لكرة اليد

الشارقة ــ وام:
 بحــث عيىس هــالل الحزامــي رئيس 
مجلــس الشــارقة الريــايض، خــالل 
اســتقباله فاضل بن عيل آل نمر رئيس 
االتحادين العربي والسعودي لكرة اليد، 
ســبل التعاون بن الجانبن، يف مجاالت 
تطوير فرق اإلمــارة والكوادر اإلدارية 
والفنية . و أكد الحزامي حرص املجلس 
عىل مد جســور التعاون مع االتحادات 
العربيــة والدولية لدعم خطط وبرامج 
اليد بما يخدم جهود اإلرتقاء بها ،  كرة 
كرة  التي حققتها  الطفرة  أن  إىل  وأشار 

اليد تقتــي املحافظة عليها واالرتقاء 
بها ملســتويات دولية أعــىل، مؤكًدا أن 
خطوة  العربي  االتحــاد  مــع  التعاون 
لالتحاد  السبيل، وستوفر  هذا  يف  مهمة 
البنية التحتية  الفرصة لالســتفادة من 

املتميزة للعبة يف اإلمارة.
ومن جانبه، أشاد فاضل بن عيل بجهود 
وانجازات  الريايض،  الشــارقة  مجلس 
كرة اليد يف االمارة، وأكد حرص االتحاد 
املجلس واتحاد  التعاون مع  العربي عىل 
التي  والربامج  الخطــط  لدعم  اإلمارات 

اليد . ترتقي بكرة 



18 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
الريا�سةالخميس ٢٤ نوفمرب ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥٢٠٤

أن  الجنوبية،  كوريا  منتخب  مدرب  بينتو  باولو  أكد 
أوروجواي،  ضد  صعبة  مواجهة  سيخوض  فريقه 
المجموعات  دور  مستهل  في  الخميس،  اليوم 
المؤتمر  في  البرتغالي  المدرب  وقال  بالمونديال. 
من  العديد  لديه  أوروجواي  منتخب  إن  التقديمي 
الخبرات في التعامل مع مباريات كأس العالم، ولديه 
شراسة واضحة ضد منافسيه وهو أمر يزيد صعوبة 
بين كوريا وأوروجواي  المواجهة  اللقاء. وعن تجدد 
المنتخب األوروجوياني  أن  بعد مونديال 2010، أكد 
بعد  ألونسو  دييجو  وهو  جديد  مدرب  قيادة  تحت 

رحيل المدرب أوسكار تاباريز.
المركز  احتل  أوروجواي  منتخب  أن  إلى  وأشار 
األرجنتين  خلف  العالم  كأس  تصفيات  في  الثالث 
األول  الصف  منتخبات  أحد  هو  وبالتالي  والبرازيل، 

بكل المقاييس.
المشاركة  بإمكانه  سون  مين  هيونج  أن  وأكد 
أنه  موضحا  أوروجواي،  مباراة  في  طبيعي  بشكل 
ولن  الحماية  له  يوفر  جيد  أمر  وهو  القناع  سيرتدي 
لهذه  تناسبه وفقا  أنه سيلعب بخطة  يزعجه بخالف 

المعطيات.
سون  للمغامرة، وأيضا  شيء  أي  أترك  وأضاف "لن 

إذا لم يكن جاهزا". لن يجازف 
وأشار إلى أن هوانج هي تشان نجم وولفرهامبتون 
سو  جين  المدافع  أن  موضحا  لإلصابة،  سيغيب 
طبيا  سيختبره  لكنه  باللقاء،  األرجح  على  سيلحق 

اللقاء. قبل 
أكثر من مدرب برتغالي  بالتواجد مع  أنه سعيد  وأكد 
وكارلوس  سانتوس  فرناندو  مثل  العالم  كأس  في 

كيروش.

حل،  أينما  الثقل  مركز  كان  بعدما 
على  حتى  عبئاً  يشكل  رونالدو  بات 
الذي  الهجوم  بعد  الوطني،  المنتخب 
يونايتد  مانشستر  فريقه  على  شنه 
إيريك  الهولندي  ومدربه  اإلنجليزي 
ُمثَقلة  البرتغال  يجعل  ما  هاج،  تين 
في  مشوارها  مستهل  في  ِه  بَهمِّ
مونديال قطر الذي تبدأه الخميس ضد 

غانا.
في  "انتحارية"  تعتبر  خطوة  في 
شّن  رونالدو  قرر  االحتراف،  عالم 
حرب على فريقه يونايتد ومدربه تين 
"الشياطين  في  تهميشه  بسبب  هاج 
نهائيات  انطالق  قبل  وذلك  الحمر"، 
تخلي  فكان  القطري،  المونديال 

فريقه عنه متوقعاً مساء الثالثاء.
"ابوال"  بصحيفة  األمر  ووصل 
البرتغالية إلى الخروج بعنوان "القليل 
البرتغال"،  من  المزيد  رونالدو،  من 
على  التركيز  يكون  بأن  منها  رغبة 
الباحث عن محاولة  الوطني  المنتخب 
بلقبه  والفوز  العمالقة  إلى  االنضمام 
تتويجه  إلى  ليضيفه  األول،  العالمي 
القاري األول والوحيد عام 2016 في 

كأس أوروبا.
من  التخفيف  البرتغال  العبو  وحاول 
نجم  وبينهم  رونالدو،  مشكلة  وطأة 
برناردو  اإلنجليزي  سيتي  مانشستر 
سيلفا الذي قال إن األجواء "ممتازة".

سيلفا  برناردو  على  األسئلة  وانهالت 
الوسط  العب  لكن  رونالدو،  بشأن 
هذه  على  الرّد  في  االنغماس  رفض 
يركز  زميله  أن  مؤكداً  األسئلة، 

ومتحفز.
من  اآلتية  "األخبار  سيلفا  وقال 
إنجلترا ال شأن لها بالمنتخب الوطني. 
وبالتالي  شخصياً،  أنا  تعنيني  ال  كما 

لن أقوم بالتعليق عليها".
موضوع  على  الصحفيين  إصرار  ومع 

كانت  إذا  عما  والتساؤل  رونالدو 
في  األجواء  على  تؤثر  القضية  هذه 
في  السيما  البرتغالي،  المنتخب 
تداوله  تم  الذي  الفيديو  مقطع  ظل 
الـ"دون"  بين  باردة  مصافحة  عن 
الحمر"  "الشياطين  في  وزميله 
"ال  سيلفا  أجاب  فرنانديز،  برونو 
بين  فريقنا  في  أجواء غريبة  أي  أرى 

كريستيانو وأي العب آخر".
به  تتعلق  مسألة  "إنها  وشدد 
بشكل  حلها  عليه  ويتعين  )رونالدو( 
فردي مع الشخص المناسب"، مضيفاً 
رونالدو متحمساً ومركزاً، مثل  "أرى 
هنا  آخر  العب  آخر، وهو  شخص  أي 

لمساعدة بلدنا والمنتخب الوطني".
فوزه  في  البرتغال  منتخب  وتألق 
الودي التحضيري األخير على نيجيريا 

1-4 بغياب رونالدو.
ويخوض رونالدو مشاركته الخامسة 
أبطال  يفتتحها  التي  العالم  كأس  في 
الخميس  غانا  ضد   2016 أوروبا 
تلعب  فيما  الثامنة،  المجموعة  في 
في  الجنوبية  كوريا  مع  األوروجواي 

اللقاء الثاني.
غير  ظاهرياً  عاماً  الـ37  ابن  وبدا 
الذي تسبب به، مطمئناً  متأثر بالجدل 
التالي  الالعب  ممتاز..  العام  "الجو 
أن  عليكم  ليس  هنا،  إلى  يأتي  الذي 
عني،  تتحدثوا  ال  ذلك،  عن  تسألوه 
كريستيانو  عن  التحدث  عليكم  ليس 
عن  واسألوهم  ساعدوهم  رونالدو.. 

كأس العالم".
يصعب  مفتوحة  مجموعة  وفي 
رونالدو  سيحاول  بنتائجها،  التكهن 
هدفاً على  يحرز  العب  أول  يصبح  أن 
لكأس  مختلفة  نسخ  خمس  في  األقل 
 ،)2022 إلى   2006 )من  العالم 
أمثال  عظيمة  أسماء  على  ليتفوق 
األسطورة البرازيلية بيليه واأللمانيين 

ميروسالف كلوزه وأوفه زيلر.
المنتخب  يبدو  نجمه،  مثل  ولكن 
سانتوس  لكن  تراجع،  في  البرتغالي 
ال يفتقر إلى المواهب، إذ تضم كتيبته 
فيليكس،  جواو  أمثال  بارزة  وجوهاً 
جواو  فرنانديز،  برونو  لياو،  رافايل 
سيلفا  برناردو  دياز،  كانسيلو، روبن 

وغيرهم.
لكنه اآلن أمام تحد تجديد مع أسلوب 
رونالدو  حول  بالكامل  ُبني  فريق 
غانا  ضد  أساسياً  للمشاركة  المرشح 
عام  المجموعات  لدور  تكرار  في 
أوروبا  فاز "سيليساو"  2014 حين 
1-2 بفضل هدف "سي آر 7" بالذات.

اأوروجواي لتحديد م�سار ال�سراع

تكون  أن  المتوقع  من  الورق،  على 
 1930 العالم  بطلة  أوروجواي، 
على  الرئيسة  المنافسة  و1950، 
على كوريا  والفوز  المجموعة  صدارة 
المدينة  الخميس على ملعب  الجنوبية 
الحلقة  يعتبر  فريق  ضد  التعليمية 
الصراع  وتيرة  سيحدد  األضعف، 
الالزم  الدفع  سيليستي"  "ال  ويمنح 
النهائي  ثمن  إلى  الوصول  لمحاولة 
للمرة الرابعة توالياً، رغم أن المنتخب 
متوهجاً  يعد  لم  الجنوبي  األمريكي 
أن  بعد  سنوات  أربع  قبل  كان  كما 
سواريز  لويس  الهجوم  نجما  بات 
الخامسة  سن  في  كافاني  وإدينسون 

والثالثين.
التأهل  مشوار  في  أوروجواي  وعانت 
مدربها  إقالة  إلى  خالله  اضطرت  إذ 
 15 بعد  تاباريز  أوسكار  األسطوري 
عاماً على رأس الجهاز الفني، وتعيين 
أربعة  إلى  قادها  الذي  ألونسو  دييجو 
إثرها  على  ضمنت  توالياً  انتصارات 
العرس  في  عشر  الرابعة  المشاركة 

الكروي.
)أوروجواي  المنتخبان  ويعود 
 2010 عام  إلى  بالذاكرة  وكوريا( 
وخرج  النهائي  ثمن  في  تواجها  حين 
لويس  بثناية   2-1 منتصراً  األول 
سواريز في طريقه لنيل المركز الرابع 

في أفضل نتيجة له منذ 1970.

البرتغال تبداأ م�سوارها اأمام غانا بـ»القليل من رونالدو«

الجنوبية  كوريا  نجم  إصابة  خيمت 
على  بالوجه  سون  مين  هيونج 
العالم، لكنها  لكأس  النمور  تحضيرات 
لم تحجب أهمية وجود وحش في قلب 
الجودة  في  سون  يوازي  قد  الدفاع، 

بمونديال قطر.
قلب  جذب  نابولي،  إلى  انتقاله  ومنذ 
االهتمام،  كيم،  جاي  مين  الدفاع 
الفريق  مباريات  جميع  خاض  بعدما 
اإليطالي، وتربطه عدة تقارير بالرحيل 

إلى الدوري اإلنجليزي الممتاز.
عاًما(   26( كيم  تألق  على  وتأكيًدا 
اختارته  إيطاليا،  إلى  انتقاله  منذ 
الشهر  العب  األولى،  الدرجة  رابطة 
نال  كما  الماضي،  أيلول/سبتمبر  في 
عن  اإليطاليين  الالعبين  رابطة  جائزة 

تشرين أول/أكتوبر.
"أمام  لألنباء  يونهاب  وكالة  وقالت 
في  والبرتغال  أوروجواي  مثل  خصوم 
إن  القول  يمكن  الثامنة،  المجموعة 
سون  من  أهمية  أكثر  يكون  قد  كيم 

بالنسبة لكوريا الجنوبية".
كوريا  ستخوض  أوروجواي،  وأمام 
مباراتها  الخميس،  اليوم  الجنوبية، 
المدينة  ستاد  على  االفتتاحية 
بتعطيل  كيم  سيتكفل  التعليمية، حيث 
سواريز  لويس  الثنائي  خطورة 

وداروين نونيز.
السؤال  سيبقى  السياق،  هذا  وفي 
المنتخب  قائد  كان  ما  إذا  مطروحاً 
في  أيًضا  سيتواجد  سون  وتميمته 
لعملية  خضع  أن  األولى، بعد  المباراة 
اليسرى  عينه  حول  لكسور  جراحية 

في وقت سابق من هذا الشهر.

وظهر كيم ألول مرة مع منتخب بالده 
 44 اآلن  حتى  وخاض   ،2017 عام 
نهائيات  عن  غاب  دولية، لكنه  مباراة 
بسبب  روسيا  العالم 2018 في  كأس 

اإلصابة.
كاليدو  رحيل  بعد  نابولي  إلى  وانتقل 
اليوم  منذ  أوضح  كيم  لكن  كوليبالي، 
إليه  ُينظر  أن  في  يرغب  ال  أنه  األول 

على أنه بديل للمدافع السنغالي.

ويقول كيم "أنا مجرد مدافع يريد بذل 
فريقه، كوليبالي  أجل  من  لديه  ما  كل 
تعلمت  شاب  مدافع  أنا  أسطورة، 

الكثير في فترة زمنية قصيرة".
سن 26 عاًما  بلوغه  من  الرغم  وعلى 
الجاري،  ثان  يوم 15 نوفمبر/تشرين 
مسيرة  في  خبراته  راَكَم  كيم  أن  إال 

قادته إلى 4 دول مختلفة.
الكوري  الدوري  بلقب  فوزه  وبعد 

هيونداي  تشونبوك  مع  الجنوبي 
كيم  لفت  متتاليين،  لعامين  موتورز 
 8 بقيمة  عرًضا  واستقطب  االنتباه 
كان  الذي  واتفورد  من  دوالر  ماليين 

يلعب في الدوري اإلنجليزي الممتاز.
جوان،  بكين  من  عرًضا  تلقى  كما 
يسير  أن  في  ُمبدداً اآلمال  إليه  فانتقل 
لينتقل  إنجلترا،  في  سون  خطى  على 
الصيني  الدوري  إلى  الصاعد  النجم 

الممتاز عام 2019.
كيم  اعتذر   ،2020 مايو/آيار  وفي 
قال  أن  بعد  جوان  بكين  لفريقه 
غالًبا  إنه  الجنوبي  الكوري  للتلفزيون 
تعويض  إلى  الضطراره  ُيرهق  كان  ما 
النواقص الدفاعية لزمالئه في الفريق.

اسم  يعرف  ال  إنه  أيًضا  كيم  وقال 
مدرب فريقه في ذلك الوقت، الفرنسي 

برونو جينيزيو.
العام،  نفس  من  الحق  وقت  وفي 
بالدوري  أخرى  مرة  كيم  اسم  ارتبط 
تحت  توتنهام  مع  لكن  اإلنجليزي، 

قيادة مورينيو، فضاًل عن التسيو.
كيم  بأن  المتداولة  الشائعات  وكانت 
قوية،  الصين  من  للخروج  طريقه  في 
النادي سحب كيم فجأة من  أن  لدرجة 
المباريات،  إحدى  قبل  صحفي  مؤتمر 
شاب  العب  "إنه  جينيزيو  وعلق 

وقّررت حمايته".
الصينية  العاصمة  كيم  غادر  وعندما 
لم  الماضي،  العام  أغسطس/آب  في 
كانت  الوجهة  إنجلترا، لكن  إلى  ينتقل 
لعب  حيث  التركي،  فنربخشة  إلى 
إلى  االنتقال  فقط، قبل  واحًدا  موسًما 

نابولي.

طموحات اأوروجواي تحت تهديد �سخرة كوريا الجنوبية

روبرت  البولندي  وجه 
برشلونة  نجم  ليفاندوفسكي 
اعتذار  رسالة  بولندا،  وقائد 
عقب  بالده  منتخب  لجماهير 
المكسيك،  أمام  السلبي  التعادل 
ضمن مباريات الجولة األولى من 

بطولة كأس العالم 2022.
ركلة  ليفاندوفسكي  وأهدر 
عمر  من   58 الدقيقة  في  جزاء 
ملعب  على  أقيمت  التي  المباراة، 
بخروج  كفيلة  وكانت   ،974

فريقه فائزاً.
وكتب ليفاندوفسكي عبر حسابه 
بموقع "فيسبوك"  الرسمي  على 
بذكاء  "لعبنا  المباراة:  عقب 
ما  هذا  نفوز،  أن  يجب  وكان 

يصعب علي تقبله.. آسف".
كلمات  كل  وأضاف: "شكراً على 
السعي  في  سنستمر  الدعم، 

للتأهل للدور المقبل".
السعودي  المنتخب  ويتصدر 
بعد  نقاط،   3 برصيد  المجموعة 
بهدفين  األرجنتين  على  الفوز 

لهدف.
في  البولندي  المنتخب  وسيواجه 
األخضر  الثانية  الجولة  مباراة 

على  المقبل،  السبت  السعودي، 
أن  قبل  التعليمية،  المدينة  ملعب 
يختتم دور المجموعات بمواجهة 

ملعب 974، يوم  األرجنتين على 
نوفمبر   30 الموافق  األربعاء، 

الجاري.

تعليق ليفاندوف�سكي بعدما اأ�ساع اأول فوز 
لبولندا في كاأ�س العالم

بعد رحيله عن »يونايتد«.. رونالدو 
يرفع �سعار »اأكون اأو ال اأكون« عبر 

المونديال

مدرب كوريا: فيدي فالفيردي 
مبهر

مدرب غانا: اأزمة رونالدو ال ت�سغلنا.. 
يهتم  ال  أنه  غانا  لمنتخب  الفني  المدير  أدو  أتو  أكد 
بأزمة رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف 

مانشستر يونايتد اإلنجليزي.
الخميس  اليوم  البرتغال  منافسه  غانا  منتخب  ويلتقي 
في الجولة األولى في المجموعة الثامنة، ببطولة كأس 

العالم 2022.
بهذه  يهتم  لم  إنه  الصحفي   المؤتمر  في  أدو  وقال 
البرتغال  مباراة  على  تركيزه  وكل  اإلطالق  األنباء على 

التي ستكون قوية وصعبة.
كالعب  العالم  كأس  خاض  بأنه  يتشرف  أنه  إلى  وأشار 
مع منتخب غانا عام 2006، واآلن هو مدرب "النجوم 

السوداء".
مدربين  بوجود  اآلن  تتميز  األفريقية  الكرة  أن  وأوضح 
من القارة السمراء في جميع المنتخبات المشاركة في 
نقل  يستطيع  الوطني  "المدرب  أن  مؤكدا  المونديال، 

مشاعره لالعبين".
يتواجد في  أن  األفريقي يستحق  المدرب  أن  إلى  وأشار 
اإليجابية  النتائج  تحقيق  أن  موضحا  العالم،  دوريات 
يحتاج  األفريقية  للمنتخبات  بالنسبة  العالم  كأس  في 

إلى مرحلة بناء ستستغرق وقتا طويال.
في  أفريقية  أصول  من  العبين  تواجد  أن  وأوضح 
منتخبات  كل  مع  متكرر  أمر  هو  البرتغالي  المنتخب 

العالم مثل األسطورة إيزيبيو.
وأكد أن إضافة العبين جدد صغار السن للمنتخب الغاني 
منه  فترة "الهدف  بعد  العائدين  الالعبين  بعض  بجانب 

االستفادة من قدراتهم".
أكد  بيلباو  أتلتيك  نجم  ويليامز  إيناكي  مهاجمه  وعن 
أنه "العب جديد وانضم لنا في سبتمبر/ أيلول الماضي 
الملعب  في  وذكاء  بسرعة  ويتحرك  قوي  هداف  وهو 

ويملك شخصية إيجابية".
أكبر، موضحا  األجواء بشكل  مع  تأقلم  أنه  إلى  وأشار 

أنه سيكون إضافة قوية للمنتخب الغاني.
ويليامز  نيكو  قرار  "أحترم  قال  إيناكي  شقيق  وعن 

بعدم اللعب في منتخب غانا، فاألمر متروك له".
حدة  على  مباراة  كل  يتخطوا  أن  عليهم  أن  إلى  وأشار 

التأهل عن هذه المجموعة. من أجل 

أبوظبي  ــ وام:
 

مانشستر  مع  تعاقده  فسخ  عن  الرسمي  اإلعالن  مع 
أصبح  الطرفين،  بين  متبادل  باتفاق  اإلنجليزي  يونايتد 
رونالدو  كريستيانو  المخضرم  البرتغالي  القدم  كرة  نجم 
أمام تحد جديد يضاف ألهدافه وتحدياته في بطولة كأس 
العالم 2022 . ويخوض رونالدو “ 37 عاما ” منافسات 
المنتظر  ومن  التوالي  على  الخامسة  للنسخة  المونديال 
من  الـ41  سيتجاوز  وأنه  خاصة  له،  األخيرة  تكون  أن 
أكثر  إلى  رونالدو  يتطلع  2026 . و  مونديال  قبل  عمره 
إلى  فريقه  لقيادة  يسعى  حيث  المونديال  في  بصمة  من 
المنافسة بقوة على اللقب بعدما قاده سابقا للفوز بلقب 
بطولة كأس أمم أوروبا )يورو 2016( بفرنسا.. ويتمنى 
ختاما  ليكون  فريقه  مع  العالمي  باللقب  التتويج  بالطبع 

متميزا لمسيرة حافلة باإلنجازات واأللقاب.
سيكون  الحالية  النسخة  في  هدف  أي  رونالدو  أحرز  وإذا 
بهدف  المونديال  في  الشباك  يهز  التاريخ  في  العب  أول 

واحد على األقل في 5 نسخ بالمونديال.
للمنتخب  التاريخي  الهداف  لقب  على  رونالدو  ويستحوذ 
مستوى  على  األبرز  الهداف  كونه  جانب  إلى  البرتغالي 
جميع منتخبات العالم فلم يسبق ألي العب أن سجل 117 
المنتخب  مع  رونالدو  فعل  مثلما  بالده  منتخب  مع  هدفا 

البرتغالي.



الدوحة ـ وام:

الثالث من مرحلة  اليوم  مباريات   حفلت 
العالم 2022 بكثري  لــكأس  املجموعات 
التي  القياســية  املفاجــآت واألرقام  من 
السعودي عىل  املنتخب  فوز  أبرزها  كانت 
اللقب،  لنيل  املرشــحني  أبرز  األرجنتــني 
لوسيل  اســتاد  عىل  تاريخيه  مباراة  بعد 
بالدوحة لتتوقف سلســلة عدم الخسارة 
لألرجنتــني والتي امتدت لـــ 36 مباراة 
ولتصبح الســعودية أول منتخب آسيوي 
يسجل يف شباك األرجنتني بأكثر من هدف 

يف تاريخ البطولة.
الفوز الســعودي عىل األرجنتني  وأعطى 
البطولة،  للوصول ألبعــد نقطة يف  األمل 
التي  املنتخبــات  تمكنــت  بعدما  وذلــك 
فازت عىل األرجنتني يف آخر 3 نســخ من 
الوصول  أو  باللقب  التتويج  من  املونديال 
منتخب  توج  النهائيــة، حيث  املباراة  إىل 
باللقب  يف 2014، وفرنسا  باللقب  أملانيا 
يف  للنهائي  كرواتيا  يف 2018، ووصلــت 

.2018
ولعل ما يميز املباريات األربع لليوم الثالث 

البطولة هــو نهاية مباراتني بالفوز  من 
بعد الريمونتادا فقد شهدت املباراة األوىل 
تحويل املنتخب الســعودي تأخره بهدف 
جزاء،  ركلــة  من  مييس  ليونيل  ســجله 
الفوز بهدفني مقابل هدف ســجلهما  إىل 

صالح الشهري وسالم الدورسي.
فيها  حرضت  التــي  الثانية  املبــاراة  أما 

حاملة  فرنسا  مباراة  فكانت  الريمونتادا 
اللقب مع اسرتاليا والتي استطاع خاللها 
بهدف  تأخره  يحول  أن  الفرنيس  املنتخب 
إىل الفوز بأربعة أهداف لهدف، ليفك عقدة 
آخر 3 نسخ،  يف  اللقب  ألصحاب  البدايات 
نسخة 2006  بطل  إيطاليا  أخفقت  فقد 
لنســخة  االفتتاحية  باملبــاراة  الفوز  يف 

2010 بالتعــادل 1-1 أمام الباراجواي، 
املباراة  بطل 2010 يف  إسبانيا  و خرست 
هولندا  لنســخة 2014 أمام  االفتتاحية 
-1 5، وخــرست أملانيــا بطل 2014 يف 
لنســخة 2018 أمام  االفتتاحية  املباراة 

املكسيك بهدف دون رد.
وتشــابهت أيضا ظروف مباراتي تونس 
بعدما  واملكســيك  وبولندا  والدنمــارك، 
للمرة  الســلبي  بالتعادل  املباراتان  انتهت 

األوىل منذ انطالقة البطولة.
وبلغــت حصيلة أهداف اليــوم الثالث 8 
أهــداف، و15 بطاقة صفــراء .. كما لم 
وفرنســا  األرجنتني  من  كل  ينل العبــو 
أي بطاقات، فيما كان العبو الســعودية 
األبرز يف الحصول عىل البطاقات الصفراء 

بواقع 6 بطاقات.
ركلتا  أحتسبت  أيضا  الثالث  اليوم  وخالل 
جــزاء األوىل كانــت لصالــح األرجنتني 
مرمــى  يف  ميــيس  ليونيــل  وســجلها 
وأخفق  لبولنــدا  الســعودية، والثانيــة 
عىل  ليضيع  تسجيلها  يف  لوفاندوفيسكي 
املكسيك،  الفوز عىل  بالده فرصة  منتخب 

ويواصل إهداره ركالت الجزاء.

الدوحة  ـ وام :
 

القدم  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  سلط 
الضوء عىل ســالم الدورسي العب 
وصاحب  السعودي  املنتخب  وسط 
عىل  بــالده  ملنتخب  الفــوز  هدف 

األرجنتني يف كأس العالم 2022.
الهدف  ســجل  قد  الدورسي  وكان 
الثاني للمنتخب السعودي يف مرمى 
األرجنتني أمس األول الثالثاء خالل 
الثالثة  املجموعة  مباريــات  افتتاح 
السعودية  العالم، لتحقق  من كأس 
فوزا تاريخيا بهدفني مقابل هدف.

تقرير  يف  اآلســيوي  االتحاد  وقال 
عىل  الرســمي  بموقعــه  نــره 
الوســط  العب  االنرتنــت: “عرف 
الدورسي  سالم  السعودي  املهاجم 
الكبرية، لكن  املناســبات  رجل  أنه 
األرجنتني  عىل  الرائع  الفوز  بهدف 
)الثالثاء( يف مونديال قطر 2022، 
املناســبات  رجل  لقــب  اكتســب 
بإســقاط  ملســاهمته  التاريخية، 
مرشــح قــوي لنيل اللقــب يضّم 
العالم ســبع مرات  أفضل العب يف 

ليونيل مييس.
وتابــع التقريــر: “يف الدقيقة 53 
األول عىل ستاد  الدور  من مواجهة 
الدورسي  ســالم  استقبل  لوسيل، 
الجزاء  بالقرب مــن منطقة  الكرة 
مــن زاوية ضيقة، ليمر من الدفاع 
بشــكل رائع ويطلق تسديدة قوية 

إيميليانو  الحــارس  تهــز شــباك 
مارتينيس.

“وضع  اآلسيوي:  االتحاد  وأضاف 
املقدمة  يف  الســعودية  الــدورسي 
وفوزا  “ريمونتادا”  فحققت   2-1
خمس  بعد  تاريخها  يف  األهــم  هو 
العالم  مشاركات ســابقة يف كأس 
شهدت تأهلها مرة وحيدة إىل الدور 
املشــاركة  عام 1994 من  الثاني 

االوىل.
هو  “الدورسي  التقريــر:  وأضاف 
القالئل  الســعوديني  الالعبني  أحد 
العالــم  كأس  يف  ســجلوا  الذيــن 
آســيا )2019(  )2018( وكأس 
طوكيــو  يف  األوملبيــة  واأللعــاب 

.”2021
وتابع التقرير: “يتمّيز الدورسي يف 
يستطيع  لكنه  الجناح  بدور  القيام 

اللعــب يف أي مركز يف خط األمام، 
بفضل رسعته ورشــاقة ســاقيه 
التــي تجعــل منــه مراوغــا من 
أمام  تواجد  االول، وبالفعل  الطراز 
األرجنتني يف املناطق الخطرة إلنهاء 
الفوز،  هــدف  مســجال  الهجمات 
عىل  الضغط  ممارســته  عن  فضال 
يف  الكرة  تكــون  ال  عندما  املنافس 

حوزة فريقه”.

الطاولة عىل  اليابان فوزا مفاجئا قلب به  حقق منتخب 
الجولة األوىل  أملانيا )2 - 1(، األربعاء، ضمن منافسات 

باملجموعة الخامسة يف كأس العالم 2022.
املنتخــب األملانــي تقدم بهــدف من عالمــة الجزاء يف 
الدقيقة 33 عن طريق إلكاي جوندوجان، قبل أن تعود 
الدقيقتني 75 و83 عرب ريتسو دوان  اليابان بهدفني يف 

وتاكوما أسانو.
اآلســيوي، املنتخب  اليابان عىل خطى جاره  وســارت 
إىل فوز  األرجنتني  أمــام  تأخره  الســعودي، الذي قلب 

بنتيجة 2-1.
بهذه النتيجة، اعلت اليابان صدارة ترتيب املجموعة بـ3 

نقاط، فيما تذيلت أملانيا الرتتيب بال نقاط.
املباراة  بالشــجاعة يف مســتهل  الياباني تحىل  املنتخب 
وباغت املانشافت ببعض املحاوالت الخاطفة، أبرزها يف 
أودع  إىل كامادا، الذي  السابعة بعرضية وصلت  الدقيقة 
برايته لوجوده  املساعد أشار  الحكم  الشباك، لكن  الكرة 

يف التسلل، لُيلغى الهدف.
املرمى  األوىل عىل  املحــاوالت  وكان كيميتــش صاحب 
اليابانية بتسديدتني، أخطرها من خارج منطقة الجزاء، 
تصدى لهــا الحارس جوندا برباعة. وأرســل كيميتش 
الجزاء، لرياوغ  تمريــرة حريرية لراوم داخل منطقــة 
الحارس الياباني، الذي لم يجد ُبدا ســوى عرقلته، مما 

دفع الحكم الحتساب ركلة جزاء لصالح املانشافت.
انربى جوندوجان لتنفيذ الركلة، ليسددها بإتقان داخل 

الشباك، مسجال أول أهداف املباراة.
وعاد كيميتش ملمارســة هوايتــه التصويبات البعيدة، 
لكنه أخطأ املرمى هذه املرة ومرت الكرة بعيدة جدا عن 

القائمني والعارضة.
وواصل األملــان محاوالتهم رغم التقدم، لكن هذه املرة 

بتصويبة علت املرمى من أقدام موسياال.
األول، أطلق  الشــوط  نهاية  عىل  معــدودة  ثوان  وقبل 
كيميتــش تصويبة أرضية زاحفــة، تصدى لها حارس 
اليابــان، لرتتد إىل جنابري، الــذي قابلها بعرضية نحو 

هافريتز، ليودعها األخري داخل الشباك.
الفيديو،  الهدف مــع غرفة حكام  لقطة  الحكم  وراجع 
ليقرر إلغائه بعدما تبني وجود هافريتز يف التسلل لحظة 

خروج الكرة من قدم جنابري.
الشوط الثاني شــهد إثارة بالغة بعدما تبادل الفريقان 

تهديد كال املرميني.
وكاد أنطونيو روديجر أن يعزز تقدم املانشافت برضبة 
ذلك،  دون  حالت  الياباني  الحارس  براعة  رأســية، لكن 
قبــل أن ترتد الكــرة للمدافع األملاني، ليســددها، لكن 

اليابان واصل ذوده عن مرماه ببسالة. حارس 
كمــا وقف مانويــل نوير حائال أمــام بعض الهجمات 

اليابانية، قبل أن ينهار يف آخر ربع ساعة.
اليابانية أن تصطاد شــباك نوير  واســتطاعت الكتيبة 
مرتــني، األوىل عــن طريق ريتســو دوان، الــذي أحيا 

اللقاء. الساموراي قبل دقائق عىل نهاية 
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كرواتيا  مــع  منتخب  تعادل 
0-0 يف  املبــاراة التــي جرت 
الجولة  ضمن  البيت  ملعب  يف 

األوىل بمونديال قطر. 
ولم تكن بداية املنتخب املغربي 
العبيه  عىل  وظهــر  بالجيدة 
واألخطاء يف  االرتبــاك  بعض 

التمرير. 
يف  خطأ  واســتغل  بريزيتش 
التمريــر  ألمالح، حيث تقدم  
بقوة،  الكــرة مرت  وســدد 

فوق العارضة. 
انســل  القليلــة  املــرات  ويف 
اليمنى،  الحهــة  من  حكيمي 
أحد  وملســت  الكرة  وســدد 
املدافعــني الكرواتيني  قبل أن 
يتدخل الحارس  ليغاكوفيتش. 
وكان واضحا أن املباراة كانت 
التكتيكية  للرصامــة  رهينة 
املنتخبني،  الحذر مــن  وكــذا 
الفــرص  معهــا  وغابــت 

الحقيقية للتسجيل. 
من  الضائع  بــدل  الوقت  ويف 
الشوط األول كاد بالزيتش أن 
للكروات  األول  الهدف  يسجل 
بعــد انفراد بالحــارس بونو 
تلتها  بنجــاح،  تدخــل  الذي 
مودريش  مــن  أخرى  فرصة 

الذي سدد فوق املرمى. 
ومع بداية الشوط الثاني هدد 

فرصة  من  املغربــي  املنتخب 
رأســية  مــن مــزراوي من 
الحارس  إثرهــا  عيل  تدخــل 

ليفاكوفيتش. 
من  قوية  كرة  حكيمي  وسدد 

رضبة خطــأ، وأبعد الحارس 
الكرواتي الكرة بصعوبة. 

واضطــر  املــدرب الركراكي 
تغيــري  مــزراوي لإلصابــة 
يف  الله  عطيــة  بدلــه  ودخل 

أدخل  الدقيقــة 60، وبعــده 
الزلزويل بدال من بوفال. 

يف  املغربي  املنتخب  وســقط 
أخطــاء التمريــر يف وســط 
امللعــب، الــيء الــذي كان 

يستغله املنتخب الكرواتي. 
األسود  منتخب  يســتغل  ولم 
كان  التي  الهجومية  املرتدات 
الله،  وحمــد  للزلزويل  تتــاح 

لتنتهي املباراة بالتعادل. 

المغرب يكتفي بالتعادل اأمام كرواتيا

التحاد الآ�سيوي: »الدو�سري« رجل المنا�سبات التاريخية فرن�سا ت�ستهل م�سوار الدفاع عن لقبها بفوز 
عري�س على ا�ستراليا في كاأ�س العالم

الريمونتادا والإ�سابات يت�سدران م�سهد اليوم الثالث للمونديال..

الدوحة ــ وام:
 

اســتهل املنتخــب الفرنيس بطل 
العالم  كأس  من  املاضية  النسخة 
لقبه  عن  الدفــاع  2018 حملة 
بفوز عريض  الحالية  بالنســخة 
عىل نظريه األســرتايل 1-4 وذلك 
مساء   أقيمت  الذي  املباراة  خالل 
)الثالثــاء( عىل اســتاد الجنوب 
األوىل  الجولة  بالدوحــة ضمــن 
الرابعة  املجموعة  منافسات  من 

للبطولة.

تأخره  الفرنيس  املنتخــب  وقلب 
االســرتايل كريج  بهدف ســجله 
الفوز  إىل   9 بالدقيقــة  كوديون 
أدريان  افتتحها  أهــداف  بأربعة 
بالدقيقــة 27، بهــدف  رابيــو 
عن  التقدم  هــدف  التعــادل، ثم 
بالدقيقة  جــريو  أوليفيه  طريق 
32 ، قبــل أن يضيــف كيليــان 
مبابــي هدفا ثالثا بالدقيقة 68، 
ليســجل  جريو  أوليفيه  ليعــود 
والرابع  الثاني  الشــخيص  هدفه 

ملنتخب بالده يف الدقيقة 72.

مودريت�س رجل مباراة املغرب وكرواتيا
حصــل لــوكا مودريتــش العــب 
كرواتيــا، عــىل لقب رجــل مباراة 
األوىل  بالجولة  املغــرب  ضد  فريقه 
كأس  بطولة  مــن  املجموعات  لدور 

العالم 2022.
الســتاد  الداخلية  اإلذاعة  واعلنــت 
رجل  بلقب  مودريتــش  البيت، فوز 

املباراة ضد املغرب.
كرواتيا  مــع  لقاء املغرب  وانتهــى 

بالتعادل السلبي بدون أهداف.
ولم يتمكن أي منتخب من هز شباك 

اآلخــر كما لم تشــهد املباراة فرصا 
خطرية للجانبني.

البدني  بعطائــه  مودريتش  وتميــز 
الوافر طيلة املباراة دفاعيا وهجوميا، 
وقطــع العديد من الهجمات املغربية 
الخطــرة كما ســدد أكثــر من كرة 

خطرية طيلة دقائق املباراة.
يذكر أن قرعة دور املجموعات لكأس 
يف  وكرواتيا  املغــرب  أوقعت  العالم، 
مجموعــة واحــدة رفقــة بلجيكا` 

وكندا.



روســية  أمن  قــوات  ألقــت 
وزيرة  نجــل  عــى  القبــض 
التنميــة الرقمية يف جمهورية 
كريستينا  الروسية  تشوفاشيا 
مقطع  يف  ظهر  أن  مينينا، بعد 
فيديو يهدد زمالءه باملدرســة 
يف  عليهــم  النــار  بإطــالق 

العاصمة تشيبوكساري.
األمور  وأولياء  لتالميذ  ووفقا 
إىل  تنتمــي  التــي  باملدرســة 
مــدارس النخبــة يف العاصمة 
روبرت  التشوفاشــية، نــر 
العارش  الصف  وهو طالــب يف 
عدة  تقريبا(،  عــام   15-16(
دموية  بمشاهد  فيديو  مقاطع 
قنــاة “تليغرام” الخاصة  عى 
به، وهدد بقتل زمالئه يوم 25 
نوفمرب. وفقاً ملوقع “روســيا 

اليوم”. بعد ذلك، داهمت قوات 
املراهق  شــقة  القانون  إنفاذ 
وقامــت بتفتيشــها، بعدمــا 
بكل  املدرســة  إدارة  حاولــت 
طريقة ممكنة التعتيم عى تلك 
قدحا  الضباط  ووجد  املشكلة، 
وأدوات  معقوف،  صليب  عليه 

مائدة عليها رموز نازية.
    

وضع املليونري الصيني السابق 
أعلن  الــذي  جيــان”،  “تانغ 
إفالســه، خطة لتسديد ديونه 
البالغة 46 مليون يوان، حوايل 
طريق  دوالر، عن  6.4 مليون 

بيع النقانق املشوية.
لســداد  جيان  خطــة  والقت 
ديونــه استحســان الجمهور 
العمل  أعلن عــن عزمه  بعدما 
كبائــع متجول عى كشــك يف 
مدينة هانغتشو برق الصني.

لسلسلة  مالك سابق  جيان هو 
مــن املطاعــم وصاحب ثروة 
كبــرية كان قد جمعها يف عمر 
الـــ 36 قبــل أن يقرر دخول 
األعمال  عالم  يف  جديــد  مجال 

استنزف ثروته بالكامل.
ومنازله  مطاعمه  بيــع  ورغم 
بميلغ  مديونا  وســياراته، ظل 
6.4 مليــون دوالر، ليلجأ لبيع 

النقانق.
يقــول جيــان: “كل واحد منا 
بالتحديات  مليئة  يعيش حيــاة 
ويواجه العديد من الصعوبات ، 

لكن يجب أن نتمسك بروح عدم 
الهزيمة”.

قال إنه غري متأكد متى سيكون 
قــادًرا عى ســداد ديونه لكنه 

يعتقد أن ذلك ممكن الحدوث.
كيف  نتعلم  أن  “علينــا  وقال 
وأن  بهدوء  الصعوبات  نواجه 

نميض قدما بشجاعة”.
األشخاص  جيان  شــجع  كما 
أو  وظائفهم  فقــدوا  الذيــن 

أحباءهم عى اكتساب القوة.
يشء.  بال  ولدنا  وأضاف: “لقد 
البــدء من  من  نخــاف  ملــاذا 
جديد؟”. أثرت قصة جيان عى 
التواصل  وســائل  عى  املاليني 
الكثريون  وأشاد   ، االجتماعي 
اإليجابي  وموقفــه  بمرونته 

تجاه ظرفه.
قلبه  رجل  أحدهم: “إنه  وعلق 
شجاعة ومســؤولية. أقدم له 

التحية!”
أســتطيع  آخر: “ال  كتب  بينما 
إذا  ســأكون  كيف  أتخيــل  أن 
اضطررت إىل ســداد هذا املبلغ. 

الحجامة: هي طريقة شفاء مأخوذة من سنة الرسول 
منذ عهد  القدم  منــذ  العرب  اســتخدمها  التي  الكريم 
الله عليه وســلم عى  الفراعنة وحثنا الرســول صى 
القيام به. لذا. ال تزال الحجامة مستخدمة حول العالم 
حتى يومنا هذا ملا لها من فوائد صحية ووقائية للجسم 
املوافقة عليهــا واعتمادها من قبل األطباء  وقد تمت 
واملتخصصني لعالج العديد من األمراض والوقاية منها 

مرض وعالج املشاكل العقلية والجسدية .
الحجامة هي عملية شــفاء تمتــص دًما غري مرغوب 
فيه عديم الفائدة للجسم ، أو دًما يحتوي عى مخاليط 

ومواد غري مرغوب فيها وضارة بالجســم ، من خالل 
أكواب زجاجية أو بالســتيكية أو غريها من األدوات ، 
والدم الذي يتدفق هو دم أحمر قديم. كما أثبتت أهمية 
الحجامة بالعلم الحديث وأوىص بفوائدها ، وسنناقش 

أبرز فوائد الحجامة يف هذا املقال.
وللحجامة فوائد عديدة من بني هذه الفوائد:

لدى كل من  الدموية  الدورة  الحجامة  أن تحفز  يمكن 
الرجال والنساء.

كما أنه يربط الرايني واألوردة ويسهل تدفق الدم عرب 
الرايني.

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

إن وجــود القطط يف املنــزل يعطي طاقة الحيــاة .. وطاقة إيجابية 
عظيمة ال يمكن تصورها .. القطط مخلوقات مقدســة من الفراعنة 

، هم حراس القرب ..
الكون عبارة عن طاقة وهذه الطاقة يف حركة مســتمرة. لألفضل أو 
لألسوأ ، القطط موجودة لحمايتنا من أولئك الذين ال نريد مقابلتهم.

القطط طاقات معينة تتفاعل مع طاقات اإلنســان وســوف  تمتلك 
تشفي الشخص املصاب.

الدم ويخفف من  ألن ملسه يســاعد يف الحفاظ عى مستويات ضغط 
العدوانية واأللم يف القلب واملعدة والكبد والقدمني.

هل تستطيع القطط حًقا تحييد الطاقة السلبية؟
يمكنــك التفكري يف القطط عى أنها بلــورات متحركة. إنها حيوانات 
النخامية ، مما يســمح لها  الغدة  الكوارتز يف  الكثري من  تحتوي عى 

بنقل الطاقة.

يخفي عالم الحيوان الكثري من األرسار والعجائب والغرائب، حيث يعترب 
مــن أكثر العوالم تميــًزا وإثارة، وهناك بعض الحيوانات التي تشــتهر 

ببعض املعلومات وهناك منها لم يعرف عنه الكثريمن قبل.
الكائنات عى كوكب األرض ، ّقــدرات طبيعية هائلة و  وتمتلك بعــض 

خارقة للعادة، تستخدمها إما لحماية نفسها أو لإلمساك بفرائسها.
ويتعلــم »جرو« أصم كيفية متابعة إشــارات اليــد للجلوس والدوران 
واالســتلقاء، وغريها من الحــركات، خالل مدة قياســية ال تتجاوز 8 
أســابيع.  ورافا، كلب مائي إســباني يبلغ من العمر سبعة أشهر، تعلم 
لغة اإلشارة يف شهرين فقط، بعد أن اكتشفت مالكته جو لو بيغ البالغة 
من العمر 41 عاماً أنه ال يسمع. »الرسطان املسدس«، وهو نوع غريب 
جداً من الكائنات، حتى أنه يبث الرعب يف القلوب بشــدة و ذلك ألنه قادر 
عى إطالق صوت شديد القوة ، يشبه طلقات املسدس و بعد األنواع منه 

تصل قوة األصوات التي يطلقها إىل حد أصوات االنفجارات.

 هاتف: 065541133

فاكس: 065541166
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شــهدت والية أوريغون األمريكية والدة توأمني من أجنة 
مجمــدة قد تكون هي األطول عمــراً يف الواليات املتحدة، 

وفقاً للمركز الوطني للتربع باألجنة.
وبحسب تقرير لشبكة “يس أن أن” األمريكية، ُولَِدت ليديا 
وتيموثي ريدغواي يف 31 أكتوبر املايض من أجنة مجمدة 

عمرها 30 عاماً.
ويعــود الجنينــان إىل زوج وزوجــة لم ُتعلــن هويتهما 
خمســينيا  الرجل  الصناعي، وكان  التخصيب  اســتخدما 

الرابعة والثالثني من عمرها. واملرأة يف 
واحتفظ بالجنينني يف مخترب للتخصيب حتى عام 2007، 

حيث قام الزوجان بالتربع بهما لصالح زوجني آخرين.
وقــام علماء أجنة من الجمعيــة الوطنية للتربع باألجنة 
العام  الجنينني لرحم األم املضيفة يف وقت سابق من  بنقل 

الجاري.

THURSDAY 24 NOVEMBER 2022 ــ Issue NO. 15204

والدة توأمين من أجنة والدة توأمين من أجنة 
مجمدة منذ مجمدة منذ 3030 عامًا  عامًا 

من مليونير إلى بائع نقانق متجّول.. رجل صيني يحاول 
سداد ديون بقيمة 6.4 مليون دوالر
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ُمنحت الســحايل زرقاء اللسان 
مــن  نــوع  األقــزام، وهــي 
باالنقراض  املهــددة  الزواحف 
جنوب  تستوطن  خطري  بشكل 
األكثر  الحماية  أسرتاليا، وضع 
رصامة يف املؤتمر العاملي الـ19 
حاليا  يعقد  الذي  الربية  للحياة 

يف بنما سيتي.
تلك  يف  التجارة  حظر  وســيتم 
الســحايل يف املستقبل يف جميع 
أنحــاء العالــم، حســبما قرر 
ممثلــو الحكومــات من 184 
الـــ 19  االجتمــاع  يف  دولــة 
الدولية يف  التجــارة  التفاقيــة 
من  باالنقراض  املهددة  األنواع 
الربية  والنباتــات  الحيوانــات 

)سايتس( يوم الثالثاء.
وال يــزال يتعني عى الجلســة 
القرار  تأكيد  للمؤتمــر  العامة 
هذا  األســبوع، ولكن  نهاية  يف 

يعترب مجرد إجراء شكيل.
قصرية  الســحلية  واعتــربت 
األرجــل، وهــي ذات جلد بني 

صغري يبلغ طولها حوايل عرة 
قبل  منقرضــة  ســنتيمرتات، 
إعادة اكتشافها يف عام 1992.

يف  الســحايل  تلك  عــدد  ويقدر 
خمســة  بحوايل  حاليا  الربيــة 
صغرية  منطقــة  عــرب  آالف، 
ســاوث  والية  يف  ومجزأة  جدا 

أسرتاليا.
التصدير  حظر  من  الرغم  وعى 
من أسرتاليا، إال أن التجارة غري 
املروعــة ال تزال تهدد وجود 

هذا النوع من الزواحف.
اتفاقية  يف  األطــراف  وتجتمع 
منذ  ســيتي  بنما  يف  ســايتس 

األسبوع املايض.
هو  االتفاقية  مــن  والهــدف 
الحــد من التجــارة الدولية يف 
الربية  والنباتــات  الحيوانــات 
املهددة  األنــواع  بقاء  لضمان 
باالنقــراض. وتم االتفاق يوم 
الثالثــاء عــى قيــود تجارية 
للعديد من السحايل والسالحف.

حيوانات بقدرات خارقة.. وكالب تتعلم 
لغة اإلشارة

القطط وخصائصها العالجية المذهلة..أولها 
طرد الطاقة السلبية

اعتقال نجل وزيرة روسية بعد أن هدد 
بقتل زمالئه بالمدرسة

الربتغــايل كريســتيانو رونالــدو  النجــم  ودع 
بأســوأ طريقة ممكنة قبل  يونايتد  مانشســرت 

ساعة واحدة من إعالن فسخ عقده مع النادي.
عقد  يونايتد، فســخ  مانشســرت  نــادي  وأعلن 
أسطورته كريستيانو رونالدو، بعد 15 شهرا من 
عودته إىل “الشــياطني الحمر” وتحديدا يف صيف 
2021، قادما مــن يوفنتوس. جاء ذلك ردا عى 
اإلدارة واملدرب  القوية ضــد  ترصيحات رونالدو 
الهولندي إيريك تني هاغ، فضال عن هجومه الشديد 
عى أساطري النادي، خالل مقابلته التلفزيونية مع 
بــريس مورغان. وقبل 60  اإلنجليزي  اإلعالمي 
عقد  فسخ  يونايتد  مانشســرت  إعالن  من  دقيقة 
رونالدو، فقد أعلن الدون رشاكته مع مؤسســة 
“جاكــوب أند كو”، وهي إحدى الركات الرائدة 

للساعات يف العالم.
رشاكتي  عن  اإلعالن  رونالدو: “يسعدني  وكتب 
التي تعد ضمن أفضل  مع هذه الركــة العاملية 

الرائدة يف مجال الساعات”. العالمات التجارية 
فالساعة التي ارتداها رونالدو تبلغ قيمتها 124 
ألف جنيه إســرتليني، ألنهــا تحتوي عى بعض 
املجوهرات وتتميز بكريستال الياقوت والطباعة 

الذهبية، وفقا لصحيفة “الصن” الربيطانية.

قصة ساعة رونالدو التي دمرت العالقة مع »مانشستر يونايتد«

تنشط جميع األجهزة في الجسم.. فوائد مذهلة للحجامة

إطفاء متطوعون  رجال  كافح 
يف  اندلع  كبــري  حريق  إلطفاء 
سيارة من نوع “تسال”، يف ريف 
واليــة بنســلفانيا األمريكية، 
نقلت صحيفة “دييل  ما  حسب 

ميل” الربيطانية.
وقال املصدر إن إخماد الحريق، 
الذي اشتعل، الثالثاء، يف سيارة 
ساعتني  إس”، استغرق  “تسال 
من الجهود املتواصلة، استخدم 
من  اإلطفاء أكثر  رجــال  فيها 

45 ألف لرت من املياه.
وأوضــح أن الحــادث وقع يف 
الســاعة 11 صباحا،  حــدود 
الحدودي  الغربي  املمر  يف  وذلك 
 ،80 رقــم  الرسيع  للطريــق 

شمايل مدينة بيتسربغ.
“موريــس”  فريــق  وذكــر 
اإلطفاء:  جهود  يف  للمتطوعني 
خطورة  عن  فكرة  “إلعطائكم 

العمل  ألطقم  الحادث، يمكــن 
ســيارة  حريق  إطفــاء  عادة 
من  نحو 1800 لرت  باستخدام 

املياه أو أقل”.

كارثة حلت بـ»تسال«.. حريق كبير التهم السيارة

سحالي أسترالية في وضع حماية خاصة

تفاعــل ســعوديون مع مقطع 
مواقــع  عــرب  انتــر  فيديــو 
قيام  االجتماعي، ُيظهر  التواصل 
أنثى أســد بالهجوم عى شخص 
إحدى  داخــل  مباغت،  بشــكل 

االسرتاحات.
عدد  قيام  الفيديو  مقطع  وأظهر 
من أصدقاء الشــاب الذين كانوا 
تخليصه  بمحاولــة  املوقــع  يف 
املفرتس  الحيوان  والسيطرة عى 
عى الفور، حسب ما نر موقع 

»العربية«.
العامة  الهيئــة  حســاب  ونر 
للحيــاة الفطرية يف الســعودية 
رصد  تم  إنــه  توضيحــاً، وقال 

الفيديو يف وقت ســابق، وجرى 
التنسيق مع الجهات املختصة.

وقامــت رشطة منطقة القصيم 
الوطني  املركــز  مع  بالتعــاون 
يف  الفطريــة  الحيــاة  لتنميــة 
الســعودية بضبــط أشــخاص 
بحوزتهم 4 أُسود داخل اسرتاحة 

بمدينة بريدة.
وأكــدت الهيئــة أن ذلــك يعترب 
البيئة والالئحة  لنظــام  مخالفة 
بالكائنات  لالتجــار  التنفيذيــة 
الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها، 
اإلجــراءات  تــم تطبيق  حيــث 
إىل  املخالفني  وإحالــة  النظامية 

النيابة العامة.

سعودي يتعرض لهجوم مفاجئ من أسد
جهود الإطفاء ا�ضتغرقت �ضاعتين
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