
�أنقرة-)د ب �أ(:

 قال الرئيــس التركي، رجب طيب أردوغان، 
موعد  تحديد  تعيد  قد  تركيا  األربعاء، إن  يوم 
العامة والرئاسية المقبلة، لتكون  االنتخابات 
بدال من منتصــف حزيران/ أيار/مايو  فــي 

حزبي  اجتماع  في  أردوغــان  يونيو. وتوقع 
المواطنون مرة أخرى  بأنقرة، أن يقول  عقد 
إنهم قد "ضاقوا ذرعا" من  المعارضة  لكتلة 
الـ14  أن  إلى  أردوغان  سياساتهم. وأشــار 
أيار/مايو يعد موعــدا محتمال الجراء  مــن 
ذكرى  يوافق  الذي  التاريخ  االنتخابات، وهو 
النجاح الساحق الذي تم إحرازه في انتخابات 
عام 1950، بفوز الزعيم السياســي، عدنان 
مندريس، الذي أشــاد به المحافظون األتراك 
باعتبــاره سياســيا نموذجيــا أعــاد القيم 

اإلسالمية إلى الحياة العامة.

دم�شق ــ لندن-) د ب �أ (:

 أفاد المرصد الســوري  لحقوق اإلنسان بسقوط قتلى 
وجرحى في عملية »انغماســية« شنها فصيل  مسلح ، 
يوم األربعاء، ضد مواقع  قوات النظام في منطقة خفض 

التصعيد جنوبي إدلب بشمال سوريا .
وقــال المرصد ، الذي يتخذ من لنــدن مقرا له في بيان 
صحفي يوم األربعاء، :« شــن فصيل »أنصار التوحيد« 
مع ساعات الصباح األولى يوم األربعاء عملية انغماسية 
النظام، على جبهــة معرة موخص  على مواقع قــوات 
جنوبي إدلب، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، 

وسط معلومات مؤكدة عن سقوط قتلى وجرحى«.
استهدافات  االشــتباكات مع  المرصد ، »ترافقت  ووفق 
النظام حملة  العملية، بــدأت قوات  برية مكثفة، وعقب 
قصف مكثفة وعنيفة على بلدات وقرى ضمن جبل الزاوية 
بريف إدلب الجنوبي، كما عمد فصيل أنصار التوحيد إلى 

استهداف مواقع قوات النظام بالقذائف الصاروخية«.

قتلــى وجرحــى فــي عمليــة �شــد �لقــو�ت 
�ل�شورية جنوبي �إدلب

�أردوغان يلمح �إلى �إجر�ء 
�نتخابات مبكرة 
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»»طالع ص 3««»»طالع ص 3««

�لمحكمة �لعليا باإ�شر�ئيل تلغي تعيين  قبر�ص ت�شحب �لجن�شية من 232 �شخ�شاً  
درعي وزير�ً للد�خلية أثينا-)د ب أ(:  سحبت قبرص الجنسية من 232 شخصا ردا على 

فضيحة غســل أموال شملت منح الجنســية بشكل غير قانوني، 
عن  نقال  صحيفــة "فيليليفثيروس" اليوميــة  أفادت  حســبما 

مسؤولين حكوميين يوم األربعاء.
وقالــت الصحيفة في تقريرها إن عمليــات التحقق من جوازات 
الســفر الممنوحة في ظروف مريبة ال تزال مستمرة. ونظرا ألن 
قبرص عضو في االتحاد األوروبي، فإن جواز ســفرها يســمح 
بالسفر في جميع أنحاء التكتل. وقد تم كشف الفضيحة في عام 

التلفزيونية. 2020 من خالل تقرير بثته قناة الجزيرة 
الوقت من خالل  القبرصي في ذلــك  البرلمان  وقد ظهر رئيــس 
كاميــرا مخفية وهو يقدم لمواطن صيني المســاعدة للحصول 

على الجنسية القبرصية.

القدس-)رويترز(:
 قــال متحدث إن المحكمــة العليا في إســرائيل حكمت يوم 
األربعــاء بمنع إدراج وزير في حكومة رئيس الوزراء بنيامين 
إدانته في قضية  نتنياهو كان قد تم الطعن على تعيينه بسبب 

جنائية في اآلونة األخيرة.
ومن المرجح أن يؤدي الحكم الصادر بحق أرييه مخلوف درعي 
زعيم حزب شــاس لهزة في حكومة نتنياهو االئتالفية ويزيد 
حدة التوترات المتفاقمة بالفعل بين حكومته والمحكمة العليا 

في إسرائيل بسبب خطة إصالح قضائي مثيرة للجدل.

�إ�شالم �أباد-)د ب �أ(:

 طلبت باكســتان يــوم األربعاء من إيــران مالحقة 
بالقرب  جنود  أربعة  وقتلوا  هاجموا  الذين  اإلرهابيين 
من الحدود الجنوبية الغربية للبالد في وقت سابق من 

ذلك اليوم وسط تصاعد العنف.
 وقتل أربعة جنود باكســتانيين أثناء قيامهم بدورية 
على الحدود في منطقة بانجور في إقليم بلوشستان، 
للــذراع اإلعالمية  وفقا لمســؤولين. وجاء في بيان 
للجيش، العالقات العامة للقوات المسلحة الباكستانية 
أن "اإلرهابيين استخدموا األراضي اإليرانية الستهداف 

قافلة لقوات األمن تقوم بدوريات على الحدود".
وقــال البيان "طلب مــن الجانــب اإليراني مالحقة 

اإلرهابيين في جانبهم -من الحدود".
ولــم تعلن أي جماعة مســؤوليتها عن الهجوم حتى 

اآلن.

باك�شتان تطالب �إير�ن بمالحقة �لإرهابيين 
�لم�شوؤولين عن قتل جنودها

�أبوظبي-و�م:

 حافظــت "أدنوك" على مكانتهــا باعتبارها 
العالمــة التجاريــة األكثــر قيمة فــي دولة 
اإلمــارات للعام الخامس علــى التوالي، وذلك 
وفًقــا لتقريــر أصدرته برانــد فاينانس التي 
تعد مؤسســة عالمية مســتقلة ومتخصصة 

واالستشــارات  التجارية  العالمات  تقييم  في 
االستراتيجية للشركات.

وزادت قيمة العالمة التجارية ألدنوك بنســبة 
إلى 14.2  لتصل  11 % على أساس ســنوي 
مليار دوالر أمريكــي في عام 2023 )12.8 

مليار دوالر أمريكي في عام 2022(.

�أمريكا تر�شل قذ�ئف �إلى �أوكر�نيا 
من مخزونها في �إ�شر�ئيل

 تل �آبيب-)د ب �(:

األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  تســتخدم   
إمداد  الكبيرة في إســرائيل فــي  مخزوناتهــا 
ذكرته  لما  المدفعية، وفقــا  بقذائف  أوكرانيــا 
صحيفــة نيويورك تايمز، نقال عن مســؤولين 
أن  التقرير  وإســرائيليين. وجاء في  أمريكيين 
نحــو نصف القذائف الـــ300 ألف المخصصة 
ألوكرانيــا تم شــحنها ألوروبا، وســوف يتم 

تسليمها في النهاية من خالل بولندا.
وأكد متحدث عســكري إسرائيلي لوكالة األنباء 
األلمانية )د.ب.ا( أنه تم نقل المعدات المخزونة 
للقــوات األمريكيــة منذ بضعة  في إســرائيل 

أسابيع بناء على طلب مسؤولين أمريكيين.
وقالت الصحيفة إن إسرائيل "أعربت في البداية 
عن مخاوفها" من إمكانية أن تســوء العالقات 
مع موســكو إذا بدا أنها مشــاركة في تسليح 

أوكرانيا.
وكانت إســرائيل قــد رفضت تزويــد أوكرانيا 

باألسلحة من أجل أسبابها األمنية.
ووفقا لتقرير الصحيفة، يعود مخزون الذخيرة 
األمريكية في إسرائيل إلى حرب 1973، عندما 
نقلت أمريكا معدات عسكرية جوا إلى إسرائيل. 

�أبوظبي-و�م:

 اســتضاف صاحب الســمو الشيخ محمد بن 
الله"   الدولــة "حفظه  زايــد آل نهيان رئيس 
يوم األربعاء لقاء أخوياً تشــاورياً مع إخوانه 

قادة الدول الشقيقة كل من .. صاحب الجاللة 
عمان  ســلطان  طارق  بــن  هيثم  الســلطان 
آل  الملك حمد بن عيســى  الجاللة  وصاحــب 
السمو  البحرين وصاحب  خليفة عاهل مملكة 
الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر 

الثاني بن  اللــه  الملك عبد  الجاللة  وصاحــب 
الحســين عاهل المملكة األردنية الهاشــمية 
السيسي رئيس جمهورية  وفخامة عبدالفتاح 

مصر العربية الشقيقة .

»تتمة ص 88««

د�فو�ص-و�م:

 تســتضيف دولة اإلمارات العربية المتحدة 
اجتماعات "مجالس  من  القادمة  النســخة 
أكتوبر 2023،  العالمية" فــي  المســتقبل 
اإلمارات على  دولة  إطار حــرص  وذلك في 
المبذولة لدراســة واستشراف  الجهود  دعم 

الحيوية  القطاعات  المســتقبل في عدد من 
والتجارب  الخبــرات  والتنمويــة، وتبــادل 
الموضوعات  لكافة  مناســبة  وإيجاد حلول 
التــي تأخذ حيــزاً كبيراً مــن األهمية على 
المســتوى الدولي، بما في ذلك االســتدامة 
الجاهزيــة  وتعزيــز  والتنمويــة  البيئيــة 

»تتمة ص 88««للمستقبل.

للعام الخام�س.. »اأدنوك« العالمة التجارية 
الأولى في الإمارات

�أبوظبي-و�م:

بشــدة  اإلمارات  دولــة  أدانــت   
اســتهدف  الذي  اإلرهابي  الهجوم 
معسكرا للجيش في هوادلي شمال 
الصومالية مقديشــو،  العاصمــة 

وأسفر عن مقتل عدد من الجنود.
والتعاون  الخارجية  وزارة  وأكدت 
أن دولة  لهــا  بيــان  الدولــي في 
اإلمــارات تعرب عن اســتنكارها 

اإلجرامية،  األعمال  لهذه  الشــديد 
أشــكال  لجميع  الدائم  ورفضهــا 
التي  واإلرهاب  والتطــرف  العنف 
تستهدف زعزعة األمن واالستقرار 
والمبادئ  القيــم  مــع  وتتنافــى 

اإلنسانية.
خالص  عــن  الــوزارة  وأعربــت 
وذوي  ألهالي  ومواساتها  تعازيها 
الجريمة  جــراء هــذه  الضحايــا 

النكراء.

دبي-و�م:

إعادة  عزمها  اإلمــارات  طيران   أعلنت 
اإليرباص  العمالقــة  تشــغيل طائرتها 
A380 لخدمة الــدار البيضاء في إطار 

تكثيف عملياتها في المملكة المغربية.
ستشغل  المقبل  من 15 أبريل  واعتبارا 
طيران اإلمارات طائرة A380 إلى الدار 
البوينج -777 طائرة  من  البيضاء بدال 

300ERالعاملة حاليا موفرة بذلك أكثر 

من 3500 مقعد أسبوعيا في كل اتجاه 
استجابة للطلب المتزايد على هذا الخط.
اإلمارات "ئي  طيران  رحلة  وســتغادر 
الســاعة 7:30  في  كيــه 751" دبي 
صباحــا وتصل إلى الــدار البيضاء في 
الساعة 12:55 ظهراً. أما رحلة العودة 
"ئــي كيــه 752" فتنطلق مــن الدار 
البيضاء في الســاعة 2:45 بعد الظهر 
لتصل إلى دبي في الساعة 1:15 صباح 

التالي. اليوم 

�أبوظبي-و�م:

 استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت 
مبارك رئيسة االتحاد النسائي العام 
رئيســة المجلس األعلــى لألمومة 
والطفولة الرئيسة األعلى لمؤسسة 
اإلمارات" يوم  األسرية "أم  التنمية 
العبد  رانيا  الملكــة  األربعاء جاللة 

الله.
اللقاء - الذي  ورحبت سموها خالل 
عدد  وحضرته  أبوظبــي  في  جرى 
النسائية -  والقيادات  الشيخات  من 
لها  متمنية  الله  العبد  رانيا  بالملكة 
دولة  الثاني  بلدها  في  اإلقامة  طيب 

اإلمارات.

»طيران الإمارات« تعيد ت�ش��غيل الإيربا�س
A380 لخدمة المغرب 

ال�شيخة فاطمة ت�شتقبل الملكة رانيا 
العبد ال�له

»تتمة ص 88««»تتمة ص 88««

الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي ا�شتهدف 
مع�شكرًا للجي�س في ال�شومال

رئي�س الدولة ي�صت�صيف لقاًء اأخويًا ت�صاوريًا مع اإخوانه قادة دول التعاون والأردن وم�صر رئي�س الدولة ي�صت�صيف لقاًء اأخويًا ت�صاوريًا مع اإخوانه قادة دول التعاون والأردن وم�صر 

تحت عنو�ن »�لزدهار و�ل�شتقر�ر في �لمنطقة«

محمدمحمد بن را�صد يبحث مع ورئي�س كازاخ�صتان تعزيز التعاون  بن را�صد يبحث مع ورئي�س كازاخ�صتان تعزيز التعاون 

في في مجالت التكنولوجيا والطاقة المتجددة مجالت التكنولوجيا والطاقة المتجددة 

الإمارات ت�شت�شيف »مجال�س الم�شتقبل العالمية« 
اأكتوبر 2023
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�لتغير %�ل�شــابق�لحالي �لتغير%  �ل�شــابق�لحالي
 0.37   0.24  10,180.29 10,218.443,349.403,357.53

دبي-و�م:

 اســتقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن 
رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد 
الله”،  دبــي “رعاه  الوزراء حاكم  مجلس 
توكاييف، رئيس  جومارت  قاســم  فخامة 
في  الصديقة، وذلك  كازاخستان  جمهورية 

قصر البحر في دبي.
ورّحب ســموه بفخامة قاســم توكاييف 
اللقاء  مســتهل  في  وذلك  المرافق  والوفد 
الثنائية  العالقات  مجمل  اســتعرض  الذي 
وما تشــهده من تطــور إيجابي في ضوء 
روابط الصداقة القوية التي طالما جمعت بين 

البلدين،
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 ójGR øH óªfi á©eÉLh IBM øe AGÈN õcôjh

 øe  ¢ü∏îàdG  Oƒ¡L  ≈∏Y  »YÉæ£°U’G  AÉcò∏d

 á«ª∏©dG  çƒëÑdG  õjõ©J  ÖfÉL  ¤EG  ,¿ƒHôµdG

 Ò¨àdG IôgÉX QÉKBG øe ∞«Øîà∏d á«eGôdG áeó≤àŸG

.É¡©e ∞«µàdG πÑ°Sh »NÉæŸG

 ôjƒ£J  ≈∏Y  ácÎ°ûŸG  á«ãëÑdG  ¥ôØdG  πª©à°Sh

 AÉcòdG  êPÉ‰h  »YÉæ£°U’G  AÉcòdG  äÉYöùe

 öûf ºYóJ ¿CG øµÁ »àdGh ,á«°SÉ°SC’G »YÉæ£°U’G

 øe ójó©dG ‘ IOóéàŸGh áØ«¶ædG ábÉ£dG äÉ«æ≤J

 ≥jô£dG ó¡Á ÉÃh ,á«°ù«FôdG ájOÉ°üàb’G äÉYÉ£≤dG

 äÉ«dBG õjõ©J ™e kÉ«fƒHôc IójÉfi ∫ƒ∏M ΩGóîà°S’

.áfhôŸGh ∞«µàdG

 »YÉæ£°U’G AÉcòdG ∫É› ‘ õ«ªàdG õcôe πª©jh

 á«©«Ñ£dG  äÉ¨∏dG  á÷É©e  ôjƒ£J  ≈∏Y  É°†jCG

 á«æ≤J èeO í«à«°S …òdG ôeC’G ,á«Hô©dG äÉé¡q∏d

 áeó≤ŸG äÉeóÿG ‘ ádƒ¡°ùH »YÉæ£°U’G AÉcòdG

.á«Hô©dG á¨∏dÉH ÚKóëàª∏d

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

 Ú©ŸG ¢ù«FôdG áeó≤àŸG É«LƒdƒæµàdGh áYÉæ°üdG

 AÉæeCG ¢ù∏› ¢ù«FQ “COP28” ±GôWC’G ô“DƒŸ

 √ò¡H - »YÉæ£°U’G AÉcò∏d ójGR øH óªfi á©eÉL

 IOÉØà°S’ÉH IOÉ«≤dG ájDhQ ™e kÉ«°TÉ“{ : - áÑ°SÉæŸG

 ¥ÓWEG Éföùj ,á«LƒdƒæµàdG äGQÉµàH’G çóMCG øe

 äGQÉµàH’Gh  äÉ«æ≤àdG  ¿CGh  á°UÉN  ,õcôŸG  Gòg

 ¥ô£dG  áZÉ«°U IOÉYEG  ‘ ÒÑc QhO É¡d Iõ«ªàŸG

 ƒëf Ωó≤àdGh ,É¡cÓ¡à°SGh ábÉ£dG êÉàfE’ á©ÑàŸG

 äÉfÉ«ÑdG Òî°ùJ ÈY ∂dPh ,»NÉæŸG OÉ«◊G ≥«≤–

 PÉîJGh  äÉjóëàdG  πM  ‘  IóYÉ°ùª∏d  áªî°†dG

 á©eÉL ÚH ácGöûdG √òg ócDƒJh á«∏YÉa ÌcCG äGQGôb

 IBM ácöTh »YÉæ£°U’G AÉcò∏d ójGR øH óªfi

 AÉcòdG ∫ƒ∏M ôjƒ£àH ∑Î°ûŸG ÚÑfÉ÷G ΩGõàdG ≈∏Y

 ‘  qÖ°üj  kÉª¡e  kGQhO  Ö©∏à°S  »àdG  »YÉæ£°U’G

.zájöûÑdG áë∏°üe

 ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ,Éæ°ûjôc  óæ«aQCG  ∫Éb  ,¬ÑfÉL  øe

 Rõ©j{ :IBM ácöûd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdGh  IQGOE’G

 AÉcò∏d ójGR øH óªfi á©eÉL ™e IBM ¿hÉ©J

 á÷É©Ÿ »YÉæ£°U’G AÉcòdG ΩGóîà°SG »YÉæ£°U’G

 ‘ ÉÃ ÉföüY ‘ É kMÉ◊EG ÌcC’G ÉjÉ°†≤dG ¢†©H

 ‘É°U ¤EG ∫ƒ°UƒdGh áeGóà°S’G äÉ«é«JGÎ°SG ∂dP

.zájôØ°U äÉKÉ©ÑfG

 ójó÷G  õ«ªàdG  õcôe  ∫ÓN  øe  πeCÉf{  :±É°VCGh

 øY kÓ°†a ,á«ªbôdG äGQÉ¡ŸG ôjƒ£J ‘ áªgÉ°ùŸG

 ≈°TÉªàJ »àdG á«ãëÑdG äGAÉØµdG áÑîf ÜÉ£≤à°SG

 AÉcò∏d äGQÉe’G á«é«JGÎ°S’ á«°ù«FôdG ±GógC’G ™e

.z2031 »YÉæ£°U’G

:ΩGh-»HO

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

 ,…ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ »HO ó¡Y ‹h ,Ωƒàµe

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U ájDhQ ≥ah πª©J »HO áeƒµM ¿CG

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

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

 ‘  IOÉ©°ùdG  ¢ù°SCG  ï«°SôJ  ¤EG  á«eGôdG  ,ˆG

 õ«ªàdG è¡f ≥ah πÑ≤à°ùª∏d §£îJh ,™ªàéŸG

 õ«ªàdG øe IójóL äÉjƒà°ùe ¤EG k’ƒ°Uh IOÉjôdGh

.»eƒµ◊G πª©dG ôjƒ£J ‘

 äÉ°SGQO  èFÉàf  √ƒª°S  OÉªàYG  ∫ÓN ∂dP AÉL

 »àdG ,»HO áeƒµM »ØXƒeh »∏eÉ©àe IOÉ©°S

 ™HÉàdG  »eƒµ◊G  õ«ªà∏d  »HO  èeÉfôH  É¡eób

 ,»HO IQÉeE’ …ò«ØæàdG ¢ù∏éª∏d áeÉ©dG áfÉeCÓd

 ÚeC’G ,»£°ùÑdG óªfi ˆGóÑY ‹É©e Qƒ°†ëH

 »HO èeÉfôH ¢ù«FQ …ò«ØæàdG  ¢ù∏éª∏d ΩÉ©dG

 ,»ª«©ædG  ´Gõg  QƒàcódGh  ,»eƒµ◊G  õ«ªà∏d

 ,»eƒµ◊G õ«ªà∏d »HO èeÉfÈd ΩÉ©dG ≥°ùæŸG

 ∂dPh ,èeÉfÈdÉH ∫hCG …QÉ°ûà°SG ó«°ùdG áªWÉah

 ¿ÓYE’G  ‘  ájƒæ°ùdG  √ƒª°S  IQOÉÑŸ  kÉ°ùjôµJ

 »ØXƒeh »∏eÉ©àe IOÉ©°S äÉ°SGQO èFÉàf øY

 AÉ≤JQÓd ΩÉY πc øe ôjÉæj 18 ‘ »HO áeƒµM

.ájOÉjQ äÉjƒà°ùe ¤EG áeó≤ŸG äÉeóÿÉH

 πµd IOÉ©°ùdG ï°Sôj ójóL õ«“{ :√ƒª°S ∫Ébh

 äÉ¡«LƒàH  kÓªY  »HO  ¢VQCG  ≈∏Y  ¢û«©j  øe

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

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

 äÉ©∏£J ≥«≤– πLCG øe ,ˆG √ÉYQ ,»HO ºcÉM

 ôîa  »∏ch  ..øjôFGõdGh  Úª«≤ŸGh  ÚæWGƒŸG

 äÉbÉW  ,»HO  õ«“  ∞∏N ¿EG  ™«ªé∏d  ∫ƒbCG  ¿CG

 ÉæàjÉZ º¡JOÉ©°S π¶à°Sh ¢SÉædG áeóÿ Iôî°ùe

 πª©j ÉHhDhO É«eƒµM É≤jôa ∑Éæg ¿CGh ,≈ª°SC’G

 øY ≈°Vôj ’h ¢SÉædG áMGôd áYÉ°ùdG QGóe ≈∏Y

.zkÓjóH IOÉjôdG

 ÉæàjÉ¨a ájÉ¡ædG ¢ù«d ≥≤– Ée{ :√ƒª°S ±É°VCGh

 èFÉàædÉH OÉ°TCGh ..zkÉªFGO IójóL ºª≤d ∫ƒ°UƒdG

 á«eƒµ◊G äÉ¡÷G Oƒ¡Lh ,äÉ°SGQó∏d áeó≤àŸG

 á°SGQO  èFÉàf  ‘ ≈∏YC’G  Ö°ùædG  â≤≤M  »àdG

.Ú∏eÉ©àŸG IOÉ©°S öTDƒe

 IOÉ©°S  öTDƒe  á°SGQO  èFÉàf  äóªàYG{  :∫Ébh

 ÉÃ ó«©°Sh ,2022 ΩÉ©d »HO áeƒµM »∏eÉ©àe

 ≠∏H  å«M »HO ‘ á«eƒµ◊G äÉ¡÷G ¬à≤≤M

 »HO áeƒµM »∏eÉ©àe IOÉ©°ùd  ΩÉ©dG  ∫ó©ŸG

.z86%

 á°ù°SDƒe ºgh ,¤hC’G õcGôŸG ÜÉë°UCG √ƒª°S CÉqægh

 ±ôZh ,%97^4 áÑ°ùæH ¿Éµ°SEÓd ó°TGQ øH óªfi

 äÉeóÿ »HO á°ù°SDƒeh , 97^0% áÑ°ùæH »HO

. 94^4% áÑ°ùæH ±É©°SE’G

 »àdG  á«eƒµ◊G  äÉ¡÷G  Oƒ¡éH  √ƒª°S  OÉ°TCGh

 öTDƒe á°SGQO èFÉàf ‘ ≈∏YC’G Ö°ùædG â≤≤M

 èFÉàf äóªàYG Éªc{ : ∫Ébh ÚØXƒŸG IOÉ©°S

 ΩÉ©d »HO áeƒµM »ØXƒe IOÉ©°S öTDƒe á°SGQO

 ‘ á«eƒµ◊G äÉ¡÷G ¬à≤≤M ÉÃ Qƒîa ,2022

 »ØXƒe IOÉ©°ùd ΩÉ©dG ∫ó©ŸG ≠∏H å«M »HO

.{ 88% »HO áeƒµM

 á°ù°SDƒe ºgh ¤hC’G õcGôŸG ÜÉë°UCG √ƒª°S CÉqægh

 ,  %95^0  áÑ°ùæH  ¿Éµ°SEÓd  ó°TGQ  øH  óªfi

 % 94^6 áÑ°ùæH »HO áWöûd áeÉ©dG IOÉ«≤dGh

 »HO-ÖfÉLC’G ¿hDƒ°Th áeÉbEÓd áeÉ©dG IQGOE’Gh ,

 á°ù°SDƒŸ õ«ªàŸG RÉ‚E’G øªKh % 94^2 áÑ°ùæH

 õcôŸG ≈∏Y É¡dƒ°üëH ¿Éµ°SEÓd ó°TGQ øH óªfi

 :√ƒª°S  ∫Éb  h  øjnöTDƒŸG  Óc  èFÉàf  ‘ ∫hC’G

 ó°TGQ  øH  óªfi  á°ù°SDƒe  ∫ƒ°üëH  Qƒîa{

 IOÉ©°S …nöTDƒe ‘ ∫hC’G õcôŸG ≈∏Y ¿Éµ°SEÓd

 IOÉ«≤dG  ≥jôØd  ∑QÉHCGh  ÚØXƒŸGh  Ú∏eÉ©àŸG

.zÒÑµdG RÉ‚E’G Gò¡d á°ù°SDƒŸÉH πª©dG ≥jôah

 π«∏– IQhö†H á«eƒµ◊G äÉ¡÷G √ƒª°S ¬ qLhh

 äGQó≤dG  õjõ©àd  Ú∏eÉ©àŸG  ÜQÉŒ  º¡ah

 ,äÉ©bƒà∏d  ájQƒØdG  áHÉéà°S’Gh  á«bÉÑà°S’G

 ,äÉeóÿG ôjƒ£J Oƒ¡L á∏°UGƒe ≈∏Y πª©dGh

 QGôªà°S’Gh  ,Ú∏eÉ©àŸG  äÉ©∏£J  áÑcGƒŸ

 IAÉØµd  º««≤àd  á«°SÉ°SCG  Iõ«cQ  º¡a  º¡cGöTEÉH

 πª©dG  ‘  õ«ªàdG  ÒjÉ©Ã  AÉ≤JQ’Gh  äÉeóÿG

 ,á«ŸÉ©dG  á°ùaÉæŸG  äÉjƒà°ùe  ¤EG  »eƒµ◊G

.áaÉc ä’ÉéŸG ‘ óMGh ºbôdG kÉªFGO »HO ≈≤Ñàd

 »eƒµ◊G õ«ªà∏d »HO èeÉfôH √ƒª°S ¬ qLh Éªc

 â≤≤M á¡L πµd áaó¡à°ùe Ú°ù– áÑ°ùf ójóëàH

 ,»HO  áeƒµ◊  ΩÉ©dG  ∫ó©ŸG  øe  πbCG  áé«àf

 á°SGQOh Ú∏eÉ©àŸG IOÉ©°S á°SGQO øe πc ‘

 πµd á«æeR IÎa ójó– ™e ,ÚØXƒŸG IOÉ©°S

.±ó¡à°ùŸG ≥«≤ëàd á¡L

 öTDƒe èFÉàf ≈∏Y ´ÉªàL’G ∫ÓN √ƒª°S ™∏WGh

 Ωƒ≤j …òdGh ,»HO áeƒµM »∏eÉ©àŸ IOÉ©°ùdG

 å«M ,øjó≤Y ÜQÉ≤j Ée oòæe ¬à°SGQóH èeÉfÈdG

 π°†aCÉH  áfQÉ≤e  áeó≤àe  èFÉàf  öTDƒŸG  ≥≤M

.»ŸÉ©dG ó«©°üdG ≈∏Y äÉ°SQÉªŸG

 áeƒµ◊ Ú∏eÉ©àŸG  IOÉ©°S  öTDƒe  ≥≤M  óbh

 øH óªfi á°ù°SDƒe â∏°üMh ,86% áÑ°ùf »HO

.%97^4 â¨∏H áÑ°ùf ≈∏YCG ≈∏Y ¿Éµ°SEÓd ó°TGQ

 ∫BG ó°TGQ øH óªfi øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S ™∏WGh

 …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ »HO ó¡Y ‹h ,Ωƒàµe

 »ØXƒe  IOÉ©°S  öTDƒe  á°SGQO  èFÉàf  ≈∏Y

 »HO  èeÉfôH  É¡°Vô©à°SG  »àdG  »HO  áeƒµM

.»eƒµ◊G õ«ªà∏d

 »HO áeƒµ◊ ÚØXƒŸG IOÉ©°S öTDƒe ≥≤M ó≤a

 ó°TGQ øH óªfi á°ù°SDƒe â∏°üMh ,88% áÑ°ùf

.%95^0 â¨∏H áÑ°ùf ≈∏YCG ¿Éµ°SEÓd

 »eƒµ◊G õ«ªà∏d »HO èeÉfôH ¿CG ôcòdÉH ôjóL

 »∏eÉ©àŸ IOÉ©°ùdG öTDƒe ¢SÉ«≤d á°SGQO º¶æj

 öTDƒŸG ≥≤M óbh 2004 ΩÉY òæe »HO áeƒµM

 äÉ°SQÉªŸG π°†aCÉH áfQÉ≤e kGOô£e kÉ«HÉéjEG kGƒ‰

 èeÉfÈdG ≥jôa ¿CG Éªc ..»ŸÉ©dG ó«©°üdG ≈∏Y

 øe  OóY  ∫ÉNOEGh  á°SGQódG  åjóëàH  ΩÉb

 á°SGQódG  ¿É«Ñà°SG  ≈∏Y  ájôjƒ£àdG  äÓjó©àdG

 õ«“h IOƒL ∫É› ‘ äÉ°SQÉªŸG π°†aCG ≥ah

 ™e  Ú∏eÉ©àŸG  áHôŒ  Ú°ù–h  äÉeóÿG

 »¶ë∏dG  IOÉ©°ùdG  öTDƒe  èFÉàf  èeO  QGôªà°SG

 á«fhÎµdE’G ™bGƒŸG ∫ÓN øe áeó≤ŸG äÉeóî∏d

 áÄ«g ¬°SÉ«b ¤ƒàj …òdGh ,á«còdG äÉ≤«Ñ£àdGh

 ΩÉ©dG  öTDƒŸG á°SGQO èFÉàf ‘ ,á«ªbôdG  »HO

 É¡jôéj  »àdG  »HO  áeƒµM »∏eÉ©àe  IOÉ©°ùd

 öTDƒŸG  áª«b  øe  Rõ©j  …òdG  ôeC’G  ,èeÉfÈdG

 ‘ »HO  áeƒµM  Oƒ¡L  Ú°ù– ‘ ¬eÉ¡°SEGh

 Ëó≤J äGƒæb πc ÈY Ú∏eÉ©àŸG IOÉ©°S ≥«≤–

.äÉeóÿG

:ΩGh-øjƒ«≤dG ΩCG

 øH Oƒ©°S øH ó°TGQ ï«°ûdG  ƒª°S ó¡°T 

 ìÉÑ°U ,øjƒ«≤dG ΩCG ó¡Y ‹h Ó©ŸG ó°TGQ

 ≈≤à∏e{  äÉ«dÉ©a  ¥Ó£fG  ,AÉ©HQC’G

 ¬ª¶æJ  …òdG  záMÉ«°ù∏d  øjƒ«≤dG  ΩCG

 ™éàæe Gó«a ‘ QÉKB’Gh áMÉ«°ùdG IôFGO

 ≈àM  ôªà°ùjh  ,øjƒ«≤dG  ΩCÉH  ÅWÉ°ûdG

. ¢ù«ªÿG  Ωƒ«dG

 øH  Oƒ©°S  øH  ó°TGQ  ï«°ûdG  ƒª°S  ócCGh

 øjƒ«≤dG  ΩCG  IQÉeEG  ¢UôM  Ó©ŸG  ó°TGQ

 øe  É¡FÉcöT  áaÉc  ™e  πª©dG  ≈∏Y

 πLCG  øe  ájƒ«◊G  äÉYÉ£≤dG  ∞∏àfl

 á«ªæJh ôjƒ£àd á«é«JGÎ°SG §£N ™°Vh

 ∫ÓN øe ,IQÉeE’G ‘ »MÉ«°ùdG ´É£≤dG

 ,áMÉàŸG OQGƒŸGh πFÉ°SƒdG áaÉc QÉªãà°SG

 ≈∏Y øjƒ«≤dG ΩCG IQÉeEG Qƒ°†M Rõ©J »àdG

 ,á«ŸÉ©dGh  á«∏ëŸG  áMÉ«°ùdG  áWQÉN

 ÖMÉ°U  äÉ¡«LƒJh  iDhQ  ™e  kÉ«°TÉ“

 Ó©ŸG  ó°TGQ  øH  Oƒ©°S  ï«°ûdG  ƒª°ùdG

 ,øjƒ«≤dG ΩCG ºcÉM ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ƒ°†Y

 ™jQÉ°ûŸÉH ≈¶– IQÉeE’G âëÑ°UCG å«M

 §ÑJôj Ée ‘ á°UÉN á«YƒædG ájƒªæàdG

. á«Ä«ÑdG áMÉ«°ùdG ´É£≤H

 ádƒéH øjƒ«≤dG ΩCG  ó¡Y ‹h ƒª°S ΩÉbh

 ,≈≤à∏ª∏d ÖMÉ°üŸG ¢Vô©ŸG ábhQCG ‘

 á«eƒµ◊G  äÉ¡÷G  áëæLCG  ≈∏Y  ™∏WGh

 Éªc ,ôØ°ùdGh áMÉ«°ùdG äÉcöTh ¥OÉæØdGh

 ∂∏J  ¬eó≤J  Ée  RôHCG  ≈∏Y  √ƒª°S  ±ô©J

 á«MÉ«°S äGQOÉÑeh ™jQÉ°ûe øe äÉ¡÷G

 ÉgOÉ°üàbGh IQÉeE’G ≈∏Y É¡°SÉµ©fG ióeh

 øH Oƒ©°S øH ó°TGQ ï«°ûdG ƒª°S OÉ°TCGh

 øH  óLÉe  ï«°ûdG  Oƒ¡éH  Ó©ŸG  ó°TGQ

 IôFGO  ¢ù«FQ  Ó©ŸG  ó°TGQ  øH  Oƒ©°S

 ™«ªLh  øjƒ«≤dG  ΩCÉH  QÉKB’Gh  áMÉ«°ùdG

 IQhöV ≈∏Y kGócDƒe ,IôFGódG ‘ Ú∏eÉ©dG

 ´É£≤dG  á«ªæàd  ó¡÷G  øe  ójõŸG  ∫òH

 É¡∏©Lh øjƒ«≤dG ΩCG IQÉeEG ‘ »MÉ«°ùdG

. ìÉ«°ùdGh QGhõ∏d kGó°ü≤e

 øH Oƒ©°S øH óLÉe ï«°ûdG ócCG ¬ÑfÉL øe

 QÉKB’Gh áMÉ«°ùdG IôFGO ¢ù«FQ Ó©ŸG ó°TGQ

 ΩCG  ≈≤à∏e{ øe  ±ó¡dG  ¿CG  øjƒ«≤dG  ΩCÉH

 ´É£b  ¢ù«°SCÉJ  ƒg  záMÉ«°ù∏d  øjƒ«≤dG

 äGQÉªãà°S’Gh  ìÉ«°ù∏d  ÜPÉL  »MÉ«°S

 äÉcGöûdG  AÉæHh  èjhÎdG  ∫ÓN  øe

 kÉ«ŸÉY kGó°ü≤e øjƒ«≤dG ΩCG  IQÉeEG  π©Lh

 áaÉ°VE’ÉH  ,á«aÉ≤ãdGh  á«Ä«ÑdG  áMÉ«°ù∏d

 QÉªãà°S’G  ºYOh »MÉ«°ùdG  èjhÎdG  ¤EG

 á«Ä«ÑdG áMÉ«°ùdGh á«MÉ«°ùdG äÉcGöûdGh

 äÉ¡LƒJ ™e ΩAGƒàj ÉÃ ∂dPh ,á«aÉ≤ãdGh

. á«∏Ñ≤à°ùŸG É¡àjDhQh øjƒ«≤dG ΩCG áeƒµM

 ¿EG  QÉKB’Gh  áMÉ«°ùdG  IôFGO  ¢ù«FQ  ∫Ébh

 ≈æÑàJ IQÉeE’G ‘ áMÉ«°ùdG á«é«JGÎ°SG

 ¤EG  IQÉeE’G πjƒ– É¡aGógCGh É¡àjDhQ ‘

 áeGóà°ùe  ájQÉªãà°SGh  á«MÉ«°S  á¡Lh

 ájôKC’G  áMÉ«°ùdG  øe  òîàJh  áHPÉLh

 á«°ù«FQ  äÉcôfi  á«Ä«ÑdGh  á«¡«aÎdGh

 »MÉ«°ùdG  ´É£≤dG  á«ªæJ  Oƒ¡L  Oƒ≤J

 áÄ«¡àd  QhÉëŸG  øe  kGOóY  óªà©Jh

 ôjƒ£J  øª°†àJ  áMÉ«°ù∏d  áªYGO  áÄ«H

 á«àëàdG  á«æÑdGh  ÚfGƒ≤dGh  äÉ©jöûàdG

.πjƒªàdGh QÉªãà°S’Gh äBÉ°ûæŸGh

 ΩCÉH QÉKB’Gh áMÉ«°ùdG IôFGO ¢ù«FQ QÉ°TCGh

 øjƒ«≤dG ΩCG ≈≤à∏e{ ¥Ó£fG ¿CG øjƒ«≤dG

 ájDhôd  í°VGh  ¢SÉµ©fG  ƒg  záMÉ«°ù∏d

 áfÉµe õjõ©àH øjƒ«≤dG ΩCG ó¡Y ‹h ƒª°S

 äÉ¡LƒdG  π°†aCG  ióMEÉc  øjƒ«≤dG  ΩCG

 á«é«JGÎ°SG áeƒ¶æe ï«°SôJh á«MÉ«°ùdG

 AÉcöûdG áaÉc ™e πª©dG á∏°UGƒe øª°†J

.ôØ°ùdGh áaÉ«°†dGh áMÉ«°ùdG ´É£b ‘

 ˆGóÑY  ï«°ûdG  ≈≤à∏ŸG  ìÉààaG  ö†M

 IôFGO ¢ù«FQ Ó©ŸG ó°TGQ øH Oƒ©°S øH

 øH  »∏Y  ï«°ûdGh  øjƒ«≤dG  ΩCÉH  á«dÉŸG

 ájó∏H IôFGO ¢ù«FQ Ó©ŸG ó°TGQ øH Oƒ©°S

 øH Oƒ©°S øH ô≤°U ï«°ûdGh øjƒ«≤dG ΩCG

 á«eƒµ◊G  IôFGO  ¢ù«FQ  Ó©ŸG  ó°TGQ

 ó«©°S öUÉf IOÉ©°Sh øjƒ«≤dG ΩCÉH á«còdG

 øjƒ«≤dG ΩCÉH …ÒeC’G ¿GƒjódG ôjóe …ÓàdG

 Öàµe ôjóe ⁄É°S ó«ªM ∞«°S IOÉ©°Sh

 QÉÑc øe OóYh øjƒ«≤dG ΩCG ó¡Y ‹h ƒª°S

 ‘ á«eƒµ◊G ôFGhódG AGQóeh ÚdhDƒ°ùŸG

. IQÉeE’G

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

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

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

 ,AÉ©HQC’G ìÉÑ°U ,ábQÉ°ûdG á©eÉL ¢ù«FQ

 ¢ù∏éŸ  Ú°ùªÿGh  ™HGôdG  ´ÉªàL’G

 √ƒª°S  Öàµe  ‘  ∂dPh  ,á©eÉ÷G  AÉæeCG

.á©eÉ÷ÉH

 Ö«MÎdÉH  ´ÉªàL’G  √ƒª°S  π¡à°SGh

 Úª°†æŸG Oó÷G AÉæeC’G ¢ù∏› AÉ°†YCÉH

 ¿CÉH ¬à≤K øY √ƒª°S kÉHô©e ,kGôNDƒe ¬«dEG

 á©eÉ÷G  Ωó≤J  ºYO  π°UGƒ«°S  ¢ù∏éŸG

 äGRÉ‚E’G øe ójõŸ É¡≤«≤–h ÉgQƒ£Jh

 ôµ°ûdG √ƒª°S Ωóbh .á«ÁOÉcC’Gh á«ª∏©dG

 øe  º¡àjƒ°†Y  â¡àfG  øŸ  ôjó≤àdGh

 ∫ÓN  ºgOƒ¡L  ¤EG  kGÒ°ûe  ,¢ù∏éŸG

 ôjƒ£J ‘ âª¡°SCG »àdGh á«°VÉŸG IÎØdG

 áaÉc  ≈∏Y  É¡àfÉµe  õjõ©Jh  á©eÉ÷G

.äÉjƒà°ùŸG

 á©eÉ÷G áÑ∏W èjôîJ ¢ù∏éŸG óªàYGh

 ,áÑdÉWh  ÉÑdÉW  (1598)  ºgOóY  ≠dÉÑdG

.Ω2024 – 2023 ΩÉ©∏d á©eÉ÷G áfRGƒeh

 èeGÈdG  øe  kGOóY  ¢ù∏éŸG  óªàYGh

 √GQƒàcO èeÉfôH :»gh ,Iójó÷G á«ÁOÉcC’G

 √GQƒàcódGh ,áeÉ©dG  áë°üdG  ‘ áØ°ù∏ØdG

 èeÉfôHh  ,áeÉ©dG  áë°üdG  ‘  á«æ¡ŸG

 ∫ÉªYC’G  IOÉjQ  Ωƒ∏Y  ‘  Òà°ùLÉŸG

 ™e  ¿hÉ©àdÉH  »ªbôdG  QÉµàH’Gh  ΩÓYEÓd

 ƒgh  (¢ùª°T)  ΩÓYEÓd  ábQÉ°ûdG  áæjóe

 áfƒ∏°TôH  á©eÉL  ™e  ∑Î°ûe  èeÉfôH

 ‘  ¢SƒjQƒdÉµÑdG  èeÉfôHh  ,á«fÉÑ°S’G

 Ú≤WÉæ∏d  á«Hô©dG  á¨∏dG  ‘  ÜGOB’G

.ÉgÒ¨H

 á«∏c  ¢ù«°SCÉJ  ¢ù∏éŸG  óªàYG  Éªc

 záeÉ©dG  á°SÉ«°ùdG  á«∏c{  »gh  IójóL

 äÉbÓ©dG äÉ°ü°üîJ ìô£J ±ƒ°S »àdGh

 äÉ°SÉ«°ùdGh ,á«°SÉ«°ùdG Ωƒ∏©dGh ,á«dhódG

 ‘ ÚÑZGôdGh ÚdhDƒ°ùŸG π«gCÉàd áeÉ©dG

 ä’É›h  »eƒµ◊G  ´É£≤dG  ‘  πª©dG

 OóYh ,á«°SÉ«°ùdGh á«°SÉeƒ∏HódG äÉbÓ©dG

.ábÓ©dG äGP äÉ°ü°üîàdG øe

 á∏›{ AÉ°ûfEG ìÎ≤e ≈∏Y ¢ù∏éŸG ≥aGhh

 πª©àd zábÉ£dG º¶ ofh áeGóà°ùŸG ábÉ£dG

 á©eÉé∏d »ŸÉ©dG ∞«æ°üàdG õjõ©J ≈∏Y

 Ióªà©ŸG  çƒëÑdG  õjõ©J  ‘  óYÉ°ùJh

 ⁄É©dGh  ábQÉ°ûdG  á©eÉL  ‘  É k«dhO

 ìÎ≤e ≈∏Y á≤aGƒŸG ÖfÉL ¤EG ,»Hô©dG

 á«còdG  áà“C’G  çÉëHCG  õcôe{  AÉ°ûfEG

 åëÑdG Oƒ¡L IOÉ«≤d z∫É°üJ’G äÉ«æ≤Jh

.õcôŸG ¢ü°üîJ ä’É› ‘ ôjƒ£àdGh

 kGOóY  ¬YÉªàLG  ‘  ¢ù∏éŸG  óªàYG  Éªc

 :É¡æe  á°ü°üîàŸG  ¿Éé∏d  ôjQÉ≤àdG  øe

 áæ÷  ∫ÉªYCGh  ,»LQÉÿG  ≥bóŸG  ôjô≤J

 ÖfÉL  ¤EG  ,»∏NGódG  ≥«bóàdGh  ΩGõàd’G

 ä’ÉM øe kGOóYh ,∞FÉXƒdG ÚWƒJ äÉ«dBG

 ¤EG  ¢ùjQóàdG  áÄ«g  øe  AÉ°†YC’  á«bÎdG

.∑QÉ°ûŸG PÉà°SC’Gh ájPÉà°SC’G áÑJQ

 áMGh  ∫ƒM  ôjô≤J  ≈∏Y  ¢ù∏éŸG  ™∏WGh

 ôjô≤Jh  ,QÉµàH’Gh  É«Lƒdƒæµà∏d  ábQÉ°ûdG

 ôjô≤J ≈∏Yh ,…ôµ°ù∏d ábQÉ°ûdG õcôe ∫ƒM

 »æWƒdG »ÁOÉcC’G OÉªàYÓd õ«ªàŸG AGOC’G

 áÑ∏£dG OGóYCGh ,á©eÉ÷G èeGÈd ‹hódGh

 èeGÈdG  ihóLh  èeGÈdÉH  Ú∏é°ùŸG

 AÉ°†YCG  Ú«©Jh  ÜÉ£≤à°SGh  áMhô£ŸG

.á«ÁOÉcC’G áÄ«¡∏d

 ôjóe »ª«©ædG ∫ƒ› ó«ªM QƒàcódG ¿Éch

 ,kÓeÉ°T  kGôjô≤J  Ωób  ób  ábQÉ°ûdG  á©eÉL

 á©eÉ÷G ∫ÉªYCÉH ≥∏©àj Ée áaÉc ¬«a ∫hÉæJ

 »àdG  äGRÉ‚E’Gh  ,á«°VÉŸG  IÎØdG  ∫ÓN

 á«∏Ñ≤à°ùŸG äÉMÎ≤ŸG ÖfÉL ¤EG ,É¡à≤≤M

.Égò«ØæJ á©eÉ÷G ™eõJ »àdG

 áfÉµe  πà–  ¿CG  á©eÉ÷G  âYÉ£à°SGh

 ≈∏Y  äÉ©eÉ÷G  π°†aCG  ÚH  ábƒeôe

 ⁄É©dG ‘ á°ùeÉÿG »gh ,⁄É©dG iƒà°ùe

 á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ‘  ¤hC’Gh  ,»Hô©dG

 ‘ É k«ŸÉY 68 áÑJôŸG  CGƒÑàJh  ,IóëàŸG

 ,»ª∏©dG åëÑdG ‘ äGOÉ¡°ûà°S’G ∫É›

 »gh ,‹É©dG º«∏©à∏d õÁÉJ ∞«æ°üàd É k≤ah

 ,‹hódG ∞«æ°üàdG ‘ á°ùeÉÿG áÑJôŸG ‘

 ‘ 89h äÉ©eÉé∏d É«°SBG ∞«æ°üJ ‘ 72h

 É k°†jCG â¶aÉMh ,á«àØdG äÉ©eÉ÷G ∞«æ°üJ

 áeGóà°S’G ∞«æ°üJ ‘ ∫hC’G õcôŸG ≈∏Y

 äGQÉeE’G  ádhO  ‘  z¢ùµjÎ«e  øjôZ{

.IóëàŸG á«Hô©dG

 á©eÉL  á«é«JGÎ°SG  ±GógCG  øª°†àJh

 íÑ°üJ  ¿CG  2030  –  2024  ábQÉ°ûdG

 á©eÉL  200  π°†aCG  ÚH  øe  á©eÉ÷G

 á©eÉ÷G áÑJôe ≈∏Y ®ÉØ◊G ÈY ,á«ŸÉY

 %25  ¿CG  øe  ócCÉàdGh  ,ádhódG  ‘  ¤hC’G

 ÚjOÉ«≤dGh  ÚãMÉÑdGh  AÉª∏©dG  øe

 ájÉ¡f  ‘  á©eÉ÷G  ‘  Ú«ÁOÉcC’G

 á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO »æWGƒe øe 2030

 ÖjQóJ  IOÉjR  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  ,IóëàŸG

 ,á©eÉ÷G íÑ°üJ ¿CGh ,Ú«JGQÉeE’G ÚãMÉÑdG

 ™e  »ãëÑdG  ¿hÉ©à∏d  ¤hC’G  á°ù°SDƒŸG

 ∫ƒ– ≥«≤–h ,ádhódG ‘ áYÉæ°üdG ´É£b

 É«LƒdƒæµàdG ≈∏Y »æÑŸG πeÉµàe »ªbQ

 äÉ°SGQódG èeGôH ≈∏Y õ«cÎdGh áeó≤àŸG

 ,äÉ°ü°üîàdG  IOó©àe  çƒëÑdGh  É«∏©dG

 180 ¤EG áMhô£ŸG èeGÈdG OóY IOÉjRh

 áYÉæ°üdG äÉLÉ«àM’ áHÉéà°SG É k›ÉfôH

.™ªàéŸGh

 ï«°ûdG ƒª°S π°†ØJ ,´ÉªàL’G ¢ûeÉg ≈∏Yh

 ,»ª°SÉ≤dG  ¿É£∏°S  øH  óªMCG  øH  ¿É£∏°S

 øH ¿É£∏°S ¥QÉW QƒàcódG øe πc ËôµàH

 Ú≤HÉ°ùdG øjƒ°†©dG ,¿ÉeƒædG IQƒfh ,ΩOÉN

 kGôcÉ°T ,ábQÉ°ûdG á©eÉL AÉæeCG ¢ù∏› ‘

 ö†M  .á«°VÉŸG  IÎØdG  ∫ÓN  ÉªgOƒ¡L

 …ôŸG  º«gGôHEG  ±ÉØY  øe  πc  ´ÉªàL’G

 ,á«YÉªàL’G  äÉeóÿG  IôFGO  ¢ù«FQ

 ¢ù«FQ ÓŸG øªMôdG óÑY ádƒN IQƒàcódGh

 Qƒ°üæe  QƒàcódGh  ,IöSC’G  ¿hDƒ°T  áÄ«g

 á«fƒfÉ≤dG IôFGódG ¢ù«FQ QÉ°üf øH óªfi

 ¿ÉØ∏N ôªY ¢Sóæ¡ŸGh ,ábQÉ°ûdG áeƒµ◊

 OQGƒŸG IôFGO ¢ù«FQ »°ùeÉ°ûdG πÁôM øH

 …ójƒ°ùdG ƒ«÷ÉH ¿É£∏°S ó«©°Sh ,ájöûÑdG

 ,ábQÉ°ûdG RÉZh √É«eh AÉHô¡c áÄ«g ¢ù«FQ

 áÄ«g ¢ù«FQ »ª°TÉ¡dG áKófi IQƒàcódGh

 ó«ÑY QƒàcódGh ,¢UÉÿG º«∏©à∏d ábQÉ°ûdG

 ≥HÉ°ùdG …ò«ØæàdG ó«ª©dG …Ò¡ŸG »∏Y øH

 á«JGQÉeE’G  äÉ°SGQódGh  á«Hô©dG  á¨∏d

 ¢ù«FôdG ˆG óÑY óªfih ,á«æ≤àdG äÉ«∏µH

 ,»eÓ°SE’G  ábQÉ°ûdG  ±öüŸ  …ò«ØæàdG

 á©eÉL  ¢ù«FQ  âfƒeÒa  ∑ÉL  QƒàcódGh

 ¢ùjó«à°SÉH ¢ùjQÉg QƒàcódGh ,GóæµH GhÉJhCG

 ,≥Ñ°SC’G  Éæ«dhQÉc  ÜƒæL á©eÉL ¢ù«FQ

 ¢ù«FQ  ±ƒ°û«dƒc  Qóæ°ùµdG  QƒàcódGh

 É«LƒdƒæµàdGh  Ωƒ∏©∏d  ƒaƒµdƒµ°S  ó¡©e

 »eƒàdG  ∞°Sƒj ∫Éªc QƒàcódGh ,ƒµ°SƒÃ

 á«≤ædG  √É«ŸG  õcôŸ  ∑QÉ°ûŸG  ôjóŸG

 ¢ùà°Sƒ°ûJÉ°SÉe ó¡©Ã áØ«¶ædG ábÉ£dGh

 øjôHhCG  ∫hCÉH  QƒàcódGh  ,É«Lƒdƒæµà∏d

 ,ájóæµdG Î°SÉe ∑Ée á©eÉL ¢ù«FQ ÖFÉf

 ÖFÉf  óYÉ°ùe  ƒà°SQÉH  øJQÉe  QƒàcódGh

 á«ª∏©dG  ™jQÉ°ûª∏d  Î°ù«d  á©eÉL ôjóe

 ó°Uôd Î°ù«d ó¡©e ôjóeh á«é«JGÎ°S’G

 ó«ªM QƒàcódG PÉà°SC’Gh ,¢VQC’Gh AÉ°†ØdG

 ábQÉ°ûdG  á©eÉL  ôjóe  »ª«©ædG  ∫ƒ›

 AÉ°†ØdG  Ωƒ∏©d  »Hô©dG  OÉ–’G  ¢ù«FQh

.∂∏ØdGh

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 ¿É£∏°S QƒàcódG ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U πÑ≤à°SG 

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

 ‹É©e ,™jóÑdG öüb ‘ AÉ©HQC’G ìÉÑ°U ,ábQÉ°ûdG

 ¢ù∏› ¢ù«FQ ,‹ƒ©ŸG ∫Óg øH ódÉN ï«°ûdG

.á≤«≤°ûdG ¿Éª oY áæ£∏°S ‘ iQƒ°ûdG

 ‹É©Ã ábQÉ°ûdG  ºcÉM  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ÖMQh

 ≥aGôŸG óaƒdGh ÊÉª©dG iQƒ°ûdG ¢ù∏› ¢ù«FQ

 ÚH IQòéàŸG á«îjQÉàdG §HGhôdG ¤EG kGÒ°ûe ,¬d

 á«YÉªàL’G äÉbÓ©dG ≥ªY ≈∏Y kGócDƒe ,øjó∏ÑdG

.Ú≤«≤°ûdG ÚÑ©°ûdG ™ªŒ »àdG

 ô≤°U  ‹É©e  √ö†M …òdG  AÉ≤∏dG  ∫ÓN iôLh

 á°ûbÉæe ,…OÉ–’G »æWƒdG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ¢TÉÑZ

 Ωóîj ÉÃ ∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G äGP ä’ÉéŸG RôHCG

.á≤£æŸG QÉgORGh øjó∏ÑdG ídÉ°üe

 á«îjQÉàdG Ö≤◊G ∫ƒM åjó◊G AÉ≤∏dG ∫hÉæJh

 øe  É¡≤«KƒJ  á«ªgCGh  á«fÉª o©dG  IQÉ°†ë∏d

 ÖàµdGh  á«ª∏©dG  çÉëHC’Gh  äÉ≤«≤ëàdG  ∫ÓN

 ¿hÉ©àdG ä’É› õjõ©J ¤EG áaÉ°VEG ,á«îjQÉàdG

 ‘ á«aÉ≤ãdGh á«ãëÑdGh á«ª∏©dG äÉ°ù°SDƒŸG ÚH

.øjó∏ÑdG

   2022 ø«ØXƒªdGh ø«∏eÉ©àªdG IOÉ©°S èFÉàf óªà©j óªëe øH ¿GóªM

záMÉ«°ù∏d øjƒ«≤dG ΩCG ≈≤à∏e{ äÉ«dÉ©a ¥Ó£fG ó¡°ûj øjƒ«≤dG ΩCG ó¡Y »dh

ábQÉ°ûdG á©eÉL AÉæeCG ¢ù∏ée ´ÉªàLG ¢SCGôàj »ª°SÉ≤dG óªMCG øH ¿É£∏°S

 ºgÉØJ »Jôcòe ™«bƒJ ó¡°ûj »ª°SÉ≤dG óªMCG øH ¿É£∏°S

 ƒaƒµdƒµ°S ó¡©eh ájóæµdG GhÉJhCG á©eÉL ™e ábQÉ°ûdG á©eÉéd

»°ShôdG É«LƒdƒæµàdGh Ωƒ∏©∏d

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 øH óªMCG øH ¿É£∏°S ï«°ûdG ƒª°S ó¡°T 

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

 AÉ©HQC’G  Ωƒj  ábQÉ°ûdG  á©eÉL  ¢ù«FQ

 á©eÉL  ÚH  ºgÉØJ  »Jôcòe  ™«bƒJ

 ájóæµdG GhÉJhCG á©eÉL øe πch ábQÉ°ûdG

 É«LƒdƒæµàdGh Ωƒ∏©∏d ƒaƒµdƒµ°S ó¡©eh

.á©eÉ÷ÉH √ƒª°S Öàµe ‘ ∂dPh ,»°ShôdG

 ábQÉ°ûdG á©eÉL ÚH ¤hC’G IôcòŸG ™bh

 ó«ªM  QƒàcódG  ,ájóæµdG  GhÉJhCG  á©eÉLh

 ,ábQÉ°ûdG  á©eÉL ôjóe ,»ª«©ædG  ∫ƒ›

 á©eÉL ¢ù«FQ ,âfƒeÒa ∑ÉL QƒàcódGh

 ¿hÉ©àH  IôcòŸG  »°†≤Jh  .GhÉJhCG

 øª°†àJ áØ∏àfl ä’É› ‘ Úà©eÉ÷G

 ¢SƒjQƒdÉµÑdG  äÉLQód  áÑ∏£dG  ∫OÉÑJ

 èeGôH  ‘ ¿hÉ©àdGh  ,É«∏©dG  äÉ°SGQódGh

 á«ª∏©dG äGQƒ°ûæŸG ∫OÉÑJh ,áÑ∏£dG ÖjQóJ

 äGô“DƒŸG  Qƒ°†Mh  ,á«ÁOÉcC’G  OGƒŸGh

 ‘  ¿hÉ©àdGh  ,πª©dG  ¢TQhh  äGhóædGh

 AÉ°†YCG ∫OÉÑJ ∫ÓN øe á«ãëÑdG øjOÉ«ŸG

 É«∏©dG äÉ°SGQódG áÑ∏Wh á«°ùjQóàdG áÄ«¡dG

 Iôcòe ™bhh .√GQƒàcódG ó©H Ée »ãMÉHh

 ábQÉ°ûdG  á©eÉL  ÚH  á«fÉãdG  ºgÉØàdG

 É«LƒdƒæµàdGh Ωƒ∏©∏d ƒaƒµdƒµ°S ó¡©eh

 »ª«©ædG ∫ƒ› ó«ªM QƒàcódG ,»°ShôdG

 Qóæ°ùµdCG  QƒàcódGh  ,á©eÉ÷G  ôjóe

 IôcòŸG ¢üæJh .ó¡©ŸG ¢ù«FQ ±ƒ°û«dƒc

 »ª∏©dG åëÑdG ‘ ¿hÉ©àdG ∫OÉÑJ ≈∏Y

 ∞∏àfl ‘ »YÉæ£°U’G AÉcòdG äÉ≤«Ñ£Jh

 á«ë°üdGh á«Ñ£dG äÉ°ü°üîàdGh øjOÉ«ŸG

 á«YÉªàL’G  äÉeóÿGh  á«°Sóæ¡dGh

 IOÉjQh »ª∏©dG ´GóHE’Gh QÉµàH’G øjOÉ«eh

.∫ÉªYC’G

 ¢ù∏ée ¢ù«FQ πÑ≤à°ùj ábQÉ°ûdG ºcÉM

»fÉª©dG iQƒ°ûdG

»HO áeƒµM »ØXƒeh »∏eÉ©àe IOÉ©°S äÉ°SGQO èFÉàf √OÉªàYG ∫ÓN »HO ó¡Y ‹h 

´ÉªàL’G ¬°SDhôJ ∫ÓN »ª°SÉ≤dG óªMCG øH ¿É£∏°S



:ΩGh-»ÑXƒHCG

 äÉ«dÉ©ØdG øe kGOóY »ÑXƒHCG áæjóe ájó∏H âª¶f

 âaó¡à°SG ,z»°û‰ kÉ©e{ ¿GƒæY â– á«°VÉjôdG

 ≥WÉæŸG  ‘  ™ªàéŸG  OGôaCGh  ¢SQGóŸG  ÜÓW

 õcôe øe πµd ‘Gô¨÷G ¥É£ædG  øª°V á©bGƒdG

 ájó∏H õcôeh ,íØ°üe ájó∏H õcôeh ,áÑKƒdG ájó∏H

 AÉcöûdG  øe  OóY  ™e  ¿hÉ©àdÉH  ,ójGR  áæjóe

.Ú«é«JGÎ°S’G

 »°ûŸG  á°VÉjQ  á°SQÉ‡  äÉ«dÉ©ØdG  ∫ÓN  ”h

 πÑb øe á«°VÉjôdG »°TÉªŸG øe OóY ‘ »YÉª÷G

 ≈∏Y ™ªàéŸG OGôaCGh ÜÓ£dG ™«é°ûàd ,ÚcQÉ°ûŸG

 º¡JÉ«M øe Aõéc á°VÉjôdG á°SQÉªÃ ΩÉªàg’G

 âæª°†J Éªc ,»°ûŸG á°VÉjQ kÉ°Uƒ°üN ,á«eƒ«dG

 á«ªgCG ∫ƒM ájƒYƒàdG ¢TQƒdG øe kGOóY äÉ«dÉ©ØdG

 á«fóÑdG  OôØdG  áë°üd  »°ûŸG  á°VÉjQ  á°SQÉ‡

 º¶f  ,ºàÿG  á°SQóe  ™e  ¿hÉ©àdÉHh  .á«°ùØædGh

 á≤jóM ‘ á«°VÉjQ á«dÉ©a áÑKƒdG ájó∏H õcôe

 º¡©«é°ûàd ™ªàéŸG OGôaCG áaÉc âaó¡à°SG ,ºàÿG

 Üƒ∏°SCG  É¡∏©Lh  »°ûŸG  á°VÉjQ  á°SQÉ‡  ≈∏Y

 á«Ø«≤ãJ  ájƒYƒJ  á°TQh  ò«ØæJ  ∂dòch  ,IÉ«M

 OôØdG  áë°U  ‘ ÉgQhOh  á°VÉjôdG  á«ªgCG  ∫ƒM

 ‘  ÜÓ£dG  ácQÉ°ûe  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  ,™ªàéŸGh

 .á«¡«aôJ á«°VÉjQ äÉ≤HÉ°ùe

 á«dÉ©a  íØ°üe  ájó∏H  õcôe  º¶f  ¬ÑfÉL  øe

 áWöûd  áeÉ©dG  IOÉ«≤dG  ™e  ¿hÉ©àdÉH  á«°VÉjQ

 É¡dÓN ” ,á°†HÉ≤dG π«LôH áYƒª›h »ÑXƒHCG

 á«ªgCÉH  ™ªàéŸG  OGôaCG  øe  ÚcQÉ°ûŸG  á«YƒJ

 ábÉ«∏dG ≈∏Y ®ÉØ◊G ‘ »°ûŸG á°VÉjQ á°SQÉ‡

.º°ùé∏d •É°ûædG IOÉ©à°SGh á«fóÑdG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

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

 Qƒ«fƒL  ¢ùÑjh  π‚GQƒ°S  áeÉîa  AÉ©HQC’G

 OÓÑdG Qhõj …òdG á≤jó°üdG h’ÉH ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ

.záeGóà°SÓd »ÑXƒHCG ´ƒÑ°SCGzQƒ°†◊ É«dÉM

 ‘ iôL …òdG  AÉ≤∏dG  ∫ÓN ¿ÉÑfÉ÷G åëHh

 ábGó°üdG  äÉbÓY  ..»ÑXƒHCG  ‘  ôëÑdG  öüb

 Égôjƒ£J  ¢Uôah  øjó∏ÑdG  ÚH  ¿hÉ©àdGh

 ájOÉ°üàb’Gh  ájƒªæàdG  ä’ÉéŸG  ‘  á°UÉN

.ádOÉÑàŸG Éª¡◊É°üe ≥≤ëj ÉÃ ájQÉªãà°S’Gh

 ¿ƒæëW ï«°ûdG ƒª°S..ôëÑdG öüb ¢ù∏› ö†M

 á≤£æe ‘ ºcÉ◊G πã‡ ¿É«¡f ∫BG óªfi øH

 ¿É«¡f ∫BG óªfi øH ∞«°S ï«°ûdG ƒª°Sh Ú©dG

 ÖFÉf  ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  ´Gõg  ï«°ûdG  ƒª°Sh

 »ÑX  ƒHCG  IQÉeE’  …ò«ØæàdG  ¢ù∏éŸG  ¢ù«FQ

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

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

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

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

 ƒ°†Y ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óeÉM ï«°ûdG ƒª°Sh

 ï«°ûdG ƒª°Sh »ÑXƒHCG IQÉeE’ …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG

 IQGOEG  ¢ù∏› ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG  ójGR  øH ódÉN

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

 ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  óªfi  øH  ódÉN  ï«°ûdG

 »ÑXƒHCG Öàµe ¢ù«FQ …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ƒ°†Y

 øH  óªfi øH  ÜÉjP  ï«°ûdG  ƒª°Sh  …ò«ØæàdG

 IQÉeE’ …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ƒ°†Y ¿É«¡f ∫BG ójGR

 øH  óªfi øH  ¿GóªM ï«°ûdG  ƒª°Sh  »ÑXƒHCG

 ÚdhDƒ°ùŸGh ñƒ«°ûdG øe OóYh ¿É«¡f ∫BG ójGR

.ÚæWGƒŸGh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 AÉ©HQC’G Ωƒj zˆG ¬¶ØM{ ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f

 ìÉàØdGóÑY áeÉîa √ÉNCG ôëÑdG öüb ¢ù∏› ‘

..á≤«≤°ûdG á«Hô©dG öüe ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ »°ù«°ùdG

 ó°TGQ øH ó«ªM ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U Qƒ°†ëH

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

 ìÉàØdG  óÑY  ¢ù«FôdG  ¬«NCG  ™e  √ƒª°S  ∫OÉÑJh

 È©J  »àdG  ájOƒdG  ájƒNC’G  åjOÉMC’G  »°ù«°ùdG

 øjó∏ÑdG  ™ªŒ  »àdG  äÉbÓ©dG  á«°Uƒ°üN  øY

 ¢ù°SCG øe ¬«∏Y óæà°ùJ Éeh É¡àfÉàeh Ú≤«≤°ûdG

.IƒNC’Gh áÑëŸG øe áî°SGQ

 ¿ƒæëW ï«°ûdG ƒª°S..ôëÑdG öüb ¢ù∏› ö†M

 á≤£æe  ‘  ºcÉ◊G  πã‡  ¿É«¡f  ∫BG  óªfi  øH

 ¿É«¡f ∫BG óªfi øH ∞«°S ï«°ûdG ƒª°Sh Ú©dG

 ¢ù«FQ ÖFÉf ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ´Gõg ï«°ûdG ƒª°Sh

 ƒª°S ≥jôØdGh »ÑXƒHCG IQÉeE’ …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG

 ¢ù«FQ  ÖFÉf  ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  ∞«°S  ï«°ûdG

 ï«°ûdG  ƒª°Sh  á«∏NGódG  ôjRh  AGQRƒdG  ¢ù∏›

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

 óeÉM ï«°ûdG ƒª°Sh á°SÉFôdG ¿GƒjO ôjRh AGQRƒdG

 …ò«ØæàdG  ¢ù∏éŸG  ƒ°†Y  ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH

 ∫BG ójGR øH ódÉN ï«°ûdG ƒª°Sh »ÑXƒHCG IQÉeE’

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

 óªfi øH ódÉN ï«°ûdG ƒª°Sh ºª¡dG ÜÉë°UC’

 ¢ù«FQ …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ƒ°†Y ¿É«¡f ∫BG ójGR øH

 øH ÜÉjP ï«°ûdG ƒª°Sh …ò«ØæàdG »ÑX ƒHCG Öàµe

 …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ƒ°†Y ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi

 óªfi øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°Sh »ÑXƒHCG IQÉeE’

 ÚdhDƒ°ùŸGh ñƒ«°ûdG øe OóYh ¿É«¡f ∫BG ójGR øH

.ÚæWGƒŸGh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 øH  óªfi  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ±É°†à°SG  

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

 ¬fGƒNEG  ™e kÉjQhÉ°ûJ kÉjƒNCG  AÉ≤d  AÉ©HQC’G  Ωƒj

 ádÓ÷G ÖMÉ°U .. øe πc á≤«≤°ûdG ∫hódG IOÉb

 ÖMÉ°Uh ¿ÉªY ¿É£∏°S ¥QÉW øH ºã«g ¿É£∏°ùdG

 πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ŸG ádÓ÷G

 øH º«“ ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh øjôëÑdG áµ∏‡

 ádÓ÷G ÖMÉ°Uh ô£b ádhO ÒeCG ÊÉK ∫BG óªM

 áµ∏ªŸG πgÉY Ú°ù◊G øH ÊÉãdG ˆG óÑY ∂∏ŸG

 »°ù«°ùdG ìÉàØdGóÑY áeÉîah á«ª°TÉ¡dG á«fOQC’G

. á≤«≤°ûdG á«Hô©dG öüe ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ

 IOÉ≤dG  √ó≤Y  …òdG  ``  …ƒNC’G  AÉ≤∏dG  ±ó¡jh

 QÉgOR’G { ¿GƒæY â– »ÑXƒHCG  áª°UÉ©dG ‘

 ¿hÉ©àdG ï«°SôJ ¤EG `  ̀{ á≤£æŸG ‘ QGô≤à°S’Gh

 ä’ÉéŸG ™«ªL ‘ á≤«≤°ûdG º¡dhO ÚH ¬≤«ª©Jh

 ‘  QGô≤à°S’Gh  QÉgOR’Gh  á«ªæàdG  ΩóîJ  »àdG

 ∑Î°ûŸG  πª©dG  øe  ójõe  ÈY  ∂dPh  á≤£æŸG

.»ª«∏bE’G πeÉµàdGh ¿hÉ©àdGh

 ájƒNC’G äÉbÓ©dG º¡FÉ≤d ∫ÓN IOÉ≤dG  åëHh

 ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG äGQÉ°ùe ∞∏àflh º¡dhO ÚH

 ΩóîJ  »àdG  ä’ÉéŸG  ™«ªL  ‘  ∑Î°ûŸG

 mójõÃ ¬«a º©æJ πÑ≤à°ùe ¤EG º¡Hƒ©°T äÉ©∏£J

.AÉNôdGh Ωó≤àdGh á«ªæàdG øe

 äGQƒ£àdGh  ÉjÉ°†≤dG  øe  kGOóY  Gƒ°Vô©à°SG  Éªc

 ∑Î°ûŸG  ΩÉªàg’G  πfi  á«dhódGh  á«ª«∏bE’G

 kÉ«°SÉ«°S  á≤£æŸG  Égó¡°ûJ  »àdG  äÉjóëàdGh

 ∞bGƒŸG  ≥«°ùæJ  á«ªgCGh  kÉjOÉ°üàbGh  kÉ«æeCGh

 πeÉ©àdG  ‘  ∑Î°ûŸG  »Hô©dG  πª©dG  õjõ©Jh

 ÌcCG πÑ≤à°ùe AÉæH πØµj ÉÃ äÉjóëàdG √òg ™e

.áaÉc á≤£æŸG Üƒ©°ûd kGQÉgORGh kGQGô≤à°SG

 ÚH  áî°SGôdG  á«îjQÉàdG  §HGhôdG  IOÉ≤dG  ócCGh

 ∫OÉÑàŸG ¢Uô◊Gh ,ä’ÉéŸG ∞∏àfl ‘ ,º¡dhO

 ôªà°ùŸG  ≥«°ùæàdGh  QhÉ°ûàdGh  π°UGƒàdG  ≈∏Y

.⁄É©dGh á≤£æŸG ‘ ä’ƒëàdG ∞∏àfl √ÉŒ

 QGô≤à°S’G  õjõ©àd  ácÎ°ûŸG  º¡àjDhQ  GhócCG  Éªc

 á«ªgCÉH ï°SGôdG º¡fÉÁEGh á≤£æŸG ‘ QÉgOR’Gh

 ..QÉgOR’Gh  á«ªæàdGh  AÉæÑdG  πLC’  π°UGƒàdG

 ø°ùM  óYGƒ≤H  ΩGõàd’G  á«ªgCG  ≈∏Y  øjOó°ûe

 ‘  πNóàdG  ΩóYh  IOÉ«°ùdG  ΩGÎMGh  QGƒ÷G

.á«∏NGódG ¿hDƒ°ûdG

 äÉcGöûdG AÉæHh ¿hÉ©àdG ¿CG ≈∏Y IOÉ≤dG Oó°Th

 ≈∏Yh  º¡dhO  ÚH  ájƒªæàdGh  ájOÉ°üàb’G

 »°SÉ°SC’G  πNóŸG  ƒg  áeÉY  »Hô©dG  iƒà°ùŸG

 Üƒ©°û∏d π°†aCG πÑ≤à°ùe ™æ°Uh á«ªæàdG ≥«≤ëàd

 ∞∏àfl  ‘  ä’ƒëàdÉH  êƒÁ  ⁄ÉY  πX  ‘

.ä’ÉéŸG
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 ø∏©J ôjƒ°üà∏d óªëe øH ¿GóªM IõFÉL

Iô°ûY á«fÉãdG É¡JQhO QhÉëe

 äGQÉeE’G øeCÉH ºFGódG É¡eGõàdG ócDƒJ IóëàªdG äÉj’ƒdG

 øe kÉ«ØJÉg k’É°üJG ≈≤∏àj ójGR øH óªëe

»µjôeC’G ¢ù«FôdG áÑFÉf

:ΩGh-»HO

 óªfi øH ¿GóªM IõFÉ÷ áeÉ©dG áfÉeC’G âæ∏YCG 

 øY »Fƒ°†dG ôjƒ°üà∏d á«dhódG Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH

 â– »JCÉJ  »àdGh  IöûY á«fÉãdG  É¡JQhO  QhÉfi

.z´ƒæàdG{ ¿GƒæY

 ΩÉ©dG ÚeC’G ådÉK øH áØ«∏N »∏Y IOÉ©°S ∫Ébh

 ôjƒ£J  ≈∏Y  ÉehO  πª©J  IõFÉ÷G  ¿EG  IõFÉé∏d

 É«©°S …QÉ¡ŸGh ‘ô©ŸG É¡fhõfl åjó–h É¡JGhOCG

 õjõ©Jh ôjƒ°üàdG áaÉ≤K öûf ‘ É¡àjDhQ ≥«≤ëàd

 qóeh  IQÉ°†◊G  áYÉæ°U  ‘  IQƒ°üdG  QhóH  »YƒdG

.Üƒ©°ûdG ÚH π°UGƒàdG Qƒ°ùL

 á«fÉãdG IQhódG ÉæbÓWEG ™e ¬fCG ådÉK øHG ±É°VCGh

 πª–h ∫DhÉØàH ‘É≤ãdGh »æØdG ó¡°ûª∏d ô¶æf IöûY

 Ö«dÉ°SCÉH ájƒdhC’G äGP ÉjÉ°†≤dG ¢VôY á«dhDƒ°ùŸ

 ™e πYÉØàdGh π°UGƒàdG IOƒL ≈∏Y ®ÉØë∏d á°ShQóe

.⁄É©dG ∫ƒM øjQƒ°üŸG äÉ©ªà›

 z»ªbôdG  øØdG{ Qƒfi øY ådÉK  øHG  ∞°ûc Éªc

 äGP πFÉ°SôdG ÜÉë°UC’ ájöüH á°Uôa √ÈàYG …òdG

 á©Ñ°ûe ∫ÉªYCG Ëó≤J º¡æµÁ å«M áØãµª`dG ÊÉ©ŸG

 Rõ©J á«ªbQ äÓ«µ°ûJ ∫ÓN øe ä’’ódGh ÊÉ©ŸÉH

.»æØdG πª©dG Iôµa ÒKCÉJ

 øe  á«ŸÉ©dG  çGóMC’G  äGóéà°ùe  ¿CG  ¤EG  QÉ°TCGh

 ÉjÉ°†≤dG ÚH äÉjƒdhC’G Ö«JÎd á°ù«FôdG äÉcôëŸG

 ‘É≤ãdGh q»æØdG øjó«©°üdG ≈∏Y Qƒ¡ªé∏d á∏ZÉ°ûdG

 IõFÉ÷G  AÉæeCG  ¢ù∏›  QÉàNG  ≥∏£æ oª`dG  Gòg  øe

 ≈∏Y  áë∏e  á«aÉ≤Kh  ájôµa  IQhö†c  z´ƒæàdG{

 CGóÑŸh »°ûjÉ©àdG ôµØ∏d á«°VQCÉch »ŸÉ©dG ó¡°ûŸG

 ≈∏Y  ±ÓàN’G  ôjó≤Jh  ôNB’G  ∫ƒÑbh  íeÉ°ùàdG

 AÉ≤JQÓd  É¡àbÉW  πeÉµH  ÉgQhO  Ö©∏J  ¿CG  ¿ƒæØdG

 IOÉ°† oŸG äGhOC’G á¡LGƒeh …öûÑdG ∫É°üJ’G IOƒéH

 ájöüæ©dGh ±qô£àdÉc …QÉ°†◊G π°UGƒàdG QÉgOR’

.ÉgÒZh

 ∞dCG  120 É¡àª«b  ≠∏ÑJ  iÈµdG  IõFÉ÷G  ¿CG  ôcòj

 íÑ°UCG å«M áMƒàØe IõFÉL »gh »µjôeCG Q’hO

 IõFÉ÷ÉH IõFÉØdG IQƒ°üdG QÉ«àNG ÚªµëŸG ¿ÉµeEÉH

 áMhô£ŸG  QhÉëŸG  øe  Qƒfi  …CG  øe  iÈµdG

 …òdG  õcôŸG  Gòg  ≈∏Y  á°ùaÉæŸG  ¥É£æd  É©«°SƒJ

.™«ª÷G ¬°UÉæàb’ íª£j

 ∞∏e{ Qƒfi ‹GƒàdG ≈∏Y ™HÉ°ùdG ΩÉ©∏d ôªà°ùjh

 á«°ü°ü≤dG äÉfÉµeE’G ÉLôîà°ùeh GÈàfl zQƒ°üe

 QƒëŸG  ≈≤Ñ«d  ájOöùdG  äGQó≤dGh  Qƒ°üŸG  iód

 áaöüdG á«YGóHE’G ájô◊G áMÉ°ùe ádõæÃ zΩÉ©dG{

 πc ôëÑj å«M ÖdGƒ≤dGh ôWC’G ™«ªL öùµJ »àdG

 ⁄ »àdG ÅaGôŸG Éaó¡à°ùe á°UÉÿG ¬àYöTCÉH Qƒ°üe

 Oƒ°SC’Gh ¢†«HC’G Úfƒ∏dÉH kAGƒ°S √Gƒ°S óMCG É¡Ø°ûàµj

.πeÉµdG ¿GƒdC’G ∞«W ∫ÓN øe hCG

 ¢SOÉ°ùdG  Qƒ¡¶dG  IöûY  á«fÉãdG  IQhódG  ó¡°ûJh

 ´Éæ°U IõFÉL{ Éªg á°UÉÿG õFGƒ÷G ‘ ÚàÄØd

 á«°üî°ûdG  IõFÉLzh  z‘GôZƒJƒØdG  iƒàëŸG

 ±ó¡à°ùJ å«M zIóYGƒdG á«aGôZƒJƒØdG á°ù°SDƒŸG..

 ÚLhôŸGh ÚfhóŸGh øjöTÉædGh øjQôëŸG ¤hC’G

 ÊhÎµdE’G.. ´ƒÑ£ŸG ‘GôZƒJƒØdG iƒàëŸG ´Éæ°Uh

 ÜÉë°UCGh ¢Sƒª∏ŸGh í°VGƒdG »HÉéjE’G ÒKCÉàdG hP

 ‘ âª¡°SCGh É«aGôZƒJƒØdG  ⁄ÉY âæZCG  mäÉ°ù°SDƒ oe

 kÉ°†jCG É¡«a πNójh Ωƒ«dG ¬«∏Y ƒg Ée ¤EG ¬dƒ°Uh

.¿hôKDƒŸG äÉYGÎN’Gh çÉëHC’G ÜÉë°UCG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ∫BG  ójGR  øH óªfi ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ≈≤∏J 

 kÉ«ØJÉg k’É°üJG zˆG ¬¶ØM{ ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f

 IóëàŸG äÉj’ƒdG ¢ù«FQ áÑFÉf ¢ùjQÉg ’ÉeÉc øe

 ÉgOÓH  ΩGõàdG  ¬dÓN  äócCG  ,á≤jó°üdG  á«µjôeC’G

 ‘ IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhO  øeCÉH  ºFGódG

 ∞dÉëàdGh ábGó°üdG ábÓYh á«æeC’G ácGöûdG QÉWEG

 iôcòdG  áÑ°SÉæÃ  ∂dPh  ,øjó∏ÑdG  ÚH  á«îjQÉàdG

 ¢†©H ≈∏Y á«Kƒ◊G á«HÉgQE’G äGAGóàYÓd ¤hC’G

 ∫ÓN äGQÉeE’G ádhO ‘ á«fóŸG äBÉ°ûæŸGh ™bGƒŸG

.»°VÉŸG ΩÉ©dG

 ô“Dƒe  äGQÉeE’G  ádhO  áaÉ°†à°S’  Égôµ°T  âeóbh

 ¿CÉ°ûH ájQÉWE’G IóëàŸG ·C’G á«bÉØJG ‘ ±GôWC’G

.{ 28 Üƒc { ñÉæŸG Ò¨J

 øjó∏ÑdG ÚH á«FÉæãdG äÉbÓ©dG ¤EG ∫É°üJ’G ¥ô£Jh

 ∞∏àfl ‘ É¡à«ªæJh Égõjõ©J πÑ°Sh Ú≤jó°üdG

 á«dhódGh á«ª«∏bE’G ÉjÉ°†≤dG ¤EG áaÉ°VEG ä’ÉéŸG

 äGóéà°ùŸG É¡àeó≤e ‘h ∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G πfi

.§°ShC’G ¥öûdGh »Hô©dG è«∏ÿG »à≤£æe ‘

 ∫É°üJ’G ∫ÓN »cÒeC’G ¢ù«FôdG áÑFÉfh √ƒª°S ócCGh

 äÉbÓ©dG õjõ©J ≈∏Y ∑Î°ûŸG ¢Uô◊G ,»ØJÉ¡dG

 ∫ƒM ôªà°ùŸG QhÉ°ûàdGh ,øjó∏ÑdG ÚH á«é«JGÎ°SE’G

.⁄É©dGh á≤£æŸG ‘ äGQƒ£àdG

á«°VÉjQ äÉ«dÉ©a º¶æJ »ÑXƒHCG áæjóe ájó∏H

h’ÉH ¢ù«FQ πÑ≤à°ùj ádhódG ¢ù«FQ…ô°üªdG ¢ù«FôdG πÑ≤à°ùj ádhódG ¢ù«FQ

h’ÉH ¢ù«FQ ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN ádhódG ¢ù«FQ…öüŸG ¢ù«FôdG ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN ádhódG ¢ù«FQ

 áØ∏àîªdG ¿hÉ©àdG ä’ÉéªH AÉ≤JQ’G πÑ°S ¿ÉãëÑj ¿Éà°ùNGRÉc ¢ù«FQh ó°TGQ øH óªëe
:ΩGh-»HO

 óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U πÑ≤à°SG 

 ádhódG ¢ù«FQ ÖFÉf Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH

 »HO  ºcÉM  AGQRƒdG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ

 äQÉeƒL º°SÉb áeÉîa ,“ˆG √ÉYQ”
 ¿Éà°ùNGRÉc ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ ,∞«jÉcƒJ

 ‘  ôëÑdG  öüb  ‘ ∂dPh  ,á≤jó°üdG

.»HO

 ∞«jÉcƒJ º°SÉb áeÉîØH √ƒª°S Ö qMQh

 π¡à°ùe  ‘  ∂dPh  ≥aGôŸG  óaƒdGh

 äÉbÓ©dG πª› ¢Vô©à°SG …òdG AÉ≤∏dG

 »HÉéjEG Qƒ£J øe √ó¡°ûJ Éeh á«FÉæãdG

 »àdG ájƒ≤dG ábGó°üdG §HGhQ Aƒ°V ‘

 áÑZôdGh  ,øjó∏ÑdG  ÚH  â©ªL ÉŸÉW

 ¿hÉ©àdG ä’ÉéÃ AÉ≤JQ’G ‘ ácÎ°ûŸG

 äÉMƒª£dG  ÖcGƒj  ÉÃ  áØ∏àîŸG

 ídÉ°üe  Ωóîjh  ,Úàdhó∏d  ájƒªæàdG

 ≈∏Y  Éª«°S’  ,Ú≤jó°üdG  ÚÑ©°ûdG

 …QÉªãà°S’Gh …QÉéàdG ∫OÉÑàdG ó«©°U

 ä’É› ‘ ¿hÉ©àdG ∂dòc ,»MÉ«°ùdGh

 Ωƒ∏Yh IOóéàŸG ábÉ£dGh É«LƒdƒæµàdG

.πÑ≤à°ùŸG

 ≈∏Y äGóéà°ùŸG RôHCG  AÉ≤∏dG  ∫hÉæJh

 OóYh  á«dhódGh  á«ª«∏bE’G  ÚàMÉ°ùdG

 ,∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G πfi ÉjÉ°†≤dG øe

 ôWCG π«©ØJ á«ªgCG ≈∏Y ó«cCÉàdG ” å«M

 QGôbEG πØµj ÉÃ ‹hódG ¿hÉ©à∏d ádÉ©a

 ΩÓ°ùdG  ÜÉÑ°SCG  öûfh  øeC’G  äÉeƒ≤e

 ¬Hƒ©°T íæeh ,⁄É©dG ∫ƒM QGô≤à°S’Gh

 á«ªæàH  º©æJ  ¿CG  ‘  áfRGƒàe  kÉ°Uôa

.πÑ≤à°ùª∏d º¡JÉ©∏£J ºYóJ áeGóà°ùe

 øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ócCGh

 äGQÉeE’G ádhO ¢UôM Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ

 á«é«JGÎ°S’G ácGöûdÉH AÉ≤JQ’G ≈∏Y

 kÉ°ù«°SCÉJ  ¿Éà°ùNGRÉc  ájQƒ¡ªL  ™e

 áª¡e  πMGôe  øe  ¬H  äôe  Ée  ≈∏Y

 ≈∏Yh  ,á«°VÉŸG  Oƒ≤©dG  QGóe  ≈∏Y

 ΩGÎM’Gh  ºgÉØàdG  øe  ï°SGQ  ¢SÉ°SCG

 iDhôdG  ≥aGƒJh  ,ÚdOÉÑàŸG  ôjó≤àdGh

 äGQÉ°ùe ôjƒ£Jh ±É°ûàcG á«ªgCG ∫ƒM

 ácGöûdG  √òg  ºYóJ  ¿hÉ©à∏d  IójóL

 ≈∏Y õ«cÎdG ™e á∏Ñ≤ŸG á∏MôŸG ∫ÓN

.á«∏Ñ≤à°ùŸG ä’ÉéŸG

 äGQÉeE’G ádhO »©°S ¤EG √ƒª°S QÉ°TCGh

 á«ªæàdG ä’É› ‘ ¿hÉ©àdG õjõ©J ¤EG

 IOóéàŸGh áØ«¶ædG ábÉ£dGh áeGóà°ùŸG

 É«LƒdƒæµàdGh  AÉ°†ØdG  ±É°ûµà°SGh

 øeh  ájƒ«◊G  äÉYÉ£≤dG  ¤EG  áaÉ°VEG

 ,QÉªãà°S’Gh áMÉ«°ùdGh IQÉéàdG É¡ªgCG

 º¡°ùJ ôWCG OÉéjEG øe ∂dP ¬«Yóà°ùj Éeh

 äGÈÿGh  äGQÉjõdG  ∫OÉÑJ  IOÉjR  ‘

 øe  ójõŸG  ±É°ûàc’  ÚÑfÉ÷G  ÚH

 ‘ É¡æe IOÉØà°S’G øµÁ »àdG ¢UôØdG

.±ó¡dG Gòg ≥«≤–

 º°SÉb  áeÉîa  ÜôYCG  ,¬ÑfÉL  øe

 √OÓH  ôjó≤J  øY  ∞«jÉcƒJ  äQÉeƒL

 káeƒµMh  kIOÉ«b  ,äGQÉeE’G  ádhód

 QGhOCG  øe  ¬H  ™∏£°†J  Éeh  ,kÉÑ©°Th

 øjó«©°üdG  ≈∏Y  IôKDƒe  á«HÉéjEG

 áfÉµe øe É¡d ÉÃ ,‹hódGh »ª«∏bE’G

 ó«©°üdG  ≈∏Y  AGƒ°S  »Yƒf  π≤Kh

 ‘ô©ŸG hCG …OÉ°üàb’G hCG »°SÉeƒ∏HódG

 á«∏Ñ≤à°ùŸG ájDhôdÉH kÉgƒæe ,‘É≤ãdGh

 πª©J »àdGh äGQÉeE’G ádhód áMƒª£dG

 iòàëj êPƒ‰ Ëó≤J ≈∏Y É¡dÓN øe

 á«ªæàdG  ä’É›  ∞∏àfl  ‘  ¬H

 ¿Éà°ùNGRÉc  RGõàYG  kGócDƒe  ,ôjƒ£àdGh

 ácGöûdGh  ¿hÉ©àdGh  ábGó°üdG  §HGhôH

 ™ªŒ »àdG  á«eÉæàŸG  á«é«JGÎ°S’G

 òNC’G  ≈∏Y  √OÓH  ¢UôMh  ,øjó∏ÑdG

 ™°ShCG ôWCG øª°Vh IójóL ¥ÉaBG ¤EG É¡H

 ácÎ°ûŸG  ídÉ°üŸG  ΩóîJ  πª°TCGh

.Ú≤jó°üdG ÚÑ©°û∏d

 øH  óªMCG  ï«°ûdG  ƒª°S  AÉ≤∏dG  ö†M

 ¿GÒ£dG áÄ«g ¢ù«FQ ,Ωƒàµe ∫BG ó«©°S

 ≈∏YC’G  ¢ù«FôdG  »HO  ‘  ÊóŸG

 ƒª°Sh  ,äGQÉeE’G  ¿GÒW  áYƒªéŸ

 ∫BG  ó°TGQ  øH  óªfi øH  óªMCG  ï«°ûdG

 ,ΩÓYEÓd  »HO ¢ù∏› ¢ù«FQ  ,Ωƒàµe

 øH  óªfi øH Qƒ°üæe ï«°ûdG  ƒª°Sh

 »HO  ¢ù∏› ¢ù«FQ  ,Ωƒàµe ∫BG  ó°TGQ

 QÉÑch  AGQRƒdG  øe  OóYh  ,»°VÉjôdG

.ÚdhDƒ°ùŸG

 ¿OQC’Gh ¿hÉ©àdG ∫hO IOÉb øe OóY ¬fGƒNEG ™e kÉjQhÉ°ûJ kÉjƒNCG kAÉ≤d ∞«°†à°ùj ádhódG ¢ù«FQ

»ÑXƒHCG »a ô°üeh

»ÑXƒHCG ‘ öüeh ¿OQC’Gh ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hO IOÉb ¬fGƒNEG ™e ¬FÉ≤d ∫ÓN ádhódG ¢ù«FQ

 ¿Éà°ùNGRÉc ¢ù«FQ ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN ó°TGQ øH óªfi
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دبي-الوحدة:

 زار فخامــة يون ســوك يول، رئيــس جمهورية 
كوريا الصديقة، يوم الثالثاء "متحف املستقبل" يف 
دبي، حيث كان يف استقبال فخامته والوفد املرافق، 
سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة 
دبي للطريان املدني الرئيس األعىل ملجموعة طريان 

اإلمارات، وعدد من املسؤولني الحكوميني.
واطلع فخامة يون ســوك يول عىل مختلف أقسام 
النوعية  واملبادرات  املبتكرة  التجارب  وأبرز  املتحف 
التــي تحتويها األيقونــة املعماريــة العاملية التي 
تشكل مقراً ملؤسسات استرشاف املستقبل الدولية، 
لدعم خــراء ومصممي الحلول  ومركــزاً معرفياً 
تهم  التي  القطاعات  مختلف  يف  املبتكرة  املستقبلية 

مجتمعات العالم.
وجاءت الزيارة ملتحف املستقبل ضمن زيارة الدولة 
التــي قام بها فخامة رئيــس جمهورية كوريا إىل 
دولة اإلمارات برفقة وفد رفيع املستوى ضّم عدداً 
تعزيز عالقات  بهدف  املسؤولني  الوزراء وكبار  من 

البلدين. التعاون والرشاكة االسرتاتيجية بني 
ملتحف  زيارته  خالل  يول  سوك  يون  فخامة  وألقى 
املســتقبل كلمة أكــد فيها أهميــة تعزيز الجهود 
التحديات  مختلــف  ملواجهة  الدولية  والــرشاكات 
العاملية باالعتماد عىل التكنولوجيا والعلوم، مشرياً 
إىل أن الرشاكــة االســرتاتيجية بني بــالده ودولة 

اإلمارات ستشــهد املزيد من التقــدم خالل الفرتة 
القادمة عىل مختلف األصعدة.

العالم  ُيلهم  املســتقبل"  إن "متحف  وقال فخامته 
لبنــاء غٍد أفضــل للبرشية، ويقــدم رؤية جديدة 
ملواجهة  املشرتك  العمل  أهمية  مؤكداً  للمســتقبل، 
التحديــات عــر التوظيــف الصحيــح لقطاعات 
التكنولوجيا التي تشــهد تســارعاً كبرياً بما يعود 

باألثر اإليجابي عىل املجتمعات ويحقق تطلعاتها.
أن  رؤيتها  اإلمارات  دولة  نتشــارك مع   " وأضاف 
الرئييس  الــدور  املســتقبل يمكن تصميمــه، وأن 
تحســني  يف  املســاهمة  هو  والتكنولوجيا  للعلوم 
بها.  نؤمن  التي  اإلنســانية  القيم  وترسيخ  حياتنا 
نســهم  أن  الجهود  تضافر  خالل  من  وســنتمكن 
املناخي  التغري  مثل  التحديات  ملختلف  حلول  بإيجاد 
وغريهــا من القضايا امللحة األخــرى التي تواجه 

البرشية".
إىل ذلك، شهد فخامة رئيس جمهورية كوريا جلسة 
العلوم  دور  أهميــة  عىل  الضوء  ســلطت  حوارية 
التعاون  وفــرص  البرشية  واالبتكار يف مســتقبل 
املســتقبلية بني دولة اإلمارات وجمهورية كوريا، 
شــارك فيها معايل تشــو كيونج هو، نائب رئيس 
مجلس الــوزراء وزير املالية واالقتصاد، ومعايل يل 
جونــغ هو، وزير العلــوم وتكنولوجيا املعلومات 
يوسف  بنت  ســارة  ومعايل  كوريا،  يف  واالتصاالت 
األمريي، وزيرة دولــة للتعليم العام والتكنولوجيا 

املتقدمــة، والدكتــور راي جونســون، الرئيــس 
التنفيذي ملعهد االبتكار التكنولوجي و"أســباير"، 
ليندا جي ميلز، نائب رئيس جامعة  والروفيسورة 
وريتشارد  األمريكية،  املتحدة  الواليات  يف  نيويورك 
هيمــس، الخبــري املســتقبيل ومؤســس "مركز 
القرقاوي، مدير  الجلســة سعيد  وأدار  املستقبل"، 

أكاديمية دبي للمستقبل.
التاريخية دليــالً عىل توافق  الزيــارة  وتعد هــذه 
الرؤى بني البلدين والقائمة عىل نرش قيم التسامح 
والسالم والتعاون واإليمان بأهمية تخيل وتصميم 
املستقبل واالستعداد له بشكل استباقي، واملشاركة 

اإليجابية يف تقدم مسرية الحضارة اإلنسانية.
دولة  بني  الراسخة  االســرتاتيجية  الرشاكة  وتمتد 
اإلمارات وجمهورية كوريا الصديقة لعقود طويلة 
املشرتك يف مختلف  التعاون  تعززت خاللها عالقات 
والعلمية  واالقتصاديــة  الحكوميــة  القطاعــات 
بناء  عىل  تركيزها  بفضــل  والتي،  والتكنولوجية، 
نموذج عرصي للعالقــات بني الدول والرتكيز عىل 
التعاون الفاعل، أثمرت الكثري من اإلنجازات املهمة 
املميزة، خاصة فيما  املحطــات  بالعديد من  ومرت 
يتعلق بقطاع الفضاء الذي شكل أحد أبرز مجاالت 
التعاون بني البلدين، بما يف ذلك مرشوع "دبي سات 
1" الذي تم تطويره من قبل علماء ومهندسني من 
العام  دولة اإلمارات وجمهورية كوريا وإطالقه يف 

.2009
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اأخبار الوطن 5

اأبوظبي-وام:

 اســتقبل معايل أحمد بن عــيل الصايغ، وزير دولة، 
مملكة  وزراء  رئيس  ســوفاليني،  ســياويس  معايل 
تونغا، يف ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدويل 
اإلمارات  دولة  إىل  زيارتــه  أبوظبي وذلــك ضمن  يف 

لحضور أسبوع أبوظبي لالستدامة.
وتم خالل اللقاء بحث ســبل تعزيز العالقات الثنائية 
بني دولــة اإلمارات ومملكة تونغــا، وناقش معايل 
ذات  امللفات  مــن  عدداً  ســوفاليني  ومعايل  الصايغ 
االهتمام املشــرتك، وسبل تنمية التعاون بني البلدين 

يف قطاعي الطاقة املتجددة وملف التغري املناخي.
اإلمارات حريصة  أّن دولة  إىل  الصايغ  وأشــار معايل 
عــىل توطيد العالقات مع مملكة تونغا، مشــرياً إىل 
وجود العديد من الفرص لتعزيز التعاون بني البلدين 

يف مختلف املجاالت.
اإلمارات ســرتكز خالل  أّن دولة  كما أوضح معاليه 
رئاســتها للدورة الثامنة والعرشين ملؤتمر األطراف 
يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشــأن تغري املناخ 
)COP28( عىل مواجهة أبرز التحديات التي تواجه 
ضمان  عىل  الجماعي  العمــل  وتعّزز  املناخي،  العمل 
اســتدامة البيئة، وأّكد أن دولــة اإلمارات تتطلع إىل 
التعــاون مع املجتمع الدويل للحد من آثار تغري املناخ 
تأثري عىل جهود  له من  امللف ملــا  لهذا  وإيجاد حلول 

تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
من جانبه، أكد معايل ســوفاليني عىل اهتمام مملكة 
تونغا بتوطيد سبل تعزيز التعاون الثنائي يف املجاالت 
ذات االهتمام املشــرتك وبما يخدم املصالح املشرتكة 

للبلدين الصديقني عىل مختلف الصعد.
يف  اإلمارات  لدولــة  بالده  دعم  عــن  معاليه  وأعرب 
اســتضافة مؤتمــر األطــراف )COP28(، مثمناً 
املؤّثر، ومشــــيداً  القطــاع  مســاهماتها يف هــذا 
الصعيدين  عــىل  وحضورها  الدولــة  بمكانــــــة 

اإلقليمي والعاملي.

ال�صايغ يبحث مع رئي�س 
تعزي��ز  تونغ��ا  مملك��ة  وزراء 

العالقات الثنائية

راأ�س اخليمة-الوحدة:

املوحدة  املروريــة  للحملة  تنفيــًذا 
املروري  املجلس  أطلقها  التي  األوىل 
الدولة  مســتوى  عــىل  االتحــادي 
وتماشياً مع توجيهات سعادة اللواء 
عيل عبد الله بن علوان النعيمي قائد 
عــام رشطة رأس الخيمة دشــنت 
 « حملة  والدوريــات  املــرور  إدارة 
الدراجات  ملستخدمي  اآلمنة  القيادة 
الغري مرخصة  الدراجات  » لضبــط 
املرورية يف  الســالمة  بمــا يعــزز 
وقوع  من  ويحــد  اإلمارة  طرقات 
الحوادث التي تحصد أرواح األبرياء.

وقــال العميد أحمد الصــم النقبي 
والدوريــات  املــرور  إدارة  مديــر 
فريــق  رئيــس  الخيمــة  بــرأس 
يف  املروريــة  والثقافــة  التوعيــة 
املجلس املــروري االتحادي أن هذه 
املناطق  كافة  ستشمل  التي  الحملة 
الجغرايف  النطــاق  ضمن  الواقعــة 
شهر  ملدة  ستتواصل  الخيمة  لرأس 
الغري  الدراجات  وتســتهدف  كامل 
والتي ال تحمــل لوحات  مســجلة 

إىل جانب  ثبوتيــة  أوراق  أو  أرقــام 
الشــرتاطات  تفتقر  التي  الدراجات 
للقواعد  واملخالفة  والسالمة  األمن 
املروريــة  والقوانــني  واألنظمــة 

املعمول بها يف الدولة .
ودعــا العميــد النقبــي أصحــاب 
الدراجــات املخالفــة عىل تســوية 
أصحاب  داعيا   ، القانونية  أوضاعها 
الدراجــات غــري املســجلة وغــري 

املرخصــة إىل التوجه ملراكز الخدمة 
قيادتها  وعدم  وتسجيلها  لفحصها 
إال بعد الحصول عىل رخصة القيادة 
لقيادتها لإلســهام يف  التي تخولهم 
الحفاظ  يف  الرشطــة  جهود  إنجاح 
الطرقــات  وســالمة  أمــن  عــىل 
ومســتخدميها وعىل حيــاة قائدي 
أنفســهم وتاليف  الدراجــات  هــذه 

تعريض سالمتهم للخطر .

�سرطة راأ�س الخيمة تطلق حملة �سبط الدراجات 
غير المرخ�سة

دبي-الوحدة:

ووقاية  الصحــة  وزارة  حصدت 
البالتينية  الفئــة  جائزة  املجتمع 
عن أفضــل موقع إلكرتوني لعام 
2022، ضمن جوائز "ذا جلوبال 
 The GlObal إكســلنس"، 
 )ExcEllEncE )Gx
بدراســة  واملعنية  العاملي،  للتميز 
يف  املمارســات  أفضــل  وإبــراز 
املواقع  وتصميــم  تطوير  مجال 
التــي تضيف قيمة  اإللكرتونيــة 
تقديراً  وذلك  وأفــراده،  للمجتمع 
يوفرها  التــي  الرقمية  للحلــول 
املوقع وما يتميز به من تناســق 
وفقاً  وأيقوناته  ألوانه  يف  وتناغم 
واملؤسسية  املرئية  الهوية  ملعايري 
املعلومات  إىل  والوصول  للوزارة، 
بطريقة سهلة ورسيعة فضالً عن 

توافر املحتوى بعدة لغات.
ُتنظم  التي  الجائزة،  وتســتهدف 
باألعمال  االحتفاء  سنوي،  بشكل 
مجال  يف  العالــم  حول  املتميــزة 
جاء  حيث  املعلومات،  تكنولوجيا 

بهذه  للفوز  الوزارة  موقع  اختيار 
محاور  عــدة  عىل  بناء  الجائــزة 
أبرزهــا، التصميم الذي يركز عىل 
املســتخدم،  وواجهة  املتعاملني، 
والوظائف،  واالبتكار،  واملحتوى، 

وامليزات ذات القيمة املضافة.
ســعادة  أعرب  الســياق  هذا  ويف 
أحمد عيل الدشــتي وكيل الوزارة 
املساعد لقطاع الخدمات املساندة، 
لجنة  باختيــار  االعتــزاز  عــن 
ومنحه  الــوزارة  ملوقع  التحكيم 
موقع  كأفضل  البالتينية  الجائزة 

مــن   2022 لعــام  إلكرتونــي 
لنيل  تقدمــت  التي  املواقــع  بني 
عاملياً  تقديــراً  يعد  مــا  الجائزة، 
يف  وتميزهــا  الــوزارة  لجهــود 
وتوظيف  الرقمي  التحول  مسرية 
التقنيــات الذكية يف تعزيز كفاءة 
وجودة خدماتها، وذلك تجســيداً 
يف  الحكيمة  القيــادة  لتوجيهات 
رقمية  خدمات  منظومة  إرســاء 
وتوفر  املتعاملني  تسعد  متكاملة 
املســتدامة  الخدمات  أفضل  لهم 

واملبتكرة. 

وزارة ال�سحة تفوز بجائزة عالمية من الفئة »البالتينية« 
عن اأف�سل موقع اإلكتروني 

الرئي�س الكوري: متحف الم�س��تقبل ُيلهم العالم لبناء 
غٍد اأف�سل للب�سرية  

ابوظبي-وام:

 تشــارك حكومــة الفجرية يف 
الــدورة الـ15 للقمــة العاملية 
لطاقة املســتقبل ضمن أسبوع 
أبوظبــي لالســتدامة بهــدف 
تعزيز مسرية التنمية املستدامة 
اإلمــارات والعمل عىل  يف دولة 
العاملية  املمارسات  افضل  تبني 

وتشجيع االبتكار .
الفجرية  بلديــة  وتســتعرض 
التنموية  مشــاريعها  أحــدث 
لتوفري بيئة مســتدامة وتقديم 
أفضــل الخدمــات , كمرشوع 
التي  و  زايد  بــن  محمد  مدينة 
يف  مســتدامة  مدينة  أول  تعتر 
إمارة الفجرية , وتم تنفيذ عدد 
البيئية  االستدامة  مشاريع  من 
تركيــب  مثــل  واالجتماعيــة 
الشبكة املتكاملة لترصيف مياه 
االمطــار وحمايــة املدينة من 
لزراعة  باإلضافة  الفيضانــات 
مسطحات خرضاء يف مساحات 

واسعة من املدينة .
نظام  البلدية  تســتعرض  كما 
اإلدارة املتكاملة ملخلفات زيوت 
و  الطعام  وشــحوم  الطهــي 
أفضل  إتباع  إىل  املرشوع  يهدف 

لتجميع  العامليــة  املمارســات 
املســتعملة  الطهــي  زيــوت 
وإعــادة  الطعــام  وشــحوم 
البيئة  عــىل  حفاظاً  تدويرهــا 
الوعي  ونرش  العامة،  والصحة 
التخلــص  بــرضورة  البيئــي 
الســليم منهــا للحفــاظ عىل 
إضافًة  لإلمارة،  التحتية  البنية 

املنشــآت  بيئة  عىل  الحفاظ  إىل 
العاملية،  للمعايري  الغذائية وفقاً 
ونقلها  تجميعهــا  عــر  وذلك 
ومعالجتهــا بشــكٍل صحيح , 
مرشوع  البلدية  تستعرض  كما 
والذي  للسماد  الفجرية  مصنع 
خالل  من  البيئة  لحماية  يهدف 
يقوم  فيما  املــوارد  اســتعادة 

طبيعي  ســماد  بإنتاج  املصنع 
االستخدام  سهل  التدوير  معاد 

غني باملواد املفيدة للرتبة.
مؤسســة  تشــارك  كمــا 
يف  الطبيعية  للمــوارد  الفجرية 
لإلســتدامة  ابوظبي  اســبوع 
ابــرز خدماتها  , مســتعرضة 
الذكي  التحّول  ملسرية  املواءمة 

حيث   , املســتدام  واملســتقبل 
املنصة  لــزوار  الفرصة  تتيــح 
االفرتايض  العالم  تجربة  بعيش 
 ) ار  يف   ( لبس نظارة  من خالل 
والتي من خاللها يمكن اإلطالع 
عــىل مختر االبتــكار األول يف 
فيه  التجول  و  الفجــرية  إمارة 
افرتاضيــا والتفاعل مع الرجل 

اآليل )الروبوت سيدرا(.
كمــا تســتعرض عــن طريق 
تقريــر  الرشيطيــة  الشــفرة 
إىل  يهــدف  الــذي  االســتدامة 
املؤسســة  بجهود  التعريــف 
االســتدامة  مســرية  تعزيز  يف 
البيئيــة  جوانبهــا  بمختلــف 
واالقتصاديــة،  واالجتماعيــة 

من خــالل االعتماد عىل أفضل 
العامليــة وتبّنــي  املمارســات 
ومتكاملة  مســتدامة  أنظمــة 
ذات  خدمــات  توفري  تراعــي 
تلبي تطلعــات كافة  قيمــة و 
املعنيــني باالضافــة إىل عرض 
األول  التعديني  االستثمار  دليل 
الثالثة  بالنســخة  اإلمــارة  يف 

املستحدثة .
املبنى  واســتعرضت املؤسسة, 
والذي  للمؤسسة  التابع  الذكي 
تقنيات  انشــاؤه باستخدام  تم 
الجيل القادم يف البنية التحتية و 
البناء األخرض  اشرتاطات نظام 
يتفــرد  حيــث  واالســتدامة 
عىل  والقدرة  والتكيف  باملرونة 
مواكبة االبتكارات املســتقبلية 
كونــه يعمل وفــق نظام ذكي 
هو األحدث واألول من نوعه يف 
إمــارة الفجرية مدعوماً بمزايا 
تفاعلية تتيح تجربة فريدة من 
نوعها لرّواد األعمال وللمجتمع 
إىل منظومــة ذكية  ، اســتناداً 
الكفــاءة  لتعزيــز  متطــورة 
التشــغيلية والتحكــم بنظــم 
اإلضــاءة والتكييــف والطاقة 
بما يتواءم وأفضل ممارســات 

االستدامة واالبتكار.

حكومة الفجيرة ت�ستعر�س في اأ�سبوع اأبوظبي لال�ستدامة م�سيرة التحول الذكي
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راس الخيمة-الوحدة: 

الحريي سالم  الدكتور عبيد  م  الركن  اللواء  أشــاد معايل 
الكتبــي باالهتمامات التاريخية والرتاثية ملعايل الشــيخ 
لصاحب  الخاص  املستشار  القاســمي  كايد  بن  عبدامللك 
الســمو حاكم راس الخيمة وجهود معاليه يف املحافظة 

عىل الرتاث الشعبي االماراتي من اإلندثار .
التفقدية ملتحف معاليه يف ســيح  جاء ذلك خالل زيارته 

الزهراء براس الخيمة يرافقه املقدم خليفة العبيديل .
وحرض اللقاء الشــيخ محمد بن كايد القاســمي رئيس 
دائرة التنميــة االقتصادية براس الخيمة ورجل األعمال 

محمد سيف العويد.
واطلــع اللواء الكتبي عىل مقتنيات املتحف البالغ عددها 
يف  املصنوع  الســيف  وابرزها  تراثيــة  ألــف قطعة   30

سولجن األملانية.
ومــن جانبه أثنى معايل الشــيخ عبدامللــك بن كايد عىل 
زيارته وعىل جهود معايل عبيد الكتبي يف تأسيس متحفه 
الكبري عىل  املميز “1185” مــا يعكس حرصه  الخاص 
توثيــق املقتنيات والحفاظ عىل عليهــا من االندثار من 
الكتبي  اللواء  لها  وثائق ووقائع مهنية وحياتيــة حقق 
حضورها مميزا يف سجله املرشف الوطني لدولة االمارات 

العربية املتحدة وعطاءها اإلنساني الكبري .

املنامة-وام:
عيىس  جائزة  أمنــاء  مجلــس  أعلن   
البحرين  بمملكة  اإلنســانية  لخدمة 
النيبايل  العيون  الشــقيقة فوز طبيب 
الدكتــور ســندوك رويــت، بالدورة 
 ،  2022  –  2021 للجائزة  الخامسة 
التي تبلغ قيمتها املالية مليون دوالر.

الذي  الصحفي  املؤتمر  جاء ذلك خالل 
الثالثاء يف مقر مركز عيىس  يوم  عقد 
الثقــايف يف العاصمة البحرينية املنامة 
بحضور سمو الشيخ محمد بن مبارك 
آل خليفــة املمثل الخاص لجاللة ملك 
أمناء جائزة  رئيس مجلس   ، البحرين 
اإلنسانية وعيل عبدالله  عيىس لخدمة 
العــام لجائزة عيىس  خليفــة األمني 
كبار  من  وعــدد  اإلنســانية  لخدمة 
املسؤولني وممثيل وسائل اإلعالم من 
مختلــف أنحاء العالــم ، لإلعالن عن 

الفائز بالدورة الخامسة للجائزة.
وقال سمو الشــيخ محمد بن مبارك 
ومنذ  الجائــزة،  هذه  إن  خليفــة  آل 
2009 وعرب  انطالقتها يف فرباير عام 
مملكة  إيمان  تؤكــد  األربع  دوراتها 
والعيش  التســامح  بروح   ، البحرين 
االستكشاف  عىل  والحرص  املشــرتك 
والتعريف بأصحاب السبق يف مجاالت 
واقع  من  وتكريمهم  اإلنساني  العمل 
املبادئ التي أنشئت من أجلها الجائزة.

عمل  الجائزة  أمنــاء  مجلس  أن  وأكد 
أمانة  مع  متواصل  وحــرص  وبجهد 
املؤلفة  التحكيــم  ولجنــة  الجائــزة 
ذوي  مــن  عاملية  شــخصيات  مــن 
الخربة والكفــاءة العلمية والقانونية 
والتحــري  البحــث  واألكاديميــة يف 
فيما تلقتــه أمانة الجائزة من أعمال 
إنســانية من مرتشحني لنيل الجائزة 
من  مرتشحاً   139 عددهم  بلغ  الذين 
اســتعراض  وتم  العالم  أنحاء  جميع 
خمســة  إىل  واختصارهــا  القائمــة 
مرتشحني ممن تنطبق عليهم رشوط 

نيل الجائزة.
األسايس  النظام  بحسب  أنه  وأوضح 
قام   ، املتبعة  واإلجــراءات  للجائــزة 

الجائزة باســتعراض  أمناء  مجلــس 
قرر  حيث  الخمسة  املرتشحني  أعمال 
أن يقوم فريق عمل ميداني بالســفر 
املرشــحني  إنجازات  مــن  والتحري 
جاء  ما  عىل  وبنــاء  بالجائزة،  للفوز 
بــه تقريــر الفريق امليدانــي ، تقرر 
الدكتور  العيون  لطبيب  الجائزة  منح 
تكريماً  النيبــال  من  رويت  ســندوك 

لعمله وجهوده اإلنسانية.
مــن جانبه قال عــيل عبدالله خليفة 
ردا عىل ســؤال لوكالة أنباء اإلمارات 
املســتقبلية  الخطــط  حــول  »وام« 
للجائــزة خــالل الــدورة املقبلة، إن 
الجائــزة تعتزم الرتكيــز عىل عملية 
االستكشــاف فهنــاك العديــد مــن 
األعمال  أصحاب  واألفراد  املؤسسات 
تسليط  إىل  يحتاجون  الذين  اإلنسانية 
لنيل هذه  الضوء عليهــم وتحفيزهم 
الجائزة ، لذا سيتم العمل عىل الذهاب 
عىل  لحصول  الفرصة  ومنحهم  إليهم 
هذه الجائزة التي تسهم قيمتها املالية 
البالغة مليون دوالر يف دعم جهودهم 

اإلنسانية عىل مختلف األصعدة.
النيبايل  العيــون  طبيب  إن  وأوضــح 
الدكتور سندوك رويت قد اشتهر عاملياً 
مرض  لعالج  جديدة  لطريقة  بابتكار 
أن  اســتطاع  كما   ، العيون«  »عتامة 
يطور عدسة جديدة تزرع داخل مقلة 

أرخص  بســعر  إنتاجها  يمكن  العني 
بكثــري من مثيالتها، وهذه العدســة 
رخيصــة الثمن ســاعدته عىل إجراء 
العني يف  إعتام عدســة  جراحة لعالج 
خاللها  يقوم  دقائــق  خمس  من  أقل 
بإزالة املياه البيضاء بدون ُغـــَرز من 
واســتبدالها  صغرية  شــقوق  خالل 

بعدسة اصطناعية منخفضة الكلفة.
وذكــر خــالل املؤتمــر الصحفي أن 
النيبــايل تمكــن من عالج  الطبيــب 
أكثــر من 120 ألــف مريض مصاب 
يأخــذ من مرضاه  أن  بالعمــى دون 
إىل  مشــريا  مادي،  مقابل  أي  الفقراء 
أن مهمة فريــق البحث امليداني بدأت 
بزيارة معهد طب العيون يف العاصمة 
وزيارة مستشــفى هيتودا  كتامندو، 
املجتمعــي للعيون خــارج، ومعاينة 
واللقاء  املتنقلة  امليدانية  املستشفيات 
والفريق  رويت  الدكتــور  مع  املبارش 
العامــل معه، من أطبــاء وممرضني 
وفنيني، والحضــور امليداني لعمليات 
الثابتة  املستشفيات  يف  العدسات  زرع 
واملناطق،  القرى  بمختلــف  واملتنقلة 
يف  باملــرىض  الشــخيص  وااللتقــاء 
ساحات االنتظار الخارجية، والتحدث 
طبيعة  الستكشــاف  مبارشة،  إليهم 

الحاالت والتعرف عىل ردود األفعال.
وأضــاف أن عنرص االبتــكار يف عمل 

والطبي  اإلنســاني  رويت  الدكتــور 
املتعدد الجوانب هو اكتشــاف عدسة 
تؤدي  اقتصادية  مــواد  مــن  تصّنع 
نفــس الدور الذي تقوم به العدســة 
إىل  املســتخدمة لذات الغــرض عاملياً 
طبي  جراحي  أســلوب  ابتداع  جانب 
الجانبية  املضاعفات  من  يقلل  متميز 
إىل جانب خفض  الوقــت  ويختــرص 
أسس  كما   ، املســتخدمة  املواد  كلفة 
الدكتور رويــت مصنعاً محلياً إلنتاج 
هذا  ينجز  الثمن،  الرخيصة  العدسات 
ألف   350 مــن  أكثر  إنتــاج  املصنع 
عدسة كل عام ملرىض عتامة العيون.

وأوضح أنه بينما يبلغ تصنيع العدسة 
الواحدة مائــة دوالر أمريكي فإنها يف 
مصنــع الدكتور رويــت تبلغ كلفتها 
ثالثة دوالرات فقط، كما أن العدســة 
التي يتم تصنيعها بمعهد الدكتور رويت 
تمتاز بالجودة املضاهية ملثيالتها غالية 
الثمن يف دول العالم املتقدم، وذلك وفقاً 
لدراسات علمية محكمة تمت معاينتها 
إىل جانب كلفتها  واالطالع عليها، هذا 
آليات  لتطوير  نتيجة  الثمن  املنخفضة 
من  أكثر  مدى  عىل  التصنيع  وأساليب 

ثالثني عاماً.
وأشــار إىل أنه بجهود الدكتور رويت 
اســتطاع املعهد الذي أسسه أن يضم 
ثالثني طبيباً مقيمــًا إلجراء عمليات 
خالل  من  العيــون  مرىض  ومعالجة 
طبياً  مركزاً  عرش  وستة  مستشفيني 
ميدانيــاً منتــرشة يف املــدن والقرى 

النائية بالنيبال.
عالية  بكفاءة  ينجــز  املعهد  أن  وأكد 
العيون من  أطباء  العديد مــن  تدريب 
مختلــف دول العالــم، ومنهم أطباء 
األمريكية  املتحــدة  الواليــات  مــن 
آســيا كما  دول  وأفريقيــا ومختلف 
السنوات  خالل  رويت  الدكتور  تطوع 
املاضية بتنظيم زيارات لعدد من دول 
آسيا وأفريقيا إلجراء عمليات للعيون 
إىل  ألعداد كبرية من املحتاجني إضافة 
العيون  ألطباء  العميل  التدريب  تقديم 
للقيــام بمثل هذا النــوع املبتكر من 

العمليات.

الظفرة-وام:
املوافق  املقبل  األحــد  تنطلق   
22 يناير الجاري مســابقات 
السادســة  الدورة  وفعاليات 
عرشة مــن مهرجان الظفرة 
)املحطــة الختاميــة( التــي 
ينايــر   31 حتــى  تســتمر 
زايــد  مدينــة  يف  الجــاري، 
الظفــرة، ضمــن  بمنطقــة 
موسم مزاينات اإلبل يف إمارة 
أبوظبــي، بتنظيم لجنة إدارة 
املهرجانات والربامج الثقافية 
والرتاثيــة يف أبوظبي ورعاية 
رشكة برتول أبوظبي الوطنية 
"أدنــوك"،" رشيك الطاقة يف 

مهرجان الظفرة.
الذي  الظفرة  مهرجان  ويأتي 
يعقــد تحت رعايــة صاحب 
الســمو الشــيخ محمــد بن 
الدولة  رئيس  نهيــان  آل  زايد 
تجســيدا  اللــه"  "حفظــه 
الرشــيدة  القيادة  لحــرص 
وتعزيز  الــرتاث  صــون  عىل 
وتنميتها  الرتاثية  املهرجانات 

وتطويرها.
ويســـلط املهرجـان الضـوء 
علـى دور اإلبـل فــي ثقافـة 
اإلمـارات  دولـــة  وتـــراث 

التعـاون لدول  ودول مجلـس 
الخليج العربية، وذلـــك مـن 
إمارة  اإلبل يف  خالل مزاينـات 
األصيلة  للســالالت  أبوظبي 
واملجاهيم  املحليات  فئات  من 
واملهجنات األصايل والوضح.

كما يهــدف مهرجان الظفرة 
إىل توحيــد املعايري والرشوط 
الجهود  وتكثيــف  واألحكام 
املزاينات  يف  النجــاح  لتحقيق 
اإلبل  مــالك  عــدد  وزيــادة 
املزاينــات  يف  املشــاركني 
والحفاظ عىل ســالالت اإلبل 

اإلقبال عىل  األصيلة وزيــادة 
يف  واإلســهام  والرشاء  البيع 
الداخلية  الســياحة  تطويــر 
والخليجية وتحفيز النشــاط 

االقتصادي.
ويشــهد املهرجــان العديــد 
مــن املســابقات والفعاليات 
الرتاثيــة املصاحبــة يف ختام 
ومنها  الظفــرة،  مهرجــان 
مســابقة املحالــب، ســباق 
األصيلة،  العربيــة  الخيــول 
العربي  الســلوقي  وســباق 
الصيــد  مســابقة  الرتاثــي، 

بالصقور، ومســابقة مزاينة 
مزاينة  ومســابقة  الصقور، 
الســلوقي العربي، ومسابقة 
مزاينة  ومســابقة  الرماية، 
غنم النعيــم، ومزاينة التمور 
اللبن  ومســابقة  وتغليفها، 
اطرح  ومســابقة  الحامض، 
من  العديد  إىل  إضافة  القعود، 

الفعاليات الرتاثية والثقافية.
الظفــرة  ســوق  ويواصــل 
يومياً  الزوار  استقبال  الرتاثي 
ليالً،   10 إىل  مســاًء   4 مــن 
شــيقة  فعاليات  لهم  مقدماً 

والساحة  املرسح  يف  ومتنوعة 
الرئيسية ومجلس لجنة إدارة 
املهرجانات والربامج الثقافية 
النسائي  واملكشات  والرتاثية 
واملحالت  املتنقلة  واملطاعــم 
شــغف  تعكس  التي  املتنوعة 
وشــعوب  خاصة  اإلماراتيني 
منطقة الخليج العربية بشكل 
األســواق  إىل جانــب  عــام، 
امتداد شــارع  الخارجية عىل 

املليون.
إدارة  لجنــة  وتعكــس 
املهرجانات والربامج الثقافية 
والرتاثيــة من خــالل تنظيم 
موســم مزاينــات اإلبــل يف 
أبوظبي وعدد من املهرجانات 
الثقافية،  والربامــج  الرتاثية 
الرياديــة  أبوظبــي  مكانــة 
ودورها يف إثراء املشهد الرتاثي 
والخليجي،  العربــي  والثقايف 
لخططهــا  تنفيــذاً  وذلــك 
الثقافة  تعزيــز  إىل  الراميــة 
اإلماراتي  املــوروث  وتأصيل 
ونقلهــا  قيمــه  وترســيخ 
لألجيال املتعاقبة، وتجســيًدا 
الكبري  ودوره  الرتاث  ألهمية 
الشــعوب  تنمية  مســرية  يف 
وترسيخ هويتها الثقافية مع 
التطور والتنمية التي تشهدها 

الدولة يف مختلف القطاعات.
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طيران الإمارات
بين  المقعدية  السعة  تعزيز  شأن  ومن 
يوفر مزيداً من  أن  البيضاء ودبي  الدار 
السياح  من  المسافرين  أمام  الخيارات 
ورجال األعمــال لزيارة دبي أو عبرها 
إلى مختلف وجهــات طيران اإلمارات 
مجلس  ودول  األوســط  الشــرق  في 
التعاون الخليجي وأوروبا واألميركتين 

وغرب آسيا.
 A380 كما أن إعادة تشــغيل الطائرة
المغرب يعــد دليال آخر على مدى  إلى 
السياحة  بدعم  اإلمارات  طيران  التزام 
الوافــدة إلــى المغرب الــذي ضاعف 

جهوده للنهوض بصناعة السياحة.
وعززت طيران اإلمارات خالل الســنة 
الخطوط  مــع  شــراكتها  الماضيــة 
الرمز  اتفاقية  عبــر  المغربية  الملكية 
أكثر  سفر  خيارات  مانحة  المشــترك 
المتوفرة  الربــط  فرص  مــن  ومزيدا 
دبي  مدينتي  بيــن  الناقلتين  لعمــالء 

والدار البيضاء وعبرهما.
وتعــد الــدار البيضاء مــن الوجهات 
المفضلــة ضمن شــبكة  الســياحية 
العالمية وشــهد  اإلمــارات  لطيــران 
الطلب على هــذا الخط نموا قويا منذ 

إطالقه في عام 2002.

وتجدر اإلشارة إلى أن طيران اإلمارات 
تخدم الــدار البيضاء منذ أكثر من 20 
عاما كمــا نقلت أكثر من 3.5 ماليين 

مسافر على هذا الخط.
وتواصــل طيــران اإلمارات تســريع 
A380 مواكبة  الرائدة  طائراتها  نشر 
الســفر  المتنامي على  العالمي  للطلب 

الجوي.
وتخدم هذه الطائرات حاليا 40 وجهة 
حول العالــم منها وجهتنا في أفريقيا 
ومع  وجوهانســبرغ  القاهــرة  هما 
الطائرة  الصيف ســتخدم  نهاية هــذا 
الشهيرة نحو 50 وجهة وهو ما يمثل 
التي  الشــبكة  من  حوالي 90 بالمائة 
كانــت تخدمها طائــرات A380 قبل 

الجائحة.

ال�شيخة فاطمة 
وتبادلت ســمو الشــيخة فاطمة بنت 
رانيا..األحاديث  الملكة  وجاللة  مبارك 
عما  عمق  تعبر  التــي  األخوية  الودية 
يجمع دولة اإلمارات والمملكة األردنية 
من  الشقيقين  وشــعبيهما  الهاشمية 

روابط أخوية تاريخية.
بنت  فاطمة  الشــيخة  ســمو  وبحثت 
فرص  رانيا  الملكــة  وجاللــة  مبارك 

تنمية التعاون بين المؤسسات المعنية 
بالمرأة والطفولة واألســرة عامة في 
المملكة  في  ونظيراتها  اإلمارات  دولة 

األردنية.
مأدبة  فاطمة  الشــيخة  وأقامت سمو 
رانيا  الملكــة  غــداء تكريمــاً لجاللة 
الشيخات  من  عدد  حضرتها  الله  العبد 

والمسؤوالت.
فيمــا أعربــت جاللتها عن شــكرها 
وتقديرهــا لســمو الشــيخة فاطمة 
الضيافة  وكــرم  االســتقبال  لحفاوة 
زيارتها  خــالل  بهما  حظيــت  اللذين 

الدولة.

للعام الخام�س
التجارية  العالمــة  قــوة  زادت  كمــا 
إىل  لتصل  نقطــة   79.1 مــن  ألدنوك 
تصنيف  عىل  وحافظــت  نقطة   79.4
»AA+«، وصعدت 28 مرتبة لتصل إىل 
املرتبة 138 مــن بني جميع العالمات 
يف   167( العاملي  الصعيد  عىل  التجارية 

.)2022 عام 
صعدت  والغاز،  النفــط  قطاع  وضمن 
املرتبة  »أدنوك« مرتبة واحدة لتصل إىل 
التي  »برتونــاس«  متجاوزة  الثامنــة 

تراجعت إىل املرتبة العارشة.
التجارية،  العالمــة  قــوة  حيث  ومن 

أقوى  عــارش  اآلن  »أدنوك«  أصبحــت 
عالمة تجاريــة يف قطاع النفط والغاز 
أن كانت تحتل  العالم بعد  عىل مستوى 

.2022 12 يف عام  املرتبة 
العالمة  املســتمر يف قيمة  النمو  وجاء 
رؤية  بفضل  لــ«أدنــوك«  التجاريــة 
وتوجيهــات القيادة يف دولة اإلمارات، 
الرشكة، وجهود  إدارة  ودعم مجلــس 
وتفانــي جميع العاملــني فيها، حيث 
منخفضة  طاقة  بتوفري  »أدنوك«  تلتزم 
التقنيات  يف  واالســتثمار  االنبعاثــات 
الجديدة املســتقبلية، لرتسيخ مكانتها 
كمزود عاملي موثوق ومسؤول للطاقة، 
وتعزيز قوة وقيمة عالمتها التجارية.

وتعــد »أدنوك« ضمــن منتجي النفط 
مســتويات  يف  كثافة  األقــل  والغــاز 
اتخاذ  وتواصل  العالــم،  يف  االنبعاثات 
تنفيذ  وترسيع  لتمكني  عملية  خطوات 
بحلول  املناخي  الحياد  بتحقيق  هدفها 

.2050 عام 
املناخي  بالعمــل  »أدنــوك«  وتلتــزم 
اليوم  العالم  يحتــاج  حيث  التدريجي، 
أكثر مــن أي وقت مىض إىل تبني نهج 
واقعي ومســؤول يدعم ُمســتهدفات 
العمــل املناخي بالتــوازي مع تحقيق 
حققت  وقــد  االقتصاديــة،  التنميــة 
»أدنــوك« تقدمــاً ملموســاً يف هذين 

املسارين.

كما تعترب »أدنوك« أول رشكة يف قطاع 
من   100% عىل  تحصل  والغاز  النفط 
من  الكهربائية  شــبكتها  احتياجــات 
الكهرباء املنتجــة من املصادر النووية 
االنبعاثات،  الخالية مــن  والشمســية 
الكهرباء  تعتمــد عــىل  وأول رشكــة 
لخفض  البحرية  عملياتهــا  لتشــغيل 
إىل  تصل  بنســبة  الكربونية  البصمــة 

.50%
دوالر  مليار   15 »أدنــوك«  وخصصت 
أمريكــي لتعزيز وترسيع االســتثمار 
النظيفة والحلول  الطاقة  يف مشــاريع 
منخفضــة الكربون وتقنيات الحد من 
إرث  مع  تماشــياً  وذلك  االنبعاثــات، 
الشيخ زايد  املغفورله  املؤســس  الوالد 
بن سلطان آل نهيان، »طيب الله ثراه«، 
واإلنتاج  االستدامة  مبادئ  رسخ  الذي 
املسؤول يف جميع ممارسات وعمليات 
»أدنوك«، حيــث تواصل الرشكة البناء 
إىل مســتقبل  اإلرث وصوالً  عىل هــذا 

منخفض الكربون.
جدير بالذكر أن قيمة العالمة التجارية 
االقتصادي  العائد  صــايف  بأنها  تُعرَّف 
الذي يحصــل عليه املالك عند ترخيص 

عالمته التجارية يف السوق املفتوحة.
ويتــم تقييم قوة العالمة التجارية من 
خالل مجموعة مــن املعايري والعوامل 
والتجاري،  التشغييل  األداء  تشمل  التي 

واألداء  املساهمني،  وحقوق  واملرونة، 
التجاري، وأنشطة التسويق واالتصال. 
التجارية  العالمة  قيمة  استخدام  ويتم 
يف تحديد نســبة مساهمة قوة العالمة 

التجارية يف إيرادات الرشكة.

الإمارات ت�شت�شيف
جــاء اإلعالن عن ذلك ضمــن اتفاقية 
منتدى  مع  توقيعها  تم  والتي  الرشاكة 
ســويرسا،  يف  املنعقد  العاملي  االقتصاد 
عبدالله  ســعادة  االتفاقية  وقع  حيث 
لوتاه، مســاعد وزير شــؤون مجلس 
الوزراء للتنافســية والتبــادل املعريف، 
العــام ملكتب رئاســة مجلس  املديــر 
الوزراء، ممثالً حكومة دولة اإلمارات، 
وسعدية زهيدي املديرة العامة للمنتدى 
االقتصــادي العاملــي ممثــالً املنتدى، 
الشــخصيات  من  نخبة  بحضور  وذلك 
واملســؤولني الحكوميــني وصانعــي 

القرار.
من  القادمــة  النســخة  وتســتضيف 
من  أكثر  العامليــة  املســتقبل  مجالس 
500 خبــري عاملي ومفكر، عالوة عىل 
عن  وممثلني  حكوميــني  مســؤولني 
لوضع  واألكاديميني  الدولية  املنظمات 
توجهات  تحدد  والتي  املستقبل  خطط 

.2024 »دافوس« 

ــ

طبيب عيون نيبالي يفوز بـ»جائزة عي�سى 
لخدمة الإن�سانية«  

عبيد الكتبي ي�شيد بمقتنيات عبدالملك 
بن كايد التراثية

فعاليات وم�سابقات مهرجان الظفرة تنطلق 
الأحد المقبل

دافو�س - �سوي�سرا-وام:
 عقد حوار أبوظبي للفضاء، األول من نوعه عاملياً يف وضع 
جلسة   ، الثالثاء  يوم  الفضاء،  واســرتاتيجيات  سياســات 
الذي أصبح مزدحماً  املدار األريض املنخفض  نقاشية، حول 
بشــكل كبري؛ وذلك عىل هامش مشاركة دولة اإلمارات يف 
الجلسة  يف  “دافوس”. وشــارك  العاملي  االقتصادي  منتدى 
النقاشــية، التي جاءت بعنوان “مستقبل األرض.. سياسة 
املدار األريض املنخفض للقرن الحادي والعرشين”، يف جناح 
العاملــي، نخبة من الخرباء  اإلمــارات باملنتدى االقتصادي 
واملتخصصــني يف املجال؛ حيث ســلطت الضــوء عىل أبرز 
التحديــات والفرص التي يطرحها املدار األريض املنخفض، 

الذي يعد الجزء األكثر قيمة للبرشية يف الفضاء.
وقالت معايل ســارة بنت يوســف األمــريي، وزيرة دولة 
للتعليم العــام والتكنولوجيا املتقدمة، رئيس مجلس إدارة 
وكالة اإلمارات للفضاء، “ يعكس استضافة حوار أبوظبي 
للفضاء للجلسة النقاشية يف هذا املنتدى االقتصادي العاملي، 
املكانة والحضور االسرتاتيجي والقوي لدولة اإلمارات عىل 
الصعيدين اإلقليمي والدويل”، مؤكدة أنَّ املنتدى يمثل فرصة 
مثالية ملشــاركة الرؤى والتوجهات املســتقبلية وصياغة 
والقطاعات  الفضاء  قطاع  استدامة  تضمن  مشرتكة  حلول 
الجديدة  العاملية  املتغريات  مع  ينسجم  بما  األخرى  الحيوية 
البناء، باإلضافة إىل ترســيخ  العاملي  التعاون  ويعزز أطــر 
إقليمياً  القرار  اإلمارات كالعب رئييس يف صنع  مكانة دولة 

وعاملياً.
اإلدارة  تايلور، رئيس مجلــس  الجلســة، ديــالن  وضمت 
التنفيذي لرشكة فوييجر سبيس، وليام مارشال،  والرئيس 
البز،  بالنيت  لرشكة  املؤســس  والرشيك  التنفيذي  الرئيس 
األعمال  وتطوير  لالســرتاتيجية  الرئيس  نائب  تيني،  ودان 
كليمبنر من  الجلســة جييس  وأدار  مارتن،  لوكهيد  لرشكة 

رشكة ماكينزي.
األقمار  أجهزة  من  للعديد  مركزاً  املنخفض  املدار  ويشــكل 
االصطناعيــة وأنظمة االتصاالت وتحديــد املواقع العاملي 
الدولية، إىل  “GPS” ومراقبــة األرض ومحطة الفضــاء 
تهديداً  يمثل  الــذي  الفضائي  الحطام  مكانــاً  كونه  جانب 
األريض  املــدار  يف  النزاعــات  لنشــوب  محتمالً  وجوديــاً 
الجلســة، كيفية وضع  املشــاركون يف  املنخفض. وناقش 
لوائــح وترشيعات جديدة لحماية الوصــول إىل هذا املورد 
املحدود للجهات الفاعلة الحالية والجديدة من دول الفضاء 
الناشئة إىل الجهات الفاعلة يف القطاع الخاص لتجنب خطر 

املزيد من االصطدامات والرصاعات.

حوار اأبوظبي للف�شاء ي�شت�شيف 
جل�شة نقا�شية حول ازدحام المدارات 

الأر�شية المنخف�شة  
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م�سقطـ  )الوحدة(:

للخربات يف جمال  الدويل  املنتدى  ا�ستعر�ض 

للتمور   والرتويج  الت�سويق  وفن  تطوير  اآفاق 

م�ساهمة التمور يف الأمن الغذائي، ودورها يف 

حت�سني ال�سحة العامة، وتعزيز تقنيات الإنتاج، 

ال�ستثمار  الرائدة يف جمال  التجارب  وعر�ض 

بال�سناعات التحويلية للتمور. جاءت الفعالية 

برعاية معايل الدكتور �سعود بن حمود احلب�سي 

وزير الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه، 

بح�سور اأ�سحاب املعايل وال�سعادة واملخت�سني.

وقال  الدكتور وزير الرثوة الزراعية وال�سمكية 

بعدة  كبريا  اهتماما  هناك  اإن   : املياه  وموارد 

جمالت منها الت�سنيع والت�سويق كما اأن هناك 

بع�ض التحديات لدخول بع�ض هذه املنتجات 

للأ�سواق العاملية، وبع�ض الدول قطعت �سوطا 

ُعمان حري�سة  كبريا يف هذا اجلانب و�سلطنة 

كل احلر�ض على اأن تكون مع دول اأخرى لدعم 

الإنتاج  يف  للتو�سع  للتمور  الدويل  املجل�ض 

واأهميتها  الن�سيجية  الزراعة  مو�سوع  وكذلك 

ونتمنى خلل هذا احلدث العاملي اأن نعزز مكانة 

النخلة على م�ستوى العامل وتثقيف امل�ستهلكني 

وفوائدها  التمور  ا�ستهلك  باأهمية  واملنتجني 

ال�سحية والقت�سادية.

وحول م�ساهمة قطاع التمور يف الإنتاج الزراعي 

و�سلنا  ُعمان  �سلطنة  يف  حاليا  معاليه:  قال 

اإىل م�ستوى اأكرث من 9 مليني نخلة باأ�سنافها 

املختلفة وهو املح�سول الأول من حيث الإنتاج، 

ونحن حري�سون مع �رشكائنا يف القطاع اخلا�ض 

وعلى راأ�سهم �رشكة تنمية نخيل ُعمان لتعزيز 

العاملية،  العمانية للأ�سواق  و�سول املنتجات 

كما اأنه وبدون �سك فاإن املنتجات الغذائية كلما 

وجدت منافذ ت�سويقية جيدة �سواًء داخل �سلطنة 

ُعمان اأو خارجها �سيعزز ويزيد من الإنتاج يف 

هذا املجال.

كما األقى الدكتور اأحمد بن نا�رش البكري وكيل 

وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه 

ياأتي  اإن هذا املنتدى  للزراعة كلمة قال فيها: 

اإرًثا  اإميانا باأهمية النخلة كونها ت�سكل  عقده 

تاريخًيا وحم�سوًل ا�سرتاتيجًيا واقت�سادًيا يف 

املنطقة العربية ودول جمل�ض التعاون، ويبلغ 

الإنتاج حوايل )77%( عربًيا و)21%( خليجيا من 

الإنتاج العاملي للتمور.

اأن  اإىل  البكري  نا�رش  بن  اأحمد  الدكتور  واأ�سار 

نخيل التمر تعد املح�سول الأول يف �سلطنة عمان 

من حيث العدد والنت�سار، حيث يوجد ما يقارب 

من )9( مليني نخلة ويبلغ عدد الأ�سناف حوايل 

)325( �سنًفا، حيث تقدر امل�ساحة املزروعة يف 

ن�سبته  ما  وت�سكل  فدان  األف  بـ)62(  احليازات 

)22%( من اإجمايل امل�ساحات املزروعة.

الثانية على  وتاأتي �سلطنة عمان يف املرتبة 

م�ستوى دول جمل�ض التعاون اخلليجي، والثامن 

على ال�سعيد العاملي من حيث الإنتاج الكلي 

للتمور.

للنهو�ض  الوطنية  ال�سرتاتيجية  اأن  واأو�سح 

بنخيل التمر �ساهمت يف رفع اإنتاج التمور حيث 

منو  بن�سبة   2021 لعام  طن  األف   )374( بلغ 

قدرها )49%( للفرتة من 2005 اإىل 2021.

الوطنية  ال�سرتاتيجية  اأهم خمرجات  اأن  وذكر 

حوايل  وتوزيع  اإكثار  التمر  بنخيل  للنهو�ض 

الأ�سناف  لأهم  ن�سيجية  نخيل  ف�سيلة  مليون 

ومت  املا�سية،  �سنة  الـ)20(  خلل  القت�سادية 

و�رشكة  الوزارة  بني  عقد  اإبرام  عام 2022  يف 

تنمية نخيل عمان لإدارة وت�سغيل مركز الزراعة 

الن�سيجية بولية ُبهل، والذي يهدف اإىل تنمية 

وتطوير قطاع النخيل والتمور لتلبية احتياجات 

ال�سوق املحلي والعاملي.

�سنًفا  لـ)120(  والثمري  اخل�رشي  التو�سيف 

وحتديد الب�سمة الوراثية لـ)61( �سنًفا من اأ�سناف 

النخيل العمانية. ويف جمال الت�سويق والرتويج 

لقطاع التمور، قال �سعادته: قامت الوزارة بتنفيذ 

8 مهرجانات حملية متخ�س�سة للتمور العمانية 

خلل الفرتة من 2013 اإىل 2022 ا�ستهدفت اأكرث 

من )500( م�ستفيد ملختلف الفئات العاملة يف 

جمال اإنتاج وت�سنيع وت�سويق التمور، و�ساهمت 

وم�ستقاتها  للتمور  ت�سويقية  منافذ  فتح  يف 

وتوفري فر�ض عمل للعديد من ال�سباب العماين.

التمور،  بال�ستثمار يف قطاع  يتعلق  فيما  اأما 

فاأ�سار �سعادته اإىل اأن �رشكة تنمية نخيل ُعمان 

اأن�سئت حتت مظلة ال�رشكة العمانية لل�ستثمار 

ال�ستثماري  الذراع  لتكون  القاب�سة  الغذائي 

املتخ�س�ض يف جمال اإنتاج وت�سويق وت�سنيع 

التمور، ويعترب املجمع ال�سناعي للتمور بولية 

من  الأول  الربع  خلل  افتتاحه  املزمع  نزوى 

يف  �ست�ساهم  التي  الإجنازات  اأحد  العام  هذا 

تعزيز ت�سويق التمور العمانية وم�ستقاتها على 

يخت�ض  حيث  والعاملي،  املحلي  امل�ستويني 

وتعبئة  وت�سنيع  وفرز  وتخزين  بنقل  املجمع 

التمور وفق اأعلى املعايري واملمار�سات العاملية 

املجمع  وي�ستهدف  الغذائية،  ال�سناعات  يف 

الو�سول اإىل طاقة اإنتاجية بحوايل )85( األف طن 

من التمور وم�ستقاتها يف عام 2025م.

احلبيب،  عبدالرحمن  الدكتور  من جهته �رشح 

املدير التنفيذي للمجل�ض الدويل للتمور قائل: 

هذا  وتنظيم  لرعاية  ُعمان  �سلطنة  اختيار  مت 

املجل�ض  مع  بال�رشاكة  وذلك  الدويل  املنتدى 

الدويل للتمور ملواجهة التحديات وال�سعوبات، 

وت�سنيع  اإنتاج  يف  الفر�ض  ا�ستغلل  وكذلك 

وت�سويق التمور. ومت اختيار �سلطنة ُعمان ملا 

لها من تاريخ قدمي جًدا يف زراعة النخيل وفيها 

اأكرث من 9 مليني نخلة، كما اأن �سلطنة ُعمان 

تتميز ببع�ض التكنولوجيات املتقدمة يف تلقيح 

النخيل ويف زراعة الأن�سجة، و�سلطنة ُعمان متثل 

دول جمل�ض التعاون واليمن.

التو�سيات يف عدد  الكثري من  واأ�ساف: نتوقع 

من املجالت ومن اأبرزها التحدي الأكرب الذي هو 

الت�سويق ونتوقع تو�سيات يف م�ساألة املوا�سفات 

املنا�سبة و�رشوط بع�ض الدول وخ�سو�سا دول 

الحتاد الأوروبي التي لديها بع�ض ال�سرتاطات 

املحددة قبل ت�سدير اأي مواد غذائية اإليها، حيث 

اإنه من املهم قبل الت�سدير معرفة �رشوط هذه 

الدول للت�سدير اإليها وال�ستفادة منها.

هذا  التي جترى يف  البحوث  اأن  احلبيب  واأكد 

املجال يجب اأن تكون بحوثا تطبيقية عملية 

واقت�سادية مثمرة، اأما البحوث العلمية البحتة 

فتكون للجامعات، واأما مراكز البحوث ووزارات 

الزراعة عموما فينبغي اأن تكون بحوثها مبا�رشة 

اأو  املنتج  اأو  البائع  اأو  املزارع  منها  ي�ستفيد 

امل�سدر اأو امل�ستهلك.

واأ�ساف احلبيب: اإن �سادرات التمور على م�ستوى 

يعترب  الرقم  وهذا  دولر  ملياري  فاقت  العامل 

فر�سة  املنتدى  هذا  نعترب  لذلك  كبرًيا  لي�ض 

وحتدًيا لأن اإنتاج النخيل هائل جًدا ويوجد اأكرث 

من 200 مليون نخلة يف العامل والإنتاج كبري 

جًدا والتحدي هو كيف نو�سل هذا الإنتاج لدول 

العامل غري امل�ستهلكة للتمور.

0

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

اخلمي�ض 19 يناير  2023ـ  العـدد 15249 
12 متـابعــــــات

الذهب يتراجع �سوب 1900 دوالر للأون�سة 

في المعاملت الفورية

البور�سة الم�سرية تتخلى عن مكا�سبها وتخ�سر 

3 مليارات جنيه في ختام التعاملت 

اأ�سهم اأوروبا توا�سل مكا�سبها بدعم من 

تقارير اأرباح

عوا�سمـ  )وام(:

 تراجعت اأ�سعار الذهب العاملية خلل تداولت يوم 

الأربعاء، لتخ�رش اأكرث من 8 دولرات يف املعاملت 

الفورية.

ونزلت اأ�سعار املعدن الأ�سفر يف املعاملت الفورية 

بن�سبة 0.4% اأو ما يعادل 8.1 دولر لت�سل اإىل 

1900.88 دولر للأون�سة، وفقا لبيانات الأ�سواق 

العاملية بحلول ال�ساعة »10:30 �سباحًا بتوقيت 

الإمارات«.

فرباير  ت�سليم  للذهب  الآجلة  العقود  وانخف�ست 

دولر   6.85 تعادل   %0.35 ن�سبته  مبا   2023

لت�سل اإىل 1903.15دولر للأون�سة.

ارتفعت  الأخرى،  النفي�سة  املعادن  �سعيد  وعلى 

الف�سة بن�سبة 0.28% اإىل 24.14 دولر للأوقية، 

يف حني نزل البلتني بن�سبة 0.83% اإىل 1038.45 

 1723.78 اإىل   %0.76 البلديوم  وهبط  دولر، 

دولر.

القاهرةـ  )الوحدة(:

 تخلت موؤ�رشات البور�سة امل�رشية يف ختام جل�سة 

ال�سباحية  مكا�سبها  عن  الأربعاء،  يوم  تعاملت 

الثلث  ملوؤ�رشاتها  تباين  على  اجلل�سة  واأغلقت 

نتيجة عمليات جنى اأرباح.

 3 املقيدة  للأ�سهم  ال�سوقي  املال  راأ�ض  وخ�رش 

مليارات جنيه وو�سل اإىل م�ستوى 1.049 تريليون 

جنيه. وارتفع موؤ�رش اإيجي اأك�ض 30 الذي يقي�ض 

اأداء اأن�سط ثلثني �رشكة بن�سبة 0.04%، لي�سل اإىل 

م�ستوي15987نقطة.

اأداء  كما �سهد موؤ�رش اإيجي اك�ض 70 الذي يقي�ض 

الأ�سهم ال�سغرية واملتو�سطة �سعودا بن�سبة %2.3 

ليغلق عند م�ستوى2974 نقطة.

نطاقا  الأو�سع  اك�ض 100  اإيجي  موؤ�رش  وتراجع  

والذي ي�سم ال�رشكات املكونة ملوؤ�رشي اإيجي اك�ض 

30 واإيجي اك�ض 70 بن�سبة 0.07%   ليغلق عند 

م�ستوى 4353 نقطة. واجتهت تعاملت املوؤ�س�سات 

الأجنبية لل�رشاء، وبلغت �سايف م�سرتياتهم  354 

مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للم�ستثمرين 

العرب امل�رشيني و�سط تداولت 3.4 مليار جنيه.

لندنـ  )وكاالت(:

 ارتفعت الأ�سهم الأوروبية يوم الأربعاء مع تلقي 

�سهية املخاطرة دعما من جمموعة تقارير اأرباح 

ت�سجيل  �سوب  املوؤ�رش  ليتجه  اإيجابية،  �رشكات 

ت�رشين  نوفمرب  منذ  مت�سلة  مكا�سب  فرتة  اأطول 

بتوقيت   0815 ال�ساعة  وبحلول   .2021 الثاين 

جرينت�ض �سعد املوؤ�رش �ستوك�ض 600 الأوروبي 0.3 

باملئة مدعوما بارتفاع اأ�سهم �رشكات التكنولوجيا 

احل�سا�سة لأ�سعار الفائدة.

وقفز �سهم اإيه.اإ�ض.اإم اإنرتنا�سونال الهولندية لأ�سباه 

املو�سلت 7.7 باملئة بعد ت�سجيل اأرباح يف الربع 

الأخري من العام فاقت توقعاتها بدعم من حت�سن 

اأو�ساع �سل�سل الإمداد اأف�سل من املتوقع وزيادة 

معاجلة الأعمال املرتاكمة.

م�سقطـ  )الوحدة(:

الغاز  ُعمان« حللول  »�سل  �رشكة  اأعلنت   

العاملية  �سل  ل�رشكة  التابعة  املتكاملة 

عن بدء اإنتاج الغاز من حقل مربوك �سمال 

�رشق منطقة المتياز 10 يف �سلطنة ُعمان، 

ومن املتوقع اأن ي�سل حجم الإنتاج من هذا 

احلقل اإىل 500 مليون قدم مكعب يوميًّا من 

الغاز الطبيعي بحلول منت�سف عام 2024م.

الغاز  نقل  �سيتم  اأنه  اإىل  ال�رشكة  واأ�سارت 

التابعة ملجموعة  الغاز  �سبكة  اإىل  امُلنتج 

ومرافق  املحلية  ال�سناعات  لتغذية  اأوكيو 

ت�سدير الغاز الطبيعي امل�سال.

باملائة   53.45 ن�سبة  �سل  �رشكة  ومتتلك 

من احل�سة الت�سغيلية ملنطقة المتياز 10، 

ن�سبة 13.36  اأوكيو  فيما متتلك جمموعة 

باملائة، اأما الن�سبة املتبقية 33.19 باملائة 

فتعود ل�رشكة مر�سى للغاز الطبيعي امل�سال 

توتال وجمموعة  �رشكة  قبل  من  اململوكة 

اأوكيو.

نا�رش  بن  �سامل  املهند�ض  معايل  واأكد 

اأهمية  الطاقة واملعادن على  العويف وزير 

من  الغاز  اإنتاج  اأن  مو�سًحا  الإجناز،  هذا 

احتياطي  ُيعزز  اأن  �ساأنه  من  مربوك  حقل 

�سلطنة ُعمان من الغاز الطبيعي واأن ُي�سيف 

وحتقيق  الطاقة  حتول  رحلة  يف  قيمة 

احلياد ال�سفري بحلول عام 2050م، وجذب 

ال�ستثمار اخلارجي يف هذا القطاع احليوي.

رئي�ض �رشكات  وليد هادي  قال  من جانبه 

تعمل  ال�رشكة  اإن  ُعمان:  �سلطنة  يف  �سل 

على  ُعمان  �سلطنة  حكومة  مع  بال�رشاكة 

م�ستقل  مل�رشوع  وحلول  خيارات  تطوير 

من  ال�رشكة  لت�ستطيع  الغاز  ل�ستخدام 

منخف�سة  منتجات  وبيع  اإنتاج  خلله 

الكربون ودعم تطوير الهيدروجني الأزرق يف 

�سلطنة ُعمان، كما �سيخ�سع هذا امل�رشوع 

اإىل املزيد من التفاقيات وقرارات ال�ستثمار 

يف امل�ستقبل.

�سلطنة ُعمان تعزز احتياطياتها من الغاز مع بدء االإنتاج 

من حقل مبروك
بموجب اتفاقية مدتها 3 �سنوات..»م�سدر«  و»ديوا« توقعان اتفاقية �سراكة

اأبوظبيـ  )وام(:

لل�ستدامة،  اأبوظبي  اأ�سبوع  اأعلن   

دولة  اأطلقتها  التي  العاملية  املبادرة 

الإمارات و�رشكة م�سدر لت�رشيع التنمية 

�رشاكة  اتفاقية  توقيع  امل�ستدامة، 

ملدة  دبي،  ومياه  كهرباء  هيئة  مع 

اأبوظبي  اأ�سبوع  لرعاية  �سنوات،  ثلث 

لل�ستدامة ومعر�ض »ويتيك�ض« ودبي 

للطاقة ال�سم�سية.

اأبوظبي  اأ�سبوع  خلل  التفاقية  وقع 

لل�ستدامة من اجلانبني، معايل �سعيد 

الرئي�ض  الع�سو املنتدب  الطاير  حممد 

دبي،  ومياه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي 

موؤ�س�ض ورئي�ض معر�ض ويتيك�ض ودبي 

للطاقة ال�سم�سية، وحممد جميل الرحمي، 

الرئي�ض التنفيذي ل�رشكة م�سدر.

التفاقية، �ستكون هيئة  ومبوجب هذه 

الداعم  ال�رشيك  دبي  ومياه  كهرباء 

حلفل الفتتاح الر�سمي لأ�سبوع اأبوظبي 

اإىل  الفرتة من 2023  لل�ستدامة خلل 

راعي  م�سدر  �ستكون  بينما   ،2025

اليوبيل ملعر�ض ويتيك�ض ودبي للطاقة 

ال�سم�سية خلل نف�ض الفرتة.

وقال معايل �سعيد حممد الطاير، الع�سو 

املنتدب الرئي�ض التنفيذي لهيئة كهرباء 

كهرباء  هيئة  ترتبط   « دبي  ومياه 

ب�رشاكة  »م�سدر«  و�رشكة  دبي  ومياه 

ا�سرتاتيجية تدعم روؤية القيادة الر�سيدة 

الإمارات  دولة  يف  م�ستدام  مل�ستقبل 

وي�سعدنا توقيع اتفاقية ال�رشاكة لرعاية 

هيئة كهرباء ومياه دبي لأ�سبوع اأبوظبي 

ملعر�ض  م�سدر  ورعاية  لل�ستدامة 

 - والبيئة  والطاقة  املياه  تكنولوجيا 

ال�سم�سية،  للطاقة  ودبي   - ويتيك�ض 

روؤيتنا امل�سرتكة لتعزيز  ان�سجامًا مع 

ريادة الإمارات يف جمال ال�ستثمار يف 

الطاقة املتجددة والنظيفة، حيث تتكامل 

وم�رشوعات  حلول  لتطوير  جهودنا 

م�ستقبل  بناء  يف  ت�سهم  مبتكرة 

القادمة. ويدعم  م�ستدام لنا ولأجيالنا 

ال�سرتاتيجيات  الرائدان  احلدثان  هذان 

ذلك  يف  مبا  الإمارات  يف  احلكومية 

مبادرة الإمارات ال�سرتاتيجية لتحقيق 

 2050 بحلول  املناخي  احلياد 

 2050 الكربوين  احلياد  وا�سرتاتيجية 

القدرة  من   %100 لتوفري  دبي  لإمارة 

الطاقة  م�سادر  من  للطاقة  الإنتاجية 

اأ�سبح  وقد   .2050 بحلول  النظيفة 

ومعر�ض  لل�ستدامة  اأبوظبي  اأ�سبوع 

لتبادل  عامليتني  من�ستني  ويتيك�ض 

والتعرف  املمار�سات  واأف�سل  اخلربات 

ال�ستثمار  وفر�ض  التقنيات  اأحدث  اإىل 

يف قطاع الطاقة املتجددة والنظيفة يف 

منطقة ال�رشق الأو�سط و�سمال اإفريقيا، 

اإ�سافة اإىل تعزيز املكانة الريادية لدولة 

الإمارات يف التحول نحو م�سادر الطاقة 

النظيفة واملتجددة«.

الرئي�ض  الرحمي،  جميل  حممد  وقال 

اأبوظبي  اأ�سبوع  اإَنّ  مل�سدر  التنفيذي 

حدثني  ويتيك�ض  ومعر�ض  لل�ستدامة 

دوليني رئي�سيني على جدول فعاليات 

م�سدر  يف  وندرك  العاملية،  ال�ستدامة 

دور املعر�ض الكبري يف دعم ال�ستدامة، 

حيث ت�سارك م�سدر يف املعر�ض منذ عام 

2016 كراٍع ا�سرتاتيجي ل�سنوات عديدة، 

م�سيفا “ من خلل من�سات مثل معر�ض 

لل�ستدامة،  اأبوظبي  واأ�سبوع  ويتيك�ض 

تقود الإمارات اأجندة ال�ستدامة العاملية 

وت�سطلع بدور رائد يف دفع عجلة العمل 

التي  ال�رشاكة  بهذه  و�سعداء  املناخي، 

�ست�سهم يف تعزيز اأهدافنا امل�سرتكة يف 

جمال ال�ستدامة”.

واأطلق اأ�سبوع اأبوظبي لل�ستدامة، لأول 

�رشكة  قبل  من   2008 عام  يف  مرة 

“م�سدر”،  امل�ستقبل  لطاقة  اأبوظبي 

الرائدة عامليًا يف جمال الطاقة النظيفة 

النظيفة  الطاقة  �رشكات  اأ�رشع  واإحدى 

منواً يف العامل، حيث يتم ا�ست�سافته يف 

�سهر يناير من كل عام، وهو اأول جتمع 

كبري لل�ستدامة يف عام حا�سم لدولة 

املناخي وتنظم هيئة  للعمل  الإمارات 

ويتيك�ض  معر�ض  دبي،  ومياه  كهرباء 

ودبي للطاقة ال�سم�سية �سنوًيا لعر�ض 

وا�ستك�ساف  التكنولوجية  التطورات 

وتر�سيد  الطاقة  جمال  يف  الجتاهات 

املياه واحلفاظ على املوارد الطبيعية 

وبناء بيئة م�ستدامة.

و�ست�سمن اتفاقية ال�رشاكة، مواءمة اأكرب 

بني املن�ستني الرئي�سيتني يف الإمارات ، 

مبا يتما�سى مع روؤية الدولة لل�ستدامة 

احلياد  اأهداف  وحتقيق  الأجل  طويلة 

الكربوين، ودعم جهود الدولة ل�ست�سافة 

ملوؤمتر  والع�رشين  الثامنة  الدورة 

املتحدة  الأمم  اتفاقية  يف  الأطراف 

 ،COP28 الإطارية ب�ساأن تغري املناخ

الذي يقام يف الإمارات يف الفرتة من 30 

املقبل. ويعقد  دي�سمرب  اإىل 12  نوفمرب 

اأ�سبوع اأبوظبي لل�ستدامة، يف ظل رعاية 

كرمية من �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة “حفظه 

اهلل”، حتت �سعار »معًا لتعزيز العمل 

 ،»COP28 املناخي و�سوًل اإىل موؤمتر

و�سيجمع قادة دول وحكومات، و�سناع 

ورواد  وم�ستثمرين،  وخرباء،  �سيا�سات، 

اأعمال و�سباب من خمتلف اأنحاء العامل، 

احلوارات  من  �سل�سلة  عقد  اأجل  من 

يف  الإ�سهام  �ساأنها  من  التي  البناءة 

حتقيق م�ستقبل حمايد املناخ.

وتناق�ض الأطراف الرئي�سية املعنية خلل 

اأ�سبوع اأبوظبي لل�ستدامة اأبرز الق�سايا 

موؤمتر  اأعمال  جدول  على  املطروحة 

اإ�رشاك  و�رشورة   ،COP28 الأطراف 

جميع فئات املجتمع واملعنيني بال�ساأن 

املناخي، وكيفية ال�ستفادة والبناء على 

باري�ض  لتفاق  الأول  العاملي  التقييم 

لت�رشيع جهود التقدم يف جمال العمل 

املناخي خلل املوؤمتر وما بعده.

دبي،  ومياه  كهرباء  هيئة  وتنظم 

ال�سمو  �ساحب  من  كرمية  بتوجيهات 

ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 

الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  الدولة  رئي�ض 

“رعاه اهلل”، وحتت رعاية  حاكم دبي 

�سمو ال�سيخ اأحمد بن �سعيد اآل مكتوم، 

يف  للطاقة  الأعلى  املجل�ض  رئي�ض 

تكنولوجيا  معر�ض  عام،  كل  دبي، 

“ويتيك�ض”  والبيئة  والطاقة  املياه 

مع  ان�سجامًا  ال�سم�سية  للطاقة  ودبي 

التنمية  لتعزيز  الر�سيدة  القيادة  روؤية 

وتر�سيخ  الإمارات  دولة  امل�ستدامة يف 

للقت�ساد  عاملي  كمركز  دبي  مكانة 

الأخ�رش و�سهد معر�ض ويتيك�ض ودبي 

للطاقة ال�سم�سية 2022 م�ساركة اأكرث من 

1750 �رشكة من 55 دولة حول العامل.

منتدى »اآفاق الت�سويق للتمور« الُعمانية يبحث تعزيز تقنيات االإنتاج وتطوير فن الترويج

اأبوظبيـ  )وام(:

رئي�ض  املبارك  خليفة  خلدون  معايل  اأكد   

جمل�ض اإدارة موؤ�س�سة الإمارات للطاقة النووية، 

على اأهمية زيارة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة »حفظه اهلل«، 

وفخامة يون �سوك يول رئي�ض جمهورية كوريا 

ملحطات براكة للطاقة النووية، التي تعد مثاًل 

على الروؤية طويلة الأمد للقيادة الر�سيدة.

دولة  اإن   - املنا�سبة  بهذه   - معاليه  وقال 

قيادتها  روؤية  ثمار  اليوم  جتني  الإمارات 

 2007 عام  يف  قررت  التي  ال�سرتاتيجية 

تنويع  بهدف  النووية،  الطاقة  يف  ال�ستثمار 

م�سادر الطاقة اللزمة لدعم التنمية امل�ستدامة 

وتطوير اقت�ساد خاٍل من النبعاثات الكربونية، 

وبف�سل تلك الروؤية والدعم امل�ستمر للربنامج 

النووي ال�سلمي الإماراتي، تقوم حمطات براكة 

للطاقة النووية ال�سلمية باإنتاج طاقة �سديقة 

للبيئة وتوفري الكهرباء على مدار ال�ساعة.

واأ�ساف : »تعد حمطات براكة من اأكرب م�ساريع 

اأكرثها متيزاً  النووية يف العامل، ومن  الطاقة 

من حيث الإدارة والتكلفة، وُتربز اأهمية الطاقة 

وتوؤدي  املناخية،  احللول  اأهم  كاأحد  النووية 

النتقال  من  الإمارات  متكني  يف  رياديًا  دوراً 

النبعاثات  من  اخلالية  الطاقة  م�سادر  اإىل 

الكربونية، يف اإطار ا�سرتاتيجية الدولة للو�سول 

اإىل احلياد املناخي بحلول عام 2050«.

التي حتققت  الإجنازات  ومن خلل   »: وتابع 

حمطات  اأ�سبحت  املا�سية  ال�سنوات  خلل 

الدول  قبل  من  به  ُيحتذى  منوذجًا  براكة 

واإ�سافة  الطاقة  م�سادر  لتنويع  ال�ساعية 

الطاقة  مزيج  اإىل  ال�سلمية  النووية  الطاقة 

لديها، وخف�ض الب�سمة الكربونية لقت�ساداتها، 

للربنامج  اأ�سا�سية  ركيزة  لكونها  واإ�سافة 

النووي ال�سلمي الإماراتي، تعد حمطات براكة 

من�سة للبتكار وتطوير املعارف واخلربات يف 

هذا القطاع يف الدولة. وبناء على ذلك اأ�سبح 

باإمكاننا الآن جذب ال�ستثمارات ال�سرتاتيجية 

حمليًا ودوليًا، وا�ستك�ساف الفر�ض يف البحث 

والتطوير، ومناذج املفاعلت امل�سغرة، واإنتاج 

الهيدروجني با�ستخدام الطاقة النووية من دون 

انبعاثات كربونية.«

وقال معاليه : »نتطلع اإىل موا�سلة العمل مع 

�رشكائنا الكوريني لعقوٍد قادمة، لدعم م�سرية 

للبيئة  ال�سديقة  الطاقة  مل�سادر  النتقال 

حمليًا وعامليًا، وت�سخري خرباتنا يف م�ساعدة 

الدول الأخرى على خف�ض الب�سمة الكربونية 

لقطاعات الطاقة لديها«.

اأبوظبيـ  )وام(:

اأعلنت �رشكة اأبوظبي لطاقة امل�ستقبل »م�سدر«، 

اإحدى ال�رشكات الرائدة عامليًا يف جمال الطاقة 

اتفاقية  توقيع  عن  الأربعاء  يوم  املتجددة، 

اإجمالية  بقدرة  الرياح  لطاقة  م�رشوع  تطوير 

ت�سل اإىل 1 جيجاواط يف جمهورية كازاخ�ستان، 

لي�سكل امل�رشوع اأول ا�ستثمار ل�رشكة »م�سدر« 

يف الدولة الواقعة يف اآ�سيا الو�سطى.

وقع التفاقية معايل بولت اأك�سولكوف، وزير 

الطاقة الكازاخ�ستاين، وحممد جميل الرحمي، 

ونورلن  »م�سدر«،  ل�رشكة  التنفيذي  الرئي�ض 

زاكوبوف، الرئي�ض التنفيذي ل�سندوق ال�ستثمار 

والتطوير يف كازاخ�ستان، وذلك خلل مرا�سم 

اأقيمت يف الق�رش الرئا�سي يف اأبوظبي.

ووفقًا للتفاقية، �ستعمل الأطراف الثلثة ب�سكل 

�سيتم  حيث  امل�رشوع،  تطوير  على  م�سرتك 

الرتكيز خلل املرحلة الأوىل على توليد 500 

اإ�سافة  احتمالية  مع  الطاقة،  من  ميجاواط 

بطاريات لتخزين الطاقة.

وقال حممد جميل الرحمي، الرئي�ض التنفيذي 

�رشاكتنا  تعزيز  اإىل  نتطلع   « م�سدر  ل�رشكة 

يف  وامل�ساهمة  كازاخ�ستان،  جمهورية  مع 

الكازاخ�ستانية  احلكومة  اأهداف  حتقيق  دعم 

لأهدافها يف جمال الطاقة النظيفة ولقد طّورت 

م�سدر م�ساريع مهمة يف منطقة اآ�سيا الو�سطى، 

يف  خربتنا  من  ال�ستفادة  على  و�سنعمل 

املنطقة، لتطوير م�رشوع حمطة لطاقة الرياح 

جهود  دعم  �ساأنها  من  عاملي  م�ستوى  ذات 

حتّول الطاقة يف كازاخ�ستان وتعزيز طموحاتها 

للو�سول اإىل �سايف انبعاثات �سفرية«.

الرئي�ض  زاكوبوف،  ونورلن  قال  جانبه،  من 

يف  والتطوير  ال�ستثمار  ل�سندوق  التنفيذي 

كازاخ�ستان » يعترب ال�سندوق كيانًا حكوميًا 

ي�سهم يف تقليل خماطر ال�ستثمار للم�ستثمرين 

الأجانب من خلل التمويل امل�سرتك للم�ساريع 

امل�ستثمرين  مهام  لت�سهيل  اإن�ساوؤه  مت  وقد 

عند تنفيذ امل�ساريع يف كازاخ�ستان وي�سعدنا 

التعاون مع م�سدر ، اإحدى ال�رشكات العاملية 

الرائدة يف جمال الطاقة املتجددة، ك�رشيك يف 

التنفيذ امل�سرتك ملحطة الرياح يف كازاخ�ستان 

بقدرة اإجمالية ت�سل اإىل 1 جيجاواط. ونتطلع 

اإىل تعزيز تعاوننا واإقامة �رشاكة اإ�سرتاتيجية 

م�ساريع  لتطوير  »م�سدر«  مع  الأمد  طويلة 

الطاقة املتجددة يف كازاخ�ستان«.

وت�سعى كازاخ�ستان اإىل حتقيق هدفها بالو�سول 

اإىل احلياد الكربوين بحلول عام 2060 وتهدف 

اأي�ساأ اإىل زيادة ح�ستها من الطاقة املتجددة 

يف توليد الكهرباء من م�سادر حملية اإىل 10 

يف املائة بحلول عام 2030 و50 يف املائة 

بحلول عام 2050.

وكانت »م�سدر« اأعلنت موؤخراً عن هيكليتها 

اجلديدة التي �سملت اإطلق اأعمال ال�رشكة يف 

بذلك  لت�سبح  الأخ�رش،  الهيدروجني  جمال 

العاملية يف جمال  ال�رشكات  اأكرب  واحدة من 

الطاقة النظيفة، مع توقعات باأن ت�سل القدرة 

الإجمالية مل�ساريعها اإىل 100 جيجاواط من 

�سنويًا  طن  مليون  واإنتاج  املتجددة  الطاقة 

 .2030 عام  بحلول  الأخ�رش  الهيدروجني  من 

عاملية  �رشكة  بو�سفها  »م�سدر«،  و�ست�سهم 

حتقيق  يف  النظيفة  الطاقة  جمال  يف  رائدة 

املناخي  للحيادة  الإمارات  دولة  ا�سرتاتيجية 

2050، وت�رشيع جهود التحول ال�سامل يف قطاع 

الطاقة العاملي.

بحلول 2050 »م�سدر« توّقع اتفاقية لتطوير م�سروع لطاقة الرياح

خلدون المبارك: بدعم القيادة الر�سيدة محطات براكة توؤدي في كازاخ�ستان

دوراً ريادياً في ت�سريع م�سيرة الحياد المناخي 



دبي-وام:

 �شهد �ل�شيخ حممد بن مكتوم بن ر��شد �آل 

مكتوم، و�ل�شيخ حممد بن ر��شد بن حممد 

بن ر��شد �آل مكتوم، ظهر �لأربعاء، فعاليات 

عهد  ويل  �شمو  ملهرجان  �خلتامي  �ليوم 

دبي للهجن 2023، �لتي ت�شمنت حتديات 

رموز �شن �حلول و�لزمول ملوؤ�ش�شات هجن 

�أبناء �لقبائل و�أقيمت على مد�ر �شتة �أ�شو�ط 

مل�شافة ثمانية كيلومرت�ت ومب�شاركة 149 

مطية.

وت�شدر �شعار مرغم م�شهد �ليوم �خلتامي 

بثالثة  �لظفر  من  متكن  حيث  للمهرجان 

دبي  عهد  ويل  �شيف  ر�أ�شها  على  رموز 

للحول �ملفتوح وجائزته �ملالية �لبالغة 

ثالثة ماليني درهم و�لذي فازت بنامو�شه 

�لكتبي  ر��شد بن غدير  لـ حمد  »دو�مه« 

م�شجلة �أف�شل توقيت بلغ 12:18:6 دقائق 

�ملالك  لنف�س  ثانية »�شباأ«  بينما حلت 

وجاءت يف �ملركز �لثالث »�أجماد«حلربي 

�أحمد حربي �لعامري.

بن  ر��شد  حمد  �شعار  »بيه«  و�أهدت 

غدير �لكتبي �شيف ويل عهد دبي للحول 

بتوقيت  وذلك  درهم  ومليوين  »�إنتاج« 

وقدره 12:31:5 دقائق وجاءت »�شلهودة« 

لـ عبد�هلل �لطري �شهيل �لعامري يف �ملركز 

�لثاين و)ميا�شة( لـ علي خليفة بن بلي�شة 

�لكتبي يف �ملركز �لثالث.

غدير  بن  ر��شد  حمد  لـ  »مبهر«  وحقق 

�لكتبي �لرمز �لثالث ع�رش يف ر�شيده من 

خالل فوزه بخنجر �لزمول �ملفتوح ومليوين 

درهم بتوقيت وقدره 12:36:0 دقائق وحل 

�رشمي  متعب  طالب  ر��شد  لـ  »�ل�شامخ« 

لـ  و«�شحاب«  �لثاين  �ملركز  يف  �ملري 

حممد ر��شد بال�شم �ملن�شوري ثالثًا.

وباملقابل متكن »مكرم« لـ �لدحبه قنازل 

حمرور �لعامري من ح�شد خنجر �لزمول 

»�إنتاج« و1.5 مليون درهم وحل و�شيفًا 

له »غرياف« لـ �شعيد منانه غدير �جتبي 

وجاء يف �ملركز �لثالث »حبوب« لـ علي 

ر��شد مفتاح �ل�شام�شي.

�أما خنجر �لزمول �ملحليات و1.5 مليون 

درهم فقد كانت من ن�شيب �شعار عتيق 

»هملول«  بو��شطة  �لقبي�شي  ح�شن  مطر 

�لذي �شجل توقيتًا وقدره 12:39:3 دقائق 

وذهب �ملركز �لثاين �إىل »ملبي« لـ حمد 

ثالثًا  وحل  �لظاهري  حمودة  علي  غامن 

»�لبدع« لـ حمد ر��شد بن غدير �لكتبي .

دري  حممد  �حمد  �شامل  �شعار  وح�شد 

�لفالحي �شد�د �حلول �ملحليات و�ملليوين 

درهم عن طريق »نو�يا« وذلك بزمن بلغ 

12:29:8 دقائق وجاءت يف �ملركز �لثاين 

»م�شكورة« لـ حممد علي حماد �ل�شام�شي 

وكان �ملركز �لثالث من ن�شيب »�أ�شفهان« 

لـ حمد ر��شد بن غدير �لكتبي.

وقام �ل�شيخ حممد بن مكتوم بن ر��شد �آل 

مكتوم بتكرمي �لفائزين بالرموز عقب نهاية 

�لأ�شو�ط.

وهناأ �شعادة علي �شعيد بن �رشود �ملدير 

�لهجن  ل�شباقات  دبي  لنادي  �لتنفيذي 

�لن�شخة  �لفائزين و�مل�شاركني يف  جميع 

�ل�شاد�شة من مهرجان �شمو ويل عهد دبي، 

وقال: هذ� �لفرح �لكبري ��شتحق �لنامو�س 

للجميع وقد �شعدنا بتو�جد كل من �أحتفو� 

بيننا  وعا�شو�  بتو�جدهم  �ملرموم  ميد�ن 

بال�شكر  متوجها  وطيبة،  حافلة  �أيامًا 

لل�شيخ حممد بن مكتوم بن ر��شد �آل مكتوم، 

و�ل�شيخ حممد بن ر��شد بن حممد بن ر��شد 

�آل مكتوم، على ت�رشيفهما �ملهرجان مما 

�أفرح �حل�شور �لكرمي وهذ� ديدن �شيوخنا 

�لكر�م، وحر�شهم على دفع هذه �لريا�شة 

و�أعرب  �لهجن،  �أهل  وت�شجيع  �لأمام  �إىل 

عن متنياته باأن يكون ميد�ن �ملرموم قبلة 

ووجهة لع�شاق �لأ�شالة ورو�دها وحمبي 

هذ� �لرت�ث �لعريق.

اأبوظبي-وام:

من  عدد�ً  �أبوظبي  مدينة  بلدية  نظمت 

»معًا  عنو�ن  حتت  �لريا�شية  �لفعاليات 

و�أفر�د  �ملد�ر�س  طالب  ��شتهدفت  من�شي«، 

�شمن  �لو�قعة  �ملناطق  يف  �ملجتمع 

بلدية  مركز  من  لكل  �جلغر�يف  �لنطاق 

�لوثبة، ومركز بلدية م�شفح، ومركز بلدية 

مدينة ز�يد، بالتعاون مع عدد من �ل�رشكاء 

�ل�شرت�تيجيني.

ومت خالل �لفعاليات ممار�شة ريا�شة �مل�شي 

�جلماعي يف عدد من �ملما�شي �لريا�شية 

من قبل �مل�شاركني، لت�شجيع �لطالب و�أفر�د 

�ملجتمع على �لهتمام مبمار�شة �لريا�شة 

خ�شو�شًا  �ليومية،  حياتهم  من  كجزء 

�لفعاليات  ت�شمنت  كما  �مل�شي،  ريا�شة 

�أهمية  حول  �لتوعوية  �لور�س  من  عدد�ً 

ممار�شة ريا�شة �مل�شي ل�شحة �لفرد �لبدنية 

�خلتم،  مدر�شة  مع  وبالتعاون  و�لنف�شية. 

ريا�شية  فعالية  �لوثبة  بلدية  مركز  نظم 

�أفر�د  كافة  ��شتهدفت  �خلتم،  حديقة  يف 

�ملجتمع لت�شجيعهم على ممار�شة ريا�شة 

وكذلك  حياة،  �أ�شلوب  وجعلها  �مل�شي 

تنفيذ ور�شة توعوية تثقيفية حول �أهمية 

�لريا�شة ودورها يف �شحة �لفرد و�ملجتمع، 

بالإ�شافة �إىل م�شاركة �لطالب يف م�شابقات 

ريا�شية ترفيهية.

من جانبه نظم مركز بلدية م�شفح فعالية 

�لعامة  �لقيادة  مع  بالتعاون  ريا�شية 

ل�رشطة �أبوظبي وجمموعة برجيل �لقاب�شة، 

�أفر�د  من  �مل�شاركني  توعية  خاللها  مت 

�مل�شي  ريا�شة  ممار�شة  باأهمية  �ملجتمع 

يف �حلفاظ على �للياقة �لبدنية و��شتعادة 

�لن�شاط للج�شم.

كما نظم مركز بلدية مدينة ز�يد، بالتعاون 

وجمموعة  كرم،  بن  دروي�س  مدر�شة  مع 

برجيل �لطبية، فعالية ريا�شية مت خاللها 

�مل�شي  ريا�شة  ملمار�شة  وقت  تخ�شي�س 

�أحد  يف  �مل�شاركني  قبل  من  �جلماعي 

بن  حممد  مبدينة  �لريا�شية  �ملما�شي 

متارين  بع�س  �إجر�ء  �شبقه  و�لذي  ز�يد، 

نقطة  من  �مل�شي  يف  �لبدء  قبل  �لإحماء 

�لبد�ية �إىل نقطة �لنهاية �ملحددة، وكذلك 

�لريا�شية  �مل�شابقات  من  �لعديد  تنظيم 

مترين  م�شابقة  مثل  �ملدر��س،  طالب  بني 

�ل�شغط لل�شدر، وم�شابقة مترين �شد �لبطن، 

وم�شابقة �لرك�س مل�شافة 100 مرت.

�جلو�ئز  منح  �لفعالية  نهاية  يف  ومت 

للطالب �لفائزين يف �مل�شابقات �لريا�شية، 

وتكرمي �مل�شاركني يف �لفعالية من �ل�رشكاء 

�ل�شرت�تيجيني و�أفر�د �ملجتمع.

ال�شارقة-وام:

بحث �شعادة �للو�ء �شيف �لزري �ل�شام�شي قائد 

�لأربعاء  يوم  لقائه  �ل�شارقة خالل  عام �رشطة 

عبابنه  حممد  عا�شم  �شعادة  �لقيادة  مبقر 

�لقن�شل �لعام للمملكة �لأردنية �لها�شمية لدى 

�لدولة تعزيز �شبل �لتعاون بني �رشطة �ل�شارقة 

و�لقن�شلية �لعامة �لأردنية �إ�شافة �إىل مناق�شة 

عدد من �ملو��شيع ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك.

�لثالث  �ل�شكرتري  �حلموري  �أحمد  �للقاء  ح�رش 

و�لعميد  �لأردنية  بالقن�شلية  �لدبلوما�شي 

عبد�هلل مبارك بن عامر نائب قائد عام �رشطة 

مدير  �ل�رشكال  حاجي  �أحمد  و�لعميد  �ل�شارقة 

عام �لعمليات �ل�رشطية و�لعميد عارف �ل�رشيف 

مدير عام �ملو�رد و�خلدمات �مل�شاندة و�لعميد 

�لدكتور �أحمد �شعيد �لناعور مدير عام �لعمليات 

�ملركزية و�لعميد �لدكتور حممد خمي�س �لعثمني 

مدير عام �أكادميية �لعلوم �ل�رشطية بال�شارقة �إىل 

جانب عدد من كبار �ل�شباط بالقيادة. و�أكد �للو�ء 

�شيف �لزري �ل�شام�شي حر�س �رشطة �ل�شارقة على 

�لأردنية وتوطيد  �لقن�شلية  �لتعاون مع  تعزيز 

�أو��رش �لتعاون �مل�شرتك بني �لبلدين.

�صرطة ال�صارقة تبحث تعزيز التعاون مع القن�صلية الأردنية

في ختام مهرجان �شمو ولي عهد دبي للهجن .. 

�صعار مرغم يتاألق ب�صيفي ولي العهد للمفتوح والإنتاج وخنجر الزمول
بلدية مدينة اأبوظبي تنظم فعاليات ريا�صية

�أخبار و�إعــالنات
يومية .. �صيا�صية .. م�صتقلة

�خلمي�س 19 يناير  2023ـ  �لعـدد 15249
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اإعالن فقدان جواز �شفر 

الدين  رشف  امل��دع��و/   فقد   

الهند   ، كوموكويت  شازيفاالبيل 

رقم  س��ف��ره  ج���واز  الجنسية 

)9986179M( الرجاء ممن يعرث 

عليه تسليمه إىل سفارة الهند أو 

إىل أقرب مركز رشطة مشكوراً.    
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اإعالن ت�صفية �صركة

لتجارة  اكسسوارات  احىل  السادة:  بأن/  اإلقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن     
االكسسوارات 

رخصة رقم : CN- 2420691 قد تقدموا إلينا بطلب : 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة عبدالله جابر محمد الرشيف )100%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف زينب محمد حسني احمد الحامدي 
احىل   -  AHLA ACCESSORIS TRADING  / من  تجاري  إسم  تعديل   
 PARADISE TYPING  SERVICES اكسسوارات لتجارة االكسسوارات إىل

- برادايس لخدمات الطباعة 
تعديل نشاط/ إضافة خدمات الطباعة وتصوير املستندات )8219001( 

بالتجزئة   - مثينة  الغري  واالكسسوارات  الحيل  بيع  حذف  نشاط/  تعديل 
 )4771110(

التنمية  دائ��رة  مراجعة  اإلع��ان  هذا  عىل  اع��راض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
االقتصادية خال أربعة عرش يوماً  من تاريخ نرش هذا اإلعان وإال فإن الدائرة 
املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة. 

 تعلن  دائرة التنمية االقتصادية بأن الس���ادة/  باشا سيجار 
للوازم التدخني 

رخصة رقم : CN -  1231124 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة وجدي بن احمد بن محمد 

محنيش 100%     
محمد  يوسف  محمد  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

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

املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة: صيدلية ارض الحكيم 

رخصة رقم : CN- 1021655 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة امل محمود رشاد ابو الرب )%100( تعديل مدير/ 

إضافة امل محمود رشاد ابو الرب 

تعديل وكيل خدمات/ حذف عىل عبدالله سعيد كداس الرميثي 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف امل محمود رشاد ابوالرب

 تعديل رأس املال/ من NuLL إىل 150000 

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

ارض  - صيدلية   AL HAKEEM LAND PHARMACY / تعديل إسم تجاري من

 - AL HAKEEM LAND PHARMACY الحكيم إىل

SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C - صيدلية ارض الحكيم - رشكة الشخص الواحد 

ذ.م.م  

فعىل كل من له حق أو اعراض عىل هذا اإلعان مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خال 

أربعة عرش يوماً  من تاريخ نرش هذا اإلعان وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو 

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

  تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة : برستيج لتجارة املفارش واملناشف 

رخصة رقم : CN- 1078732 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة جانجا ديفي بونام )100%( 

تعديل مدير/ إضافة جانجا ديفي بونام 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف جانجا ديفي بونام 

تعديل وكيل خدمات/ حذف سام محمد ابراهيم السامان النعيمي 

تعديل رأس املال/ من NuLL إىل 30000 

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

 PRESTIGE TRADING FOR LINEN AND TOWEL /تعديل إسم تجاري من

 PRESTIGE TRADING FOR LINEN إىل املناشف  و  املفارش  لتجارة  برستيج   -

AND TOWEL - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C - برستيج لتجارة املفارش و 

املناشف - رشكة الشخص  الواحد ذ.م.م  

فعىل كل من له حق أو اعراض عىل هذا اإلعان مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خال 

أربعة عرش يوماً  من تاريخ نرش هذا اإلعان وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو 

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

 نوع الرشكة: رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

االسم التجاري :  م ج م للمزاد - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

 عنوان الرشكة:  تاجر ابوظبي 

   CN-3792065 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

قانوين  قانونيون، كمصفي  بارترنز محاسبون  ايه  ام  السادة/  تعيني   -  2

الجمعية  محرض  قرار  عىل  بناًء  وذلك    2022-12-5 بتاريخ    للرشكة 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :      2250029049

 تاريخ التعديل:   2023-1-18

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

خال مدة 30 يوماً من تاريخ نرش هذا االعان.

  تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة : داعم الدولية للمقاوالت العامة ذ.م.م  

رخصة رقم : CN - 1144110 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ دانه وليم حداد من رشيك إىل مالك

تعديل نسب الرشكاء/ دانه وليم حداد من %49 إىل 100% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ دانه وليم حداد من رشيك إىل مدير 

تعديل نسب الرشكاء/ دانه وليم حداد من %49 إىل 0% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف خلفان راشد احمد املر الكعبي 

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

 DAEM INTERNATIONALL GENERAL   / من  تجاري  إس��م  تعديل   

إىل  ذ.م.م   العامة  للمقاوالت  الدولية  داع��م   -  CONTRACTING LLC

 DAEM INTERNATIONAL GENERAL CONTRACTING - SOLE

الشخص  رشكة  العامة   للمقاوالت  الدولية  داعم   -  PROPRIETORSHIP L.L.C

الواحد ذ.م.م  

فعىل كل من له حق أو اعراض عىل هذا اإلعان مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خال 

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

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

   تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة : املصباح للعطور 

رخصة رقم : CN- 2290561 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل مدير/ إضافة محمد شاهني احمد الل مياه 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة محمد شاهني احمد الل مياه )100%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف جواهر عيل النويب عبدالله الظاهري

 تعديل رأس املال/ من NuLL إىل 50000 

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

تعديل إسم تجاري من/ AL MISBAH PERFuMES - املصباح للعطور إىل 

 -   AL MISBAH PERFuMES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

املصباح للعطور - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

التنمية  دائ��رة  مراجعة  اإلع��ان  هذا  عىل  اع��راض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 

االقتصادية خال أربعة عرش يوماً  من تاريخ نرش هذا اإلعان وإال فإن الدائرة 

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

اإلجراءات املطلوبة.  

شاين  اكوريت  السادة:  بأن/  اإلقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    

العامل الديكور 

رخصة رقم : CN- 3869964 قد تقدموا إلينا بطلب : 

راشد  سامل  يوسف  ابراهيم  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الزيودي )100%(

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف سهاد عىل نوالب 

تعديل وكيل خدمات/ حذف ابراهيم يوسف سامل راشد الزيودي 

فعىل كل من له حق أو اعراض عىل هذا اإلعان مراجعة دائرة 

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً   أربعة عرش  االقتصادية خال  التنمية 

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

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

  تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة: ذا ايليت كارز 
انرناشيونال 

رخصة رقم : CN- 2929805 قد تقدموا إلينا بطلب : 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة يوسف مانع سعيد احمد 

العتيبة )100%( 
اسامعيل  عبدالله  احمد  وبيع/ حذف  تنازل  الرشكاء  تعديل 

سليم محرض بايش 
مراجعة  اإلعان  اعراض عىل هذا  أو  له حق  من  كل  فعىل 
التنمية االقتصادية خال أربعة عرش يوماً  من تاريخ  دائرة 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعان وإال فإن 
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة. 

الس���ادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  
مؤسسة حفلة البيطرية

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1122709  : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعان  اعراض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 
مراجعة  دائرة التنمية االقتصادية خال أسبوع من 
تاريخ نرش هذا اإلعان 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:  رشكة عرب الند للمقاوالت العامة ذ.م.م  

رسور  احمد  سلطان  الشيخ  بناية/  الصناعية،  العني،  الرشكة:  عنوان   

الظاهري 

   CN-1147531 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/  املنارة للتدقيق واملراجعة، كمصفي قانوين للرشكة 

بتاريخ 11-1-2023  وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :  2305001556    

 تاريخ التعديل:   2023-1-18

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

خال مدة 30 يوماً من تاريخ نرش هذا االعان.

اإعالن 

مكتب تنمية ال�شناعة

�خلمي�س 19 يناير  2023ـ  �لعـدد 15249

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية - مكتب تنمية الصناعة بأن/ 

السادة : صناعه أنظمة ومعدات متكاملة 

رخصة رقم : IN- 2004451 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة راشد عبدالله راشد سعيد 

الظاهرى )100%(

عبيد  عبدالله  راشد  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل   

الشاميس 

مراجعة  اإلعان  اعراض عىل هذا  أو  له حق  من  كل  فعىل 

دائرة التنمية االقتصادية - مكتب تنمية الصناعة خال أربعة 

الدائرة غري  تاريخ نرش هذا اإلعان وإال فإن  عرش يوما من 

مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 
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تعلن  دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  ايست 
وي كافيه

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  3929713    : 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.

للنقليات  دلفان  الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    

واملقاوالت العامة    

رخصة رقم :  CN -  4070687 قد تقدموا إلينا بطلب:

املزروعي  خلفان  محمد  ضبابه  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

    100%

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عيل سعيد فالح سعيد املنصوري 

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

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

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

االمرباطور  الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن    

لالكسسوارات 

رخصة رقم : CN -  1081077 قد تقدموا إلينا بطلب:

هاليب  حمد  عوض  سعيد  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الحرضمي 100%   

سعيد  خلفان  سعيد  خالد  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الغافري 

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

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

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

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن  دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  ورشة 
براسينه لتصليح السيارات 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   4158901   : 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/  ارزاق 
للمكياج

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3767850  : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة : االلوان املتعددة العامل االصباغ 
رخصة رقم : CN- 2714430 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل مدير/ إضافة بسيوىن رضا محمد صالح 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة بسيوين رضا محمد صالح )70%( 

خدمات  وكيل  من  الخوري  حسني  رحمه  محمد  ابراهيم  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 
إىل رشيك 

تعديل نسب الرشكاء/ ابراهيم محمد رحمه حسني الخوري من %0 إىل 30% 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف السعيد ابودنيا فتوح ابودنيا 

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

 - AlAlWAN AlMuTADEDA PAINTING WORKS /تعديل إسم تجاري من
 BORJ AlHADARA DECOR. & GENERAl األلوان املتعددة العامل االصباغ إىل

MAINTENANCE l.l.C - برج الحضارة للديكور والصيانة العامة ذ.م.م 
تعديل نشاط/ إضافة أعامل تنفيذ التصميم الداخيل )الديكور( )4330015( 

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل 
أربعة عرش يوماً  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: جراند الين لرتكيب االملنيوم والزجاج 

رخصة رقم : CN- 2770317 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل مدير/ إضافة فارس عزمي عيىس ابو سنينه 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة فارس عزمى عيىس ابو سنينه )100%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف احمد حمدان محمد عيل البلويش

 تعديل رأس املال/ من Null إىل 50000 

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

 GRAND lINE AluMINIuM AND GlASS من/  تجاري  إسم  تعديل 

 GRAND إىل  والــزجــاج  االملنيوم  لرتكيب  اليــن  جراند   -  INSTAllATION

 lINE AluMINIuM AND GlASS INSTAllATION - SOlE

PROPRIETORSHIP l.l.C - جراند الين لرتكيب االملنيوم والزجاج - رشكة الشخص 

الواحد ذ.م.م  

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

أربعة عرش يوماً  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 : خط النجاح لصيانة العامة وادارة العقارات 
ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 2753062 قد تقدموا إلينا بطلب : 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ خالد احمد سليامن هالل الظهوري من رشيك إىل مدير 

تعديل نسب الرشكاء/ خالد احمد سليامن هالل الظهوري من %95 إىل 0% 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ خالد احمد سليامن هالل الظهوري من رشيك إىل مالك 

تعديل نسب الرشكاء/ خالد احمد سليامن هالل الظهوري من %95 إىل %100 تعديل 
الرشكاء تنازل وبيع/ حذف شاديه سليامن محمد فاجوخ 

تعديل شكل قانوين/ من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
 KHATA AlNAJAH FOR GENERAl مـــن/  ــاري  ــج ت إســـم  تــعــديــل 
 -  .MAINTENANCE AND REAl ESTATE MANAGEMENT l.l.C
 KHATA AlNAJAH FOR إىل ذ.م.م  العقارات  وادارة  العامة  لصيانة  النجاح  خط 
 GENERAl MAINTENANCE AND REAl ESTATE MANAGEMENT
SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C - خط النجاح لصيانة العامة وادارة العقارات 

- رشكة الشخص الواحد ذ.م.م
 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل 
يوم واحد من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.  

تعلن  دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ تجول 
للسياحة والسفر 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3996634  : 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/ بقالة 
امليالد 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2934043  : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:  وادي شينكياري للنقليات 

واملقاوالت العامة 

رخصة رقم : CN- 4360790 قد تقدموا إلينا بطلب : 

املزروعي  خلفان  محمد  ضبابه  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

)100%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عبدالله عىل راشد الصيبي الشحي

تعديل مدير/ حذف عبدالله عىل راشد الصيبي الشحي 

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

االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً     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: كافترييا بيوند برجر 

رخصة رقم : CN- 2180832 قد تقدموا إلينا بطلب : 

مدير/  تعديل   )100%( رضا  شارق  سيد  ناز  شهله  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

إضافة شهله ناز سيد شارق رضا 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف امينه عيل داوود محمد جفال

 تعديل رأس املال/ من Null إىل 10000 

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

بيوند  كافترييا   -  CAFETERIA BEYOND BuRGER / من  تجاري  إسم  تعديل   

 . BEYOND BuRGER RESTAuRANT برجر إىل

SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C - مطعم بيوند برجر - رشكة الشخص الواحد 

ذ.م.م  

تعديل نشاط/ إضافة مطعم )5610001( 

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

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

أربعة عرش يوماً  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 بخصــوص الرخصــة رقم  

إلدارة  انرتناشيونال  تطور  التجاري  باالسم   CN -  4008553

،  بإلغاء طلب إلغاء الرخصة وإعادة الوضع كام  الفعاليات 

كان عليه سابقا.  

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة  

هذا  نرش  تاريخ  من  أسبوع  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املذكورة. 

CN - 4008553  /الرقم : د ت/ ش ت

CC -   4077889 : رقم الخطاب

الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن  
لكجري فيو العامل الديكور  

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  3878194   : 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/  الكنز 
االخرض للتجارة العامة 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  3674271   : 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.

- رشكة  العامة  للمقاوالت  جينياس  بيور  السادة:  بأن/  اإلقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
الشخص الواحد ذ.م.م  

رخصة رقم : CN- 4652785 قد تقدموا إلينا بطلب : 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة يرمني مياه ابو بكر )50%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة محمد مينتو عبدالرحيم دايل )50%( 
تعديل مدير/ إضافة محمد مينتو عبدالرحيم 

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد مينتو عبدالرحيم دايل 
تعديل مدير/ حذف محمد مينتو عبدالرحيم دايل 

تعديل رأس املال/ من Null إىل 10000 
تعديل شكل قانوين/ من رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة 
 PuRE GENIuS GENERAl CONTRACTING - من/  تجاري  إسم  تعديل   
رشكة   - العامة  للمقاوالت  جينياس  بيور   -  .SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C
 PuRE GENIuS GENERAl CONTRACTING إىل  ذ.م.م   الواحد  الشخص 

l.l.C - بيور جينياس للمقاوالت العامة  ذ.م.م 
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل 
يوم واحد  من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

  تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة: مؤسسة ريجانيس للتجارة 

رخصة رقم : CN- 1187410 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة محمد كودييل حمزه حمزه كودييل مامال )100%( 

تعديل مدير/ إضافة محمد كودييل حمزه حمزه كودييل مامال 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف احمد يونس عبدالله عيل البلويش تعديل رأس املال/ 

من Null إىل 30000 

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

تعديل إسم تجاري من/  REGENCY TRADINGEST - مؤسسة ريجانيس للتجارة 

إىل REGENCY TRADING - SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C - ريجانيس 

للتجارة - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

تعديل عنوان/ من العني صناعية العني حوض ليتاق قطعة 3 عوض الذيب فرج مبارك 

 202300027308202300027308  1 العني  وادي  النود  العني  إىل  اخرون  و  الشاميس 

الربوز للمقاوالت العامه 

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

أربعة عرش يوماً  من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو 

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

الشاطئ االبيض  السادة: صالون  التنمية اإلقتصادية بأن/    تعلن دائرة 
للرجال 

رخصة رقم : CN- 1866476 قد تقدموا إلينا بطلب : 
تعديل مدير/ إضافة سامري شهاالمبو كادان ابوبكر شهاالمبوكادان 

تعديل رأس املال/ من Null إىل 10000 
تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
 WHITE BEACH GENTS SAlOON من/  تجاري  إسم  تعديل 
 WHITE BEACH GENTS إىل  للرجال  االبيض  الشاطئ  صالون   -
االبيض  الشاطئ  صالون   -  SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C

للرجال - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً  من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوي بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن  
سكودي للسفر 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  1130084   : 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  
بروفايل ستار إلدارة العقارات والصيانة العامة 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  3829044    : 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.



 نيويورك   )د ب �أ(- 

يف ت�رشين الأول/اأكتوبر املا�ضي وعلى هام�ش 

موؤمتر احلزب ال�ضيوعي احلاكم يف ال�ضني، قال 

ما �ضاو �ضو نائب وزي���ر اخلارجية ال�ضيني اإن 

»ال�ضتعداد للقتال هو �ضمة روحية للدبلوما�ضية 

ال�ضينية«. وقد تردد �ضدى حديثه لأنه جاء بعد 

اأيام قليلة من ا�ضتباك عنا�رش الأمن مع حمتجني 

اأمام قن�ض���لية ال�ض���ني يف مدينة مان�ض�ض���ر 

الربيطانية  يف ت�رشف غري دبلوما�ضي، ليمثل 

اإ�ضارة جديدة اإىل تزايد النزعة العدوانية لل�ضني 

على ال�ضعيد الدويل.

ولكن يبدو اأن الأمور تغريت يف ال�ضني، واأ�ضبح 

هناك ميل وا�ضح لتبني مواقف ت�ضاحلية. ففي 

خطابه مبنا�ضبة ال�ضنة القمرية اجلديدة تخلى 

الرئي�ش ال�ضيني �ض���ي جني بينج عن اللهجة 

العدائية العنيفة، عندما اأ�ضار اإىل تايوان بالقول 

اإن هناك »النا�ش على جانبي م�ض���يق تايوان 

اأع�ضاء يف عائلة واحدة«.

اأما وزير اخلارجية املعني �ضني جاجن فقال يف 

مقال وداعي ن�رشته �ض���حيفة وا�ضنطن بو�ضت 

الأمريكية مبنا�ضبة انتهاء عمله ك�ضفري لبالده 

يف الولي���ات املتحدة اإن  العامل »وا�ض���ع مبا 

يكفي  لكي تنمو وتزدهر فيه ال�ضني والوليات 

املتحدة«. كما مت اإبعاد املتحدث با�ض���م وزارة 

اخلارجية ال�ض���يني �ض���او ليجي���ان املعروف 

بت�رشيحاته املت�ضددة عن من�ضبه الرفيع.

 ويف حتليل ن�رشته وكالة بلومربج ت�ض���اءلت 

املحللة والكاتبة الأمريكية كالرا ماركيز عما اإذا 

كان يف مقدور ال�ضني اأن حتقق تقدما يف تعديل 

�ضيا�ضتها اخلارجية والذي حتتاجه ب�ضده لتعزيز 

النمو القت�ضادي املطلوب؟ لقد كانت دبلوما�ضية 

الذئ���ب املحارب  ال�ض���مة املميزة لل�ضيا�ض���ة 

اخلارجية ال�ض���ينية خالل ال�ض���نوات الأخرية.  

وهي تنا�ضب  التح�ضن  يف القدرات القت�ضادية 

والع�ضكرية والأكرث اأهمية اأنها تنا�ضب �ضيا�ضات 

�ض���ي الداخلية القوية، مبا يف ذلك اأ�ضلوبه يف 

التعامل مع هوجن كوجن وطموحاته يف التجديد 

الوطني. فلم تعد ال�ض���ني ت�ض���عر باأنها ملزمة 

مبقولة الزعيم ال�ضيني الراحل دينج �ضياو بنج 

»اخف قدراتك واخترب وقتك«.  فالفيل ل ي�ضتطيع 

الختفاء خلف �ضجرية كما قالت �ضحيفة ال�ضعب 

اليومية احلكومية يف ال�ضني ذات مرة.

 وخالل ال�ض���نوات املا�ض���ية كانت انفجارات 

الغ�ضب ال�ضخ�ضي وخو�ش املعارك عرب الإنرنت 

�ضمة وا�ض���حة للدبلوما�ضية ال�ض���ينية. وكان 

الدبلوما�ضيون ال�ض���ينيون يرون يف كل حادث 

فر�ض���ة اأو مباراة ملغازلة احل�ضود يف الداخل. 

كانت هناك ثقة مفرطة يف قدرات ال�ضني واإميان 

را�ضخ بتحلل الغرب، عززتها املواجهة مع اإدارة 

الرئي�ش الأمريكي ال�ضابق دونالد ترامب، وجائحة 

كورونا. وكان �ض���او املتحدث با�ضم اخلارجية 

»ذئب حمارب« على موقع توير. وتبنى اآخرون 

مواقف اأ�ضد �ض���البة حيث قال جوي كوجنيون 

�ض���فري ال�ضني لدى ال�ض���ويد عام 2019 »نقدم 

لأ�ضدقائنا النبيذ الفاخر ... لكن لأعدائنا لدينا 

البنادق«. لكن امل�ضكلة بح�ضب كالرا ماركيز اأن 

دبلوما�ضية الذئاب املحاربة مل تنجح بالعك�ش 

كانت لها تداعياتها ال�ضلبية على ال�ضني.

فالنم���و القت�ض���ادي وال�ضيا�ض���ة اخلارجي���ة 

العدوانية لل�ضني حققت بالفعل بع�ش النفوذ 

لكنها خلقت الكث���ري من الأع���داء. وحماولت 

التغطية خالل الأيام الأوىل جلائحة كورونا مل 

ت�ضاعد ال�ضني كثريا.

وتقول ماركيز اإنه يف ربيع 2020 تردد اأن معهد 

ال�ضني للعالقات الدولية املعا�رشة وهو مركز  

بحثي تابع لأعلى جهاز خمابرات يف ال�ضني قدم 

تقريرا اإىل كبار القادة ي�ضري اإىل و�ضول م�ضاعر 

العداء لل�ضني يف العامل لأعلى م�ضتوياتها منذ 

مذبحة ميدان ال�ضالم ال�ضماوي )تيانامنن( عام 

1989. واأ�ضارت نتائج ا�ضتطالع راأي ملعهد بيو 

الأمريكي اإىل حقيقة مماثلة. وتدهورت العالقات 

ال�ضينية الأوروبية، خا�ضة بعد الدعم ال�ضمني 

ال�ضيني للغزو الرو�ضي لأوكرانيا الأمر الذي بدد 

ثقة الأوروبيني يف بك���ني. كما اجته اأغلب دول 

اآ�ضيا املجاورة للدخول يف ترتيبات وحتالفات 

اأمنية مناه�ضة لل�ضني التي حاولت كثريا جتنب 

هذه ال�ضيناريوهات.

لذلك تبدو ال�ض���ني وكاأنها قررت امل�ض���ي يف 

م�ضار ت�ضحيحي ل�ضيا�ضتها اخلارجية. ول يوجد 

تف�ضري وا�ض���ح لإبعاد املتحدث الر�ضمي با�ضم 

وزارة اخلارجية املت�ض���دد �ض���او  عن من�ضبه. 

لكن التحركات الأخرية تقول اإن بكني ت�ض���عى 

ل�ض���تعادة النربة الت�ض���احلية على ال�ضعيد 

العامل���ي، مبا يف ذلك رف���ع القيود على حركة 

ال�ض���فر واللقاء الت�ض���احلي بني �ضي ونظريه 

الأمريكي جو بايدن  على هام�ش قمة جمموعة 

الع�رشين يف منتجع بايل الإندوني�ضي  والزيارة 

املنتظرة لوزي���ر اخلارجي���ة الأمريكي اأنتوين 

بلينكني لبكني.

هذا التاأرجح لل�ضيا�ضة اخلارجية ال�ضينية لي�ش 

جديدا. ففي عام 1972 التقى الزعيم ال�ض���يني 

ماو ت�ض���ي توجن مع الرئي�ش الأمريكي ريت�ضارد 

نيك�ض���ون بعد الث���ورة الثقافي���ة  اأو النفتاح 

القت�ض���ادي  يف ظل قيادة اآخرين مثل جياجن 

زمي���ني وهو خينت���او بعد مذبح���ة تيانامنن، 

والأزمة التي فجرها �ضقوط ال�ضيوعية يف اأوروبا.

لكن ال�ض���وؤال هو اإىل اي مدى �ضي�ض���ل تاأرجح 

ال�ضيا�ضة اخلارجية ال�ضينية خالل العام احلايل 

وما بعده؟

تقول كالرا ماركيز اإن املتوقع حدوث تغيري يف 

لهجة بكني ولي�ش يف ر�ض���التها. كما بداأ �ض���ي 

وليته الثالثة، �ض���تكون النزع���ة القومية اأكرث 

مركزية يف �ضيا�ض���اته. لن يك���ون هناك تغيري 

بالن�ض���بة لتايوان، ول رف�ش وا�ضح ل�ضيا�ضات 

مو�ض���كو. كما اأن الكثري من الذئ���اب املحاربة 

مازالوا موجودين، لكنهم مقيدون.
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 ك�ض���فت وزارة الداخلية يف ولية �ضمال الراين 

وي�ضتفاليا الأملانية اأن ما ي�ضل اإىل 3700 �رشطي 

�ضاركوا يف وقت واحد يف اإخالء قرية لوت�ضريات 

غربي البالد لتعدين الفحم البني هناك.

ج���اء ذلك يف تقرير قدمته ال���وزارة اإىل برملان 

الولية، واأ�ضار التقرير اإىل اأن اأكرب عدد من الأفراد 

�ضاركوا يف العملية يوم اجلمعة املا�ضي.

وتابعت الوزارة اأن عدد القوات امل�ضاركة و�ضل 

اإىل 3300 فرد يوم ال�ضبت املا�ضي عندما وقعت 

اأعمال �ض���غب على هام����ش املظاهرة املناوئة 

لعملية الإخالء.

واأو�ضح التقرير اأن عملية الإخالء �ضبقها اإقامة 

حواجز م�ض���تعلة كم���ا تعر�ش اأف���راد �رشطة 

وموظف���ون يف �رشكة »اآر دبلي���و اإي« للطاقة 

للر�ض���ق باألعاب نارية واأكيا�ش طالء وحجارة. 

وذكرت الوزارة اأن 372 �ضخ�ضا غادروا لوت�ضريات 

يف النهاية ب�ضكل طوعي، فيما ا�ضطرت ال�رشطة 

اإىل اإبعاد 159 �ضخ�ضا اآخرين.

نيويورك  )د ب �أ/ ت ك �أ(-

 اأثارت مادونا البهجة بني معجبيها بعد الكثري 

من التخمني والإعالنات الت�ضويقية عرب و�ضائل 

التوا�ضل الجتماعي، حيث اأعلنت الثالثاء انها 

�ضتقوم بجولة عاملية احتفال مب�ضريتها الفنية 

املمتدة منذ 40 عاما، ح�ض���بما ذكرت �ضحيفة 

»نيويورك ديلي نيوز«. وجاء الأعالن يف مقطع 

م�ض���ور، وظهر يف املقطع جنوم مثل جاك بالك 

ودايدو وميج �ضتالر وجود اأباتو.واأعاد املقطع 

امل�ض���ور الذي ميتد خم�ض���ة دقائق م�ضهدا من 

الفيل���م الوثائقي الذي ح���از ناجحا كبريا عام 

1991 »تروث اأور دير«. وقالت الفنانة العاملية 

يف بيان: »اأنا مت�ضوقة ل�ضتك�ضاف اأكرب عدد من 

الأغاين على اأمل اأن اأمنح املعجبني العر�ش الذي 

كانوا ينتظرونه«. ومن املقرر اأن تنطلق اجلولة 

التي ت�ضمل 35 مدينة، يف فانكوفر بكندا يف 15 

متوز/ يولي���و قبل اأن تزور مادونا عدة مدن يف 

اأمريكا ال�ضمالية واململكة املتحدة واأوروبا، مبا 

يف ذلك بر�ضلونة وباري�ش و�ضتوكهومل.

لندن  )د ب �أ( – 

�ض���ارك الآلف م���ن العامل���ني بقطاع 

التمري�ش فى اإجنل���را يف اإ�رشاب على 

خلفية نزاع ب�ضاأن الأجور اأم�ش الأربعاء، 

فيما يقول املمر�ض���ون اإن الأ�ض���خا�ش 

يتوفون دون داع وهم حتت رعاية جهاز 

ال�ضحة الوطني يف اململكة املتحدة  .  

وذكرت وكالة الأنباء الربيطانية بي ايه 

ميديا اأن اأطقم التمري�ش من اأكرث من 55 

منظمة تابعة لهيئة ال�ضحة الوطنية يف 

اإجنلرا اأن�ضمت اإىل الإ�رشاب اأم�ش واليوم 

اخلمي�ش عقب يومني م���ن الإ�رشاب يف 

كانون الأول/دي�ضمرب.  

واأعلنت الكلية امللكية للتمري�ش عن اأنه 

�ض���وف يتم تنظيم اإ�رشابني اآخرين اأكرب 

ال�ضهر املقبل، بينما من املتوقع اأن تعلن 

نقابة »جي اإم بي« عن مواعيد اإ�رشاب 

اآخ���ر لعمال �ض���يارات الإ�ض���عاف ع�رش  

الأربعاء.   

وحذر وزير ال�ضحة �ضتيف باركلي من اأن 

الإ�رشاب �ضوف ي�رش باملر�ضى.

غري اأن بات كولن، رئي�ضة نقابة التمري�ش 

قالت »النا�ش ل ميوتون ب�ضبب اإ�رشاب 

اأع�ض���اء هيئات التمري�ش.. اأن اأع�ض���اء 

هيئات التمري�ش ي�رشبون ب�ضبب موت 

النا�ش«. وقالت يف برنامج �ضباح اخلري 

يا بريطانيا اإن هيئة ال�ضحة الوطنية ل 

تق���دم حاليا احلد الأدن���ى من التوظيف 

املقب���ول ال���ذي »يناق����ش« القوانني 

اجلديدة املناه�ض���ة لالإ�رشابات الداعية 

اإىل احل���د الأدنى من الغطاء اخلدمي يف 

اأيام الإ�رشاب.    

وقال���ت »احل���د الأدنى من م�ض���تويات 

التوظيف لي�ض���ت متاحة ملر�ض���انا اأو 

ملمر�ضينا يف اأي يوم من الأ�ضبوع«.

الكاتبة كالرا ماركيز: ال�سين تتخلى عن دبلوما�سية الذئاب المحاربة

�ل�سين ت�سعر باأنها ملزمة بمقولة �لزعيم �ل�سيني �لر�حل دينج �سياو بنج »�خف 

قدر�تك و�ختبر وقتك«

3700 �سرطي �ساركو� في �إخالء قرية لوت�سير�ت 

لتعدين �لفحم غربي �ألمانيا

مادونا تعلن عن جولة �حتفااًل بم�سيرتها �لفنية 

�لممتدة منذ 40 عاماً

�لممر�سون �لم�سربون: �لمر�سى يموتون وهم تحت رعاية 

هيئة �ل�سحة �لبريطانية

�سدور حكم غيابي ب�سجن �لمديرة �ل�سابقة 

لديو�ن �لرئي�س �لتون�سي قي�س �سعيد

ح�سود ت�ساهد مجوهر�ت مملكة بوهيميا 

بالعا�سمة �لت�سيكية

فولك�س فاجن تقرر �إقامة م�سنعها �لجديد 

لخاليا �لبطاريات في بلن�سية في �إ�سبانيا

تون�س  )د ب �أ( -

 اأ�ض���درت حمكمة تون�ضية  الثالثاء حكما غيابيا 

ب�ضجن املديرة ال�ضابقة لديوان الرئي�ش قي�ش �ضعيد 

وذراعه اليمنى، نادية عكا�ض���ة ب�ضبب ت�رشيبات 

�ضوتية ن�ضبت اإليها.

كانت عكا�ض���ة اأعلنت ا�ضتقالتها من من�ضبها يف 

كانون الثاين/يناير عام 2022 قبل اأن تغادر البالد 

اإىل العا�ض���مة الفرن�ضية باري�ش. ول ُيعرف حاليا 

على وجه التحديد مكان اإقامتها.

واإثر ذلك ظهرت ت�ض���جيالت �ضوتية ن�ضبت اإليها، 

على مواقع التوا�ضل الجتماعي ت�ضمنت انتقادات 

لذعة وتهكما على الرئي�ش �ضعيد.

كما ت�ضمنت حديثا م�ضيئا لأفراد من عائلة الرئي�ش 

ما دفع �ضقيقة زوجته املحامية عاتكة �ضبيل اإىل 

حتريك دعوى ق�ضائية �ضد عكا�ضة.

واأف���ادت اإذاع���ة »موزاييك اف ام« اخلا�ض���ة باأن 

املحكمة البتدائية بالعا�ضمة اأ�ضدرت بحقها حكما 

غيابيا بال�ضجن مدة عام و�ضهرين اثنني.

وعكا�ضة املتخ�ض�ضة اأي�ضا يف القانون الد�ضتوري 

مثل الرئي�ش قي�ش �ض���عيد، كانت نادرة الظهور يف 

و�ضائل الإعالم ولكنها كانت تعد اأحد اأبرز املقربني 

له يف الق�رش الرئا�ضي.

ومع انت�ض���ار الت�رشيبات ال�ض���وتية نفت عكا�ضة 

�ضلتها به واأدعت اأنها مفربكة.

بر�غ  )د ب �أ(-

 جتمعت ح�ض���ود يف العا�ض���مة الت�ض���يكية يف 

كاتدرائية �ض���انت فيتو�ش بقلعة براغ مل�ض���اهدة 

جمموعة نادرة معرو�ض���ة م���ن جواهر التاج يف 

مملكة بوهيميا ال�ضابقة.

وا�ض���طف العديد من الأ�ض���خا�ش لأكرث من �ضاعة 

لال�ضتمتاع مب�ضاهدة تاج وين�ضي�ضال�ش الذي يرجع 

اإىل القرن الرابع ع�رش اإىل جانب ال�ضوجلان والكرة 

الذهبية الأ�ضليني اللذين يرمزان اإىل امللكية.

و�ضيتم عر�ش �ضارات ال�ضلطة الرباقة حتى ال�ضبت 

املقبل فقط، وبعد ذلك �ضيتم نقلها جمددا اإىل غرفة 

الكنوز التي ل ي�ضمح بدخولها. ويدخل الراغبون يف 

م�ضاهدة الأثار اإىل الكاتدرائية جمانا.

وكان اآخر مرة مت فيها عر�ش املجوهرات يف 2018.

ي�ضار اإىل اأن املنا�ضبة اجلليلة لعر�ش املجوهرات 

هذه املرة هي الذكري الثالثني لتاأ�ضي�ش جمهورية 

الت�ض���يك، اأي عندما انف�ضلت ت�ضيكو�ضلوفاكيا اإىل 

دولتني. ومت فر�ش اإجراءات اأمنية �ضارمة. و�ضارك 

يف التاأم���ني اإىل جانب رج���ال ال�رشطة جنود من 

حر�ش القلعة.

فولف�سبورج )د ب �أ(- 

اختارت جمموعة فولك�ش فاجن الأملانية لل�ضيارات 

ب�ض���كل نهائي مقاطعة بلن�ضية الإ�ضبانية كموقع 

جديد ل�ضبكة خاليا البطاريات الأوروبية التابعة 

للمجموعة. واأعلنت املجموعة  الأربعاء عن اإن�ضاء 

م�ضنع هناك �ض���يعمل به اأكرث من 3000 �ضخ�ش 

وقالت اإن من املنتظر اأن يبداأ امل�ض���نع يف العمل 

يف عام 2026 م�ضرية اإىل اأنه مت �رشاء قطعة اأر�ش 

منا�ضبة لهذا الغر�ش يف مدينة �ضاجونتو يف مطلع 

العام. وتقع هذه املدينة على م�ض���افة نحو 300 

كيلومر جنوب غ���رب مدينة مارتوريل حيث يقع 

مقر �رشكة �ضيات اململوكة ملجموعة فولك�ش فاجن.

و�ض���يقوم م�ض���نع اخلاليا اجلديد باإمداد م�ضنع 

ال�ض���يارات يف مدين���ة بامبلون���ا. وميتلك قطاع 

البطاريات يف فولك�ش فاجن »باور كو« مقرا يف 

قلب بلن�ضية ليتمكن من تن�ضيق الأن�ضطة يف اإ�ضبانيا 

انطالقا من هذا املقر. يذك���ر اأن امل�رشوع معروف 

ب�ضكل مبدئي منذ الربيع املا�ضي غري اأن فولك�ش 

فاجن كانت ترغ���ب يف التحقق من �رشوط الدعم 

ال�ضيا�ض���ي قبل اتخاذ القرار النهائي. وكانت اأكرب 

جمموعة اأوروبية لل�ضيارات تقدمت يف هذا ال�ضياق 

بربنامج حمل ا�ض���م » امل�ضتقبل ال�رشيع لالأمام« 

ت�ضارك فيه فولك�ش فاجن و�ضيات و�رشكات اأخرى.

وبح�ض���ب املعلومات احلالية، فاإن من املنتظر اأن 

يتم �ض���خ اأكرث من 10 مليارات يورو يف امل�رشوع 

ككل. كانت احلكومة املركزية يف اإ�ض���بانيا قدمت 

ملنطقة بلن�ض���ية التي تتمتع باحلك���م الذاتي 90 

مليون يورو كدعم مل�ض���نع البطاريات يف نهاية 

كانون الأول/دي�ض���مرب املا�ضي. و�ضتكون بلن�ضية 

بعد زالت�ضجير يف اأملانيا املوقع الثاين الذي تقيم 

فيه جمموعة فولك�ش فاجن م�ضنعا ذاتيا لإنتاج 

خاليا البطاريات الالزمة لل�ض���يارات الكهربائية 

وذلك يف �ض���عي خا�ش من فولك�ش فاجن لزيادة 

ال�ضتقاللية عن هيمنة املوردين الآ�ضيويني.

روما  )د ب �أ(-

 اأفادت ال�ضلطات الإيطالية  الثالثاء، باأن 

حمققني عرثوا على اآخ���ر خمباأ لزعيم 

مافيا كوزا نو�ضرا ماتيو مي�ضينا دينارو 

عقب القب�ش عليه يف اأحد امل�ضت�ضفيات.

و�ض���وهد املجرم الذي ياأت���ي على راأ�ش 

قائمة املطلوبني يف اإيطاليا منذ اأعوام، 

اأخ���ر مرة مبن���زل يف بل���دة كامبوبيلو 

دي مازارا ال�ض���غرية، الت���ي ل تبعد عن 

كا�ضتيلفيرانو م�ضقط راأ�ضه يف �ضقلية.

وفت�ض���ت �رشطة الدرك والقوات اخلا�ضة 

�ض���قة الرجل /60 عاما/ م�ض���اء اأم�ش 

الثنني. و�ضادر املحققون اأ�ضياء فاخرة 

مثل مالب�ش و�ض���اعات ثمينة ح�ض���بما 

اأف���ادت تقارير اإعالمية اإيطالية. ومل يتم 

العثور على اأي اأ�ضلحة يف املبنى املوؤلف 

من طابقني. 

وترغب قوت الأمن يف ا�ضتغالل التفتي�ش 

للح�ض���ول على فهم اأك���رب ملنظمة كوزا 

نو�ضرا ال�ضقلية. وياأملون فوق كل �ضيء 

يف اأن يكون مي�ض���ينا دينارو احتفظ مبا 

يطلق عليه اأر�ضيف �ضالفاتوري »توتو« 

رينا رئي�ش املافيا ال�ضابق يف املنزل غري 

امللحوظ الواقع مبنطقة �ضكنية.

ومت اإلق���اء القب�ش على رينا الوح�ض���ي، 

الأب الروح���ي للمافيا املعروف با�ض���م 

»رئي�ش الروؤ�ضاء«، يف 15 كانون الثاين/

يناير 1993، لكن اأن�ض���اره، ومن بينهم 

مي�ضينا دينارو، متكنوا من اإخفاء الوثائق 

وال�ضجالت من �ضقته قبل و�ضول ال�رشطة.

ومل يتب���ني حتى ظهر  الثالث���اء ما اإذا 

كان الأر�ض���يف اأو اأج���زاء منه موجودة 

يف املبن���ى. وما زالت عمليات التفتي�ش 

والتحليل التي جتريها ال�رشطة جارية، 

ومت فر�ش �ضياج اأمني يف ال�ضارع. 

�لمحققون �الإيطاليون يعثرون على مخباأ زعيم �لمافيا بعد 

�لقب�س عليه
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قال تقرير صحفي، إن ريال 
بشأن  األمل  يفقد  لم  مدريد 
كيليان  الفرنيس  مع  التعاقد 
ســان  باريس  نجم  مبابي، 

جريمان.
وحــاول الريــال، الحصول 
2017 من  يف  مبابــي  عىل 
موناكــو، لكنــه غــادر إىل 
قريبا  الالعب  باريس، وكان 
يف  للمرينجي  االنتقــال  من 
البقاء يف  صيف 2022، قبل 

حديقة األمراء
الشــائعات  انتشــار  ورغم 
مللف  مدريد  ريال  غلق  حول 
مبابــي، لكن  مع  التعاقــد 

التقارير تقول عكس ذلك.
أثليتك"  صحيفة "ذا  وأكدت 
أن قصــة مبابــي مع ريال 
مدريد لــم تنته بعد، وهناك 
سانتياجو  قلعة  داخل  رغبة 

مــع  التعاقــد  يف  برنابيــو 
الالعب الفرنيس.

الصحيفة "ريال  وأضافــت 
خطوط  عىل  يحافظ  مدريد 
مبابي  ممثيل  مــع  االتصال 
بدأ  وبالفعــل  باســتمرار، 
بعد  أخــرى  مرة  التحــرك 

مونديال قطر".
ممثــيل  أن  إىل  وأشــارت 
مبابــي رفضوا اإلجابة عىل 
كما  الصحافة،  تســاؤالت 
أفــاد مصــدر داخــل ريال 
مدريــد بأنه لــم يحدث أي 
منذ  مبابــي  بشــأن  جديد 

الصيف املايض.
ومع ذلــك، أكدت الصحيفة 
زال  ال  مبابــي  ملــف  أن 
مدريد،  ريال  داخل  مفتوحا 
ضم  مفاوضات  تتجدد  وقد 

الالعب يف الصيف املقبل.

ســيتي  مانشســر  أبــدى 
بالنجــم  اهتماًمــا شــديًدا 
خفيشــا  الجورجــي 
نابويل  جناح  كفاراتسخيليا، 

املتألق هذا املوسم.
ويقدم كفاراتســخيليا )21 
مميزة  مســتويات  عاًمــا( 
للغاية مع نابويل هذا املوسم، 
ســاهمت يف وضــع الفريق 
الدوري اإليطايل،  عىل صدارة 
ميالن  عن  بفارق 9 نقــاط 
الثاني، كما  املركــز  صاحب 
قادته لعبور دور املجموعات 
عىل  أوروبا  أبطــال  بدوري 

رأس مجموعته.
صحيفــة "دييل  وبحســب 
ميــل" الربيطانيــة، فــإن 
أنظار  كفاراتســخيليا جذب 
الفني  بيب جوارديوال، املدير 
ملانشسر ســيتي، الذي قرر 
نهاية  حتى  مستواه  مراقبة 

املوسم الجاري.
أن  الصحيفــة،  وأضافــت 
كفاراتسخيليا تميز بأسلوبه 
الشــجاع وجاذبيتــه عــىل 
التي  األمــور  الكــرة، وهي 

يحبها جوارديوال.
امللقب بـ  الالعــب  وســجل 

قبــل  "كفارادونــا"، مــن 
إىل  نسبة  نابويل،  مشــجعي 
الراحل  النــادي  أســطورة 
مارادونا،  أرمانــدو  دييجو 
ســبعة أهداف وقدم تســع 
يف 15  حاســمة  تمريــرات 
الدوري  يف  خاضهــا  مباراة 

حتى اآلن.
ويف دوري األبطــال، أنهــى 
املجموعات  مرحلــة  نابويل 
بالفوز يف خمس من مبارياته 
موعــًدا  الســتة، ليــرب 
فرانكفورت  آينراخــت  مع 

األملاني يف دور الـ16.

إيطايل،  صحفي  تقرير  كشف 
انتقال  صفقة  تطــورات  عن 
بروزوفيتــش  مارســيلو 
لصفوف  ميــالن،  إنر  العب 
ســوق  خــالل  برشــلونة، 

االنتقاالت الشتوية الجارية.
وارتبــط اســم بروزوفيتش 
يف  برشــلونة  إىل  باالنتقــال 
العب  مــع  تبادلية  صفقــة 
فرانك  الكتالونــي  الفريــق 

كييس.
"سكاي  شــبكة  وبحســب 
فإن  اإليطاليــة،  ســبورت" 
من  يتعاىف  الذي  بروزوفيتش 
الســاق، ال  ربلة  يف  إصابتــه 
إنر  عن  لرحيله  إمكانية  يرى 
ميالن، ولــم يتم إبالغ وكيله 

باملفاوضات مع برشلونة.
عقده  بروزوفيتــش  وجــدد 
املايض  العام  إنر ميــالن  مع 
2026، ويضمن  صيف  حتى 
األساسية  التشكيلة  يف  مكانه 
غري  أمر  للنرياتــزوري، وهو 

مضمون له يف برشلونة.
أن  إىل  التقريــر  وأشــار 
الصفقــة التبادلية بني كييس 

عىل  تزال  مــا  وبروزوفيتش 
برشــلونة  أن  رغم  الطاولة، 

يدرك أنها عملية معقدة.

وأفــادت تقاريــر مؤخرا أن 
إنر ميالن يريد الحصول عىل 
أمــوال بجانــب كييس، وهو 

أمر ترفضه إدارة برشــلونة، 
من  أصغــر  اإليفــواري  ألن 

بروزوفيتش ب4 سنوات.

ـــ
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ن�ش��اط مكث��ف للأندي��ة الأوروبي��ة ف��ي 
الن�شف الثاني من الميركاتو

أبوظبي ــ وام :
الحالية يف  الشــتوية  االنتقــاالت   مع دخــول فرة 
تكثيف  يف  األوروبية  األنديــة  الثاني، بــدأت  نصفها 
ضياع  خشية  الصفقات  من  عدد  لحســم  نشــاطها 
الفرصــة لتدعيم صفوفها بأبرز الالعبني اســتعدادا 

الثاني من املوسم. للنصف 
وكانت الفرة املاضية شــهدت دخول أكثر من ناد يف 
العديد  لكن  البارزين  الالعبــني  مفاوضات مع بعض 
من الصفقات لم تحسم بعد، وكانت األمور املالية من 
أبرز العوائق وراء تعثــر املفاوضات يف عدد من هذه 
األندية تمسكها بالعبيها  أبدت بعض  الصفقات فيما 
وطرحت مطالب مالية مغاىل فيها من أجل االحتفاظ 

بالعبيها يف مواجهة إغراءات األندية األخرى.
وبعد فشل محاوالته لضم الالعب األوكراني ميخايلو 
مودريك من شــاختار دونيتســك األوكراني، تحول 
اهتمام نادي أرسنال اإلنجليزي إىل موىس ديابي /23 

عاما/ العب باير ليفركوزن األملاني.
وينتظر أن تشــهد األيام املقبلــة مفاوضات مكثفة 
مــن النادي اللندني لضم الالعــب خاصة وأن البديل 
يبدو  برشلونة، والذي  نجم  رافينيا  الربازييل  سيكون 

خيارا صعبا يف الوقت الحايل.
وكان ديكالن رايس العب ويســتهام ضمن الالعبني 
يناير  التعاقد معهــم خالل  أرســنال يف  يرغب  الذين 
بلغت 100 مليون  التي  الحايل لكن مطالب ويستهام 

جنيه اسرليني قد تحول دون حلم أرسنال.
ويف إســبانيا، دخل أتلتيكو مدريد يف سباق مع الزمن 
الهولندي ممفيس  املهاجم  التعاقد مع  لحسم صفقة 

ديباي من نادي برشلونة.
وفيمــا توصل النادي التفاق مــع الالعب، ينتظر أن 

الناديني. تشهد األيام املقبلة املفاوضات بني 
كما يتطلع برشــلونة إىل حســم صفقــة الكرواتي 
اإليطايل، وقد  ميالن  انر  نجم  بروزوفيتش  مارسيلو 
يكون اإليفواري فرانك كييس العب برشلونة طرفا يف 

الناديني خالل يناير الحايل. صفقة تبادلية بني 

.. كاأ�س العالم  2022 

انتكا�سة تهدد انتقال بروزوفيت�ش اإلى بر�سلونة

 

�ساحر نابولي يجذب اأنظار 
جوارديوال

لكرة  الفرنيس  االتحــاد  قرر 
القدم رســميا،  اعتماد العقد 
الجديد للمديــر الفني ديدييه 
تموز  يوليو/  حتى  ديشامب، 

.2026
واتفق نو

مونت  "راديو  شبكة  ونقلت 
كارلو" الفرنسية، بيان اتحاد 
من  أكد  الفرنيس، الذي  الكرة 
الجديد  العقد  اعتمــاد  خالله 

لديشامب باإلجماع.
الفرنسية  الشــبكة  وأشارت 
إىل أن هــذا القرار يعد بمثابة 
مفاجــأة ألعضــاء اللجنــة 
الفرنيس،  لالتحاد  التنفيذيــة 
امللف  هذا  جريت، أدار  لو  ألن 

بشكل منفرد.
وأوضحت الشــبكة أيضا، أن 
طــول مدة التعاقــد أغضبت 
التنفيذية،  اللجنــة  أعضــاء 
ألنها لبت رغبة ديشــامب يف 
البقاء بمنصبه حتى مونديال 
الــدورة  أن  رغــم   ،2026
االنتخابيــة للو جريت، كانت 

ستنتهي يف 2024.
واضطــر لو جريــت لتقديم 
ترصيحاته  بعــد  اســتقالته 
زين  ضــد  للجــدل  املثــرية 
كرة  زيدان، أســطورة  الدين 
القدم الفرنســية، مما أحدث 
حالة من الغضب يف الشــارع 

الفرنيس.

دي�سامب يفلت من ملف اإهانة زيدان بقرار مفاجئ

مفاجاأة.. ريال مدريد تحرك نحو مبابي 
بعد المونديال

أنشيلوتي، مدرب  كارلو  شدد 
ريــال مدريد، عــىل جاهزية 
فريقــه لخــوض مواجهــة 
ثمن  فياريــال،  الخميس، يف 

نهائي كأس ملك إسبانيا.
املؤتمر  خالل  أنشيلوتي  وقال 
التقديمــي: "إنهــا فرصــة 
اللحظة  هــذه  من  للخــروج 
ســتكون  واليوم  الصعبــة، 
مبــاراة صعبــة لكــن لدينا 

دوافع كبرية".
جديــدة  "حقبــة  وأضــاف 
لربشــلونة؟.. ال أريد الحديث 
عــن ذلك.. البارســا منافس 

عظيم وسيظل كذلك".
وعن الالعبني األساسيني غدا، 
أوضح املدرب اإليطايل "سيبدأ 
كورتوا وبنزيما ضد فياريال. 
متوقعة  تكــن  لم  اإلصابات 

وأالبا، وأثرت  تشواميني  مثل 
علينا".

ونــوه "شــهر يناير/كانون 
ثــان كان معقدا كما توقعت 
بعد املونديال. يجب أن نتحمل 
أن  يعتقد  الجميع  املسئولية. 
علينا  لكن  مــات  مدريد  ريال 
ألن  والثقة  بالهــدوء  التحيل 
املوسم طويل، ولن نستسلم".

ســنخرج  تأكيد  ولفت "بكل 
مــن هــذه الحالــة. كروس 
مودريتش  جيــدة، أما  بحالة 
للمساهمة  وسيعود  مختلف 

معنا تدريجيا بشكل أقوى".
وحــول كامافينجــا، أوضح 
كان  فالنســيا  أمام  "تغيريه 
البدنية، وضد  الحالة  بســبب 
برشــلونة كان جيــدا عــىل 

املستوى الدفاعي".

اأن�سيلوتي: ريال مدريد لن يموت.. ولم اأكن عاداًل مع هذا الالعب

 
يســتعد نــادي مانشســر 
أحــد  الســتعادة  يونايتــد 
بعد غيــاب طويل  نجومــه 
لنحو شــهر كامل، بســبب 

اإلصابة.
فابريزيو  نــره  ملا  ووفقا 
ســوق  خبــري  رومانــو، 
حســابه  عرب  االنتقــاالت، 
الفني  املدير  توير، فإن  عىل 
إريــك  الحمــر  للشــياطني 
تدريب  وطاقــم  هــاج  تني 
يونايتد، يشعرون  مانشسر 
باالرتيــاح بعدما أحرز نجم 
سانشــو  جادون  الفريــق 
طريق  يف  إيجابيــا  تقدمــا 

العودة قريبا للفريق.
عاما"   22" سانشــو  وبدأ 
وسجل  جيد،  بشكل  املوسم 
3 أهــداف قبل فرة التوقف 
أيلول  ســبتمرب/  يف  الــدويل 
يشــارك  لم  لكنه  املــايض، 
تعادله  منــذ  فريقــه  مــع 
يف   )1-1( تشــيليس  مــع 

األول  أكتوبــر/ ترين   22
املايض.

"أولوية  رومانــو:  وأضاف 
تــني هــاج هــي أن يكون 
الفريق  سانشــو جاهزا مع 
ويف حالــة جيدة خالل أقرب 

وقت ممكن".
تني هاج  اعرف  أن  وســبق 
يف  ملحوظ  تراجــع  بوجود 

بعد  بنفســه  سانشــو  ثقة 
اســتبعاده مــن مباريــات 
دوري  يف  اإلنجليزي  املنتخب 
سبتمرب/  يف  األوروبية  األمم 

أيلول املايض.
ضمن  سانشــو  يكــن  ولم 
اإلنجليزي  املنتخــب  قائمة 
نهائيات  يف  التــي شــاركت 

كأس العالم يف قطر.

يونايتد ي�ستعيد نجمه بعد غياب طويل

يحتاج أتلتيكو مدريد إىل ضخ 
من  تشكيلته  يف  دماء جديدة 
املقبل، وخاصة  املوسم  أجل 

يف الخط الخلفي.
مدريــد،  أتلتيكــو  وأنهــى 
تشــاجالر  الركي  صفقــة 
سوينشــو، والذي يستطيع 
رحيل  حال  اآلن  االنضمــام 
يريد  الفريق  لكــن  فيليبي، 

ضم املزيد من املدافعني.
أن  »آس«  صحيفة  وذكرت 
ضم  يف  يفكر  مدريد  أتلتيكو 
الجزائري رامي بن سبعيني، 
لصالــح  يلعــب  والــذي 

بوروسيا مونشنجالدباخ.

وينتهــي عقــد رامــي بن 
بوروســيا  مــع  ســبعيني 
الصيف  يف  مونشــنجالدباخ 

املقبل.
بشكل  ســبعيني  بن  ويلعب 
وخاض  فريقه،  مع  أسايس 
14 مباراة يف البوندســليجا 

سجل خاللها 5 أهداف.
وجذب تألق رامي بن سبعيني 
مونشنجالدباخ، اهتمام  مع 
ال  األوروبية،  القــارة  كبار 
مع  دويل  العب  وأنه  ســيما 
ويتابعه  الجزائــر،  منتخب 
للحصول  بالنكوس  الروخي 

عىل توقيعه.

�سفقة 
عربية 

في اأجندة 
اأتلتيكو 

مدريد



الب�صرة ــ وام:

على  الستار  الخميس  اليوم  يسدل   
الخليج  كأس  بطولة  منافسات 
 "25 "خليجي  القدم  لكرة  العربي 
تجمع  التي  النهائية  المباراة  بإقامة 
على  وعمان  العراق  منتخبي  بين 
الساعة  في  الدولي،  البصرة  استاد 

الثامنة مساء بتوقيت اإلمارات.
دولي  تحكيم  طاقم  المباراة  يدير 
كوفاكس،  ستيفان  بقيادة  روماني 
مارينيسكو  فاسيلي  ويعاونه 

وميهاي ارتين.
تكرار  النهائية  المباراة  وستكون 
بين  جمعت  التي  االفتتاح  لمباراة 
منافسات  ضمن  نفسهما  المنتخبين 
الملعب  على  األولى،  المجموعة 

دون  السلبي  بالتعادل  وانتهت  نفسه 
أهداف، وهي النتيجة التي ال يمكن أن 

تنتهي بها المباراة النهائية.
المباراة  إلى  المنتخبين  كال  وتأهل 
النهائية بعد تجاوزهما منتخبي قطر 
النهائي، بنتيجة  نصف  في  والبحرين 

1-2 و0-1 بالترتيب.
ويسعى المنتخب العراقي، مستضيف 
النهائي  هذا  في  الفوز  إلى  البطولة، 
منذ  عنه  الغائب  الرابع  اللقب  وحصد 
ثالث  اللقب  حقق  حيث  عاماً،   35
 1979 أعوام،  تاريخه  في  مرات 
إنجاز  وتكرار  و1988،  و1984 
فعل  مثلما  أرضه  على  بالقب  الفوز 

في أول لقب له عام 1979.
وفي المقابل يسعى المنتخب العماني 
تاريخه  في  الثالث  اللقب  حصد  إلى 

له،  تتويج  أخر  من  سنوات   5 بعد 
عامي،  السابقين  لقبيه  حقق  حيث 
في  فاز  بأنه  علماً  و2018،   2009
على  الترجيح  بركالت  النهائيين  كال 
واإلمارات  األول،  في  السعودية 
العراق  منتخبا  ويتشارك  الثاني.  في 
بالنسخة  نتائجهما  سجل  في  وعمان 
منهما  كل  خاض  حيث  الخالية، 
مباريات   3 في  وفازا  مباريات،   4
وتعادال في واحدة، جمعت بينهما في 

مباراة االفتتاح.
خالل  العراقي  المنتخب  وأحرز 
مشواره في "خليجي 25" 9 أهداف 
وسكن شباكه هدف وحيد في مباراة 
أحرز  حين  النهائي، في  نصف  الدور 
أهداف   4 العماني  المنتخب  العبو 
الدور  في  هدفين  شباكه  واستقبلت 

األول.
المنتخبين  مواجهات  صعيد  وعلى 
وأن  سبق  الخليج،  كأس  بطولة  في 
التقى المنتخبان 11 مرة، فاز العراق 
مرتين  عمان  وفاز  مرات،   4 فيهم 
أكبر  وكان  مباريات،   5 في  وتعادال 
 7-0 بنتيجة  العراقي  للمنتخب  فوز 
في "خليجي 5" بينما كان أكبر فوز 
في   4-0 بنتيجة  العماني  للمنتخب 

"خليجي 19".
المنتخب  العب  حسين  أيمن  ويتصدر 
البطولة  هدافي  صدارة  العراقي 
زميله  وينافسه  أهداف،   3 برصيد 
فيما  هدفين،  برصيد  بايش  إبراهيم 
منتخب  العبا  المنافسة  من  خرج 
الفتاح  عبد  وعمرو  عالء  أحمد  قطر 

برصيد هدفين لكل منهما.

خيسوس  العراقي  المنتخب  مدرب  وصف 
العماني  المنتخب  أمام  فريقه  مباراة  كاساس، 
أنه  إلى  خليجي 25 بالصعبة، مشيرا  نهائي  في 
منافسه  لمفاجأة  مختلف  لعب  أسلوب  سيعتمد 

في موقعة الغد.
األربعاء:  صحفي   مؤتمر  في  كاساس  وقال 
وقلت  تكتيكيا  مغلقة  كانت  األولى  "المباراة 
المباراة سنعتمد أسلوبا  الفرص، وفي هذه  فيها 

اللقاء ونيل اللقب الخليجي". مختلفا لحسم 
الترجيح،  المباراة لركالت  وزاد: "أتمنى أال تصل 

لكننا نمتلك األدوات لحسمها لصالحنا".
بعض  تصحيح  "سنحاول  كاساس:  وأضاف 
مع  األولى  مباراتنا  في  ظهرت  التي  األخطاء 
رغبتنا  مختلفا.  سيكون  النهائي  لكن  عمان، 
بحصد  العراقية  الجماهير  إسعاد  في  شديدة 

كأس البطولة".
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منتخب العراق يتطلع للتتويج بلقبه الرابع ومنتخب عمان 
ي�صعى لح�صد لقبه الثالث

اقبال كبير على الت�شجيل للم�شاركة في 
مهرجان التحدي للجوجيت�شو 

كا�صا�س: �صنفاجئ عمان بطريقة مختلفة 
في نهائي خليجي 25

 العين، الوحدة:

اتحاد اإلمارات للجوجيتسو عن تنظيم مهرجان   أعلن 
التحدي  بطولة  تتخلله  الذي  للجوجيتسو  التحدي 
المخصصة لفئات البراعم واألشبال والناشئين للمراحل 
السنية من )4 – 17 عام( االسبوع المقبل خالل الفترة 
الرياضية  الصالة  في  الجاري  يناير   22 إلى   20 من 
بجامعة اإلمارات بمدينة العين، بمشاركة مئات الالعبين 

والالعبات من مختلف األندية واالكاديميات في الدولة.
ويؤكد فهد علي الشامسي األمين العام التحاد اإلمارات 
تأتي  للجوجيتسو  التحدي  بطولة  أن  للجوجيتسو 
المهرجان  حققها  التي  الكبيرة  للنجاحات  استكماال 
المشهودة  المشاركة  الماضية، في ظل  السنوات  خالل 
من محبي هذه الرياضة، والدعم الكبير لألسر والعائالت 
بساط  على  بقوة  للتواجد  ودفعهم  وبناتهم  ألبنائهم 
الرياضة األوسع انتشارا في المجتمع المحلي، انطالقا 
من أهميتها في صقل مواهبهم وتجاربهم، ومساهمتها 
وقيم  الشخصية  وقوة  بالنفس  الثقة  إكسابهم  في 

االنضباط والتحمل واإلرادة.
في  واضحة  االتحاد  الشامسي:" إستراتيجية  ويضيف 
التي تستهدف فئات  تخصيص مجموعة من البطوالت 
الفئات  هذه  أن  سيما  والناشئين، ال  واألشبال  األطفال 
والخامات  للمواهب  اإلستراتيجي  المخزون  تمثل 
القادرة على صون المكتسبات واإلنجازات المستقبلية 
من  تحقق  ما  بأن  شك  وال  اإلمارات.  لجوجيتسو 
أبناء  األخير، ووصول  العقد  خالل  ونجاحات  إنجازات 
وبنات اإلمارات إلى منصات التتويج القارية والعالمية، 
الرشيدة،  القيادة  من  الكبير  للدعم  طبيعية  نتيجة  كان 
الجديدة،  باألجيال  االستثمار  أهمية  حول  وتوجيهاتها 
وتسليط الضوء على مواهبهم في سن مبكرة، وصقلها 
بما يتناسب مع برامج تدريب على أعلى معايير الجودة 

العالمية".

العراق وعمان في نهائي »خليجي 25« بحثاً عن لقب تاريخي

نجم العراق: عيوننا ترنو للقب.. واأحذر 
جماهيرنا من هذا ال�صلوك

العراقي  المنتخب  العب  حذر 
جماهير  عطوان،  أمجد 
قبل  مخيف  سلوك  من  بالده 
مواجهة عمان، الخميس، في 

نهائي بطولة خليجي 25.
وأكد عطوان صباح  األربعاء، 
على  صحفي  مؤتمر  في 
إنه  المرتقب  النهائي  هامش 
أال  العراق  يجب على جماهير 
باستخدام  االحتفاالت  تكرر 
بعدما  النارية،  األسلحة 
تعكير  في  األمر  ذلك  تسبب 
نصف  في  قطر  عبور  أجواء 

نهائي كأس الخليج
صرح:  عمان  مواجهة  وعن 
اللقب  إلى  ترنو  "عيوننا 
بداية  منذ  هدفنا  فقط، وهذا 

مشوارنا بالبطولة".
مع  "المباراة  وأضاف: 
أتم  في  لكننا  صعبة،  عمان 
اللقب،  لخطف  الجاهزية 
من  االستفادة  على  سنعمل 
والجمهور  األرض  عاملي 

لتحقيق االنتصار".
الفني  "المدير  وتابع: 
العبا   23 ال  يعد  كاساس 
أساسيين، وفي كل المباريات 

سوى  سيلعب  من  نعرف  ال 
المواجهات  انطالق  قبل 

بدقائق".
عناصر  "نمتلك  وأوضح: 
إسعاد  على  وقادرة  مؤثرة 
ونعمل  العراقية،  الجماهير 
لكسب  الفرص  استغالل  على 

الخليجية  والبطولة  اللقاء 
منذ  خزائنها  عن  الغائبة 

سنوات طويلة".
من  رسائل  "وصلتنا  وأتم: 
الناصرية،  حادثة  عوائل 
ونحن عازمون كالعبين على 

تحقيق اللقب وإهدائه لهم".

عر�س نهائي خليجي 25 عبر 
�صا�صات ملعب الميناء

اليوم  أبوابه  األولمبي،  الميناء  ملعب  يفتح 
نهائي  لمتابعة  الجماهير،  أمام  الخميس، 
العراق وعمان، عبر  بين  الخليج  بطولة كأس 

الداخلية. الشاشات 
ملعب  العماني، على  العراق، شقيقه  ويواجه 
كأس  بطولة  نهائي  في  الدولي،  البصرة 

الخليج العربي. 
الرياضة"ملعب  وزارة  من  مصدر  وقال 
ألف   30 لحضور  يتسع  األولمبي  الميناء 

متفرج، وسيتم فتح أبوابه للجماهير".
وقت  في  الميناء  ملعب  أبواب  "فتح  وتابع 
مبكر وبالمجان، لتخفيف الضغط على ملعب 

البصرة الدولي".
للتعليق  خليجي  معلق  مع  االتفاق  ونوه "تم 

كما  الميناء،  ملعب  داخل  من  النهائي  على 
لقاء  أثناء  الدولي  المدينة  ملعب  في  حدث 
مونديال  تصفيات  في  واإلمارات  العراق 

."2022
توجيه  بصدد  الرياضة  وزارة  أن  وعلمنا 
الجماهير،  أمام  األبواب  فتح  إلى  المالعب 
الشاشات  عبر  النهائية  المباراة  وعرض 

الداخلية.
خليجي  نهائي  نصف  مباراة  عرض  وتم 
مالعب  بعض  في  وقطر،  العراق  بين   25
بعقوبة  ملعبا  وسجل  العراق،  محافظات 
حضور  أكبر  ديالى،  محافظة  في  وبهرز 
الشاشات  عبر  اللقاء  لمتابعة  جماهيري 

ووصل ألكثر من 20 ألف مشجع. 

ح�صور اأفريقي 
لنهائي كاأ�س 

الخليج بين 
العراق وعمان

مدينة  األربعاء إلى  صباح  وصل 
النيجيري  االتحاد  وفد  البصرة 
المباراة  لحضور  القدم،  لكرة 
 ،25 خليجي  لبطولة  الختامية 

بين منتخبي العراق وعمان.
لبطولة  النهائية  المباراة  وتقام 
البصرة  ملعب  في   25 خليجي 

الدولي مساء اليوم الخميس.
لالتحاد  العام  األمين  واستقبل 
محمد  القدم،  لكرة  العراقي 
المراسيم  لجنة  فرحان، ورئيس 
علي   25 خليجي  بطولة  في 

األربعاء،  أمس  صباح  األسدي، 
إبراهيم  النيجيري  االتحاد  رئيس 
موسى جوسو في مطار البصرة 

الدولي.
لشخصية  زيارة  أول  هذه  وتعد 
العراق منذ  إلى  رياضية نيجيرية 
أو  لألندية  يسبق  ولم  سنوات، 
في  اللعب  النيجيرية  المنتخبات 

أرض العراق.
ووجه االتحاد العراقي والخليجي 
رياضية  لشخصيات  دعوات  عدة 
على  عالوة  ودولية،  عربية 

الكرة  ونجوم  االتحادات  رؤساء 
لحضور  والعربية  الخليجية 
النهائية  والمباراة  الختام  حفل 

لخليجي 25.
خليجي  بطولة  افتتاح  أن  يذكر 
شهد  البصرة،  بمدينة   25
يتقدمهم  الفتاً،  دولياً  حضوراً 
رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم 
إنفانتينو، ونجم  "فيفا" جياني 
تيم  السابق  أستراليا  منتخب 
كاهيل، مع عدد من نجوم الكرة 

الخليجية السابقين.

منتخب  مدرب  أكد 
برانكو  الكرواتي  عمان 
جاهزية  إيفانكوفيتش، 
في  االحتماالت  لكل  األحمر 
نهائي  في  العراق،  مواجهة 
في  المقرر   25 خليجي 
اليوم  الدولي  البصرة  ملعب 

الخميس.
المؤتمر  في  برانكو  وقال 
الصحفي المخصص للمباراة 
لجميع  مستعد  إنه  النهائية 
المباراة  خالل  االحتماالت 
امتدادها  حال  في  حتى 
وركالت  اإلضافية  لألشواط 

الترجيح.
الكرواتي على  المدرب  وشدد 
األفضل  هو  عمان  "منتخب 
مشوار  مدار  على  فنيا 

البطولة".
االتحاد  "أشكر  وأضاف: 
العراقية  والجماهير  العراقي 
الدعم  كل  على  واإلعالم 

والحفاوة التي قدموها".
جدا  "فخور  قائال:  وزاد 
والمباراة  النهائي،  ببلوغ 
كبير  جمهور  أمام  ستكون 

أجل  من  تلعب  والنهائيات 
الفوز ونحن جاهزون".

المنتخب  عن  وأكد: "تحدثت 
مؤتمر  أول  في  العراقي 
منتخب  صحفي، وأكرر: هو 
فنيا  جهازا  ويملك  فنيا  كبير 

مميزا".
الالعبين  برانكو: "كل  وتابع 
في  غيابين  عدا  جاهزون 
المباراة  في  فقط.  الدفاع 
بتحفظ،  لعبنا  األولى 
أن  نرى  كنا  حينها  ألنه 
في  نقطة  على  الحصول 
من  أفضل  المسابقة  افتتاح 

كان  النهاية  وفي  الخسارة، 
التعادل مرضيا للطرفين".

الوضع  "سيختلف  وأردف: 
وأتمنى  النهائي،  في  غدا 
الوقت  في  اللقاء  حسم 
البحرين،  مباراة  مثل  األصلي 
اللعب أمام جمهور كبير يمثل 

حافزا لنا وهدفنا الفوز".
تلعب  "النهائيات  وأضاف: 
وصولنا  األلقاب،  لتحقيق 
لكن  جيدا  أمرا  يعد  للنهائي 
الفائزين  يذكر  التاريخ 

بالبطوالت".
عمان  "منتخب  واستطرد: 

فنيا  األفضل  هو  لي  بالنسبة 
مع احترامي لكل المنتخبات، 
مرات   3 العراق  واجهنا 
أعود  لن  مختلفة،  وجميعها 
حللت  وقد  االفتتاح،  للقاء 

لقاء العراق وقطر جيدا".
وأردف: "أحاول كسر قاعدة 
المستضيف  أمام  الخسارة 
شعرنا  النهائي،  في 
وحفاوة  العراقيين،  بكرم 
أمام  واللعب  استقبالهم 
حقهم  من  متعة،  الجمهور 
وتواجدهم  منتخبهم،  دعم 

سيحفز العبينا".
وختم: "البطولة في المجمل 
كلها  المنتخبات  جدا،  قوية 
كانت  اإلمارات  جيدا:  أدت 
تملك  والسعودية  جيدة، 
بالمنطقة، قطر  دوري  أقوى 
حضرت بالعبين موندياليين، 
وعليه  لعب  بالتأكيد  والعراق 
مشاعر  األكبر،  الضغط 
كبيرا  ضغطا  تمثل  الجماهير 
تقديم  ونأمل  الفريق،  على 
ترضي  غدا  جيدة  مباراة 

طموح جمهورنا".

و�صنك�صر   ..25 خليجي  الأف�صل في  نحن  عمان:  مدرب 
قاعدة النهائي



دبي-الوحدة:

مســابقة  البحرية  للرياضات  الدويل  دبــي  نادي   يطلق 
رياضية بحرية جديدة هي ســباق أجنحة ألواح التزحلق 
)وينيغ فويل( ضمن منافســات بطولــة دبي املفتوحة 
ينظمها  ســرف- التي  باملظالت -كايت  التزحلق  أللواح 
روزنامة  ضمن  التوايل  عىل  الســادس  للموســم  النادي 
سباقات املوســم الريايض 2023-2022 يومي السبت 

واألحد املقبلني.
الفعاليات  البحرية  للرياضــات  الدويل  دبي  نادي  وينظم 
املرتقبة عىل مياه جزر دبي التابعة لرشكة نخيل بإرشاف 
إتحاد االمارات لرشاع والتجديف الحديث برئاسة الشيخ 
أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان وبالتعاون مع لجنة 
املاء  عىل  والتزحلق  والتجديف  ســرف  للكايت  االمارات 
وتشــمل اربع فئات هي توين تيب واالســتعراض الحر 

وهايدروفويل إضافة اىل )وينيغ فويل(
ومــن املتوقع ان يجتذب الحدث املرتقب يومي الســبت 
يزيد عن 100 متسابق ومتسابقة من نجوم  واألحد ما 
منتخب االمارات ومحبي الهوايات البحرية والشــاطئية 
انباء الجاليات املقيمــة عىل هذه األرض  الدولة مــن  يف 
الطيبة تواصــال مع االهتمام الذي اظهروه يف البطوالت 
السابقة التي نظمها نادي دبي الدويل للرياضات البحرية 

والذي بدا تنظيم قبل عقدين من الزمان.
التنفيذي  املديــر  الفالحي  حارب  عبداللــه  محمد  وقال 
لنادي دبي الــدويل للرياضات البحرية أن النادي يحرص 
بإضافة  الرياضية واالهتمام  املنظومة  دائما عىل تطوير 
التي تســتهوى  تلك  والعاب جديــدة خاصة  رياضــات 
الشباب وتنال اهتمامهم مبينا ان فئة )وينيغ فويل( من 
األلعاب التي انترشت بقوة يف شــواطئ دولتنا واوجدت 
قاعدة من املمارسني االمر الذي دفع النادي للتفكر نحو 
مع  بالتعاون  احرتايف  بشكل  تنافس  وإقامة  استقطابهم 
الحديث وبالتعاون مع  والتجديف  االمارات لرشاع  إتحاد 
لجنة االمارات للكايت ســرف والتجديف والتزحلق عىل 

املاء.
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»جزر دبي« ت�سهد �أول �سباق تناف�سي 
لأجنحة �ألو�ح �لتزحلق

اأبوظبي ـ )الوحدة(:

منافســات  الخميس  اليــوم  تنطلق 
رئيس  الســمو  صاحب  كأس  بطولة 
الدولة يف نسختها الـ 12 لفئة الخمس 
نجــوم، وكأس األمــم لفئة الخمس 
نجوم يف نســختها الـ 11، وينظمها 
والسباق،  للفروسية  اإلمارات  اتحاد 
للفروســية،  الدويل  االتحاد  بإرشاف 
أبوظبي  مجلس  ورعاية  وبمســاندة 
راعية  ـ  لونجــني  ورشكة  الريايض، 

دوري اإلمارات. 
البطولة عىل مدى  وتجري فعاليــات 
الفرســان  بمنتجع  أيــام  خمســة 
الريــايض الــدويل يف أبوظبي، وبدأت 
البيطرية  يــوم أمــس باإلجــراءات 
فرسانها  بصحبة  املشــاركة  للخيول 
املنافســات  العالم، وتقام  مــن دول 
اللواء  املقبل.  ويتوىل  حتى يوم األحد 
الدكتور أحمــد نارص الرييس، رئيس 
والسباق،  للفروسية  اإلمارات  اتحاد 
ويديرها  للبطولة،  الفخرية  الرئاسة 
يتوىل  حــني  الجنيبي، يف  عــي  خالد 
رئاســة لجنة التحكيم األملاني الدويل 
ســتة  بمعاونة  غلفوس،  جوشــيم 
تصاميم  ويرســم  دوليني،  محكمني 
الدويل  منافســاتها ميدانيــاً اإليطايل 
أوليانو فيزاني، بمساعدة 4 مصممني 
دوليني، ويرشف عىل ميادين البطولة 
الدويل عي مهاجر بمعاونة طاقم من 

10 مرشفني دوليني.
أهم  من  واحــدة  البطولة  وتشــكل 
اســتحقاق  الفرســان  لنيل  املنصات 
واألوملبية  العاملية  للمشاركات  التأهل 
الفرق  تســعى  حــني  يف  القادمــة، 
املشــاركة التأهل لنهائي كأس األمم 
برشــلونة  مدينة  يف  ســتقام  التــي 
اإلســبانية من 29 سبتمرب وحتى 1 

أكتوبر 2023.
الري�ســي: بطولــة غاليــة على 

قلوب اجلميع
أحمد  اللواء الدكتــور  ســعادة  ّثمن 

نارص الريــيس رئيس اتحاد اإلمارات 
واهتمام  والســباق، دعم  للفروسية 
بن  محمد  الشــيخ  الســمو  صاحب 
الدولة، حفظه  نهيان، رئيس  آل  زايد 
اللــه، بالرياضة، وما يقدمه من دعم 
لفروســية اإلمــارات يف رياضاتهــا 
قفز  رياضة  ضمنها  املختلفة، ومــن 
الحواجز، مشيداً بمتابعة سمو الشيخ 
منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
الرئاسة،  ديوان  الوزراء وزير  مجلس 
وتوفر كل متطلبات وعنارص النجاح 
فروسية  رياضات  أوصلت  والتي  لها 
اإلمــارات إىل أعىل املراتــب، وجعلها 
تتصدر املشــهد يف العديد من املحافل 

الدولية والعاملية.
وقال: يفخر اتحاد اإلمارات للفروسية 
والسباق بتنظيم كأس صاحب السمو 
رئيــس الدولة لقفــز الحواجز لفئة 
تحت  تقام  نجــوم، والتــي  الخمس 
رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل 
نهيان، فهي بطولة يحمل املشاركون 
الحــب والتقدير  فيهــا كل معانــي 
والوفاء والوالء للقائد صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس 
اللــه، كونها تحمل  الدولــة، حفظه 
اسم غال عىل قلوب الجميع، ويسعى 
املشاركون فيها إىل نيل رشف التتويج 

أسمائهم  الرفيعة، وتسجيل  بألقابها 
ضمن  ليكونوا  الذهبيــة،  القائمة  يف 
لقب  الحاصلني عىل  األبطــال  كوكبة 

املجد الكبر.
الدولة  رئيس  كأس  وأوضح »بطولة 
ييضء  مشــعل  هي  الحواجز  لقفــز 
لتحقيق  اإلمارات  فرسان  إىل  الطريق 
العديد  منها  تخرج  فقد  طموحاتهم، 
من الفرسان والفارسات الذين شقوا 
طريقهــم بنجــاح يف ميادين رياضة 
حضورهم  الحواجز، وســجلوا  قفز 
عىل منصات التتويج املحلية والدولية 

والعاملية«
والسباق  الفروســية  وأضاف: اتحاد 
يســعد ويفخر بتنظيم هذه البطولة، 
تتضمنه فعالياتها من منافسات  وما 
أخرى، هي  متعــددة  لفئــات  دولية 
مهرجان كبر يحرص نخبة الفرسان 
الدولة  وخارج  داخل  من  والفارسات 
عىل التواجد فيه، لإلســهام يف انجاح 
الســباقات، واملنافســة عىل األلقاب 

الرفيعة، والجوائز القيمة
بنجاحــات  فخــورون  العــواين: 

الكاأ�س الغالية
رّحب عارف حمد العواني األمني العام 
باملشاركني  الريايض  أبوظبي  ملجلس 
يف النســخة الـ 12 من كأس صاحب 
الســمو رئيس الدولة لقفز الحواجز 
البطولة  نجــوم،  الخمس  فئــة  من 
تنظيم  يف  أبوظبي  ريــادة  تؤكد  التي 
الكــربى، والتي  العاملية  الفعاليــات 
الفروسية من  ريايض  أبرز  تستقطب 

مختلف أنحاء العالم.
تحمل  التي  البطولــة  تواصل  وقال: 
تألقها  الجميع  قلوب  اسماً غالياً عىل 
املتابعة  عامــاً، بفضــل  عامــاً بعد 
بن  منصور  الشيخ  سمو  من  الحثيثة 
زايــد آل نهيان نائــب رئيس مجلس 
التي  الرئاســة،  ديوان  الوزراء وزير 
كان لها أكرب األثر يف الوصول للعاملية 

عىل مستوى بطوالت قفز الحواجز.
وأضاف: فخورون يف مجلس أبوظبي 
نكــون جــزءاً من  بــأن  الريــايض 
الغالية، ومستعدون  الكأس  نجاحات 
لتقديم نســخة استثنائية يداً بيد مع 
نفخر  أننا  الــرشكاء، كمــا  مختلف 
للفرسـان،  الدولية  املشـاركة  بحجم 

وقيمــة الجوائــز املقدمــة.
بالشـــكر  قائالً: نتقـــدم  وأختتــم 
واملحي  الدويل  لالتحادين  والتقديـــر 
الرشكاء، ودورهم  وكافة  للفروسية 
متفردة، تعكس  بطولــة  نحو  البارز 
وتســتكمل يف آن واحد معاً نجاحات 
العديــد مــن االســتضافات العاملية 

البارزة يف أبوظبي عىل مدار السنة.

دبي-الوحدة:

اتحاد اإلمــارات للجولف،  أعلــن 
بدعم ورشاكة من مجلس أبوظبي 
بطولة  اســتضافة  عن  الريايض، 
العالــم لهــواة الغولــف للرجال 
أكتوبر  تقام  أن  والســيدات، عىل 
املقبل عــىل مالعب نادي أبوظبي 

للجولف.
وحصل امللف اإلماراتي يف سبتمرب 
املايض عــىل ثقة وإجماع أصوات 
اإلمارات  منح  الــدويل، يف  االتحاد 
رشف اســتضافة بطولــة العالم 
مقــرراً  املقبــل، وكان  أكتوبــر 
أول  يتم  أن  أقامتها يف دبــي، قبل 
الجديد  املــكان  تحديد  أمس،  من 
لـ“املونديال” ومنح نادي أبوظبي 
بالتزامن  رشف االستضافة، وذلك 
مع توقيع اتحاد الجولف اإلماراتي 
عقد  الريايض  أبوظبــي  ومجلس 
العاملي  الحــدث  إلنجاح  رشاكــة 
منطقة  يف  األوىل  للمرة  يقام  الذي 

الرشق األوسط.
الجولف  العالم لهواة  وتعد بطولة 
يف أبوظبي، النسخة 33 من كأس 
أقامتها  للرجال، واملقرر  إيزنهاور 
خالل الفرتة مــن 18 وحتى 21 
أكتوبر املقبل، متبوعًة بالنســخة 
إســبريتو  كأس  بطولة  30 من 
ســانتو للسيدات يف الفرتة املمتدة 

بني 25 و28 من الشهر ذاته.
لهواة  العالــم  بطولــة  وتمثــل 
عام  انطالقتهــا  منــذ  الجولــف 

الالعبني  ألفضل  1959، منصــة 
العالم، للكشــف عن  الهواة حول 
نحو  تحول  وخطــوة  نجوميته، 
االحرتاف،  عالم  ودخــول  العاملية 
النسخ  شهدته  ملا  ذاتها  بالصورة 
الســابق، يف تقديم أســماء باتت 
الساحة  الجولف عىل  من مشاهر 
الدولية، أبرزهن الســويدية أنيكا 
عن  كشــفت  التي  سورينســام 
مونديــايل 1990  يف  نجوميتهــا 
جــاك  واألمركــي  و1992، 

نيكلوس املتــوج يف بطولة العالم 
للهواة عــام 1960، والربيطاني 
كولــني مونتجمــري حامل لقب 
واإلســباني   ،1984 مونديــال 
ســرجيو كارســيا بطل 1996 
و1998، واألســطورة األمركي 
مونديال  بطل  وود  تايغر  الشهر 

 .1994
تحويل  يف  األوىل  الرشارة  وجاءت 
أبوظبي، خالل  إىل  البطولــة  مقر 
الشهر املايض، وذلك حني استقبل 

ومجلس  للجولف  اإلمارات  اتحاد 
أنتوني  الريــايض، معايل  أبوظبي 
لالتحاد  التنفيذي  املدير  سكانلون 
الوقت  يف  للجولف، ويشغل  الدويل 
ذاته مســؤولية الرتويج للجولف 
الجولف  أوملبية، وتمثيل  كرياضة 

داخل الحركة األوملبية.
سابق  وقت  يف  ســكانلون  وعلق 
يف  أبوظبي، بقوله  إىل  زيارته  عىل 
ترصيحــات صحافية: “متحمس 
لهواة  للعالــم  بطولة  أول  لعقــد 
الــرشق  منطقــة  يف  الجولــف 
أبوظبي،  األوســط، وتحديــداً يف 
املنصة  أبوظبي  نادي  ســيوفر  إذ 
عاملياً يف  الهــواة  الالعبني  ألفضل 
املنافسة عىل لقب دورة استثنائية 
بكافة املقاييس، وأشــكر مجلس 
دعمهم  عــىل  الريايض  أبوظبــي 
مع  العمل  إىل  الكبــر، ونتطلــع 
اتحاد اإلمــارات للجولف لتحقيق 

النجاح للبطولة”.
العواني  عارف  سعادة  قال  بدوره 
األمــني العــام ملجلــس أبوظبي 
الريايض: “نؤمن بشدة يف مجلس 
ممارســة  أن  الريايض  أبوظبــي 
يومي  حيــاة  أســلوب  الرياضة 
الصحة  عىل  اإليجابــي  تأثره  له 
بالتحديد،  الســبب  العامة، ولهذا 
الريايض  أبوظبــي  مجلس  يدعم 
اتحاد اإلمــارات للجولف ورؤيته 
مســار  وخلق  للعبة،  التطويرية 
تنافــيس للرياضــة داخــل دولة 

اإلمارات العربية”.

بطولة كاأ�س رئي�س الدولة لقفز الحواجز تنطلق 
بـ »الفر�سان الريا�سي« 

بطولــة العالم لهــواة الغولف فــي �سيافة 
اأبوظبي اأكتوبر المقبل

 اأبوظبي، الوحدة:

الريايض  أبوظبي  مجلــس  نظم 
زيــارة تعريفيــة لقطبي كأس 
الســوبر األرجنتينــي - بــوكا 
كلوب -  وراســينغ  جونيــورز 
الذي يقــام يوم الجمعة املوافق 
20 يناير عىل ملعب ستاد هزاع 
اتفاقية  العني، ضمن  يف  زايد  بن 
التعــاون بني مجلــس أبوظبي 
األرجنتيني  واالتحــاد  الريايض 
تمتد ألربع  القــدم، والتي  لكرة 
رشاكات  لخطط  دعماً  سنوات، 
املؤسســات  مــع  أبوظبــي 
العاملية،  الرياضيــة  والهيئــات 
نخبــة  وامتــداداً الســتقطاب 
الفعاليــات الرياضيــة الدولية، 
األحداث  استضافة  عىل  والعمل 

القدم  لكرة  التاريخية  الرياضية 
يف أبوظبي.

املويجعي،  قرص  الفريقان  وزار 
العني  مواقع  أهم  أحد  يعد  الذي 
الثقافية التي تندرج ضمن قائمة 
لليونسكو  العاملي  الرتاث  مواقع 
تتضمن  العني، والتي  منطقة  يف 
عدداً من املواقع األثرية واملباني 
التاريخيــة والحصــون وأبراج 
حول  بكثرة  تنترش  التي  املراقبة 
الواحــات والقرى وعىل أطراف 

املنطقة.
العني  واحة  الفريقــان  زار  كما 
مدينة  واحــات  أكرب  تعــد  التي 
عىل  أدرجــت  والتــي  العــني، 
العاملي  الــرتاث  قائمــة  الئحة 
لليونســكو عــام 2011، وتم 
يف  للجمهور  رســمياً  افتتاحها 

الزّوار  مختلف  2016 لتستقبل 
الكتشاف املركز البيئي التعليمي 
والتجول بني مجموعة واســعة 
من املمّرات املُظلَّلة التي ترتاصف 
فيها 147 ألف نخلة، ومساحات 
 100 قرابة  فيها  ينمو  شاسعة 
إىل  النباتــات باإلضافة  نوع من 

عدد من املزارع املنتجة.
ويقام اليوم الخميس 19 يناير، 
املؤتمر الصحفي الرسمي لكأس 
ســتاد  يف  األرجنتيني  الســوبر 
هزاع بن زايد الســاعة 04:30 
الرئييس  التدريب  ذلك  مساًء، يي 
يبدأ  الذي  كلوب  راسينغ  لفريق 
الســاعة 05:00 مســاًء، ثــم 
بوكا  لفريق  الرئيــيس  التدريب 
جونيورز الذي يبدأ تمام الساعة 

07:00 مساًء.

قطبا »ال�سوبر الأرجنتيني« يزوران ق�سر المويجعي وواحة العين

دبي-الوحدة:

عن  الريايض  دبــي  مجلــس  أعلن 
ألــرتا  )دوري  دبــي  اســتضافة 
يف  مرة  ألول  يقــام  للكبادي( الذي 
سبورتيفاي  رشكة  وتنظمه  الدولة 
الريايض،  دبي  مجلس  مع  بالتعاون 
وتقام منافساته يف الصالة الرياضية 
املمزر  بمنطقة  األهي  شباب  بنادي 
خــالل الفرتة مــن 4 إىل 24 يونيو 
من  112 العباً  املقبل، بمشــاركة 
10 دول مختلفة يشــكلون 8 فرق 
تجارية،  عالمــات  أســماء  تحمل 

يتنافسون يف 32 مباراة.
جــاء ذلك خالل املؤتمــر الصحفي 
الــذي عقــد يف مقر مجلــس دبي 
عمر  عي  خالله  وتحــدث  الريايض 
الرياضية يف  الفعاليات  إدارة  مديــر 
الشــهر  الهندي  املجلــس، واملمثل 
كبر دوهان ســينغ نجم الســينما 
الهندية بوليوود، وســوميت سينغ 

مدير الرشكة املنظمة.
وقــال عــي عمــر: نحن ســعداء 
تقام  التي  البطولة  هذه  باستضافة 
ألول مــرة، والتــي تمثــل إضافة 

جديدة ومميزة للتنوع الذي تحرص 
رشائح  لكافــة  تقديمه  عــىل  دبي 
املجتمــع، ويســعى مجلــس دبي 
ســنوياً،  الجديد  تقديم  إىل  الريايض 
التنوع يف برنامج الفعاليات  وتعزيز 
توفر  أجل  من  السنوية،  الرياضية 
الفرصة لعشاق الرياضة وللجمهور 
مــن مختلــف الجنســيات ملتابعة 
رياضية مختلفة، وتحقيق  بطوالت 
سعادة أفراد املجتمع، حيث تتضمن 
أجندتنا الســنوية تنظيــم ورعاية 
واألحداث  الفعاليــات  مــن  العديد 
التي  واملجتمعية،  الدولية  الرياضية 

تحظى بمتابعة جماهرية كبرة”.
وأضاف عي عمر: “رياضة الكبادي 
ليست غريبة عىل املجتمع اإلماراتي 
السابقة كانت تعرف هذه  فاألجيال 
الرياضة وكان الشباب يمارسونها، 
كبر  بشكل  الرياضة  تطورت  واآلن 
حتــى أصبح لها اتحــاد وتتنافس 
فيها الــدول، ويحرص مجلس دبي 
الريايض عــىل إنجاح هذه البطولة، 
التعاون  تعزيــز  يف  يســاهم  بمــا 
هذه  لتطوير  الخــاص  القطاع  مع 

الرياضة وأي رياضة أخرى”.

مجل�ــس دبــي الريا�ســي يك�ســف تفا�سيــل 
البطول اأول »دوري األترا كبادي«

�سر�كة بين �تحاد �للعبة و�أبوظبي �لريا�سي ت�ستهدف �لنجاح 



تــويف رجل مرصي بســكتة 
مع  كالمية  مشادة  إثر  قلبية 
طالبني بالصف األول الثانوي 

حاوال التحرش بابنته.
عىل  فجــأة  الرجل  وســقط 
الحيــاة،  مفارقــاً  األرض 
أحد  إىل  الجثــة  نقــل  وتــم 
بمركز  الخاصة  املستشفيات 
منيــا القمــح يف محافظــة 
الرشقيــة، والتحفــظ عليها 

تحت تــرصف النيابة العامة، وفق “بوابة 
فيتو”.

فور  الحادث  مكان  ىل  أمنية  قوة  وتحركت 
تبني  والفحص  عنه، وباملعاينة  بالغ  ورود 
العمــر 44 عاما  البالغ من  الرجــل  وفاة 
بينه  نشبت  التي  الكالمية  املشــادة  خالل 
وبــني الطالبني حيث ســقط املذكور عىل 

الحيــاة دون أي تدخل من  األرض وفارق 
أحد.

وتمكنــت الســلطات األمنيــة من ضبط 
الشــابني وتــم التحفــظ عليهمــا لحني 
عرضهما عيل النيابة العامة وتحرر محرض 
بالواقعــة، وتــم اتخاذ كافــة اإلجراءات 

القانونية حيالهما.

 تحــل امللعقــة الكهربائية محل 
من  وتؤثر  والنكهــات  التوابــل 
تلقاء نفســها عىل براعم التذوق 

يف الفم.
 New AtlAs بوابة وجاء يف 
أن  اإللكرتونيــة   PortAl
sPooN�  امللعقة التي تسمى بـ

teK تبــاع عىل اإلنرتنت مقابل 
وصفها  تــم  29 دوالرا، حيــث 
بالبديــل الصحــي للنكهات بدءا 
من امللــح وانتهاء إىل الغلوتامات 
وبحســب  الصوديوم.  األحادية 
امللعقة  تجعل  أن  مطّوريها، يجب 
الكهربائيــة أي نظام غذائي غري 
الغذائي  النظــام  وخاصة  ُمؤلم، 
الرغم  امللح. وعــىل  مــن  الخايل 
مــن أنه يمكنك تنــاول أي يشء 

الكهربائية،  امللعقة  باســتخدام 
إال أنهــا أكثر مالءمــة لألطعمة 
الحســاء والزبادي  الرطبة، مثل 

وما إىل ذلك .
عىل  الذكية  امللعقــة  وتحتــوي 
الحجم  صغرية  كهربائية  بطارية 
أحدهما  كهربائيــني:  وقطبــنْي 
املقبض  من  الســفيل  الجانب  يف 

واآلخر يف قسم الوعاء. 

    

اللســان  مظهــر  يســاعد   
عليه  تظهر  التــي  والعالمات 
من  الكثري  عــن  الكشــف  يف 
دفع  املرضيــة، ما  الحــاالت 
عىل  بالنافذة  األطباء لتسميته 

صحة الجسم.
اللســان  يعكس  أن  ويمكــن 
مشــاكال تــرتاوح بني نقص 
والحساســية  الفيتامينــات 
وضعــف جهــاز املناعة، مما 
أو  أملســا  يبدو  العضو  يجعل 
أحمــرا أو تبدأ عالمات وجود 

عدوى فطرية بالظهور عليه.
من  صغرية  كميــات  وتعيش 
فطــر الكانديــدا عــىل الجلد 
الفم والحلق  وداخل الجسم يف 
واألمعاء، إنه غري ضار وعادة 
مــا يحــدث دون أن يالحظه 

أحد.
أن يبدأ فجأة يف  ولكن يمكــن 
النمو، مما يتســبب يف ظهور 

طبقة بيضاء عىل اللسان.
وقالت أوشــينا أكوسا، وهي 

أســنان يف جامعــة  طبيبــة 
“روتجــرز” يف نيوجــرييس: 
جدا،  بيضــاء  طبقة  “إنهــا 
وتحته،  وجوانبه  اللسان  أعىل 

فقدان  األعــراض  وتشــمل 
التذوق والشــم واأللــم أثناء 

األكل أو البلع”.
ويمكن عالج العدوى بسهولة 

باســتخدام األدويــة املضادة 
يمكــن  للفطريــات، والتــي 
إعطاؤها عىل شكل أقراص أو 

سائل.
وهــذا النــوع مــن الفطــر 
ليــس معديا، ويمكــن إزالته 
العضو  تنظيــف  طريــق  عن 

بالفرشاة مرتني يف اليوم.
ويمكــن أن يكــون اللســان 
لنقص  تحذيرية  عالمة  الناعم 
الفيتامينات، مثل نقص الحديد 
وفيتامني ب12 وكالهما مهم 
لصنع خاليــا الدم الحمراء يف 
األكسجني  تحمل  التي  الجسم 

إىل أعضاء مختلفة.
مئات  عــىل  اللســان  يحتوي 
النتوءات الصغرية عىل سطحه 
الحليمات،  باســم  املعروفــة 
عدة  عىل  منهــا  كل  تحتــوي 
تذوق، ولكــن عندما  براعــم 
ما من نقص  يعاني شــخص 
يف الفيتامينــات، تبــدأ هــذه 

الحليمات يف التاليش.

وجهت مؤسسة “أبحاث ألزهايمر” الربيطانية املتخصصة يف دراسات 
الخــرف، 12 نصيحة قالت إنها يمكن أن تقلل احتمال اإلصابة 

أن “الغالبية  املؤسســة  العضال. وأوضحــت  املــرض  بهذا 
العظمــى من البــرش ال يفعلون ما يكفي لــدرء مخاطر 
الخــرف” الذي عادة مــا يصيب كبار الســن، ووصفت 

املرض بأنه “أكثر عواقب الشيخوخة رعبا”.
والخرف متالزمة تؤدي إىل تدهور مستمر يف أداء الدماغ، 
ويعتقــد أن حوايل 40 باملئة من حاالته لها عالقة بنمط 

الحياة، الذي يمكن تعديله لتقليل احتماالت اإلصابة به.
والنصائح املهمة التي وجهتها املؤسسة هي:

• النوم ملا ال يقل عن 7 ساعات كل ليلة.

• تنشيط الدماغ بانتظام بمنحها بعض التحديات.
• الحفاظ عىل النشاط االجتماعي.

• العناية بحاسة السمع.
• اتباع نظام غذائي متوازن.

البدني. • الحفاظ عىل النشاط 
• اإلقالع عن التدخني.

• رشب كميات كافية من املياه.
• الحفاظ عىل الكوليسرتول عند مستوى صحي.

• الحفاظ عىل ضغط دم يف املعدل الطبيعي.
• يف حالــة اإلصابة الســكري، عليك التعامــل معه بأفضل 

طريقة ممكنة.

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

 لتقليل اآلثار الصحيــة الضارة للجلوس، قم بامليش ملدة 5 دقائق 
كل نصف ساعة. هذه هي النتيجة الرئيسية لدراسة جديدة نرشها 
 MediciNe & scieNce iN sPorts باحثون يف مجلة

.& exercise
وطلب الباحثون مــن 11 من البالغني األصحاء يف منتصف العمر 
وكبار السن الجلوس يف املخترب ملدة 8 ساعات - وهو ما يمثل يوم 
عمل عادي - عىل مدار خمسة أيام منفصلة. فجلس املشاركون يف 
أحد تلك األيام ملدة 8 ساعات كاملة مع فرتات راحة قصرية فقط.

ويف األيــام األخرى، اختــربوا عددا من االســرتاتيجيات املختلفة 
لتنويــع الجلوس ببعض امليش الخفيف. عىل ســبيل املثال، يف أحد 
أيام االختبار، سار املشاركون ملدة دقيقة واحدة كل نصف ساعة. 

ويف يوم آخر ساروا ملدة 5 دقائق كل ساعة.

العالم، وهي  يف  أكرب معّمــرة  توفيت 
الراهبة الفرنســية »األخت أندريه«، 
عن 118 عاماً يف فرنســا، حســبما 
أعلنت دار املسنني التي كانت تقطنها.

وكانت لوســيل راندون، التي حملت 
انضمت  أندريه« عندما  اسم »األخت 
عام  كاثوليكية  إىل جماعــة خرييــة 
كورونا،  فريوس  من  1944، تعافت 

العام املايض.
يف 11  الفرنســية  الراهبــة  ولــدت 
أكرب  1904 وكانت  فرباير/ شــباط 
العالم، وفقاً لقائمة  األحياء ســناً يف 
التابعة  العامليــة  املعمرين  تصنيــف 

ملجموعة أبحاث الشيخوخة.

 هاتف: 065541133

فاكس: 065541166

تصـدر عـن دار صـحف الوحـدة
دولة اإلمـارات العربيـة املتحدة

املقر الرئي�سي  

مندوب الإعالنات

البريد الإلكتروني

الموقع الإلكتروني

مكتب دبي وال�سارقة 

 هاتف :024488400     

تلفون : 0566886505      

الشارقة - الخان - برج السها 
الطابق الثاين شقة 204  

info@alwahdanews.ae 

www.alwahdanews.ae
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فرنسا.. وفاة أكبر معّمرة في العالم طريقة بسيطة لتعويض المخاطر الصحية 
للجلوس طوال اليوم!

ملعقة ذكية تجعل مذاق الطعام أفضل 

نصائح لتقليل احتمال اإلصابة بالخرف

عىل  املكســيكية  الرشطة  عثرت 
بها رفات  أكثر مــن 20 كيًســا 
اإلسمنت   من  طبقة  تحت  برشية 
لضحايا  مقربة  كانــت  أنها  يبدو 
عصابات املخــدرات، وذلك عندما 
بناءا  مشبوها  مستودًعا  داهمت 
التحقيق مــع زعيم إحدى  عــىل 

الخاليا اإلجرامية.
وكانــت الرشطــة قبضــت عىل 
مزعومــني  أعضــاء  تســعة 
للجيــل  خاليســكو  كارتــل  يف 
الجديــد )cJNG(  بمــن فيهم 
خوســيه لويس الشــهري  بلقب 

“إلبوزولريو”.
منذ  متهــم  لويــس  وخوســيه 
أغســطس 2022 باالختطــاف 
والتشــويه باعتباره  قائد إحدى 

الخاليا اإلجرامية.
وكشــف التحقيق مع هذا الرجل 
بجرائم  مزعومة  صلة  وجود  عن 
تولوكا  وادي  يف  ارتكبــت  قتــل 
والية  من  الجنوبيــة  واملنطقــة 
من  وكيــل  املكســيك ، وطلــب 

أوامر تفتيش  العام  املدعي  مكتب 
أنشــطة  فيهما  وقعت  ملمتلكات 

إجرامية.
ويف املســتودع الواقع يف تينانجو 
الرشطة  فــايل، اســتخدمت  ديل 
يخفي  الذي  األسمنت  لكرس  آالت 
األرضية الرتابية  التي تم اكتشاف 

الرفات البرشية فيها.
العام للعدل  وقال مكتــب املدعي 
يف والية املكسيك إن ضحايا القتل 

بلدة  تولوكا ، وهي  يف  قتلوا  ربما 
أخرى يف إيدوميكس.

وقال البيــان يف الوقت الحايل، لم 
من  القضائية  الســلطات  تتمكن 
تحديد جنــس أو أعمار الضحايا، 
دقيقة  نهائية  بيانــات  توجد  وال 
“عمليات  لكــن  عددهــم،  حول 
الطب الرشعي املقابلة مستمرة”، 
أغلفة  عــىل  أيًضا  العثــور  تم  و 

املاريجوانا يف مكان اإلقامة.

المكسيك.. العثور على مقبرة جماعية لضحايا 
عصابات المخدرات

كامبري  يف  رشكــة  مدير  عثر 
غرب فرنســا، عىل كيلوغرام 
الكوكايني وهــو يقوم  مــن 
معدات  تحوي  علــب  بتفريغ 
حاوية  من  الكرتونية، متأتية 
وصلت إىل ميناء لوهافر، أبرز 
إىل  الكوكايني  لدخــول  نقطة 

فرنسا من أمريكا الجنوبية.
الذي  الرشكــة  مدير  وقــال 
اســمه  ذكــر  فّضــل عــدم 
كيلوغرام  بسقوط  “فوجئُت 
أمامــي”،  الكوكايــني  مــن 
ليؤكد بذلك معلومات أوردتها 
صحيفة “لو تلغرام” اليومية.

العلبة  املديــر  فتح  وعندمــا 
املســتطيلة امللفوفــة بكيس 
مســحوق  عىل  أســود، عثر 

أبيض.
أنهــا  يف  “اشــتبهت  وقــال 
حوادث  نشاهد  ألننا  مخدرات 
التلفزيون”،  عــرب  مماثلــة 
فوراً  اّتصــل  أّنه  إىل  مشــرياً 

بمركز الرشطة.
التي  الحاويــة  أّن  وأوضــح 
كانت  لوهافر  مينــاء  عربت 
محّملــة بمعــدات إلكرتونية 

مصنوعة يف املكسيك.
نقطة  لوهافر  ميناء  وأصبح 
للكوكايني  الرئيسية  الدخول 
أمــريكا  مــن  فرنســا  إىل 
الجنوبيــة. يف عــام 2021، 
مــن  أطنــان   10 ُضبطــت 
حاوية  3 ماليني  يف  املخدرات 

عربت امليناء.

في فرنسا معدات إلكترونية بطعم الكوكايينفي فرنسا معدات إلكترونية بطعم الكوكايين

مصر.. توفي بالسكتة القلبية أثناء الدفاع عن ابنته

األطفال  حصــول  عدم  من  حديثة  دراســة  حذرت 
عىل قســط كاٍف من النوم، حيث وجد الباحثون يف 
النوم تؤثر عىل  نيوزيلندا، أن قلة  أوتاجو يف  جامعة 

شهية الطفل بطريقة غري صحية.
وكشف العلماء النيوزيلنديون عن أن األطفال الذين 
ال يحصلــون عىل قســط كاٍف من النــوم يأكلون 
الذين يحصلون  أقرانهم  أكثر من  ســعرات حرارية 
عىل قســط كاٍف من الراحة واالستغراق يف األحالم 

أثناء الليل.
النوم  املحرومني من  أن األطفال  إىل  الدراسة  وتشري 
تناولوا 96 ســعراً حرارياً أكثر من غريهم، بسبب 
اليوم، وجاءت  مدار  عىل  أطول  لفرتات  استيقاظهم 
وليست  الرسيعة  الوجبات  من  السعرات  تلك  غالبية 

الصحية، مما يصيبهم بالسمنة.
كما وجد الباحثون أن األطفال الذين ال ينامون جيداً 
نوعيتها  وليس  الوجبات  أوقات  يف  تغيريات  أظهروا 
وكميتها فحسب، حيث إنهم يأكلون املزيد يف املساء 

الليل. لشعورهم بالجوع خالل 
موقع »study FiNds« األمريكي، عن  ونقل 
البحــث نصائح لآلباء واألمهات بمســاعدة  فريق 
أبنائهم يف الحصول عىل نوم جيد ليالً مثل تشجيعهم 
عــىل القراءة أو أخــذ حمام دافــئ، أو غريها من 

الباعثة عىل االسرتخاء. العادات 

قلة النوم وراء »سمنة« األطفال

أديل”  اضطر قائد طائــرة “ فالي 
األربعاء،  يــوم  صبــاح  املتجهــة 
امللك  إىل مطار  القاهــرة  من مطار 
عبدالعزيــز الــدويل بمدينــة جدة 
الســعودية إلنــزال راكبة مرصية 
مع  هاتفي  اتصال  خالل  تشاجرت 
زوجها املوجود بالســعودية حيث 

توعدها بالرضب.
بمطار  مطلعــة  مصــادر  وقالت 
الطائرة  أثنــاء تحرك  إنه  القاهرة 
عــىل املمــر لإلقالع فوجــئ قائد 
املرصية  الراكبة  بــرصاخ  الطائرة 

وإصابتها بانهيار.

وبعد تهدئتها كشــفت عن حدوث 
الهاتف مع زوجها  مشــاجرة عرب 
املوجود بالسعودية بسبب خالفات 

عائلية.
الطائرة  بتحرك  الزوج  وعندما علم 
توعــد زوجتــه بالــرضب فــور 
وصولها مطار جدة، فما كان منها 

إال أن طلبت إلغاء سفرها.
أصابت  التي  االنهيار  وأمام حالــة 
الراكبة اضطر قائد الطائرة للعودة 
وإنزالها وإلغاء سفرها. واستأنفت 
الطائــرة رحلتها بعــد تأخري 45 

دقيقة عن موعد إقالعها األصيل.

مشاجرة زوجية تعطل طائرة متجهة من القاهرة إلى جدة
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