
ولينجتون-وام:

جاسيندا  الوزراء النيوزيلندية  رئيسة   أعلنت 
أردرن  يــوم الخميــس أنها ســتتنحى عن 

منصبها بحلول 7 فبراير المقبل.
صحفي  مؤتمر  أردرن - خــال  وتوجهــت 
النيوزيلندييــن على االمتياز  إلى  - بالشــكر 
الهائــل لقيــادة الباد على مدى الســنوات 

الخمس والنصف الماضية.
التنفيذ بمجرد  أردرن حيز  وستدخل استقالة 
تعيين رئيــس وزراء جديد، إذ من المقرر أن 
يجرى تصويت حزبــي النتخاب زعيم جديد 
القادم، وســيتولى  األحد  يوم  العمال  لحزب 
زعيم الحزب رئاسة الوزراء حتى االنتخابات 
العامة المقبلة التي من المقرر أن تجرى يوم 

14 أكتوبر القادم.

دم�شق-) د ب اأ (:

 أكــدت وزارة النفط والثروة المعدنية الســورية ،يوم 
الخميس ، وقوع  اعتداء على محطة سادكوب الحكومية 

في القنيطرة / جنوب الباد/ بهدف السرقة .
وقالت الوزارة ، في بيان أوردته  الوكالة العربية السورية 
لألنباء ) سانا( يوم الخميس إنه نتج عن االعتداء  ضرر 
في مضختــي البنزين والمــازوت الحكوميتين وبعض 

األضرار الجانبية.
وكان المرصد السوري لحقوق اإلنسان  أفاد بـ "انفجار 
عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون صباح الخميس 
التابعــة لحكومة  في محطــة ســادكوب للمحروقات 
النظــام، الواقعة على طريق دمشــق – القنيطرة، مما 
المايين، دون  خلف أضرار مادية كبيرة قدرت بعشرات 

ورود معلومات عن خسائر بشرية".

�شوريا: انفجار بمحطة وقود 
في القنيطرة

رئي�شة وزراء نيوزيلندا 
تعلن ا�شتقالتها
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يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة أسسها را�شــد بن عوي�شة  سنة ١٩٧٣م

»»طالع ص 2 و 3««

النق�ض الم�شرية تق�شي ب�شجن رجل اأعمال بارز 
منتخب العراق بطالً لكاأ�ض الخليج وبرلماني �شابق 

العربي  للمرة الرابعة الخميس،  المصرية يوم  النقض  أ(:  قضت محكمة  القاهرة-)د ب 
بتعديــل األحكام الصادرة بحق رجل األعمال البارز حســن راتب 
والبرلماني السابق عاء حسانين من محكمة الجنايات فى قضية 
االتجار فى اآلثار والتنقيب عنها،وتمويل عمليات التنقيب، وعاقبت 
راتب بالســجن 3ســنوات مع تغريمه مليون جنيه، وحســانين 
بالسجن 5 سنوات وتغريمه مليون جنيه. وكانت محكمة جنايات 
القاهرة، أصدرت في 21 نيســان/ أبريل الماضى، حكما بمعاقبة 
راتب بالســجن 5 سنوات، كما عاقبت حسانين بالسجن لمدة 10 
ســنوات وغرامة مليون جنيه لكل منهمــا، على خلفية اتهامهما 
باالتجار فى اآلثــار والتنقيب عنها، وتمويل عمليات التنقيب، فى 

القضية المعروفة إعامًيا بـ»اآلثار الكبرى«.

البصرة-وكاالت:
العربي  الخليج  التتويج بلقب كأس  العراقي في  المنتخب  نجح 
الرابعة في تاريخه  للمرة  الخميس وذلــك  "خليجي 25" يوم 
العماني بثاثيــة مقابل هدفين في  الفوز علــى نظيره  ، بعد 
انتهاء الوقت األصلي  اللقاء ، عقب  الثاني من  الوقت اإلضافي 
النهائية  بالتعادل اإليجابي بهدف لكل منهما ، خال المواجهة 
من البطولة التي استضافت دولة العراق فعالياتها خال الفترة 

من 6 إلى 19 يناير الجاري.

مو�شكو-)د ب اأ(:

  قال المتحدث باســم الكرملين دميتري بيسكوف إن 
واستخدام  العسكرية  عقيدتها  تغيير  تعتزم  ال  روسيا 

األسلحة النووية، بحسب وكالة إنترفاكس الروسية.
وذكــرت وكالة بلومبــرج لألنباء أن هــذا التصريح 
جاء في معرض تعليق بيســكوف على منشور نشره 
الروسي،  األمن  مجلس  رئيس  ونائب  السابق  الرئيس 
دميتري ميدفيديف، على قناته الرســمية على تطبيق 
»تيلجــرام«، كتب فيه أن هزيمة روســيا في حرب 

تقليدية يمكن أن تؤدي إلى حرب نووية.
وقال بيســكوف إن تزويد أوكرانيا باألســلحة بعيدة 

المدى قد يؤدي إلى تصعيد الصراع.
وكان مدفيديف قد صرح بأن القوى النووية ال تخسر 

الصراعات الكبرى التي يتوقف عليها مصيرها.

الكرملين: رو�شيا لن تغير 
عقيدتها النووية

ال�شارقة-وام:

 خصصت مســيرة " فرســان القافلة الوردية " 
تبدأ  الدولة  إمارات  ثابتة في ســت من  9 عيادات 
للكشف  تقديم فحوصات مجانية  الغد  اعتبارا من 
لمختلف  بأخطاره  والتوعية  الثدي  ســرطان  عن 

المواطنين  المجتمع رجاالً ونســاء مــن  أفــراد 
والمقيمين وتستمر حتى 10 فبراير المقبل .

وتســتقبل الفرق الطبية أفراد المجتمع الراغبين 
حول  استفســاراتهم  وطرح  بإجراء الفحوصات 

المرض ما بين الساعة 4 - 10 مساء .

الجزائر: تبـون يوجـه اآخر نـداء
 لأ�شحاب الأموال المكد�شة في البيوت 

لإيداعها في البنوك
الجزائر-)د ب اأ(:

الرئيس الجزائــري عبد المجيد تبون يوم   تعهد 
الظروف  وتحسين  المكاســب  الخميس، بتعزيز 
الزيادة  أن  إلى  للجزائريين، مشــيرا  االجتماعية 

في الرواتب ستصل إلى 47 % مطلع 2024.
وقال تبون في كلمة له أمام والة ) المحافظون( 
الجمهورية إنه يتوقع أن تصل نسبة النمو العام 
الجاري إلى 5 % بعدما وصلت إلى 1ر%4 العام 

الماضي.
وذكــر أن احتياطــي النقد األجنبــي ارتفع إلى 
أكثــر من 60 مليار دوالر، فيما تراجعت فاتورة 
الواردات إلى نحــو 38 مليار دوالر بعدما بلغت 
63 مليار دوالر في الماضي القريب، موعزا ذلك 

إلى تضخيم الفواتير وتبذير المال العام.
الوالة  التي اتخذها  القرارات  إلى أن نتائج  وأشار 
مكنــت في ظرف وجيز، من اســتحداث ما بين 
وصغيرة  مصغرة  اقتصادية  600 و700 وحدة 
ومتوسطة وكبيرة، وهو ما ساهم في الرفع من 
قيمة التنميــة المحلية. إلى جانب خلق 52 ألف 
العالم تقهقرا  منصب شغل، في وقت يشهد فيه 

اقتصاديا.

اأبوظبي-وام:

بن  حمد  الملك  الجالة  صاحب   استقبل 
البحرين  مملكة  ملك  خليفة  آل  عيســى 
الشقيقة يوم الخميس - في مقر إقامته 
فــي أبوظبــي – أخاه صاحب الســمو 
آل نهيان رئيس  زايد  الشــيخ محمد بن 

الله". الدولة " حفظه 

عيســى  بن  حمد  الملك  ورحب جالــة 
محمد  الشــيخ  الســمو  صاحب  بأخيه 
األحاديث  نهيــان .. وتبادال  آل  زايد  بن 
متانة  تعبــر عن  التي  الودية  األخويــة 
التــي  المتجــذرة  األخويــة  األواصــر 
تجمــع البلدين الشــقيقين وقيادتيهما 
وشــعبيهما سائلين المولى عز وجل أن 
البلدين نعم األمن واالستقرار  يديم على 

واالزدهار.
كما اســتقبل صاحب الســمو الشــيخ 
الدولة "  آل نهيان رئيس  زايد  محمد بن 
حفظه الله" يوم الخميس معالي الشيخ 
مجلس  رئيس  المعولي  هــال  بن  خالد 
الشــورى في ســلطنة عمان الشقيقة 

الذي يقوم بزيارة عمل للدولة.
الســمو  أخرى بحث صاحب  ناحية  من 

آل نهيان رئيس  زايد  الشــيخ محمد بن 
الله" وفخامة فيلكس  الدولة "حفظــه 
تشيســكيدي رئيس جمهورية الكونغو 
أوجه  مختلف  الصديقــة،  الديمقراطية 
الصديقين  البلدين  بين  الثنائية  العاقات 

وسبل تنميتها في مختلف المجاالت.

»تتمة ص 88««

دافو�ض-وام:

بنــت خلفان   شــاركت معالــي عهود 
الحكومي  للتطوير  دولة  الرومي، وزيرة 
والمســتقبل، ومعالي سارة بنت يوسف 
األميــري، وزيــرة دولة للتعليــم العام 
مجلس  رئيسة  المتقدمة،  والتكنولوجيا 
للفضاء، ومعالي  اإلمــارات  إدارة وكالة 

دولة  العلمــاء، وزير  ســلطان  بن  عمر 
الرقمي  واالقتصاد  للذكاء االصطناعــي 
وتطبيقــات العمل عن بعد، في جلســة 
اســتعراضاً  شــهدت  دافوس  بمنتــدى 
الرائــدة  اإلمــارات  لتجربــة حكومــة 
واستشــرافه،  المســتقبل  تصميم  في 
واعدة،  لما يحمله من فرص  واالستعداد 

»تتمة ص 88««واستباق تحدياته،

22 يومًا من الفح�ص المجاني ل�سرطان الثدي 
في اإمارات الدولة

اأبوظبي-وام:

بن  طحنون  الشيخ  سمو  شارك 
األمن  مستشــار  نهيان  آل  زايد 
ُعقد  يوم  اجتمــاع  الوطني في 
المرئي  االتصــال  عبر  الخميس 
بعدد  والتنسيق  التعاون  بشــأن 
االهتمــام  ذات  الملفــات  مــن 

المشترك.
ضــم االجتماع كاً من الشــيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة 
في  الوطني  األمــن  مستشــار 

مملكة البحرين، وجيك سوليفان 
مستشار األمن القومي األمريكي 
مجلس  رئيس  هنغبي  وتساحي 

األمن القومي اإلسرائيلي.
ناقــش الحضــور عــددا مــن 
المنطقة  في  الواعدة  الشراكات 
 I2U2 مجموعة ضمنهــا  ومن 
التــي تضــم دولــة اإلمــارات 
األمريكية  المتحــدة  والواليات 
وإســرائيل،  الهند  وجمهوريــة 
الذي  النقب  منتــدى  إلى  إضافة 

ُعقد مؤخراً في أبوظبي.

اأبوظبي-وام:

الرابعة  للسنة  اإلمارات  دولة   حافظت 
ومركزها  مكانتها  علــى  التوالي  على 
العالمي،  اإلرهــاب  األول في مؤشــر 
أماناً من  الــدول  أكثر  من  تعتبر  حيث 
بين عدة دول فعالة في مجال مكافحة 
األنشــطة اإلرهابية والمتطرفة، ومن 
بمســتوى  العالم  أماناً في  الدول  أكثر 
"منخفــض جــداً" لمخاطر انتشــار 

النتائج  اإلرهابي، وذلك حسب  النشاط 
الصادرة من معهد االقتصاد والســام 
ونشر  المؤشر  عن  المســؤول  الدولي 

نتائجه سنوياً.
من  العالمي  اإلرهــاب  مؤشــر  ويعد 
الخارجية  التي تقوم وزارة  المؤشرات 
واالستناد  بمتابعتها  الدولي  والتعاون 
عليها، ودعم بياناتها من خال مبادرة 
التي  العالمي"  واالســتقرار  "السام 

تتبناها الوزارة، 

دبي-وام:

والتوطين  البشرية  الموارد  وزارة   دعت 
أصحــاب العمل الذين يعمل لديهم عمال 
مساعدين إلى التسجيل في نظام حماية 
األجور لاســتفادة مــن المميزات التي 
التي  المبتكرة  والحلــول  لهــم  يوفرها 
العاملين لديهم  تمكنهم من دفع أجــور 

بأسهل الطرق وأيسرها.
بالتعــاون مع مصرف  الوزارة  وتوفــر 
اإلمارات المركزي لجميع أصحاب العمل 

المســاعدة  العمالة  أجور  ســداد  خيار 
مكاتب  أو  البنوك  طريــق  الكترونياً عن 
الصرافة أو المؤسسات المالية المعتمدة 
قبل  من  الخدمة  بتقديــم  لها  والمصرح 

المصرف المركزي.
النعيمي وكيل  اللــه  وقال ســعادة عبد 
والتوطيــن  البشــرية  المــوارد  وزارة 
المســاعد للعمالة المساعدة : إن اتاحة 
أجور  لسداد  العمل  أصحاب  أمام  المجال 

العمالة المساعدة من خال النظام ،

الإمارات من الدول المت�سدرة دوليًا في 
مكافحة الأن�سطة الإرهابية

»التوطين« تدعو اأ�سحاب العمل لال�ستفادة من خدمة 
�سداد اأجور العمالة الم�ساعدة اإلكترونيًا

»تتمة ص 88««»تتمة ص 88««

الإمارات ت�سارك في اجتماع لم�ست�ساري الأمن 
الوطني في البحرين واأمريكا واإ�سرائيل

رئي�س الدولة يزور ملك البحرين في مقر اإقامته رئي�س الدولة يزور ملك البحرين في مقر اإقامته وي�شتقبل رئي�س مجل�س ال�شورى العمانيوي�شتقبل رئي�س مجل�س ال�شورى العماني

بحث مع رئي�ض الكونغو الديمقراطية تعزيز الروابط القت�شادية والتنموية بين البلدين ال�شديقين 

محمد بن زايد يتلقى ات�ساًل هاتفيًا 
من الرئي�ص الأوكراني

حكومة الإمارات ت�ستعر�ص تجربتها الرائدة 
في ت�سميم الم�ستقبل بدافو�ص

٢٠ صفحة / درهامن السـنة الخمسون  
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التغير %ال�شــابقالحالي التغير%  ال�شــابقالحالي
 0.47   0.11  10,132.08 10,180.293,353.113,349.40

اأبوظبي-وام:

الشــيخ  الســمو  صاحب   تلقى 
رئيس  نهيان  آل  زايــد  بن  محمد 
اتصاالً  الله" يوم  الدولة "حفظه 
فلوديمير  فخامــة  هاتفيــاً من 
جمهورية  رئيــس  زيلينســكي 
خاله  الصديقة .. بحثا  أوكرانيا 
البلدين وسبل تطويرها. عاقات 

خال  الجانبــان  تنــاول  كمــا 
األزمــة  مســتجدات  االتصــال 
القضايا  مــن  وعدداً  األوكرانية 

محل االهتمام المشترك.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد 
بــن زايد آل نهيان خال االتصال 
ودفع  التواصل  اســتمرار  أهمية 
سياسية  بحلول  للخروج  الحوار 
ظل  فــي  األوكرانيــة  لألزمــة 
التداعيات اإلنسانية واالقتصادية 

التي فرضتها على العالم أجمع.
كما أكد ســموه النهج اإلنساني 

العون  تقديم  في  اإلمارات  لدولة 
مختلف  في  كافة  العالم  لشعوب 
على  الظروف .. مشــدداً سموه 
لجميع  اإلمــارات  دولــة  دعــم 
الهادفة  والجهــود  المبــادرات 
إلى حل سياســي ينهي  للتوصل 
األزمة ويحقق األمن واالستقرار 

والسام.
كمــا قدم ســموه تعازيــه إلى 
زيلينســكي  فلوديمير  الرئيــس 
موناستيرسكي  دنيس  مقتل  في 
وعدد  األوكراني  الداخليــة  وزير 
إثر  والمدنيين  المســؤولين  من 

حادث تحطم طائرة.
الرئيس  فخامة  أعرب  جانبه  من 
األوكراني عن شكره وتقديره إلى 
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
زايد آل نهيان للدعم اإلنساني الذي 
تواصــل تقديمه دولــة اإلمارات 
إلى الشــعب األوكراني وإلى دور 

سموه الفاعل من أجل السام.



 áeGóà°S’G ±GógCG øY ø∏©J áë°üdG IôFGO

»ÑXƒHCG »a á«ë°üdG ájÉYôdG ´É£≤d

á«WGô≤ÁódG ƒ¨fƒµdG ¢ù«FQ ™e ¬JÉãMÉÑe ∫ÓN ádhódG ¢ù«FQ

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

15250 Oó`©dG  ̀2023  ôjÉæj 20 á©ª÷G2 øWƒdG QÉÑNCG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ±GógCG  øY  »ÑXƒHCG  –  áë°üdG  IôFGO  âØ°ûc  

 IQÉeE’G  ‘  á«ë°üdG  ájÉYôdG  ´É£≤d  áeGóà°S’G

.2023 áeGóà°SÓd »ÑXƒHCG ´ƒÑ°SCG ™e kÉæeGõJ

 ∫ƒM IôFGódG  É¡æY âæ∏YCG  »àdG  ±GógC’G  QƒëªàJ

 ∫ƒ∏ëH %20 áÑ°ùæH á«fƒHôµdG äÉKÉ©Ñf’G ¢†ØN

 2050 ΩÉY ‘ »NÉæŸG OÉ«ë∏d k’ƒ°Uh 2030 ΩÉY

 ™°Vƒd  IôFGódG  ≈©°ùJ  ±GógC’G  √òg  Aƒ°V  ‘h

 ´É£≤H áeGóà°S’G ‘ kÉeób »°†ª∏d ≥jôW áWQÉN

 ΩGõàdGh áªgÉ°ùe IÒJh ™jöùJh á«ë°üdG ájÉYôdG

.»ÑXƒHCG ‘ á«ë°üdG äBÉ°ûæŸGh äÉ°ù°SDƒŸG

 ióŸG IÒ°übh Ió«©H ±GógCG  ¤EG  É¡ª«°ù≤J ÈYh

 ‘ á«ë°üdG ájÉYôdG áeƒ¶æe áeGóà°SG IóæLCG{ õcôJ

 á«æÑdG πª°ûJ á«°ù«FQ õFÉcQ çÓK ≈∏Y z»ÑXƒHCG

. äÉØ∏îŸGh äÉ«∏ª©dGh á«àëàdG

 ™e  ÖæL  ¤EG  kÉÑæL  πª©dG  ¤EG  IôFGódG  ™∏£àJh

 øe É¡æ«µ“h Égõ«Øëàd á«ë°üdG ájÉYôdG äBÉ°ûæe

 OGƒe  ΩGóîà°SG  ÈY  AGö†ÿG  ÊÉÑŸG  è¡f  »æÑJ

 ‘  ôjhóàdG  IOÉYE’  á∏HÉbh  áeGóà°ùeh  á«©«ÑW

 áaÉ°VEG É¡àfÉ«°Uh ≥aGôŸGh äBÉ°ûæŸG ó««°ûJ äÉ«∏ªY

 ábÉ£dG  QOÉ°üe  ƒëf  ∫ƒëàdG  Oƒ¡L  ∞«ãµJ  ¤EG

.IOóéàŸGh áØ«¶ædG

 π«ch »Ñ©µdG óªfi ∫ÉªL QƒàcódG IOÉ©°S ∫Ébh

 §£N ôjƒ£J ≈∏Y IôFGódG πª©Jz: áë°üdG IôFGO

 áWQÉN áZÉ«°Uh á«ë°üdG ájÉYôdG ´É£≤d áeGóà°S’G

 áaÉµH  ´É£≤dG  ójhõJh  ⁄É©ŸG  áë°VGh  ≥jôW

 »YGôj Üƒ∏°SCÉH ¬JÉ«∏ªY ádhGõŸ áeRÓdG äGhOC’G

.áaÉc áeGóà°S’G ÒjÉ©e

 É¡æY Éqæ∏YCG »àdG áeGóà°S’G ±GógCG ≈©°ùJ z: ±É°VCGh

 ∫É«LCÓd π°†aCG πÑ≤à°ùŸ ≥jô£dG ó«¡“ ¤EG Ωƒ«dG

 áeGóà°ùe  á«ë°U  ájÉYQ  áeƒ¶æe  AÉæHh  áeOÉ≤dG

 äGQƒ£àdGh  äÉLÉ«àM’G  áÑcGƒe  ≈∏Y  IQOÉb

 ≈∏Y kGOó› Ωƒ«dG ócDƒfh IQÉeE’G ‘ á«∏Ñ≤à°ùŸG

 ±GógC’G  ≥«≤– ƒëf  ´É£≤dÉH  »°†ŸÉH  ÉæeGõàdG

 πªY äÉ«é¡æeh ôWCG »æÑJ ≈∏Y áªFÉ≤dG áYƒ°VƒŸG

 IóFGQ  á¡Lh  »ÑXƒHCG  áfÉµŸ  kÉî«°SôJ  áeGóà°ùe

.zá«ë°üdG ájÉYô∏d

 ´É£b ™e ≥«°ùæàdÉH áë°üdG IôFGO ≥jôa πª©«°Sh

 øe ¬æ«µ“ ¿Éª°†d IQÉeE’G ‘ á«ë°üdG ájÉYôdG

 ÉÃ ó©°üdG ∞∏àfl ≈∏Y áeGóà°ùe äÉ«∏ªY »æÑJ

 á«FGò¨dGh  á«FÉ«ª«µdG  OGƒŸG  ΩGóîà°SG  ∂dP  ‘

 ÖfÉL  ¤EG  √É«ŸG  ∑Ó¡à°SGh  π≤ædGh  äÉjÎ°ûŸGh

 áeGóà°ùŸGh  á«ë°üdG  ájò¨àdG  º¶f  ºYOh  õjõ©J

 »ŸÉ©dG  ΩÉªàg’G  ™e  kÉ«°TÉ“h  kÉ«∏fi  áéàæŸG

 ÒjÉ©ŸG  Aƒ°V  ‘h  á«Ñ£dG  äÉØ∏îŸG  IQGOEÉH

 äBÉ°ûæe Úµªàd IôFGódG ±ó¡J Iójó÷G ájOÉ°TQE’G

 Ú°ù–h É¡à÷É©eh É¡°ü«∏≤J øe á«ë°üdG ájÉYôdG

.É¡æe ¢ü∏îàdG πÑ°S

 »HÉYõdG  ∑QÉÑe  óæg  IOÉ©°S  âdÉb  É¡ÑfÉL  øe

 á«ë°üdG ájÉYôdG äBÉ°ûæe ´É£≤d …ò«ØæàdG ôjóŸG

 øY ¿ÓYE’G »JCÉj{ :»ÑXƒHCG – áë°üdG IôFGO ‘

 ‘ á«ë°üdG  ájÉYôdG  áeƒ¶æŸ áeGóà°S’G  ±GógCG

 äÉ°SÉ«°Sh  πªY  ôWCG  ™°Vh  øe  øµªàæd  »ÑXƒHCG

 ‘ AGö†ÿG äÉ«Ø°ûà°ùŸG Ωƒ¡Øe »æÑJ ≈∏Y õØ–

 ™∏£àf å«M á∏Ñ≤ŸG á∏«∏≤dG äGƒæ°ùdG ∫ÓN IQÉeE’G

 ôjƒ£àd  ´É£≤dG  øª°V  AÉcöûdG  ™e  ¿hÉ©àdG  ¤EG

 áeGóà°SG º««≤àd á°ü°üfl ∞«æ°üJh OÉªàYG ÒjÉ©e

.á«ë°üdG äBÉ°ûæŸG ‘ äÉ«∏ª©dG

 ¿Éª°†d  á«eGôdG  Oƒ¡÷G  øe  Aõéc  {  :  âaÉ°VCGh

 õjõ©àdh  ¢ù∏°S  Üƒ∏°SCÉH  äGOÉ°TQE’G  √òg  ≥«Ñ£J

 öTDƒe  áaÉ°VEG  ºàà°S  ´É£≤dG  øª°V  á«°ùaÉæàdG

 öTDƒe ¤EG áeGóà°SÓd ójó÷G zAGö†ÿG á°SÉŸG{

 ióe  ¢SÉ«≤d  á«ë°üdG  ájÉYôdG  IOƒ÷  »ÑXƒHCG

 ÒjÉ©ŸG  ≥«Ñ£àH  É¡eGõàdGh  äBÉ°ûæŸG  áeGóà°SG

.záeGóà°S’G ±GógCÉH á°UÉÿG äGOÉ°TQE’Gh

 ´É£≤dG ójhõàH »ÑXƒHCG - áë°üdG IôFGO Ωƒ≤à°Sh

 áeGóà°S’G ¢ù°SCG ≈∏Y ÌcCG ±ô©à∏d ΩRÓdG ÖjQóàdÉH

 ∫ƒ°UƒdG ÒaƒJ ÈY ∂dPh ÉgÒjÉ©e ‘ ¢VƒÿGh

 ‹hódG  OÉ–’G  QGôZ  ≈∏Y  á«dhO  äÉµÑ°T  ¤EG

 AGö†N á«ŸÉY äÉ«Ø°ûà°ùe áµÑ°Th äÉ«Ø°ûà°ùª∏d

 ™e  äÉcGöûdG  ™«°SƒJ  QÉWEG  ‘  ∂dPh  á«ë°Uh

 ±QÉ©ŸG  ∫OÉÑàd  IóFGôdG  á«dhódG  äÉ°ù°SDƒŸG

.áeGóà°S’G ä’É› ‘ äGÈÿGh

 áeGóà°S’G äGOÉ°TQEG »ÑXƒHCG – áë°üdG IôFGO â≤∏WCGh

 äGAGôLE’G  ≈∏Y  õ«cÎ∏d  ÊhÎµdE’G  É¡©bƒe  ÈY

 ™«ª÷ áeGóà°S’G äÉjƒà°ùe ≈∏YCG ≥«≤ëàd áeRÓdG

 áeÓ°Sh áë°U Rõ©j ÉÃ á«ë°üdG ájÉYôdG äBÉ°ûæe

.™ªàéŸG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 ô¡¶Jh  ΩÉY  ¬LƒH  É«FõL  ÉªFÉZ  á©ª÷G  Ωƒ«dG

 á«∏MÉ°ùdG ≥WÉæŸG ¢†©H ≈∏Y á°†ØîæŸG Öë°ùdG

 ,áØ«ØN QÉ£eCG •ƒ≤°S á°Uôa ™e ôëÑdGh á«dÉª°ûdG

 ÉÑWQh ,»éjQóàdG ´ÉØJQÓd IQGô◊G äÉLQO π«“h

 ≥WÉæŸG  ¢†©H  ≈∏Y  âÑ°ùdG  óZ  ìÉÑ°Uh  kÓ«d

 ≈∏Y ∞«ØÿG ÜÉÑ°†dG πµ°ûJ ∫ÉªàMG ™e á«∏NGódG

 ádóà©e ¤EG áØ«ØN ìÉjôdGh ,á«Hô¨dG ≥WÉæŸG ¢†©H

.ôëÑdG ≈∏Y kÉfÉ«MCG §°ûæJ áYöùdG

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

 ‘ êƒŸG ¿ƒµjh ..¢S/ºc 40 ¤EG π°üJ 25 ¤EG 15

 óŸG çóëjh .. §°Sƒàe ¤EG ÉØ«ØN »Hô©dG è«∏ÿG

 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG óŸG h **:** áYÉ°ùdG óæY ∫hC’G

 Qõ÷Gh  18:58  áYÉ°ùdG  óæY  ∫hC’G  Qõ÷Gh  01:53

.05:34 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG

 çóëjh ..  É£°Sƒàe êƒŸG ¿ƒµj ¿ÉªY ôëH ‘h

 óæY  ÊÉãdG  óŸGh  21:34 áYÉ°ùdG  óæY  ∫hC’G  óŸG

 14:21 áYÉ°ùdG  óæY ∫hC’G  Qõ÷Gh 08:18 áYÉ°ùdG

. 03:14 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdGQõ÷Gh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 IôjRh »Ñ©µdG óªfi âæH IQƒf ‹É©e â≤àdG 

 ,»ÑXƒHCÉH  IQGRƒdG  ô≤e  ‘  ÜÉÑ°ûdGh  áaÉ≤ãdG

 ¢ù«FQ  ,Qƒ«fƒL  ¢ùÑjh  π‚GQƒ°S  áeÉîa

 IQÉjR ∫ÓN ¬d ≥aGôŸG óaƒdGh ,h’ÉH ájQƒ¡ªL

.ádhó∏d É¡H Ωƒ≤j á«ª°SQ

 ádhO ÚH á«aÉ≤ãdG äÉbÓ©dG ¤EG AÉ≤∏dG ¥ô£J

 ∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdGh ,h’ÉH ájQƒ¡ªLh äGQÉeE’G

 á«Ø«ch  ,ÊÉ°ùfE’G  çGÎdG  ájÉªM  ∫É›  ‘

 ∫ƒ°UC’G ∫ƒM »YƒdG IOÉjR ‘ ádhódG áªgÉ°ùe

 340 qº°†j π«ÑNQCG øe áfƒµŸG h’ÉÑd á«aÉ≤ãdG

 ´ƒæàH  ™àªàJh  ,ÇOÉ¡dG  §«ëŸG  ÜôZ IôjõL

.⁄É©dG ‘ ≈∏YC’G Èà©j …ôëH »Lƒdƒ«H

 øe  ójó©dG  á°ûbÉæe  AÉ≤∏dG  ∫ÓN  iôLh

 ,ÊÉ°ùfE’G  çGÎdG  ájÉªëH  á≤q∏©àŸG  ÉjÉ°†≤dG

 h’ÉH ájQƒ¡ªL É¡dòÑJ »àdG IÒÑµdG Oƒ¡÷Gh

 ádhDƒ°ùŸG á«aÉ≤ãdGh á«Ä«ÑdG áMÉ«°ùdG õjõ©àd

 »àdG  äÉjqóëàdG  qπX ‘ Éª«°S  ’ áeGóà°ùŸGh

 qÒ¨àdG ÉjÉ°†b ÖÑ°ùH ájQõ÷G ∫hódG É¡¡LGƒJ

 ∫hód  kÉ«≤«≤M  kGójó¡J  πqµ°ûJ  »àdG  »NÉæŸG

.⁄É©dG

 ºYO »Ñ©µdG  óªfi âæH IQƒf  ‹É©e äócCGh

 ∞«Øîà∏d É¡«©°S ‘ h’ÉH ájQƒ¡ª÷ äGQÉeE’G

 ‘ çGÎdG áªFÉb ≈∏Y á«NÉæŸG äG qÒ¨àdG QÉKBG øe

 äÉÑ°ùàµŸG ≈∏Y ®ÉØ◊G ‘ áªgÉ°ùŸGh ,h’ÉH

 áÑ°ùædÉH  á qª¡e  IhôK  πqµ°ûJ  »àdG  á«aÉ≤ãdG

 øe  IóMGh  á«°†≤dG  √òg  ¿ƒµJ  ¿CGh  ájöûÑ∏d

 áÑMÉ°üŸG äÉ«dÉ©ØdG ‘ ¢ûbÉæJ »àdG ÉjÉ°†≤dG

 Qô≤ŸG COP28 ñÉæŸG Ò¨àd ±GôWC’G ô“DƒŸ

.2023 Èªaƒf ádhódG ‘ √OÉ≤©fG

 Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d IóëàŸG ·C’G  áª¶æe âfÉc

 ÇQGƒW á q£N â≤∏WCG ób “ ƒµ°ùfƒ«dG ” áaÉ≤ãdGh

 h’ÉH ‘ ó≤Y …òdG  zÉæ£«fi{ ô“Dƒe ∫ÓN

 ÜÉ©°ûdG íæ“ ¿CG É¡fCÉ°T øe ,2022 πjôHEG ô¡°T

 »ŸÉ©dG çGÎdG áªFÉb ‘ áLQóŸG á«fÉLôŸG

 É¡JÉ«M  ≈∏Y  á¶aÉëª∏d  áæµ‡ ¢Uôa  π°†aCG

 ´ƒf  500  ƒëf  h’ÉH  ∂∏à“  å«M  ÉgOƒLhh

 øe ∞∏àfl ´ƒf 1300 øe ÌcCGh ¿ÉLôŸG øe

 ÓFƒe á«fÉLôŸG ÜÉ©°ûdG Èà©J »àdG ∑Éª°SC’G

 ó«©°U ≈∏Y IÒÑc IhÌH ≈¶– É¡∏©éj Ée ,É¡d

. qº¡ŸG çGÎdG Gòg

:ΩGh-»HO

 ΩÉ©dG  ôjóŸG  »ÑàµdG  Ò¨°U  ¢VƒY  íààaG  

 ÉØ«a ” õcôŸ ójó÷G ô≤ŸG ,»HóH áë°üdG áÄ«¡d

 Ωƒj ,±Gó÷G á≤£æe ‘ “»HóH õ«ªàŸG »Ñ£dG

 πNGO ¬Yƒf øe ´höûe ∫hCG Gòg ó©jh . ¢ù«ªÿG

 π°UÉ◊Gh ,Ú«°VÉjôdGh á°VÉjôdG áeóÿ ádhódG

 Iôµd  ‹hódG  OÉ–’G  øe  OÉªàYG  IOÉ¡°T  ≈∏Y

 ¢Sóæ¡ŸG ìÉààa’G º°SGôe ö†M .zÉØ«a{ Ωó≤dG

 »eÉ°Sh ,»HO ájó∏H ΩÉY ôjóe …ôLÉ¡dG OhhGO

 /Ω/ AGƒ∏dGh ,»Ñ£dG ÉØ«ØdG õcôe ¢ù«FQ …õª≤dG

 »JGQÉeE’G øjOÉ–’G ¢ù«FQ …hÉbô≤dG π«YÉª°SEG

 »Ñ£dG zÉØ«a{ õcôe ¿Éch .á∏°ùdG Iôµd »Hô©dGh

 õ«ªàdG  áµÑ°T  øª°V  ,2016  ΩÉY  ¬MÉààaG  ”

 Ωó≤Jh ,⁄É©dG ‘ kGõcôe 49 º°†J »àdG »Ñ£dG

 Ωƒ«dG íààØj ¿CG πÑb ,Ú«°VÉjô∏d á«ÑW äÉeóN

 á«∏«¨°ûàdG ÒjÉ©ŸG çóMC’ kÉ≤ah ,ójó÷G √ô≤e

 πÑb øe É¡ãjó–h É¡©°Vh ºàj »àdGh ,á«ª∏©dGh

.Ωó≤dG Iôµd ‹hódG OÉ–Ód á«Ñ£dG áæé∏dG

 õcôŸ ójó÷G ô≤ŸG ìÉààaG ¢ûeÉg ≈∏Y º«bCGh

 ácQÉ°ûÃ ,zΩó≤dG Iôc ÖW ≈≤à∏e{ »Ñ£dG ÉØ«a

 ,ÉØ«ØdÉH »Ñ£dG º°ù≤dG ôjóe »°SÉe …ófG QƒàcódG

 áæé∏dG  ¢ù«FQ  èæ«°S  ¿GQÉ°ûJQƒL  QƒàcódGh

 QƒàcódGh ,Ωó≤dG Iôµd …ƒ«°SB’G OÉ–’ÉH á«Ñ£dG

 OÉ–ÉH á«Ñ£dG áæé∏dG ¢ù«FQ »ª°TÉ¡dG ≈Ø£°üe

 »ÑàµdG Ò¨°U ¢VƒY OÉ°TCGh .Ωó≤dG Iôµd äGQÉeE’G

 ,»HO ‘ ÉØ«ØdG øe óªà©e »ÑW õcôe OƒLƒH

 á≤K ¢ùµ©J á«bGQ á«ÑW äÉeóN øe ¬eó≤j ÉŸ

 ∫òÑJ { : ∫Ébh ..á«JGQÉeE’G äGQó≤dG ‘ ÉØ«ØdG

 äBÉ°ûæŸG ÈcCG áaÉ°†à°SG ‘ IÒÑc GOƒ¡L ádhódG

 Ωó≤Jh  ,ÒjÉ©ª∏d  á≤HÉ£e  äÉØ°UGƒÃ  á«Ñ£dG

 º¡°ùJh  Ú«°VÉjô∏d  á«ë°üdG  äÉeóÿG  π°†aCG

 øe { :±É°VCGh .z»°VÉjôdG Ö£dÉH AÉ≤JQ’G ‘

 õcôe É¡eó≤j »àdG äÉeóÿG º¡°ùJ ¿CG ô¶àæŸG

 äÉ«≤à∏eh äGQhO áeÉbEG ‘ ,»HóH »Ñ£dG ÉØ«a

 ºgÉ°ùJh ¢UÉ°üàN’G πgCG ≈∏Y IóFÉØdÉH Oƒ©J

.{ ádhódÉH »°VÉjôdG Ö£dG ôjƒ£J ‘

 ÉæMÉ«JQG  øY  Üô©f  {  :…õª≤dG  »eÉ°S  ∫Ébh

 á«é«JGÎ°S’G Éæà£N ≥«Ñ£J ‘ Éeób »°†ª∏d

 ÉÃ ,»HóH õ«ªàŸG »Ñ£dG ÉØ«a õcôÃ AÉ≤JQÓd

 á«Ñ£dG äÉeóÿG ≈bQCG Ëó≤J ‘ ÉæaGógCG ÖcGƒj

.É¡LQÉNh ádhódG πNGO øe Ú«°VÉjô∏d

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 ∞«XƒàdG ¢Vô©e äÉ«dÉ©a ¢ù«ªÿG Ωƒj â≤∏£fG 

 ¬ª¶æj …òdG ábÉYE’G …hP øe ¢UÉî°TCÓd ∫hC’G

 áæjóŸ ™HÉàdG ÚµªàdGh ôjƒ£à∏d äGQÉ°ùe õcôe

 ácGöTh  ºYóH  á«fÉ°ùfE’G  äÉeóî∏d  ábQÉ°ûdG

 ábQÉ°ûdG áYÉæ°Uh IQÉŒ áaôZ øe á«é«JGÎ°SG

.á°UÉNh á«eƒµM á¡L 13 ácQÉ°ûÃh

 ¿É£∏°S ˆG óÑY IOÉ©°S ¢Vô©ŸG ìÉààaG ö†M

 IQÉŒ  áaôZ  IQGOEG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ¢ùjƒ©dG

 ¢ù∏éŸG  AÉ°†YCG  øe  OóYh  ábQÉ°ûdG  áYÉæ°Uh

 Égôjóe  »°Vƒ©dG  ÚeCG  óªMCG  óªfi  IOÉ©°Sh

 õcôe  ôjóe  …ójƒ°ùdG  …OÉæg  IQƒàcódGh  ΩÉ©dG

 äGQÉ°ùe õcôe ôjóe º∏©àdG äÉHƒ©°üd ábQÉ°ûdG

 øe OóY ÖfÉL ¤EG áHÉfE’ÉH ÚµªàdGh ôjƒ£à∏d

 ¢Vô©ŸG AÉLQCG  ‘ GƒdƒŒ øjòdGh ÚdhDƒ°ùŸG

 ºgCG  ∫ƒM  Ú°VQÉ©dG  øe  ìöT  ¤EG  Gƒ©ªà°SGh

 áYƒª› Gƒ≤àdGh  áMhô£ŸG  á«Ø«XƒdG  ¢UôØdG

 ¤EG º¡æe Gƒaô©Jh ábÉYE’G …hP ¢UÉî°TC’G øe

.º¡Ñ°SÉæJ »àdG ∞FÉXƒdGh º¡JÉÑ∏£àe

 πªY  øY  ÚãMÉÑdG  ºYO  ¤EG  ¢Vô©ŸG  ±ó¡j

 º¡d á°üæe OÉéjEGh ábÉYE’G …hP øe ÚéjôÿGh

 É¡ë«àJ  »àdG  á«Ø«XƒdG  ¢UôØdG  ≈∏Y  ±ô©à∏d

 º¡JGQÉ¡e  ôjƒ£J  øY  Ó°†a  ácQÉ°ûŸG  äÉ¡÷G

 πª©dG ¥ƒ°S É¡Ñ∏£àj »àdG ∞FÉXƒdG ≈∏Y ´ÓW’Gh

 ¿hÉ©àdG  ôWCG  ó«WƒJ  ÖfÉL ¤EG  ¬JGQƒ£J  RôHCGh

 AÉcöûdGh äÉ°ù°SDƒŸGh äÉ¡÷G ÚH äÉbÓ©dGh

 áeGóà°S’G ≥«≤– É¡fCÉ°T øe äGQOÉÑÃ êhôî∏d

 …hP øe ¢UÉî°TC’G Ωóîj ÉÃ »HÉéjE’G Ò«¨àdGh

.ábÉYE’G

 äÉ¡÷G  ∞jô©J  ¤EG  É°†jCG  ¢Vô©ŸG  ±ó¡j  h

 ÚµªàdGh  ôjƒ£à∏d  äGQÉ°ùe  õcôÃ  á«LQÉÿG

 ÚãMÉÑdG  ä’É›h  äGQÉ¡eh  ∞«XƒàdG  º°ùbh

 áÄ«¡Jh  ábÉYE’G  …hP  ¢UÉî°TC’G  øe  πªY  øY

 äÓHÉ≤ª∏d ÚéjôÿG ÜÓ£dGh πªY øY ÚãMÉÑdG

 á«dBGh á«Ø«XƒdG ¢UôØ∏d Ëó≤àdG á«Ø«ch á«Ø«XƒdG

 ÒaƒJ ∫ó©e ™aQ ÖfÉL ¤EG  á«dhC’G  äÓHÉ≤ŸG

 »éjôNh πªY øY ÚãMÉÑ∏d á«Ø«XƒdG ¢UôØdG

 ≥«≤–h  á«fÉ°ùfE’G  äÉeóî∏d  ábQÉ°ûdG  áæjóe

.á«dÓ≤à°S’Gh »YÉªàL’G èeódG

 â«H  øe  á«à°ùLƒd  ájÉYôH  ¢Vô©ŸG  ≈¶ëj

 áFõéà∏d º«£Ød óLÉe QƒaQÉc ™e ácGöTh áªµ◊G

 …hP øe ¢üî°T 100 øe ÌcCG ácQÉ°ûe ó¡°Th

. áªYGódG äÉcöûdG »∏ãªÃ Gƒ≤àdG øjòdG ábÉYE’G

 óªfi  âæH  á∏«ªL  áî«°ûdG  IOÉ©°S  äócCGh

 äÉeóî∏d  ábQÉ°ûdG  áæjóe  ¢ù«FQ  »ª°SÉ≤dG

 ¢UÉî°TC’G ∞«Xƒàd ∫hC’G ¢Vô©ŸG ¿CG á«fÉ°ùfE’G

 Úµ“  ‘  á«Yƒf  á∏≤f  πµ°ûj  ábÉYE’G  …hP

 kÉjOÉ°üàbGh  kÉ«YÉªàLG  ábÉYE’G  …hP  ¢UÉî°TC’G

 ∞∏àfl  ‘  º¡eÉeCG  πª©dG  ÜGƒHCG  íàah

 äÉjóëàdG ≈∏Y Ö∏¨àdG ‘ ΩÉ¡°SE’Gh äÉ°ù°SDƒŸG

 ¢UôØdG  ¤EG  º¡dƒ°Uh  π«¡°ùJh  º¡¡LGƒJ  »àdG

.πª©dG ¥ƒ°S ‘ áMhô£ŸG

 á«fÉ°ùfE’G äÉeóî∏d ábQÉ°ûdG áæjóe ¿CG ¤EG äQÉ°TCGh

 øe »àdG äGQOÉÑŸGh èeGÈdG OÉéjEG ≈∏Y á°üjôM

 ..  ábÉYE’G  …hòd  ájÉYôdGh  ºYódG  ÒaƒJ  É¡fCÉ°T

 á°UÉÿGh á«eƒµ◊G äÉ°ù°SDƒŸG ∞∏àfl á«YGO

 h  áÄØdG  √òg  ºFÓJ  á«Ø«Xh  ¢Uôa  OÉéjEG  ¤EG

 äÉeƒ∏©ŸG Ò°ù«Jh º¡ÑgGƒeh º¡JGQó≤H ¿ÉÁE’G

 áæjóŸG ¿CG ¤EG ágƒæe .. πª©dG áÄ«H ∫ƒM º¡eÉeCG

 ∫ÉéŸG  Gòg  ‘  iòàëj  ÉLPƒ‰  É¡°ùØf  Ωqó≤J

 …hP ¢UÉî°TC’G  øe É¡«ØXƒe OóY ≠∏H Éeó©H

 ôNBG ≥ah kÉØXƒe 650 π°UCG øe kÉØXƒe 67 ábÉYE’G

.Ióªà© oŸG äÉ«FÉ°üME’G

 ¢ùjƒ©dG ¿É£∏°S ˆG óÑY IOÉ©°S ócCG ¬ÑfÉL øe

 ¢UÉî°TCÓd ∞«XƒàdG ¢Vô©Ÿ áaô¨dG ájÉYQ ¿CG

 É¡eGõàdG  øe  kÉbÓ£fG  »JCÉj  ábÉYE’G  …hP  øe

 ‘ êQóæJ »àdG á«YÉªàL’G á«dhDƒ°ùŸG ÇOÉÑÃ

 ¿É£∏°S QƒàcódG ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ájDhQ QÉWEG

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

 äGQób ‘ á≤ãdG õjõ©J IQhö†H ábQÉ°ûdG ºcÉM

 ≈∏Y πª©dGh ábÉYE’G …hP ¢UÉî°TC’G äÉfÉµeEGh

 áeÉ¡dG áëjöûdG √ò¡d áªYGódG äGQOÉÑŸG ¥ÓWEG

 º¡H á£«ëŸG áÄ«ÑdG ‘ º¡æ«µ“h Éæ©ªà› øe

 IÒ°ùe ‘ ádÉ©ØdG áªgÉ°ùŸG ≈∏Y º¡JóYÉ°ùeh

 ‘ IójóY äGQOÉÑe áaô¨∏d ¿CG ±É°VCGh .á«ªæàdG

 äÉÄa ¤EG IójóL áÄa áaÉ°VEG É¡ªgCG øe ∫ÉéŸG Gòg

 IõFÉL{ º°SG  â– zõ«ªà∏d ábQÉ°ûdG  IõFÉL{

 »àdGh  zábÉYE’G  …hP  ∫ÉªYC’G  OGhôd  ábQÉ°ûdG

 kÉeÉªàgG ábÉYE’G …hP ¢UÉî°TC’G AÓjEG ¤EG ±ó¡J

 ƒëf  º¡eÉeCG  QÉªãà°S’G  ä’É› íàah  kÉ°UÉN

 ¢UÉî°TC’G  Úµªàa ÖMQCGh  ™°ShCG  IójóL ¥ÉaBG

 ÉææµÁ Ée º¶YCG ƒg πª©dG ¥ƒ°S ‘ ábÉYE’G …hP

 øe á«°SÉ°SC’G áÄØdG √òg ídÉ°üd ¬H º¡°ùf ¿CG

 ´É£≤dG  äÉ°ù°SDƒe  kÉ«YGO  ..  Éæ©ªà›  äÉfƒµe

 π«¨°ûàd  äÓ«¡°ùàdG  πc  ÒaƒJ  ¤EG  ¢UÉÿG

 »àdG  ¢UôØdG  Ëó≤Jh  ábÉYE’G  …hP  ¢UÉî°TC’G

 ™ªàéŸG  ‘  º¡›O  Rõ©Jh  º¡JÉ«ëH  »≤JôJ

 Oƒ¡÷ÉH kGó«°ûe .. á«dÉŸG º¡à«dÓ≤à°SG ≥«≤–h

 á«fÉ°ùfE’G äÉeóî∏d ábQÉ°ûdG áæjóe É¡dòÑJ »àdG

 ábÉYE’G …hP ¢UÉî°TC’G ºYO ‘ óFGôdG ÉgQhOh

 QÉªãà°SG  É¡fCÉ°T  øe  »àdG  äGQOÉÑŸG  ¥ÓWEGh

 Ú∏≤à°ùeh ÚcQÉ°ûe Gƒfƒµ«d º¡æ«µ“h º¡JGQób

.º¡JÉ©ªà› ‘

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 ÚãMÉÑdGh  AGÈÿG  øe  áÑîf  ócCG  

 ‘  Ú°ü°üîàŸG  Üô©dGh  Ú«JGQÉeE’G

 ‘  ÚcQÉ°ûŸGh  »Ñ©°ûdG  çGÎdG  ∫É›

 ájó«∏≤àdG ±ôë∏d ‹hódG ábQÉ°ûdG ≈≤à∏e

 êPÉªæH  ôNõJ  »Hô©dG  øWƒdG  ∫hO  ¿CG

 øe OóY ‘ ïjQÉàdG ÈY áª¡∏e ÜQÉŒh

 á£ÑJôŸG  ájó«∏≤àdG  á«aô◊G  äÉYÉæ°üdG

 â°ûÑdG  áYÉæ°U  É¡ªgCG  øeh  è«°ùædÉH

 πãe ºYO ¤EG GƒYOh , äÉ«Ø©°ùdGh hó°ùdGh

 äÉ«fÉµeE’G ó°ûMh É¡àeGóà°SGh ±ô◊G √òg

 É¡¡LGƒJ »àdG äÉjóëàdG á¡LGƒŸ OQGƒŸGh

 ßØM  ‘ ±ô◊G  √òg  πãe  Qhód  Gôjó≤J

 ÒÑµdG É¡eÉ¡°SEGh »Hô©dGh »æWƒdG çGÎdG

 á«YÉªàL’Gh  ájOÉ°üàb’G  ÖfGƒ÷G  øe

.á«MÉ«°ùdGh

 ‘É≤ãdG  èeÉfÈdG  äÉ«dÉ©a  QÉWEG  ‘h

 áãdÉãdG  ¬JQhO  ‘  ≈≤à∏ª∏d  ÖMÉ°üŸG

 çGÎ∏d ábQÉ°ûdG ó¡©e É¡ª¶f »àdG öûY

 è«°ùædG{ QÉ©°T  â– Úeƒj ióe ≈∏Y

 çƒëÑ∏d  ábQÉ°ûdG  ™ªéÃ  zOÉé°ùdGh

 17  ácQÉ°ûÃh  QÉµàH’Gh  É«LƒdƒæµàdGh

 øe áYƒª› äó≤Y , á«dhOh á«HôY á¡L

 ≈∏Y äõcQ »àdG ájÌdG á«aÉ≤ãdG äÉ°ù∏÷G

 ‘ äÉ«Ø©°ùdGh hó°ùdGh â°ûÑdG äÉYÉæ°U

.»Hô©dG ⁄É©dG

 áî«°T  á«eÓYE’Gh  áÑJÉµdG  âKó–  h

 hó°ùdG  ∫ƒM ¤hC’G  á°ù∏÷G  ‘ …ôHÉ÷G

 Éª«a , äGQÉeE’G ‘ á«é«°ùædG äÉYÉæ°üdGh

 øY  …Qƒ°üæŸG  áªWÉa  áãMÉÑdG  âbô£J

 è«°ùædG ∫ÉéÃ äGQÉeE’G çGôJ …OÉf áHôŒ

 âKó– Éªc ,¿ƒ°üdGh áaô◊G »à«MÉf øe

 ‘É≤ãdG •É°ûædG ádhDƒ°ùe »ª«©ædG áØ«£d

 øY  çƒëÑdGh  äÉ°SGQó∏d  ójGR  õcôe  ‘

 ∫É› ‘ áãMÉÑdG ÉeCG , OÉé°ùdG áYÉæ°U

 ÊƒYQõdG IóªM ‘É≤ãdG çGÎdGh ïjQÉàdG

 ‘ »eÓ°SE’G è«°ùædG ∫ƒM É¡àbQh äõcôa

.»Hô©dG çGÎdG QOÉ°üe

 kÓc ≈≤à∏ª∏d á«fÉãdG á°ù∏÷G âaÉ°†à°SGh

 »JGQÉeE’G çGÎdG ‘ áÑJÉµdGh áãMÉÑdG øe

 íeÓe ºgCG  äó°UQ  »àdG  »æ¨ŸG  áªWÉa

 , äGQÉeE’G ádhO ‘ á«é«°ùædG äÉYÉæ°üdG

 çGÎdGh ïjQÉàdG ‘ åMÉÑdGh ÖJÉµdG ÉeCG

 áYÉæ°U ∫ƒM kÉ°VôY Ωób ó≤a ábOô¨dG ø°ùM

 áeó≤Ã  É¡∏¡à°SG  äGQÉeE’G  ‘  äƒ°ûÑdG

 Üô©dG  óæY è«°ùædGh  ácÉ«ë∏d á«îjQÉJ

 ÉÁób á«Hô©dG Iôjõ÷G ¬Ñ°T ™ªà› ‘

 ÜÉ«ãdGh  AÉjRC’G  áWÉ«N  ∫ƒM  çó–  h

 •É«ÿG ∫ÓN øe áLƒ°ùæŸG á°ûªbC’G øe

 ´Éæ°U ô¡°TCG ¤EG GÒ°ûe (RQO) É kÁób ≈ª°ùŸG

 ¤EG áaÉ°VE’ÉH kÉÁób äGQÉeE’G ‘ äƒ°ûÑdG

 É¡fGƒdCGh â°ûÑdG áYÉæ°U ‘ á∏NGódG OGƒŸG

 Ö°ùëHh  IOƒ÷G  á«MÉf  øe  É¡YGƒfCGh

 »ØéædG  πãe  ¿ƒ∏dG  hCG  ‘Gô¨÷G  º«∏bE’G

 »eÉ°ûdGh ÊÉª©dGh …hÉ°ù◊Gh »à°TódGh

 ÊÉHÉ«dGh  Êóæ∏dGh  ‹Éª°ûdGh  …óæ¡dGh

.á«©jƒ°ùdG AÉ°ùædG â°ûHh »æjQÉŸGh

 ∫É› ‘ áãMÉÑdG âKó– á°ù∏÷G äGòH h

 π«dO  IQƒàcódG  …Oƒ©°ùdG  »æWƒdG  çGÎdG

 ‘  è«°ùædG  äÉYÉæ°U  ∫ƒM  ÊÉ£ë≤dG

.ájOƒ©°ùdG

 QƒàcódG  ¥ô£J  áãdÉãdG  á°ù∏÷G  ‘h

 ¿ƒæØdG  äÉ°SGQO  õcôe ôjóe ‹ƒàe ódÉN

 ∫ƒM öüÃ ¿ƒæØdG  á«ÁOÉcCÉH  á«Ñ©°ûdG

 è«°ùædG  äÉYÉæ°U  øe  IQÉàfl  êPÉ‰

 kGÒ°ûe »Hô©dG ⁄É©dG ‘ …hó«dG OÉé°ùdGh

 è«°ùæ∏d  á«aôNõdG  äGóMƒdG  ¬HÉ°ûJ  ¤EG

 ÚH ábÓ©dG á©«ÑWh »Hô©dG  øWƒdG  ‘

 äÉéàæŸGh  hó°ù∏d  á«aôNõdG  äGóMƒdG

.iôNC’G á«é«°ùædG

 ó©°SCG  QƒàcódG  πªY  ábQh  äAÉL  h

 á«ªæJ  ∫ƒM  ¿GOƒ°ùdG  øe  øªMôdGóÑY

 …hôe á≤£æe ‘ äÉ«Ø©°ùdG áaôM ôjƒ£Jh

 ¿ƒæØdG  ¿CG  ôcP  å«M  ,  ¿GOƒ°ùdG  ∫Éª°T

 ä’É›  øe  Èà©J  ájó«∏≤àdG  á«aô◊G

 ∞«æ°üJ Ö°ùëH …OÉŸG ÒZ ‘É≤ãdG çGÎdG

 …OÉŸG ÒZ ‘É≤ãdG çGÎdG ¿ƒ°U á«bÉØJG

 ≈«ëj  QƒàcódG  Ωób  h  ..  Ω2003  ΩÉ©d

 á«eÓ°SE’G QÉKB’G ‘ ¢ü°üîàŸG ‹ÉÑ©dG

 øª«dG øe …OÉŸG ÒZ çGÎdG ‘ åMÉÑdGh

 ∫ƒM á«fGó«ŸG ¬JGógÉ°ûe â°Vô©à°SG ábQh

.Üô¨ŸÉH è«éa áMGƒH è«°ùædG áaôM

 ó≤Y π°UGƒJ OÉé°ùdGh è«°ùædG áMGh ‘h

 äÉYƒªéŸ á«∏YÉØàdGh á«ÑjQóàdG ¢TQƒdG

 øjhÉæY äAÉL å«M ∫ÉØWC’G øe IójóL

 hó°ùdG)h (ájõeô≤dG Iöû◊G) ∫ƒM ¢TQƒdG

 á©Ñb)h (±ƒ°üdG øe á∏°S)h (¥GQhC’G ≈∏Y

 ≈∏Y hó°ùdG)h (è«°ùædG QGƒ°SCG)h (è«°ùædG

 ∫ÉÑM  á«dGó«e)  (è«°ùædG  Iôc)h  (¥GhQC’G

 á«dhódG  á°SQóŸG  âeób  Éªc  .(á«eôµŸG

 ¢TQƒdG øe G kOóY ó¡©ª∏d á©HÉàdG ájÉµë∏d

 øY  äÉjÉµM)  á°TQh  ‘ â∏ã“  áaOÉ¡dG

 É¡àeób (≥°ûeOh Ö∏M »àæjóe ‘ è«°ùædG

 ¿ƒæØdG  á«∏c  øe  ôµ°ù©dG  IAGôH  áÑdÉ£dG

 ,  ábQÉ°ûdG  á©eÉéH  º«ª°üàdGh  á∏«ª÷G

 »ª«ªàdG öUÉædGóÑY »JGƒµ◊G Ωób Éª«a

 (á©æ°üdG öS) ¿Gƒæ©H Úà«°ü°üb Úà°TQh

 ≈≤à∏ŸG èeÉfôH øª°Vh .(á«KGôJ ¢ü°üb)h

 OÉé°ùdGh è«°ùædG ΩÉ¨fCG ¢VhôY â∏°UGƒJ

 ábQÉ°ûdG ábôah ájöüŸG ábôØdG ácQÉ°ûÃ

 ¬eób ≈≤«°Sƒe ¢VôY ÖfÉL ¤EG á«æWƒdG

 ¤EG »eRÉŸG GRÒe ¿ÉæØdGh áÑc ôgRCG ¿ÉæØdG

 ˆGóÑY  …Oƒ©°ùdG  ¿ÉæØdG  ¢Vô©e  ÖfÉL

 á∏MQ ..∫ƒ°UC’G) ¢Vô©eh ,ó«°TôdG π°ü«ØdG

 á«◊G  á«aô◊G  ¢Vhô©dGh  (»YƒdG  ¤EG

 ìÉæLh »cÎdG OÉé°ùdG ìÉæL øe áeó≤ŸG

.ÊGôjE’G OÉé°ùdG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ójGR  øH  óªfi ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  åëH  

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

 ƒ¨fƒµdG  ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ …ó«µ°ù«°ûJ ¢ùµ∏«a

 äÉbÓ©dG ¬LhCG ∞∏àfl ,á≤jó°üdG á«WGô≤ÁódG

 É¡à«ªæJ πÑ°Sh Ú≤jó°üdG øjó∏ÑdG ÚH á«FÉæãdG

.ä’ÉéŸG ∞∏àfl ‘

 ∫ÓN  -  ádhódG  ¢ù«FQ  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ÖMQh

 -  ÅWÉ°ûdG  öüb  ‘  Ωƒ«dG  iôL  …òdG  AÉ≤∏dG

 IQÉjõH Ωƒ≤j …òdG …ó«µ°ù«°ûJ ¢ùµ∏«a áeÉîØH

 ´ƒÑ°SCG  {  É¡dÓN  ö†ëj  ádhódG  ¤EG  πªY

 ¬JÉ«æ“ øY √ƒª°S ÈYh .. { áeGóà°SÓd »ÑXƒHCG

 ΩÓ°ùdGh AÉªædÉH á≤jó°üdG á«WGôbƒÁódG ƒ¨fƒµ∏d

 äÉãMÉÑŸG  ∫ÓN  ¿ÉÑfÉ÷G  ócCGh  .QGô≤à°S’Gh

 ájOÉ°üàb’G §HGhôdG õjõ©J ≈∏Y ∫OÉÑàŸG ¢Uô◊G

 QÉªãà°SGh  ,Ú≤jó°üdG  øjó∏ÑdG  ÚH  ájƒªæàdGh

 ídÉ°üŸG  IóYÉb  ™«°Sƒàd  áMÉàŸG  ¢UôØdG

.Éª¡«Ñ©°T áë∏°üŸ ácÎ°ûŸG

 øH óªM øH óªfi ï«°ûdG ‹É©e .. AÉ≤∏dG ö†M

 ‘ á°UÉÿG ¿hDƒ°ûdG QÉ°ûà°ùe ¿É«¡f ∫BG ¿ƒæëW

 »°ùeÉ°ûdG OÉªM øH »∏Y ‹É©eh á°SÉFôdG ¿GƒjO

 »æWƒdG  øeCÓd  ≈∏YC’G  ¢ù∏éª∏d  ΩÉ©dG  ÚeC’G

 QÉ°ûà°ùŸG ¢TÉbôb óªfi øH QƒfCG QƒàcódG ‹É©eh

 ádhódG  ¢ù«FQ  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  »°SÉeƒ∏HódG

 ,¿É«¡f  ∫BG  ¿É«¡f  øH  •ƒÑî°T  ï«°ûdG  ‹É©eh

 ÒØ°S ÊÉ£ë≤dG óªfi ´Gõg IOÉ©°Sh ádhO ôjRh

.ƒ¨fƒµdG ájQƒ¡ªL iód º«≤ŸG ÒZ ádhódG

h’ÉH ¢ù«FQ »≤à∏J »Ñ©µdG IQƒf»HóH z»Ñ£dG ÉØ«a{ õcôªd ójóédG ô≤ªdG ìÉààaG

ábQÉ°ûdÉH ábÉYE’G …hP ¢UÉî°TCÓd ∫hC’G ∞«XƒàdG ¢Vô©e ìÉààaG

äÉ«Ø©°ùdGh hó°ùdGh â°ûÑdG áYÉæ°U ÜQÉéJ ¢Vô©à°ùj ájó«∏≤àdG ±ôë∏d ábQÉ°ûdG ≈≤à∏e

 á«WGô≤ªjódG ƒ¨fƒµdG ¢ù«FQ ™e åëÑj ádhódG ¢ù«FQ

á«FÉæãdG äÉbÓ©dG

h’ÉH ¢ù«FQ É¡FÉ≤d ∫ÓN »Ñ©µdG IQƒf»HóH z»Ñ£dG ÉØ«a{ õcôŸ ójó÷G ô≤ŸG ó≤ØJ ∫ÓN

 QÉ£eCG •ƒ≤°ùH äÉ©bƒJ ™e kÉ«FõL ºFÉZ ¢ù≤£dG

IQGôëdG äÉLQO »a »éjQóJ ´ÉØJQGh áØ«ØN



:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

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

 ¢ù«FQ ‹ƒ©ŸG ∫Óg øH ódÉN ï«°ûdG ‹É©e

 …òdG á≤«≤°ûdG ¿ÉªY áæ£∏°S ‘ iQƒ°ûdG ¢ù∏›

.ádhó∏d πªY IQÉjõH Ωƒ≤j

 ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ÖMQh

 ôëÑdG öüb ‘ iôL …òdG AÉ≤∏dG ∫ÓN `  ̀¿É«¡f

 ∫OÉÑJh  ÊÉª©dG  iQƒ°ûdG  ¢ù∏›  ¢ù«FôH  ``

 øY È©J »àdG ájOƒdG ájƒNC’G åjOÉMC’G ¬©e

 »àdG á°UÉÿG á«îjQÉàdG ájƒNC’G öUGhC’G áfÉàe

 Éª¡«Ñ©°Th ¿ÉªY áæ£∏°ùH äGQÉeE’G ádhO §HôJ

 ¢TÉÑZ ô≤°U ‹É©e .. AÉ≤∏dG ö†M .Ú≤«≤°ûdG

 ï«°ûdG ƒª°Sh …OÉ–’G »æWƒdG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ

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

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

 ‹É©eh ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  óªfi øH ¿GóªM

 ¿É«¡f ∫BG ¿ƒæëW øH óªM øH óªfi ï«°ûdG

 á°SÉFôdG ¿GƒjO ‘ á°UÉÿG ¿hDƒ°ûdG QÉ°ûà°ùe

 ΩÉ©dG ÚeC’G »°ùeÉ°ûdG OÉªM øH »∏Y ‹É©eh

.»æWƒdG øeCÓd ≈∏YC’G ¢ù∏éª∏d

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ŸG ádÓ÷G ÖMÉ°U πÑ≤à°SG 

 Ωƒj  á≤«≤°ûdG  øjôëÑdG  áµ∏‡  ∂∏e  áØ«∏N  ∫BG

 √ÉNCG – »ÑXƒHCG ‘ ¬àeÉbEG ô≤e ‘ - ¢ù«ªÿG

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

.zˆG ¬¶ØM { ádhódG ¢ù«FQ

 ¬«NCÉH  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ŸG  ádÓL  ÖMQh

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

 È©J »àdG ájOƒdG ájƒNC’G åjOÉMC’G ’OÉÑJh ..

 »àdG  IQòéàŸG  ájƒNC’G  öUGhC’G  áfÉàe  øY

 Éª¡«Ñ©°Th Éª¡«JOÉ«bh Ú≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG ™ªŒ

 øjó∏ÑdG ≈∏Y Ëój ¿CG πLh õY ¤ƒŸG Ú∏FÉ°S

.QÉgOR’Gh QGô≤à°S’Gh øeC’G º©f

 ∑Î°ûŸG ≥«°ùæàdGh »FÉæãdG ¿hÉ©àdG ’hÉæJ Éªc

 Éª¡◊É°üe  ΩóîJ  »àdG  ä’ÉéŸG  ∞∏àfl ‘

 øjó∏ÑdG  »Ñ©°T  Éª¡JÉ©∏£J  »Ñ∏Jh  ádOÉÑàŸG

 kÉeó≤J  ÌcCG  πÑ≤à°ùe  ¤EG  á∏Ñ≤ŸG  Éª¡dÉ«LCGh

.kGQÉgORGh

 √ôjó≤Jh √ôµ°T øY øjôëÑdG ∂∏e ádÓL ÜôYCGh

 áaÉ°†à°S’ ádhódG ¢ù«FQ ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬«NC’

 øe  kGOóY  ™ªL  …òdG  …QhÉ°ûàdG  …ƒNC’G  AÉ≤∏dG

 á«Hô©dG è«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hO IOÉb

 öüe  ájQƒ¡ªLh  á«ª°TÉ¡dG  á«fOQC’G  áµ∏ªŸGh

 …òdG πYÉØdG …QƒëŸG QhódG ≈∏Y kÉ«æãe..á«Hô©dG

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U IOÉ«≤H äGQÉeE’G ádhO ¬H ™∏£°†J

 ÚàMÉ°ùdG ≈∏Y ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG

 Iöüf ‘ IÒÿG ÉgOƒ¡Lh á«dhódGh á«ª«∏bE’G

 »é«∏ÿG  πª©dG  áeƒ¶æe  ºYOh  áeC’G  ÉjÉ°†b

 äÉjóëàdG  ∞∏àfl á¡LGƒŸ ∑Î°ûŸG »Hô©dGh

 QGô≤à°S’Gh øeC’G äÉeƒ≤e õjõ©J ≈∏Y É¡°UôMh

.á≤£æŸG ‘ ΩÓ°ùdG öûfh

 øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S..IQÉjõdG ∫ÓN √ƒª°S ≥aGQ

 h ,IôØ¶dG á≤£æe ‘ ºcÉ◊G πã‡ ¿É«¡f ∫BG ójGR

ójGR øH ˆG óÑY ï«°ûdG ƒª°S

 ƒª°Sh ‹hódG ¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG ôjRh ¿É«¡f ∫BG

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

¿ƒæëW øH óªM øH óªfi ï«°ûdG ‹É©eh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 …òdG ìƒàØŸG Ωƒ«dG äÉ«dÉ©a ≥∏£æJ 

 ¥hóæ°U  äÉeÉ¡°SG{  QÉ©°T  πªëj

 èàæŸG πª©dG ¢Uôa ÒaƒJ ‘ øWƒdG

 24 Ωƒj zäGQÉeE’G äÉæHh AÉæHCG ΩÉeCG

 øWƒdG ¥hóæ°U ¬ª¶æ ojh …QÉ÷G ôjÉæj

 »ÑXƒHCG  ‘  ¢VQÉ©ŸG  ¢VQCG  ≈∏Y

 ¿É«¡f ï«°ûdG ‹É©e Qƒ°†Mh ájÉYôH

 íeÉ°ùàdG  ôjRh  ¿É«¡f  ∫BG  ∑QÉÑe  øH

 IQGOEG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ¢ûjÉ©àdGh

. ¥hóæ°üdG

 ≈∏Y  Aƒ°†dG  ìƒàØŸG  Ωƒ«dG  §∏°ùj

 ¥hóæ°üdG  QhOh  ,πª©dG  ¢Uôa  ÒaƒJ

 ∫É›  ‘  ΩÉ¡°SE’G  ‘  ¬JGQOÉÑeh

 ,¢UÉÿG ´É£≤dG ‘ ÚæWGƒŸG ∞«XƒJ

 IQOÉÑŸG  ΩÉeR  òNCG  øe  º¡æ«µ“h

 ájhô∏d É≤ah ∫ÉéŸG Gòg ‘ IOÉjôdGh

.Ió«°TôdG IOÉ«≤∏d áª«µ◊G

 ‹É©e ìƒàØŸG Ωƒ«dG äÉ«dÉ©a ö†ëj

 ¿ÉæŸGóÑY  øH  øªMôdGóÑY  QƒàcódG

 ÚWƒàdGh ájöûÑdG OQGƒŸG ôjRh Qƒ©dG

 ,á«eƒµ◊G  äGOÉ«≤dG  øe  ÒÑc  OóYh

 ,øWƒdG ¥hóæ°U IQGOEG ¢ù∏› AÉ°†YCGh

 ló°ûMh ,¢UÉÿG ´É£≤dG øe AÉcöûdGh

 äGQOÉÑŸGh  ™jQÉ°ûŸG  ÜÉë°UCG  øe

.¥hóæ°üdG É¡ªYO »àdG áëLÉædG

 ôjóŸG  …hÉbô≤dG  öSÉj  IOÉ©°S  ∫Ébh

 ¥Ó£fG  ¿EG  øWƒdG  ¥hóæ°üd  ΩÉ©dG

 ¿GƒæY â– ìƒàØŸG Ωƒ«dG äÉ«dÉ©a

 ÒaƒJ ‘ øWƒdG ¥hóæ°U äÉeÉ¡°SG{

 äÉæHh AÉæHCG ΩÉeG èàæŸG πª©dG ¢Uôa

 äGOÉ«≤d  RQÉH  Qƒ°†ëH  zäGQÉe’G

 ó°ûMh ¢UÉÿGh »eƒµ◊G ÚYÉ£≤dÉH

 ÜÉë°UCG  øe  äGQÉeE’G  ÜÉÑ°T  øe

 ¤EG  ±ó¡j  ,äGQOÉÑŸGh  ™jQÉ°ûŸG

 ‘ √QhOh øWƒdG ¥hóæ°U ájDhQ RGôHEG

 ≥«≤ëàd ÜÉÑ°ûdG äGQób õjõ©Jh ºYO

 ¢UÉÿG ´É£≤dÉH ∞FÉXh ‘ º¡aGógCG

 »àdGh ,á°UÉÿG º¡©jQÉ°ûe ¥ÓWEG hCG

 Ió«°TôdG  ÉæàeƒµM ájDhQ  ™e πeÉµàJ

 º¡ªYOh  ÜÉÑ°ûdG  äGQób  õjõ©J  ‘

 áYóÑŸG  º¡JÉbÉW  QÉªãà°SG  πLCG  øe

 øe AGƒ°S º¡d óYGh πÑ≤à°ùe áYÉæ°üd

 ´É£≤dÉH πª©dGh ∫ÉªYC’G IOÉjQ ∫ÓN

 IOó©àe  ä’ÉéŸG  ‘  ¢UÉÿG

 Ωƒ«dG ¿CG  …hÉbô≤dG ±É°VCGh .á£°ûfC’G

 öTÉÑe  ºYóH  ≈¶ëj  …òdG  ìƒàØŸG

 ¿É«¡f ï«°ûdG ‹É©e øe áÁôc ájÉYQh

 áYƒª› º°†j  ¿É«¡f  ∫BG  ∑QÉÑe  øH

 ≈∏Y  õcôJ  äÉ«dÉ©ØdG  øe  áYƒæàe

 ´É£≤dG ‘ ∞«XƒàdG ¢Uôah ∞FÉXƒdG

 ∞FÉXƒdG  ÚH  ≥«aƒàdG{  ¢UÉÿG

 √ò¡d áHƒ∏£ŸG äGQÉ¡ŸGh á°Vhô©ŸG

 ∫ÉªYC’G IOÉjQ ¤EG áaÉ°VEG ,z∞FÉXƒdG

 ∫ÉªYG  ¥ÓWEGh  ,áÄ°TÉædG  ∫ÉªYC’Gh

.ºFÉb ƒg Ée ôjƒ£Jh á«ªæJh IójóL

 ó¡°ûj ìƒàØŸG Ωƒ«dG èeÉfôH ¿EG ∫Ébh

 ™°VƒdÉH  á≤∏©àŸG  çƒëÑdG  ìôW

 ∞«Xƒà∏d á«∏Ñ≤à°ùŸG ¥ÉaB’Gh ºFÉ≤dG

 ¢ü°üîàe »ÑjQóJ èeÉfôH ¤EG áaÉ°VEG

 GÒ°ûe ..ô◊G »ªbôdG πª©dG ∫É› ‘

 áYƒª›  QÉ«àNG  ºà«°S  ¬fCG  ¤EG

 IõFÉØdG  á«HÉÑ°ûdG  äÉYhöûŸG  øe

 ∫É›  ‘  øWƒdG  ¥hóæ°U  á≤HÉ°ùÃ

 ,É¡àjÉYQ ºà«°S »àdGh ∫ÉªYC’G IOÉjQ

 ¢TÉ≤fh QGƒM äÉ°ù∏L èeÉfÈdG º°†jh

.äÉ≤HÉ°ùeh äGôXÉæeh

 øWƒdG ¥hóæ°U ¢UôM …hÉbô≤dG ócCGh

 ∫ÓN  ¬FÉcöT  Oƒ¡L  RGôHEG  ≈∏Y

 ¥ÓWEG  ÈY  ìƒàØŸG  Ωƒ«dG  äÉ«dÉ©a

 AÉcöûdGh  ìÉéædG  ¢ü°üb  ¢Vô©e

 ´É£≤dG  äÉcöT  RôHCG  º°†j  …òdGh

 áaÉ°VEG ÚæWGƒŸG ∞XƒJ »àdG ¢UÉÿG

 ∫ÉªYC’G  IOÉjôH  ìÉéædG  ¢ü°üb  ¤G

 AÉcöûdGh  ,¥hóæ°üdG  É¡dƒÁ  »àdG

.¥hóæ°üdG ∫ÉªYC’ ¿ƒªYGódGh

 …hÉbô≤dG QÉ°TCG äÉ«dÉ©ØdG IóæLCG øYh

 ∑QÉÑe øH ¿É«¡f ï«°ûdG ‹É©e ¿CG ¤EG

 Ωƒ«dG á£°ûfCG º°†J ¿CÉH ¬Lh ¿É«¡f ∫BG

 á«ÑjQóJh  á«°TÉ≤f  äÉ°ù∏L  ìƒàØŸG

 ÜÉÑ°ûdG  óé«d  äGõéæª∏d  ¢VQÉ©eh

 ÚµªàH á≤∏©àŸG äÉHÉLE’G ¿ƒcQÉ°ûŸG

 ≥∏Nh  ,¢UÉÿG  ´É£≤dG  øe  ÜÉÑ°ûdG

 áÄ°TÉædG ∫ÉªYC’G ÈY IójóL ∞FÉXh

 ±ó¡dG  ¿CG  GócDƒe  ,∫ÉªYC’G  IOÉjQh

 ∞∏àflh  Ωƒ«dG  Gòg  øe  »°ù«FôdG

 äGQÉeE’G ÜÉÑ°T ºYO ¥hóæ°üdG á£°ûfCG

 ≈∏Y GQOÉb ¿ƒµj »µd ¬JGQób õjõ©Jh

 ,¬©ªà› á«ªæJh ,¬∏Ñ≤à°ùe áYÉæ°U

.¬æWh á°†¡f ‘ ácQÉ°ûŸGh

 øe  GOóY  ∑Éæg  ¿EG  …hÉbô≤dG  ∫Ébh

 á°ü°üîàŸG  á«°TÉ≤ædG  äÉ°ù∏÷G

 AGÈÿG øe OóY É¡H ∑QÉ°ûjh Égôjój

 ÚYÉ£≤dG øe Ú«JGQÉeE’Gh Ú«ŸÉ©dG

 ¿CG  GócDƒe  ..»eƒµ◊Gh  ¢UÉÿG

 IOÉjQ »°SÉ°SCG  πµ°ûH õcôJ äÉ°ù∏÷G

 ¤EG áaÉ°VEG ,¢UôØdG áYÉæ°Uh ∫ÉªYC’G

 ´É£≤dG ‘ πª©dG ¢Uôa ∫ƒM çƒëH

. ¢UÉÿG

 º°†j  ìƒàØŸG  Ωƒ«dG  ¿CG  í°VhCGh

 ÜÉÑ°ûdG ∞«Xƒàd äÉ≤HÉ°ùeh äGôXÉæe

 QÉµaC’Gh ™jQÉ°ûŸG QÉ«àNG ™e ∑QÉ°ûŸG

 øe  Qƒ°†◊G  É¡eó≤j  »àdG  Iõ«ªàŸG

 É¡∏jƒ“ á°SGQód ,äGQÉeE’G äÉæHh AÉæHCG

 IQhOh  ,¬FÉcöTh  ¥hóæ°üdG  πÑb  øe

 zô◊G  »ªbôdG  πª©dG  {  á«ÑjQóJ

 ¢ü°übh AÉcöûdG ¢Vô©e ¤EG áaÉ°VEG

 ÈY  IójóL  ∞FÉXh  ≥∏Nh  ,ìÉéædG

∫ÉªYC’G IOÉjQh áÄ°TÉædG ∫ÉªYC’G

 ácQÉ°ûŸÉH √RGõàYG øY …hÉbô≤dG ÈYh

 »àdG  á°ü∏îŸG  Oƒ¡÷Gh  á©°SGƒdG

 ∫ÓN  øWƒdG  ¥hóæ°U  AÉcöT  É¡eób

 ,ìƒàØŸG  Ωƒ«dG  Gò¡d  OGóYE’G  IÎa

 ‘  ¢ü∏îŸG  »æWƒdG  ºgQhO  Éæªãe

 ,øWƒdG  äÉæHh  AÉæHCG  ºYOh  ájÉYQ

 ÌcCG πÑ≤à°ùe πLCG øe º¡JGQób õjõ©Jh

 ¿CG GócDƒe ..º¡JÉ©ªàéŸh º¡d ÉbGöTEG

 ™ªàéŸG äÉÄa ™«ª÷ áeÉY IƒYódG

 äÉ©eÉ÷G  ÜÓWh  ÜÉÑ°ûdG  Éª«°S’

 »ÑX ƒHCÉH ¢VQÉ©ŸG ¢VQC’ Qƒ°†ë∏d

 h ìƒàØŸG Ωƒ«dG á£°ûfCG ‘ ácQÉ°ûŸGh

 QÉµaCGh …DhQ øe ¬eó≤j Ée ≈∏Y ±ô©àdG

.äGQOÉÑeh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 3±EG  {  ∫{  B02  {  ô≤°üdG  ≥∏M  

 Òé∏d  õeôdG  •ƒ°T  á«ÑgòH  {  ¢SEG

 ƒª°ùdG  ÜÉë°UCG  áÄa  ñôa  –  Qƒ«H

 øe ™HGôdG Ωƒ«dG äÉ°ùaÉæe ‘ ñƒ«°ûdG

 ¢ù«FQ  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ¢SCÉc  á≤HÉ°ùe

 â≤∏£fG »àdG ,Qƒ≤°üdÉH ó«°ü∏d ádhódG

 3000  ácQÉ°ûÃ  »°VÉŸG  zÚæKE’G{

.ô≤°U

 É¡ª¶æjh ìÓØdG ¿Gó«Ã ádƒ£ÑdG ΩÉ≤J

 ¿hÉ©àdÉH  øjQÉ≤°ü∏d  »ÑXƒHCG  …OÉf

 »ÑXƒHCG  ¢ù∏›  ±GöTEG  â–h

.»°VÉjôdG

 ºgQO  ∞dCG  250  ≈∏Y  π£ÑdG  π°üMh

 13{  ô≤°üdG  πM  Éª«a  á«dÉe  IõFÉL

 Gòg ‘ kÉØ«°Uh { 3 ±EG z`d { ΩEG »c

z3 ±EG { ∫ z12{ kÉãdÉK AÉLh •ƒ°ûdG

 áeÉbEG á≤HÉ°ùŸG øe ™HGôdG Ωƒ«dG ó¡°Th

 äÉ°ùaÉæe ‘ É°ùªN âæª°†J •Gƒ°TCG 7

 ÚWƒ°Th  ñƒ«°ûdG  ƒª°ùdG  ÜÉë°UCG

.IGƒg áeÉ©∏d

 z¢ù«ªÿG{ Ωƒ«dG äÉ°ùaÉæe äôØ°SCGh

 ±EGz`d  z66  »H{  ô≤°üdG  Rƒa  øY

 áÄØd  ∫hC’G  •ƒ°ûdG  á«ÑgòH  z¢SEG  3

 ƒª°ùdG  ÜÉë°UC’  ñôa  –  Qƒ«H  Ò÷G

 { ∫ { 10 »H { πM Éª«a ,ñƒ«°ûdG

 14 ¬jEG{ kÉãdÉK AÉLh kÉØ«°Uh z∞«ædG

 ô≤°üdG RÉa Éª«a , 1 IôØ¶dG Qƒ≤°üd {

 •ƒ°û∏d kÓ£H ¢SCG 3 ±EG{ ∫ z20 »H{

 ΩC’ z2 »H{ AÉLh É¡°ùØf áÄØ∏d ÊÉãdG

 øe ådÉãdG õcôŸG ¿Éc Éª«a kÉØ«°Uh 7

.1 IôØ¶dG Qƒ≤°üd z49 ¬jEG{ Ö«°üf

 áÄØd ¢SÉfôL – Qƒ«H Ò÷G •ƒ°T ÉeCG

 ≥∏M  ó≤a  ñƒ«°ûdG  ƒª°ùdG  ÜÉë°UCG

 ¢SCG 3 ±C’ z11 »H{ ô≤°üdG ¬à«ÑgòH

 kÉãdÉKh »c 3 ±C’ z»ZÉW{ kÉ«fÉK πMh

.1 IôØ¶dG Qƒ≤°üd z50¬jEG{ AÉL

 ¢SÉfôL Qƒ«H Òé∏d ÊÉãdG •ƒ°ûdG ‘h

 á«dGó«ŸÉH π°UƒdG ≥jôØd z3 »H{ êƒJ

 »H{  á«°†ØdG  ≈∏Y  π°üMh  ,á«ÑgòdG

 ≈∏Y π°üM Éª«a ,¢SCG 3 ±EG { ∫ z73

 Qƒ≤°üd z32 ¬jEG{ ájõfhÈdG á«dGó«ŸG

.1 IôØ¶dG

 ™HGôdG  Ωƒ«dG  äÉ°ùaÉæe  âªààNCGh

 ,IGƒg  áeÉ©dG  áÄØd  ÚWƒ°T  áeÉbEÉH

 ô≤°üdG èjƒàJ øY Éª¡éFÉàf äôØ°SCGh

 ï«°ûdG  øH  óªMCG  ó«©°ùd  z…OÉg{

 »FÉ¡ædG  •ƒ°û∏d  kÓ£H »ÑàµdG  ¿ô›

 Gòg ‘ kÉ«fÉK πMh ,ñôa – Qƒ«H Òé∏d

 ∞∏N ∫Óg óªëŸ z78 ΩEG{ •ƒ°ûdG

 ¢ù«ªÿ z21{ AÉL kÉãdÉKh »YhQõŸG

..»YhQõŸG ó°TGQ

 Ò÷G áÄØd  »FÉ¡ædG  •ƒ°ûdG  Ö≤d  ÉeCG

 ¿Éc ó≤a IGƒg áeÉ©∏d ¢SÉfôL – Qƒ«H

 óªM »£Ñd zÖgP{ ô≤°üdG Ö«°üf øe

 z§«ëŸG{ kÉ«fÉK πMh ,»°ù«Ñ≤dG »£H

 πàMGh ,…ôLÉ¡dG öUÉf ódÉN öUÉæd

 ÖdÉW ódÉÿ zπ¨°ûe{ ådÉãdG õcôŸG

 QGóe  ≈∏Y  π°UGƒàJh  .»°Tƒ∏ÑdG  ó°TGQ

 øe  ÈcC’G  ádƒ£ÑdG  äÉ°ùaÉæe  Ωƒ«dG

 å«M  øe  ºî°VC’Gh  ácQÉ°ûŸG  å«M

 ¿ƒ«∏e 28 ¤EG π°üJ »àdG õFGƒ÷G áª«b

 ™HÉ°ùdG  ‘  ºààîJ  ¿CG  ≈∏Y  ,ºgQO

.…QÉ÷G ô¡°ûdG øe øjöû©dGh

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 QƒàcódG  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U Qó°UCG  

 ƒ°†Y  »ª°SÉ≤dG  óªfi  øH  ¿É£∏°S

 GQGôb  ,ábQÉ°ûdG  ºcÉM  ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG

 AÉæeCG  ¢ù∏›  π«µ°ûJ  ¿CÉ°ûH  ,ÉjQGOEG

.»Yƒ£àdG πª©∏d ábQÉ°ûdG IõFÉL

 áæ°ùd  (1)  ºbQ  …QGOE’G  QGô≤dG  ¢üfh

 AÉæeCG  ¢ù∏› πqµ°û oj  ¿CG  ≈∏Y ,Ω2023

 á°SÉFôH »Yƒ£àdG πª©∏d ábQÉ°ûdG IõFÉL

: øe πc ájƒ°†Yh ,…ôŸG º«gGôHEG ±ÉØY

 kÉæ«eCG ,…OÉª◊G óªfi º°SÉL QƒàcódG .1

.kÉeÉY

.»°ùeÉ°ûdG QÉÑ©dG »∏Y ó«ªM .2

.∫É«ÿG ˆGóÑY óªfi ¿É£∏°S .3

.»eGõ◊G ∫Ó````````g ≈°ù«Y .4

.»ÑàµdG ó«é©dÉH ó«©°S íÑ°üe .5

.»°Tƒ∏ÑdG ≈°Sƒe áªWÉa .6

.∞«°S ó°TGQ ¿ÉÁEG .7

 Ö°UÉæŸG ¢ù∏éŸG q́Rƒ oj QGô≤dG Ö°ùëHh

 ´ÉªàLG ∫hCG  ‘ AÉ°†YC’G  ÚH ájQGOE’G

 ¢ù∏éŸG ‘ ájƒ°†©dG Ióe ¿ƒµJh ,¬d

 Oóe hCG IóŸ ójóéà∏d á∏HÉb äGƒæ°S çÓK

 ôªà°ùjh ¬∏«µ°ûJ ïjQÉJ øe CGóÑJ ,á∏KÉ‡

 AÉ¡àfG iód ¬dÉªYCG ∞jöüJ ‘ ¢ù∏éŸG

 ,ójóL ¢ù∏› π«µ°ûJ ºàj ¿CG ¤EG ¬Jóe

 Ióe  â¡àfG  øe  Ú«©J  IOÉYEG  Rƒéjh

.º¡àjƒ°†Y

         

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 15250 Oó`©dG  ̀2023  ôjÉæj 20 á©ª÷G
øWƒdGQÉÑNCG 3

 πµ«¡dG óªà©j »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S

ábQÉ°ûdG áæjóe ájó∏Ñd ΩÉ©dG »ª«¶æàdG

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 ¿É£∏°S  QƒàcódG  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U Qó°UCG  

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

 πµ«¡dG  OÉªàYG  ¿CÉ°ûH ÉjÒeCG  Éeƒ°Sôe ,ábQÉ°ûdG

.ábQÉ°ûdG áæjóe ájó∏Ñd ΩÉ©dG »ª«¶æàdG

 ¿CG  ≈∏Y Ω2023 áæ°ùd (5) ºbQ Ωƒ°SôŸG ¢üfh

 áæjóe  ájó∏Ñd  ΩÉ©dG  »ª«¶æàdG  πµ«¡dG  óªà© oj

 Qó°üj ¿CG  ≈∏Y ,Ωƒ°SôŸG Gò¡d ≥aGô oŸG  ábQÉ°ûdG

:»∏j Ée ¬æe mäGQGô≤H …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG

 äGQGô≤dGh ,ájó∏Ñ∏d »∏«°üØàdG »ª«¶æàdG πµ«¡dG . 1

 OÉªàYG ∂dP ‘ ÉÃ Ωƒ°SôŸG Gòg ò«Øæàd áeRÓdG

 ‘ á«ª«¶æàdG äGóMƒdG ΩÉ¡Ÿ »Ø«XƒdG ∞«°UƒàdG

.¬JÉ°UÉ°üàNGh ≥Øàj ÉÃ ájó∏ÑdG

 á«ª«¶æJ äGóMh ájCG AÉ¨dEG hCG èeO hCG çGóëà°SG .2

 »ª«¶æàdG πµ«¡dG øª°V áLQó oŸG äGQGOE’G ™ÑàJ

.ΩÉ©dG

»fÉª©dG iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ πÑ≤à°ùj ójGR øH óªëe¬àeÉbEG ô≤e »a ádhódG ¢ù«FQ πÑ≤à°ùj øjôëÑdG ∂∏e

»Yƒ£àdG πª©∏d ábQÉ°ûdG IõFÉL AÉæeCG ¢ù∏ée π«µ°ûJ 

ôjÉæj 24 øWƒdG ¥hóæ°üd ìƒàØªdG Ωƒ«dG äÉ«dÉ©a ó¡°ûj ∑QÉÑe øH ¿É«¡f

 ..Qƒ≤°üdÉH ó«°ü∏d ádhódG ¢ù«FQ ¢SCÉc

zñôa – Qƒ«H ô«édG{`d õeôdG •ƒ°T áªb ≈∏Y ™Hôàj zB02{ 

ÊÉª©dG iQƒ°ûdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN ójGR øH óªfi¬àeÉbEG ô≤e ‘ ádhódG ¢ù«FQ ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN øjôëÑdG ∂∏e

∑QÉÑe øH ¿É«¡f

:ΩGh-áª«ÿG ¢SCGQ

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

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

 óªfi øH ô≤°U áæjóÃ √ƒª°S öüb ‘ ,áª«ÿG

 ,Qƒ«fƒL ¢ùÑjh π‚GQƒ°S áeÉîa ,¢ù«ªÿG Ωƒj

 IQÉjõH  Ωƒ≤j  …òdG  ,h’ÉH  ájQƒ¡ªL  ¢ù«FQ

.OÓÑ∏d á«ª°SQ

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

 ¬©e åëHh ,¬d ≥aGôŸG óaƒdGh ¢ù«FôdG áeÉîØH

 áª«ÿG ¢SCGQ ÚH ¿hÉ©àdG äÉbÓY õjõ©J πÑ°S

 ácÎ°ûŸG ídÉ°üŸG Ωóîj ÉÃ ,h’ÉH ájQƒ¡ªLh

 áeÉîa ócCG  ¬ÑfÉL øe .ó©°üdG  ∞∏àfl ≈∏Y

 äÉbÓY õjõ©àd √OÓH »©°S ,¢ùÑjh π‚GQƒ°S

 É¡àfÉµÃ  kGó«°ûe  äGQÉeE’G  ádhO  ™e  ¿hÉ©àdG

.‹hódGh »ª«∏bE’G øjó«©°üdG ≈∏Y ÉgQƒ°†Mh

:ΩGh-ƒ∏°ShCG

 »YhQõŸG  ¢ù«ªN  áªWÉa  IOÉ©°S  âeqób  

 ádhód  IÒØ°S  ÉgOÉªàYG  ¥GQhCG  øe  áî°ùf

 ¿ƒJ IOÉ©°S ¤EG èjhÔdG áµ∏‡ ‘ äGQÉeE’G

 á«LQÉÿG  IQGRh  ‘  º°SGôŸG  á°ù«FQ  ¢SÒdG

.á«éjhÔdG

 IÒØ°ùdG IOÉ©°ùd ¢SÒdG ¿ƒJ IOÉ©°S âæ“h

 äÉbÓ©dG  ôjƒ£Jh  ,É¡∏ªY ΩÉ¡e  ‘ ≥«aƒàdG

 ä’ÉéŸG  ∞∏àfl  ‘  Égõjõ©Jh  á«FÉæãdG

 ÉgOÓH OGó©à°SG IócDƒe ,øjó∏ÑdG ™ªŒ »àdG

 ÉÃ  É¡eÉ¡e  π«¡°ùàd  øµ‡  ºYO  πc  Ëó≤àd

.øjó∏ÑdG ÚH äÉbÓ©dG AÉ≤JQG ‘ º¡°ùj

 øY »YhQõŸG IÒØ°ùdG IOÉ©°S âHôYCG ÉgQhóH

 áµ∏‡ iód  äGQÉeE’G  ádhO  π«ãªàH  ÉgRGõàYG

 äÉbÓ©dG  õjõ©J  ≈∏Y  É¡°UôMh  èjhÔdG

 ÉÃ  ä’ÉéŸG  ≈à°T  ‘  É¡∏«©ØJh  á«FÉæãdG

.Ú≤jó°üdG øjó∏ÑdG ÚH ábGó°üdG öUGhCG ºYój

:ΩGh-»HO

 á∏MQ ¿ƒKGQÉe øe á©HGôdG áî°ùædG âªààNCG 

 É¡ª¶æj »àdG ÚæWGƒŸG Ò¨d á«KGÎdG øé¡dG

 áeÉbEÉH çGÎdG AÉ«ME’ óªfi øH ¿GóªM õcôe

 øé¡dG äÉbÉÑ°ùd »HO …OÉf ‘ »°ù«FôdG ¥ÉÑ°ùdG

 kÉjƒæ°S ¬àeÉbEG ºàj …òdG ¥ÉÑ°ùdG ƒgh ΩƒeôŸÉH

 óªfi øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S äÉ¡«Lƒàd q Gò«ØæJ

 ¬LƒdG ¢ùµ©jh »HO ó¡Y ‹h Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH

 ¢VQCG IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhód ¥öûŸG

.øeC’Gh IOÉ©°ùdGh íeÉ°ùàdG

 2  áaÉ°ùŸ  óàeG  …òdG  »°ù«FôdG  ¥ÉÑ°ùdG  ó¡°T

 ‘ Úª«≤ŸG øe kÉ≤HÉ°ùàe 24 ácQÉ°ûe Îeƒ∏«c

 ≥Ñ°S øjòdGh IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO

 ‘  Újó«¡ªàdG  ÚbÉÑ°ùdG  ‘  ácQÉ°ûŸG  º¡d

 ÖfÉL ¤EG Ú«°VÉŸG Èª°ùjOh Èªaƒf …ô¡°T

 hCG  º°SƒŸG  Gòg  øé¡dG  á∏MQ  ‘  ácQÉ°ûŸG

 ÜƒcQ äGQÉ¡e Gƒª∏©J å«M á≤HÉ°ùdG º°SGƒŸG

 ±GöTEÉH É¡©e πeÉ©àdG á«Ø«ch É¡JOÉ«bh øé¡dG

 óªfi øH ¿GóªM õcôe øe Ú°üàfl ÚHQóe

 áØ∏àfl á«°ùæL 18 øe ºgh çGÎdG  AÉ«ME’

 ájQƒ¡ªLh É«°ShQh ÉµjôeCGh É«fÉ£jôH ∫hO øe

 É°ùfôah Ú°üdGh êQƒÑª°ùcƒdh øª«dGh ∂«°ûàdG

 É«fƒà°SEGh  ÚÑ«∏ØdGh  πjRGÈdG  h  ¿OQC’Gh

 ¿GôjEG h É«fÉŸCGh É«dÉ£jEGh ÉjÒé«fh ájOƒ©°ùdGh

.¿Éà°ùcÉHh

 ‘ ∫hC’G õcôŸG ( ⁄É°S ËQ) á«æª«dG â≤≤Mh

 ô¡X ≈∏Y á≤«bO 3^10^5 √Qób øeõH ¥ÉÑ°ùdG

 IõFÉL  ≈∏Y  â∏°üMh  z»HÉÑ°ûdG{  Ò©ÑdG

 õcôŸÉH äAÉLh ºgQO ∞dCG 100 ÉgQób á«dÉe

 øeõHh π«Ä°V ¥QÉØH ¢ù«°ùµ«dCG á«æ«°üdG ÊÉãdG

 â∏°üMh zΩôÿG{ Ò©ÑdG ≈∏Y 3^11^5 √Qóbh

 á«°ùfôØdG ådÉãdG õcôŸÉHh ºgQO ∞dCG 70 ≈∏Y

 Ò©ÑdG ô¡X ≈∏Y 3^14^5 √Qóbh øeõH …OhCG

.ºgQO ∞dCG 50 ≠∏Ñe ≈∏Y â∏°üMh zπ«µ°ûdG{

 ∫BG  ó°TGQ  øH  Ωƒàµe  øH  óªfi  ï«°ûdG  ΩÉbh

 ¤hC’G õcGôŸG ≈∏Y äÓ°UÉ◊G èjƒààH Ωƒàµe

 ∑ƒŸO  øH  ¿GóªM  ˆG  óÑY  IOÉ©°S  Qƒ°†ëH

 óªfi  øH  ¿GóªM  õcôŸ  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG

.çGÎdG AÉ«ME’

 ¬∏MGôÃ ¥ÉÑ°ùdG Gòg áeÉbEG ¿CG ∑ƒŸO øHG ócCGh

 ΩÉ©∏dh  »°ù«FôdG  ¥ÉÑ°ùdG  kÉ«dÉMh  ájó«¡ªàdG

 »àdG äGÈÿG ºcGôJ ¢ùµ©j ‹GƒàdG ≈∏Y ™HGôdG

 øé¡dG á∏MQ ‘ ÚcQÉ°ûŸG äÉÑjQóàH â£ÑJQG

 IQó≤dG Úª«≤ŸG A’Dƒg iód íÑ°UCG å«M kÉjƒæ°S

 ácQÉ°ûŸGh á«£ŸG IOÉ«≤d áeRÓdG äÉ«fÉµeE’Gh

 á«é«JGÎ°SG  øª°V Ö°üj Ée ¥ÉÑ°ùdG  Gòg ‘

. √RGôHEGh çGÎdG ¢SôZh öûæd õcôŸG

h’ÉH ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ πÑ≤à°ùj áª«îdG ¢SCGQ ºcÉM

 ÉgOÉªàYG ¥GQhCG øe áî°ùf Ωó≤J ádhódG Iô«Ø°S

á«éjhôædG á«LQÉî∏d

 ∂°ùe ø«æWGƒªdG ô«¨d á«KGôàdG øé¡dG á∏MQ ¿ƒKGQÉe

»HO ó¡Y »dh ¿ÉLô¡e ΩÉàN

h’ÉH ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN áª«ÿG ¢SCGQ ºcÉM

á«éjhÔdG á«LQÉî∏d ÉgOÉªàYG ¥GQhCG øe áî°ùf Ëó≤J ∫ÓN ádhódG IÒØ°S
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اأبوظبي-وام:

 اســتقبل سعادة مطر ســالم الظاهري 
كيفا  ايمانويل  السيد  الدفاع  وزارة  وكيل 
العامة  اإلدارة  يف  للتسليح  العام  املفوض 
الوزارة  مقر  يف  وذلك  الفرنسية  للتسليح 

بأبوظبي.
اللقــاء عالقات  الجانبان خالل  وبحــث 
التعاون  جوانــب  ومختلــف  الصداقــة 
اإلمارات  دولــة  بني  والتنســيق  الثنائي 
املجــاالت  يف  الفرنســية  والجمهوريــة 
بما  تنميتها  وسبل  والعسكرية  الدفاعية 

البلدين. يعزز العمل املشرتك بني 
كما تم تبادل وجهات النظر بشــأن عدد 
ذات  والدولية  اإلقليميــة  القضايــا  من 
التطورات  جانب  إىل  املشــرتك،  االهتمام 

واملستجدات التي تشهدها املنطقة.
 

العني-وام:

العربية  اإلمارات  جامعة  شــاركت   
افرتاضية  علميــة  ندوة  يف  املتحــدة 
يف  اإلشــعاعي  التوزيع   »: بعنــوان 
امليــاه الجوفيــة يف دولــة اإلمارات 
اللجنة  نظمتها  والتي  البيئي«،  وأثره 
يف  فيصل  امللــك  جامعة  يف  العلميــة 
اململكة العربية السعودية، وحرضها 
يف  والطلبة  األســاتذة  من  مجموعة 

جامعة امللك فيصل.
واســتعرضت الدكتــورة دالل مطر 
الشــاميس، أستاذ مشــارك يف قسم 
اإلمارات  علــوم األرض يف جامعــة 
مدير املركز الوطني للمياه والطاقة - 
خالل الندوة - معلومات عن البيانات 
يف  املشــعة  النظائر  برتكيز  الخاصة 
رضورتها  ومــدى  الجوفية  امليــاه 
املســتخدمة،  املياه  جــودة  لضمان 
كما ناقشــت نتائــج تحاليل تراكيز 
يف  والرادون  والراديــوم  اليورانيوم 

الدولة  أجزاء  بعض  يف  الجوفية  املياه 
يف مختلف الخزانات الصخرية.

عينات  معظــم  أن  “إىل   : وأشــارت 
امليــاه الجوفيــة تضــم تراكيز أقل 
إىل  اســتناًدا  به  املســموح  الحد  من 
مرجعية منظمة الصحة العاملية ملياه 
الرشب من حيــث إجمايل اليورانيوم 

والراديوم والرادون”.
طبقات  أن  دالل  الدكتــورة  وذكرت 
امليــاه الجوفية املكونــة من الحجر 
تركيز  أعــى  عى  تحتــوي  الجريي 
بطبقات  مقارنة  املشــــعة  للنظائر 
امليــاه الجوفية املكونــة من الحجر 
الرمــي. وُتعــزى مصــادر النظائر 
املشــعة يف امليــاه الجوفية بشــكل 
للمياه  الطبيعي  التفاعل  إىل  أســايس 
الجوفيــة داخل الصخــور املضيفة، 
قد  للدولة  الجــاف  املناخ  يكون  وقد 
خزانات  يف  النظائر  تراكــم  من  عزز 
امليــاه الجوفيــة بســبب التغذيــة 

املحدودة للمياه.

ال�شارقة-وام:

وهو  للطفل  العربي  الربملان  بحث   
أحــد املؤسســات التابعة لجامعة 
من  يتخذ  والــذي  العربية  الــدول 
الشــارقة مقرا له خالل االجتماع 
بحضور  الخميس  يوم  عقده  الذي 
للمجلس  العامــة  األمانة  ممثــي 
آليات  الشارقة  إلمارة  االستشاري 
استقبال  بهدف  املشــرتكة  العمل 
الوطن  أطفال  من  الجدد  األعضاء 
فرباير  خالل  الشــارقة  يف  العربي 

املقبل.
يأتــي ذلــك يف أعقــاب اكتمــال 
بأعمال  الخاصــة  االســتعدادات 
العربي  للربملــان  الثالثة  الــدورة 
صاحب  من  كريمة  برعاية  للطفل 
الدكتور سلطان  الشــيخ  الســمو 
املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن 
وبمتابعة  الشــارقة  حاكم  األعى 
العام  الغيط األمني  أبو  معايل أحمد 
املقرر عقد  العربية و من  للجامعة 

يف  للطفل  العربي  الربملان  جلســة 
25 من فرباير املقبل بمقر املجلس 

االستشاري إلمارة الشارقة .
ترأس االجتماع سعادة أيمن عثمان 
البــاروت األمــني العــام للربملان 
العليا  اللجنة  رئيس  للطفل  العربي 
بحضور  الربملان  ألعمــال  املنظمة 
اإلدارات  مختلــف  مــن  موظفيه 
واألقسام إىل جانب موظفي األمانة 
العامة للمجلس االستشاري إلمارة 

الشارقة .
اللجان  تشكيل  إىل  االجتماع  تطرق 
مهام  ســتتوىل  والتــي  العاملــة 
استقبال الوفود العربية ومتابعتها 
التي  املتخصصة  اللجان  عن  فضال 
الخطط  مختلــف  وفق  ســتعمل 
الثالثة  للــدورة  الزمني  والجدول 
ومــا يلحق بها مــن عقد الربامج 
روعي  والتي  املصاحبــة  والورش 
اختيارهــا لتأهيل األعضاء بأوجه 
الربملاني وفق ما  العمل  ممارســة 

يناسب أعمارهم .

يومية .. �شيا�شية .. م�شتقلة
الجمعة ٢٠ يناير ٢٠٢٣ ــ العـدد ١٥٢٥٠

اأخبار الوطن 5

اأبوظبي-وام:

 ألقى معايل الشــيخ شــخبوط بن نهيان آل نهيان، 
وزير دولة، الكلمة االفتتاحية يف منتدى غانا لألعمال 
تحت عنوان »غانا .. فرص بال حدود«، بحضور وفد 
أكوفو- دانكوا  أدو  نانا  الرئيس  فخامة  يرأسه  غاني 

أدو، رئيس جمهورية غانا.
ويسلط املنتدى - املنعقد يف أبوظبي يف إطار فعاليات 
أسبوع غانا لألعمال - الضوء عى الفرص الالمحدودة 
الصناعات  مجاالت  مــن  العديد  يف  غانا،  يف  املتوافرة 
واملوارد  والتعديــن  الطاقــة،  مثل:  االســرتاتيجية 
والتجارة  املالية،  والخدمــات  والزراعة،  الطبيعيــة، 

والتصنيع، والبيئة، والتكنولوجيا، والعقارات.
وقال معايل الشــيخ شــخبوط بن نهيان آل نهيان - 
اإلمــارات وجمهورية  دولة  بني  تربــط   - كلمته  يف 
األمر  وثيقــة،  وتاريخية  ثقافيــة  عالقــات  غانــا 
الذي عــزز التعاون والرشاكــة يف قطاعات التجارة 
املدارس  وبناء  والزراعة  التحتية  والبنية  واالستثمار 
يف  التزامها  اإلمارات  دولة  وتواصل  واملستشــفيات، 
الحيوية واملواهب يف غانا،  القطاعات  االســتثمار يف 
حيــث تقدر قيمة االســتثمارات يف القطاع العقاري 
دوالر  مليارات  ثالثة  من  بأكثر  والسياحي  والزراعي 

أمريكي.
وأشــاد معاليه بالعالقات الثنائية بني دولة اإلمارات 
جديدة  آفاق  استكشــاف  إىل  ودعا  غانا،  وجمهورية 
للتعــاون بني البلديــن، وقال : نتطلــع إىل مواصلة 
رشاكتنا مع غانا والبناء عليها بما يحقق مســتقبالً 

أفضل لشعوبنا.
ويبحــث منتدى غانا لألعمال اســرتاتيجيات تعزيز 
العالقــات التجارية بني دولة اإلمــارات وجمهورية 
غانا، حيث تستعرض الجهات والرشكات املشاركة يف 
فعاليات أسبوع غانا لألعمال مجاالت وفرصاً للعمل 

واالستثمار.

�شخبوط بن نهيان اآل نهيان يلقي الكلمة 
االفتتاحية في منتدى غانا للأعمال

املنامة-وام:

لخدمــة  عيــى  جائــزة  تشــكل 
مملكة  أطلقتهــا  التي  اإلنســانية 
 ، 2009 البحرين الشــقيقة عــام 
العطاء  قيم  تعي من  مبادرة ملهمة 
املساعي  اإلنســاني وتقدر أصحاب 

اإلنسانية الفريدة يف العالم أجمع.
»وام«  اإلمارات  أنباء  وتسلط وكالة 
مسرية  عى  الضوء  التايل  التقرير  يف 
التي  اإلنسانية  لخدمة  عيى  جائزة 
تجسد قيم الخري والعطاء والتسامح 

الراسخة يف املجتمعات الخليجية.
للمغفور  واعتزاز  تقدير  رسالة  ويف 
لــه الشــيخ عيى بن ســلمان آل 
، أصدر  الله ثــراه«  خليفــة »طيب 
صاحب الجاللة امللك حمد بن عيى 
آل خليفــة عاهل مملكــة البحرين 
بإنشاء   ،  2009 أمرا ملكية يف عام 
جائــزة عيى لخدمة اإلنســانية ، 
عاملي  طابــع  ذات  جائــزة  لتكون 
يف  إنجاز  ألفضل  ســنتني  كل  تمنح 

خدمة اإلنسانية.
وركزت رؤية الجائزة عى الســعي 
أولئك  إسهامات  ومكافأة  تقدير  إىل 
العالم نحو  تغيــري  يريدون  الذيــن 
األفضل مــن خالل علمهم وعملهم 
الذي  واملبتكــر  املتفاني  الــدؤوب 
يســاعد يف اســتعادة الثقة بالروح 
عالم  تحقيق  ويف  الخرية،  اإلنسانية 

أفضل إنسانياً ألجيال املستقبل.
وقد تأسســت جائزة عيى لخدمة 
باملســاعي  وعي  لخلق  اإلنســانية 
العالم،  العادية عرب  اإلنســانية غري 
الناس  املزيد من  وإلهام وتشــجيع 

لتحقيق التفوق يف هذه املساعي.
استكشــاف  إىل  الجائزة  وتهــدف 

العالم  عرب  الخبيئــة  الخري  مواطن 
املتميزين  وتكريم  ومســاندة  لدعم 
يف الخدمة اإلنسانية وإبراز أعمالهم 

واالحتفاء بها.
وتغطي الجائزة 11 مجاالً يف خدمة 
اإلنســانية وهــي برامــج اإلغاثة 
املجتمع،  للكوارث، خدمة  والتصدي 
الحضارات،  حوار  التعليم،  منجزات 
اإلنســاني،  التســامح  تعزيــز 
الســلم العاملــي، التحــرض املدني، 
املناخــي، مكافحة  والتغري  البيئــة 
العلمية  املنجــزات  والعوز،  الفقــر 
أي  جانب  إىل  الرائدة،  واالكتشافات 

مجال يهدف لخدمة اإلنسانية.
للذين  تكريًمــا  الجائــزة  وتمنــح 
جمعاء،  اإلنسانية  خدمة  يف  تميزوا 
بغــض النظــر عــن انتماءاتهم أو 
انفتاحهــا  مؤكــدة  معتقداتهــم، 
األجناس  مختلــف  عى  اإلنســاني 

الخدمات  عى  واقتصارها  واألديان 
اإلنسانية.

بالجائزة  الفــوز  معايري  وتتنــوع 
مفتوح  عليها  الحصــول  أن  ومنها 
لكل أنواع الخدمة اإلنسانية املتميزة 
يف العالم ، أن يشــمل العمل املرشح 
أهداف  دون  البرش  أكرب قطاع مــن 

تجارية أو استثمارية من أي نوع.
وتحتــل جائــزة عيــى لخدمــة 
اإلنســانية مكانــة مرموقــة بني 
الجوائز العاملية، وتمنح يف احتفالية 
لفرد  ملكية كربى مرة كل ســنتني 
أو مؤسســة وقيمتها مليون دوالر 
الذهب  مــن  وميداليــة  أمريكــي 
من  عليا  تقدير  وشــهادة  الخالص 
امللك حمد بن عيى  صاحب الجاللة 
آل خليفــة عاهل مملكــة البحرين 
تسلم يف احتفالية ملكية كربى تقام 

.2023 خالل شهر فرباير 

»جائزة عي�شى لخدمة الإن�شانية« ... تقدير عالمي 
لقيم الخير والعطاء

اأبوظبي-وام:

الركن  الفريــق  معايل  اســتقبل   
املزروعي،  عبالن  بن  سيف  عيى 
رئيــس أركان القوات املســلحة، 
املفوض  كيفا  ايمانويل  ســعادة 
العامة  اإلدارة  يف  للتســليح  العام 
بمقر  وذلك  الفرنســية،  للتسليح 

الوزارة يف أبوظبي.
اســتعراض  اللقاء،  خــالل  وتم 
اإلمارات  دولة  بني  التعاون  أوجه 
مختلف  يف  الفرنسية،  وجمهورية 
والدفاعية،  العســكرية  املجاالت 
بما  وســبل دعمهــا وتطويرها، 
يكفل تحقيق املزيد من التنســيق 

البلدين. والتعاون املشرتك بني 

رئي�ض الأركان ي�شتقبل المفو�ض العام 
للت�شليح الفرن�شي

وكيل وزارة الدفاع ي�شتقبل المفو�ض العام للت�شليح في الإدارة 
العامة للت�شليح الفرن�شية

جامعة الإمارات ت�ش��ارك في ندوة علمي��ة حول »التوزيع 
الإ�شعاعي في المياه الجوفية في الدولة«

البرلمان العربي للطفل يعقد جل�ش��ته المقبلة 
25 فبراير المقبل

اأبوظبي-الوحدة: 

للوعــي لدى أصحاب رشكات  تعزيزاً 
االستشــارية  واملكاتــب  املقــاوالت 
والعاملــني فيهــا بمتطلبــات البيئة 
والصحة والســالمة املهنية يف املواقع 
اإلنشائية، نظمت بلدية مدينة أبوظبي 
افرتاضية  توعويــة  عمــل  ورشــة 
اســتهدفت العاملني يف قطــاع البناء 
واإلنشاء الناطقني بغري اللغة العربية.

العاملني  توعية  إىل  الورشــة  وهدفت 
العربية  بغري  الناطقني  من  القطاع  يف 

باشــرتاطات  االلتــزام  بــرضورة 
والسالمة  والصحة  البيئة  ومتطلبات 
واإلنشــاء،  البناء  مواقع  يف  املهنيــة 
ورضورة توفري بيئة عمل آمنة تحفظ 
حياة وسالمة العاملني واملتواجدين يف 

املواقع.
وتطرقت الورشة إىل التعريف بالهيكل 
إمارة  العام لنظــام  اإلداري لإلطــار 
املهنية،  والصحة  للســالمة  أبوظبي 
مدينة  بلديــة  ومســؤوليات  وأدوار 
أبوظبي يف هذا املجال، وكذلك التعريف 
البنــاء  رشكات  وواجبــات  بــأدوار 

الصحية  البيئــة  توفري  يف  واإلنشــاء 
والتعريف  املواقع،  يف  للعاملني  اآلمنة 
إمارة  لنظام  اإللكرتوني  األداء  بنظام 

أبوظبي للسالمة والصحة املهنية.
وقد تــم التعريف كذلك بطرق اإلبالغ 
اإللزامية  النماذج  ورفع  الحوادث  عن 
وفقــاً  اإللكرتونــي  الربنامــج  يف 
ملتطلبــات الصحة والســالمة املهنية 
يف إمــارة أبوظبي، كما تــم يف نهاية 
أسئلة  لتلقي  املجال  إفســاح  الورشة 
واستفســارات املشــاركني واإلجابة 

عليها من قبل املتحدثني يف الورشة.

بلدية اأبوظبي تنظم ور�ش��ة لتوعية العمال الناطقين 
بغير العربية بمتطلبات ال�شالمة 

فعالي��ات متنوعة في مهرجان خورفكان 
الم�شرحي الثامن

ال�شارقة-وام:

 تنظم إدارة املرسح بدائرة الثقافة 
بالشارقة بعد غد النسخة الثامنة 
من مهرجان خورفكان املرسحي 
من  مجموعــة  ســيقدم  الــذي 
والفعاليات  املحليــة  املرسحيات 
العديد  إىل  إضافــة  واملســابقات 
الشــعبية  األدائية  العروض  من 
والحديثة التي تمثل مجموعة من 

ثقافات العالم.
الذي  املهرجان  فعاليات  وتنطلق 
ما  فرتة  خالل  واحد  ليوم  يستمر 
بعد الظهرية وتستمر إىل منتصف 
موكب  هو  أنشــطته  وأول  الليل 

الذي يتحرك من وسط  »املسرية« 
يف  املهرجان  موقــع  إىل  املدينــة 
خورفكان  ملنتزه  املفتوح  الفضاء 
حيث  املقاومة  نصــب  بجانب   -
صممت ثالث منصات تم تمييزها 
واألحمــر،  )األزرق،  باأللــوان 
واألخرض( الســتضافة العروض 
تتسع  مســاحات  أمامها  وتمتد 

ملئات املتفرجني.
وتشــارك يف املسرية فرقة اآلالت 
النحاســية ومجاميع مدرســية 
ومــؤدون  وخيالــة  وكشــفية 
لعروض الســريك والدمى وهواة 
الكالســيكية  الســيارات  اقتناء 
بصــور  املزينــة  بمركباتهــم 

الثقايف  البعد  وأصباغ تتماهى مع 
للتظاهــرة ، إضافة إىل نخبة من 
يف  واملرسح  الدراما  ونجوم  أعالم 

اإلمارات والخليج.
شعبي  عرض  املسرية  موكب  يي 
الثقافــة املرصية ويقدم يف  يمثل 
عرضان  يليه  األحمــر(  )املرسح 
يقدمان  مدرســيان  مرسحيــان 
األول  األزرق(  )املرســـــــح  يف 
القــراءة«  »حديقــة  بعنــوان 
للتعليم  زيد  بنت  عاتكة  ملدرســة 
بعنوان  والثاني  األســاســـــي 
ملدرســة  نجاحي«  »موهبتي رس 
جمانــة بنت أبي طالــب للتعليم 

األسايس.
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أبوظبي-وام:
 تواصلت حلقات البث املبارش من برنامج »أمري الشعراء« 
الــذي يعقد بتنظيم من لجنة إدارة املهرجانات والربامج 
الثقافيــة والراثيــة بأبوظبي، يف إطار اســراتيجيتها 
الثقافية الهادفة إىل صون الراث الثقايف، وتعزيز االهتمام 

باألدب والشعر العربي.
الراحة  األربعاء عــى مرسح شــاطئ  يــوم  وأقيمــت 
بأبوظبــي، الحلقة الثالثة من حلقــات البث املبارش من 
يعد  والذي  العارش،  موسمه  يف  الشعراء«  »أمري  الربنامج 
الوطن  الفصيح يف  أضخم مســابقة تلفزيونية للشــعر 

العربي، وذلك عرب قناتي أبوظبي وبينونة.
الحلقة  مســتهل  يف  عمــران  لجني  اإلعالمية  ورحبــت 
بالجمهور وأعضاء لجنــة تحكيم الربنامج الدكتور عيل 
والدكتورة  العربية،  للغة  أبوظبي  مركز  رئيس  تميم،  بن 
أمانــي فؤاد، أســتاذة النقد األدبي الحديــث بأكاديمية 
أســتاذ  حجو،  محمد  والدكتــور  بالقاهــرة،  الفنــون 
والعلوم  اآلداب  بكليــة  الخطاب  وتحليل  الســيميائيات 

اإلنسانية يف جامعة محمد الخامس بالرباط.
وتم اإلعالن عن نتيجة تصويت الجمهور للحلقة املاضية 
 64 التي نالت  حيث أتى لصالح الشاعرة نجاة الظاهري 
 62 يف املائة، كما تأهل الشاعر عبد الواحد بروك بنتيجة 

يف املائة.
عقب ذلك ألقى الشــعراء املشــاركون يف الحلقة الثالثة 
قصائدهم أمام أعضاء لجنة التحكيم ، ويف الختام قررت 
ُعمان  السيفي من سلطنة  الشاعرة عائشة  تأهل  اللجنة 
بدرجة 45 من خمسني، لينتظر الشعراء املتبقون نتيجة 
تصويت الجمهور الختيار شاعرين يلتحقان باملتأهل من 
شعراء الحلقة، حيث نال أحمد مدني من مرص 44 درجة 
ونال محمد محمود محاســنة من األردن 43 درجة أما 

41 درجة. عمر حسني املقدي من اليمن فنال 

اأبوظبي-وام:

الشــعبة  مجموعة  وفــد  يشــارك   
الوطني  للمجلس  اإلماراتية  الربملانية 
أعمال  يف  العربي  الربملان  يف  االتحادي 
الجلســة العامــة الثالثــة للربملــان 
تعقد  التي  الدائمة  لجانه  واجتماعات 
الدول  لجامعة  العامــة  األمانة  بمقر 
العربية بالقاهرة خالل الفرة من 19 

21 يناير الجاري. إىل 
الشعبة يف عضويته سعادة  يضم وفد 
كل مــن: محمد أحمد اليماحي عضو 
والسياسية  الخارجية  الشؤون  لجنة 
عبدالله  وناعمــة  القومي،  واألمــن 
لرئيس  الثانــي  النائــب  الرشهــان 
املجلــس الوطنــي االتحــادي عضو 
والربوية  االجتماعية  الشؤون  لجنة 
وأحمد  والشــباب،  واملرأة  والثقافية 
الشؤون  حمد بوشــهاب عضو لجنة 
االقتصادية واملالية، وشــذى ســعيد 
النقبــي نائب رئيس لجنة الشــؤون 
وحقــوق  والقانونيــة  الترشيعيــة 

اإلنسان.
وتناقــش لجنة الشــؤون الخارجية 
القومــي،  واألمــن  والسياســية 
يف  واألمنية  السياســية  التطــورات 
العالم العربي واملوقف من إعداد رؤية 
أو إسراتيجية لألمن الغذائي العربي.

االجتماعية  الشــؤون  لجنة  وتناقش 
والربوية والثقافية واملرأة والشباب، 
بمحاور  الخاص  االســتبيان  مسودة 
تقريــر الحالة االجتماعيــة يف العالم 
بشأن  وورقة  2022م،  لعام  العربي 
للمناخ  املتحدة  االمــم  قمة  توصيات 
القاهرة،  يف  عقــدت  التي   cop 27
املجتمعية  القيم  حماية  بشأن  وورقة 
بشــأن  وورقة  العربــي،  العالــم  يف 
موازنات  يف  املدرســية  التغذية  إدراج 

الــدول العربيــة يف ظــل الظــروف 
قاعدة  وإنشــاء  العاملية،  االقتصادية 
العربية  الوطنية  بالترشيعات  بيانات 
االجتماعية  بالشــؤون  العالقة  ذات 
والربوية والثقافية واملرأة والشباب.

الشــؤون  تناقش لجنة  مــن جانبها 
موازنة  مرشوع  واملالية،  االقتصادية 
2023م،  الحايل  للعام  العربي  الربملان 
ومذكرة بشأن إعداد قانون اسرشادي 
عربــي بشــأن تعزيز االســتثمار يف 
يف  واملتجددة  الجديدة  الطاقة  مجاالت 

الحالة  تقرير  ومحاور  العربي،  العالم 
االقتصاديــة يف الــدول العربية للعام 
2022م، ومذكرة بشأن رسالة اتحاد 
خرباء الرضائب العربي بشأن انضمام 
وتناقش  لالتحــاد.  العربي  الربملــان 
والقانونية  الترشيعية  الشؤون  لجنة 
الثانية  املســودة  اإلنســان،  وحقوق 
عمل  ملكافحة  طريق  خارطة  ملرشوع 
العربية  املنطقة  يف  أشكاله  و  األطفال 
بحلول عام 2026م، واملسودة الثالثة 
ملرشوع تقرير حالة حقوق اإلنســان 

يف العالم العربي 2021م، واملســودة 
الثانيــة ملرشوع قانون اسرشــادي 
الخصوصية  حمايــة  بشــأن  عربي 
اإللكروني  االبتزاز  جرائم  ومكافحة 
مكتب  ومقــرح  العربية،  الــدول  يف 
الربملــان العربي لتعديــل مادة نظام 

موظفي الربملان العربي.
اليماحي  كان ســعادة محمد أحمــد 
فلسطني  لجنة  اجتماع  يف  قد شــارك 
الجلسة  أعمال  افتتاح  قبيل  الذي عقد 

الثالثة للربملان العربي.

 دبي-وام:

للمجلس  اللجــان   عقــدت لجنة رؤســاء 
الوطنــي االتحــادي اجتماعهــا اإلجرائي 
الفصل  من  الرابع  االنعقــاد  دور  من  األول 
العامة  األمانة  بمقــر   ،17 الـــ  الترشيعي 
للمجلس يف دبي، تم خالله انتخاب ســعادة 
حمد أحمد الرحومي رئيسا للجنة بالتزكية، 
وسعادة محمد عيىس الكشف مقررا للجنة .

وتتكون اللجنة من معايل الدكتور عيل راشد 
ناعمة عبدالله   : النعيمي وســعادة كل من 

املجلس،  لرئيس  الثانــي  النائب  الرشهــان 
والدكتــور طــارق حميد الطايــر، ورضار 
بلهــول الفاليس، وعدنان حمــد الحمادي، 
العبار  املهــريي، وحميد عيل  وجميلة أحمد 

الشاميس.
وتختص اللجنة بدراســة ما يحال إليها من 
اللجان،  أو رئيسه فيما يخص  هيئة املكتب، 
رشيطة أال يتعارض مع اختصاصات اللجان 
املشكالت  ودراســة  الالئحة،  وفق  النوعية 
أعمال  يف  تؤثــر  التي  والقضايا  الرئيســية 
إىل هيئة  اللجان، وتقديم تقارير يف شــأنها 

مكتب املجلس.
كما تختص اللجنة بدراسة تطوير وتحسني 
نظم عمــل اللجان، وموافــاة هيئة املكتب 
بتقريــر يف شــأنها للعرض عــى املجلس، 
وتنســيق ومتابعة مــرشوع خطة املجلس 
الرقابيــة وموافاة هيئــة املكتب بتقرير يف 
عند  الزمنية  اإلخطــارات  وكذلك  شــأنها، 
واملوضوعات  القوانني  مرشوعات  دراســة 
بشأنها  تقارير  وتقديم  إليها  املحالة  العامة 
إىل الهيئة، والتنســيق بشأن اقراحات عقد 
املجلس،  للجان  امليدانية  والزيارات  الندوات، 
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الإمارات من الدول
حيث تــم من خالل المبادرة المذكورة 
بالتواصل مع  المؤشــر  بيانــات  دعم 
الدوليــة كاألمم  المؤثــرة  المصــادر 
المتحدة، والمنظمات الدولية، والمعاهد 
المتخصصة، ومعهد  البحثية  والمراكز 
عن  )المســؤول  والســالم  االقتصاد 
بالتقارير  المؤشــر(، وإفادتهم  إصدار 
الوطنيــة المعنية بجهــود الدولة في 
الدور  توضح  اإلرهاب، والتي  مكافحة 
الفاعــل للــوزارة والجهــات المعنية 
واللجان المختصــة بالدولة في مجال 

مكافحة اإلرهاب.
ويوفر مؤشر اإلرهاب العالمي ملخصاً 
العالمية  واألنماط  للتوجهات  شــامالً 
العقدين  منــذ  اإلرهاب  فــي  المؤثرة 
األخيريــن، ويقوم على تحليل مختلف 
الظــروف االجتماعيــة واالقتصادية، 
فضــالً عــن العوامل الجيوسياســية 

المؤثرة.

22 يوماً 

وهي   - الورديــة  القافلــة  وتســعى 
مبــادرة جمعيــة أصدقــاء مــرىض 
الرسطان املعنية بنرش الوعي برسطان 
الثدي وأهمية الكشــف املبكر عنه من 
انطالق  قبل  ثابتــة  عيادات  تخصيص 

يف  الوردية«  القافلة  »فرســان  مسرية 
التشخيص  خدمات  توفري  إىل  فرباير   4
عدد  ألكــرب  الثدي  لرسطــان  املبكــر 
من األفــراد ونرش التوعية بأســاليب 
الفحص والوقاية منه والطرق الكفيلة 
إضافة  مبكر  وقت  يف  املرض  باكتشاف 
إىل تقديم الجلسات التوعوية واملبادرات 

اإلرشادية حول املرض.
ففي الشارقة خصصت القافلة الوردية 
3 عيادات ثابتة يف واجهة املجاز املائية 
وميغا مول ومركز اللولو للتسوق فرع 
الثابتة  العيــادة  تقدم  فيما  البطينــة، 
يف  املجاني  الفحــص  دبــي خدمات  يف 
كل من مردف ســيتي ســنر ومركز 
أما يف  الربشــاء،  للتســوق يف  اللولــو 
الوردية  القافلــة  عجمــان فخصصت 
عمليات  إلجراء  الصيني  السوق  عيادة 

الفحص للرجال والسيدات.
بإجراء  الراغبني  القيوين  أم  وتستقبل 
الفحوصات واالستشــارات املجانية يف 
مركــز اللولو يف مــول أم القيوين ويف 
يتمكن  والفجرية  الخيمة  رأس  إمارتي 
املواطنــون واملقيمون رجاال ونســاء 
وفحوص  الطبية  الفحوص  إجراء  من 
العيادات  يف  الثدي  رسطان  عن  الكشف 
الثابتة التابعة ملســرية فرسان القافلة 
يف  اللولو  مركز  عــى  املوزعة  الوردية 
مول رأس الخيمة ومركز لولو للتسوق 

يف لولو مول الفجرية.

»التوطين« تدعو
يأتي يف إطار سعي الوزارة نحو تطوير 
ألصحاب  املقدمة  الخدمــات  منظومة 
تلبية  واملقيمة،  املواطنة  واألرس  العمل 
وبالشــكل  واحتياجاتهم  لتطلعاتهــم 
املنظمة  الترشيعات  الذي ينســجم مع 
العمالة ال ســيما  الفئة من  لعمل هذه 
وأن نظــام حماية األجور من شــأنه 
تمكني أصحــاب العمل من توثيق دفع 
تعمل  التي  املســاعدة  العمالــة  أجور 
الحماية  نفسه  الوقت  يف  ويعزز  لديهم 

يف عمليات رصف هذه األجور.
حماية  نظــام  أهمية  النعيمــي  وأكد 
األجــور يف تعزيــز مبــدأ الشــفافية 
العالقة  طــريف  وحمايــة  واســتقرار 
وزارة  بقاء  ضمان  جانب  إىل  التعاقدية 
البرشيــة والتوطني عى إطالع  املوارد 
والحد  باألجور  املتعلقة  بالبيانات  دائم 
من املنازعات العمالية املتعلقة باألجور 
فضالً عن توفري بيئة عمل آمنة للعمالة 
املســاعدة وهو ما ينعكس إيجاباً عى 
تعزيــز مكانة الدولــة كوجهة مثالية 

آمنة للعيش والعمل.
العمل االستفادة من  وبإمكان أصحاب 
مميزات سداد أجور العاملني املساعدين 
أن  بعد  الكرونياً  املهن  بمختلف  لديهم 
مع  والتعاقد  النظام  يف  التســجيل  يتم 
املالية املرصح لهــا من قبل  الجهــات 
املرصف املركــزي بتقديم الخدمة التي 

سيتم تطبيقها عى خمس مهن من بني 
إعتبارا من  19 مهنة للعمالة املساعدة 
القرار  عى  بناًء  وذلــك  املقبل  أبريل   1
الوزاري رقم 675 لسنة 2022 بشأن 
ســداد أجور بعض مهن عمال الخدمة 

املساعدة عرب نظام حماية األجور.
وتشــمل املهن املشــار إليها، مهندس 
ومقدم  خاص  ومندوب  خاص  زراعي 
ومدرب  خاص  ومدرس  منزلية  رعاية 
خــاص، تســديد أجورهــم من خالل 
النظام ، وذلك بإستثناء العامل املساعد 
الذي لديه شكوى عمالية منظورة أمام 
العامل،  لدى صاحب  يعمل  وال  القضاء 
والعامل املســاعد الذي ُقيد بحقه بالغ 
املســاعد  والعامل  العمل،  عن  انقطاع 
تاريخ  من  يوماً   30 الجديد خالل فرة 

بداية عقد عمله.

حكومة الإمارات  

 واســتباق تحدياته، مــن أجل تعزيز 
مختلف  يف  املســتدامة  التنمية  مسرية 
أفضل  مســتقبل  وضمان  القطاعات، 

لألجيال.
الرومي، يف  وتحدثــت معــايل عهــود 
دولة  تأســيس  عن  االفتتاحية  كلمتها 
اإلمارات يف 2 ديسمرب 1971.. وتطلع 
الدولة الدائم يف مســريتها التنموية إىل 
املســتقبل، وعدم االكتفاء بانتظاره أو 
ليكون  بتصميمه،  واملبادرة  استقباله، 

مســرية  يف  ثابتاً  نهجــاً  النهج،  هــذا 
الرومي  عهود  معايل  وأكدت  اإلمارات. 
تحديات متســارعة  العالم يشــهد  أن 
تحمــل معها فرصاً جديــدة وواعدة، 
بمــا يفرض عى الحكومــات أن تعيد 
النظــر يف وظيفتهــا ودورها ليصبح 
وابتكار  وصناعته  املســتقبل  تصميم 
نماذج عمل جديدة مبتكرة مســتفيدة 
الذي  النهج  وهو  التكنولوجيا  قوة  من 
مســريتها  طوال  اإلمارات  دولة  تبنته 
اإلنجــازات  إىل  مشــرية  التنمويــة، 
والنجاحات التي حققتها الدولة جاءت 
والطموحة  الســّباقة  الرؤية  بفضــل 
االمارات،  لدولــة  الرشــيدة  للقيــادة 
التي تــم تنفيذها من خالل القطاعات 
الحيوية الفاعلة يف املنظومة الحكومية 
سياسات  وضع  عرب  املســتقبل  لصنع 
استباقية، وترشيعات مرنة، ومبادرات 
داعمة وممكنــة لتثبت الدولة تفوقها 
مــؤرشاً  وتتصــدر156  وريادتهــا، 
بني  من  أنها  كما  العاملية،  للتنافســية 
432 مؤرشاً عاملياً. 10 دول يف  أفضل 

للتطوير  دولة  وزيرة  معايل  وأشــارت 
إىل ثالثة مبادئ  الحكومي واملســتقبل 
ودور  اإلمارات  تجربة  تميز  رئيســية 
أولها  املســتقبل،  تصميم  يف  الحكومة 
اســتثمار  يحركها  التجربة  هــذه  أن 
يتمثل  الثاني  واملبدأ  الفرص،  وصناعة 
يف كــون تنفيذهــا يتم وفــق قفزات 
هذه  وثالث  ومؤثــرة،  وقوية  رسيعة 

التعاون  إطار  يف  تنفيذهــا  هو  املبادئ 
لصناعة  الدوليني  الــرشكاء  مع  الدويل 
مستقبل املجتمعات من خالل استضافة 
النســخة املقبلة من مجالس املستقبل 
العاملية لتبــادل الخربات وإيجاد حلول 
للتحديــات العاملية امللحة ويف مقدمتها 
االســتدامة البيئة، حيــث يتكامل هذا 
الدولة قمة كوب  الحدث مع استضافة 
املناخي؛  التغــري  قضية  ملناقشــة   28
إحدى أهــم القضايا العاملية التي باتت 
العب  اإلمارات  ودولة  البرشية،  تؤرق 
رئييس ورشيك عاملي موثوق يف صناعة 
مســتقبل مســتدام، موضحة أن عقد 
ملنظمة  عرش  الثالث  الــوزاري  املؤتمر 
العام  اإلمارات  العاملية يف دولة  التجارة 
املقبــل يعكس ثقة املجتمــع الدويل يف 
املحوري  ودورها  اإلمــارات  إمكانات 
يف تشــكيل مســتقبل التجارة العاملية 
واستكشاف سبل التعاون يف القطاعات 
التــي تحتل أولوية قصوى يف  الجديدة 

الرؤية االقتصادية لدولة اإلمارات.
بنت يوســف  وركــزت معايل ســارة 
اإلمارات يف  األمريي عى منهجية دولة 
التغيري  وإحداث  االبتكار  وترية  ترسيع 
مضت،  التي  عامــًا  ال50  خالل  املؤثر 
معرفة  معــدل  مضاعفة  تمــت  حيث 
لتصبح   48٪ مــن  والكتابة  القــراءة 
٪95، وزاد الناتــج املحــيل اإلجمــايل 
مليون   300 مــن  مرة،   142 بمقدار 

دوالر إىل 427 مليار دوالر.

ــ

وفد ال�سعبة البرلمانية ي�سارك في اجتماعات الجل�سة العامة 
الـ»3« للبرلمان العربي بالقاهرة

توا�شل حلقات البث المبا�شر لبرنامج 
»اأمير ال�شعراء«

انتخاب حمد الرحومي رئي�ساً للجنة روؤ�ساء اللجان بـ»الوطني 
االتحادي« ومحمد الك�سف مقرراً

أبوظبي-وام:
بحضور حرم ســمو الشــيخ عبدالله 
الخارجية  وزيــر  نهيان  آل  زايــد  بن 
اليازية  الشيخة  الدويل، سمو  والتعاون 
بنت سيف بن محمد آل نهيان .. وقعت 
»مبادلة«  لالســتثمار  مبادلة  رشكــة 
اتفاقية مع مؤسسة »عملية االبتسامة 
اإلماراتية«، لرعاية ثالث مهمات طبية 
تطوعيــة يف عدد من دول العالم خالل 

العام الجاري.
وقــع االتفاقيــة كل من معــايل ريم 
بنــت إبراهيم الهاشــمي وزيرة دولة 
لشــؤون التعاون الدويل عضو مجلس 
االبتســامة  عمليــة  مؤسســة  إدارة 
نائب  الشــمري،  وحميد  اإلماراتيــة، 
والرئيس  للمجموعة  التنفيذي  الرئيس 
واملوارد  املؤسسية  للشؤون  التنفيذي 

البرشية يف مبادلة.
مبادلة  بــني  الرشاكة  إبــرام  ويأتــي 
ومؤسسة عملية االبتسامة اإلماراتية، 
وموظفيها  مبادلــة  حــرص  إطار  يف 
تعنى  التي  العاملية  القضايــا  دعم  عى 
بالعديد من  للقيام  باألطفال، إضافــة 
يف  املجتمعات  لصالح  الخريية  األعمال 

جميع أرجاء العالم.
ســيتم  التي  األوىل  املهمة  وتتضمــن 
الجاري،  يناير  شهر  نهاية  يف  إنجازها 
مبادلة  موظفــي  من  عدد  مشــاركة 
لألطفال  واملســاندة  الدعم  توفــري  يف 
لعمليات  خضوعهــم  خــالل  والكبار 
األرنبية«،  »الشــفة  ملعالجة  جراحية 
من  ذلك  وغــري  املشــقوق«  و«الحنك 

تشّوهات الوجه.
وقالت سمو الشيخة اليازية بنت سيف 

آل نهيان مؤســس وراعي مؤسســة 
رئيس  اإلماراتية  االبتســامة  عمليــة 
مؤسسة  استطاعت   « اإلدارة:  مجلس 
أنشطتها  توسيع  اإلماراتية  االبتسامة 
وحققت العديد من اإلنجازات منذ عام 
مع  بالرشاكة  ســعداء  ونحن   ،2011
الرؤية،  يف  معنا  تنســجم  التي  مبادلة 
وتشــاركنا الجهود التــي تمكننا من 
إجــراء العمليــات الجراحية لألطفال 
الشــفة  حاالت  من  يعانــون  الذيــن 

األرنبية وتشّوهات الوجه«.
وأضافــت » مــن خــالل رعاية ثالث 
مهمات طبية دولية، ســوف تساعدنا 
مبادلــة يف الوصــول إىل األطفــال يف 
جميــع أنحاء العالــم، وتقديم رعاية 
يساعد  لهم، مما  آمنة  جراحية وطبية 
عائالتهم  وحياة  حياتهم  تحســني  يف 
ملســاهمة  ونتطلــع  ومجتمعاتهــم، 
جهات ومؤسسات أخرى من أجل دعم 
جهودنا ومســاندتنا يف توفري الرعاية 
الطبية لألطفال، ألن كل طفل يستحق 

ابتسامة صحية وسليمة«.
 «  : الشــمري  حميد  قــال  جانبه  من 
مســؤوالً،  عاملياً  مســتثمراً  بصفتنا 
عى  للعمل  اســتباقي  وبشكل  نسعى 
إحــداث تأثــري إيجابي ومســتدام يف 
املجتمعات التي نســتثمر فيها. ونحن 
ســعداء بأن تتاح الفرصــة ملوظفينا 
أعمال مؤسسة عملية  للمســاهمة يف 
االبتسامة اإلماراتية من خالل برنامج 
التطــوع للموظفــني يف مبادلة؛ الذي 
التوايل،  عى  الخامــس  وللعام  يواصل 
املســاهمة يف إحــداث تأثــري إيجابي 

ملموس ودائم يف املجتمعات«.

�ســراكة بين »مبادلة« و»عملية االبت�سامة االإماراتية« 
الإنجاز 3 مهمات طبية تطوعية عالمية
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اأبوظبيـ  )وام(:

 اأعلنت مبادلة للطاقة، �رشكة الطاقة الدولية يف 

اأبوظبي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع كل من »اأو 

اإم يف« )OMV( و »باك اأراب ريفايرني ليمتد - 

باركو« )PARCO(، بهدف بحث فر�ص التعاون 

يف جمال الوقود امل�ستدام واإنتاج املواد الأولية 

يف باك�ستان.

الثالث  ال�رشكات  �ستعمل  التفاقية،  ومبوجب 

على بحث امكانية القيام مب�ساريع تتمحور حول 

اإنتاج  ذلك  الدائري، مبا يف  القت�ساد  مبادرات 

اإنتاج  اإىل  اإ�سافة  تدويره،  واإعادة  البال�ستيك 

الوقود امل�ستدام واملواد الأولية، وتطوير الزيوت 

ال�سطناعية واملنتجات الكيماوية .. و�سي�سهم 

الرا�سخة بني  هذا التعاون يف توطيد ال�رشاكة 

الأطراف الثالثة التي �ست�سعى اإىل توظيف اأحدث 

التقنيات مع ال�ستفادة من توفر البنية التحتية 

والو�سول اإىل الأ�سواق.

للطاقة  مبادلة  ا�سرتاتيجية  مع  وبالتما�سي 

القائمة على ال�سعي لإيجاد الفر�ص يف قطاعات 

الطاقة اجلديدة واحللول منخف�سة النبعاثات، 

ا�سرتاتيجية  دعم  �ساأنها  من  التفاقية  فاإن 

ال�ستدامة التي اأطلقتها ال�رشكة موؤخراً، بح�سب 

الأولويات الثالث الرئي�سية التي حددتها وهي: 

العمل على اإحداث تاأثري بيئي اإيجابي، و�سمان 

القيام بالعمليات الت�سغيلية بطريقة م�سوؤولة، 

واأن تكون مبادلة للطاقة ال�رشيك املف�سل، حيث 

ياأمل ال�رشكاء اأي�سًا من خالل التفاقية تكثيف 

العمالء  فيمناطق  الطاقة  اأمن  ل�سمان  اجلهود 

الرئي�سية.

وقال من�سور حممد اآل حامد، الرئي�ص التنفيذي 

ل�رشكة مبادلة للطاقة: لقد حر�سنا على تاأ�سي�ص 

ا�سرتاتيجية وا�سحة املعامل متكننا من ال�سعي 

الدوؤوب وراء فر�ص قطاعات الطاقة اجلديدة، من 

النبعاثات،  اإىل حلول منخف�سة  التو�سل  اأجل 

وت�ستند   .. الطاقة  دعم حتول  ي�ساهم يف  مما 

هذه التفاقية على �رشاكات قائمة لتجمع بني 

توفر التكنولوجيا الرائدة مع اخلربات يف جمال 

حتول الطاقة بالإ�سافة اإىل توفر البنية التحتية 

لل�سوق، ما �سي�سهم يف حتقيق القت�ساد الدائري 

دولة  التزام  من  وانطالقًا   .. وا�سع  نطاق  على 

الإمارات مببادرة الو�سول اإىل احلياد الكربوين، 

اآمل اأن ي�سب هذا التعاون يف حتقيق اأهداف هذه 

املبادرة.

 )OMV( �رشكة  اأهداف  امل�رشوع  هذا  ويدعم 

لالنبعاثات  ال�سفري  ال�سايف  اإىل  للو�سول 

ا�سرتاتيجيتها  مع  يتما�سى  كما  الكربونية، 

لت�سبح منتجًا رائداً ومبتكراً للوقود امل�ستدام 

التفاقية  �ست�ساعد  كما   .. اخلام  واملواد 

)PARCO( يف تعزيز مكانتها كالعب مهم يف 

القت�ساد الدائري، وتعميق التكامل يف �سناعة 

تطوير  عن  ف�ساًل  والأولية،  الكيماوية  املواد 

ب�سكل  الكربون  منخف�سة  امل�ستدامة  احللول 

ا�ستباقي لتنويع اأعمالها.

وقال �ساهد حممود خان، الع�سو املنتدب ل�رشكة 

الطاقة  �رشيان  منثل  اأننا  مبا   :)PARCO(

الهادفة  الرئي�سي يف بالدنا، �سنوا�سل مهمتنا 

حلماية م�ستقبل الطاقة امل�ستدامة فيها، م�سريا 

اإىل اأن باك�ستان متتلك اإمكانات هائلة ت�ساعدها 

على امل�سي قدما لال�ستفادة من اأنواع الوقود 

ال�سديقة للبيئة.

واأعرب عن �سعادته بالتعاون مع مبادلة للطاقة 

و )OMV( لت�رشيع حتول الطاقة يف باك�ستان، 

م�سريا اإىل اأن التقنيات واخلربات �ستلعبان دوراً 

الدائري  القت�ساد  اآفاق  ا�ستك�ساف  اأ�سا�سيًا يف 

والوقود امل�ستدام.

وقال مارتني فان كوتني، ع�سو املجل�ص التنفيذي 

)OMV(، والرئي�ص التنفيذي لعمليات  ل�رشكة 

�سعادتنا  عن  نعرب  الأولية:  واملواد  الوقود 

ي�سهم  الذي  امل�سرتك  الن�ساط  هذا  للدخول يف 

يف دعم اإ�سرتاتيجية اأعمالنا امل�ستدامة، معربا 

اخلام  املواد  على  احل�سول  باأن  اعتقاده  عن 

امل�ستدامة والنفايات البال�ستيكية ميثل عن�رشاً 

اإنتاج  لتو�سيع  الرامية  م�ساعينا  يف  اأ�سا�سيًا 

الوقود امل�ستدام وتكنولوجيا »ReOil« التي 

قمنا بتطويرها.

0

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

اجلمعة 20 يناير  2023ـ  العـدد 15250 
12 متـابعــــــات

م�سفاة الزور الكويتية تطرح مزيداً من الوقود 

منخف�ض الكبريت في الفترة المقبلة

وزارة المياه والبيئة الأوغندية و »غرين 

اإيكونومي« تتعاونان في جهود خف�ض 

النبعاثات الكربونية

�سنغافورة ـ  )وكالت(:

 قالت م�سادر بقطاع النفط الكويتي يوم اخلمي�ص 

اإن الكويت طرحت عطاء على ثالث �سحنات من 

بني  للتحميل  الكربيت  منخف�ص  الوقود  زيت 

فرباير �سباط واأبريل ني�سان من م�سفاة الزور.

وهذا هو �ساد�ص عطاء على زيت الوقود منخف�ص 

بداأت  اأن  منذ  اجلديدة  امل�سفاة  من  الكربيت 

الت�سدير يف نوفمرب ت�رشين الثاين املا�سي.

الواحدة  تزن  �سحنات  ثالث  امل�سفاة  وتعر�ص 

منخف�ص  الوقود  زيت  من  طن  األف   100 منها 

الكربيت الذي به ن�سبة كربيت تبلغ 0.5 يف املئة 

يف عطاء ُيغلق اليوم اخلمي�ص.

ومن املقرر اأن يتم حتميل ال�سحنة الأوىل بني 

يومي الأول والثاين من فرباير �سباط، بينما من 

املقرر اأن يتم حتديد مواعيد حتميل ال�سحنات 

الثانية والثالثة يف مار�ص اآذار واأبريل ني�سان.

وقالت م�سادر اإن امل�سفاة األغت يف وقت �سابق 

عطاء لبيع �سحنة وقود للطائرات يتم حتميلها 

منت�سف فرباير �سباط دون اإبداء اأ�سباب.

اأبوظبيـ  )وام(:

و�رشكة  الأوغندية  والبيئة  املياه  وزارة  وقعت 

اإىل  تهدف  تفاهم  مذكرة  اإيكونومي«،  »غرين 

اإجراء درا�سات جدوى ل�ستك�ساف الفر�ص املتعلقة 

بالكربون للحد من النبعاثات مبا يتما�سى مع 

اتفاقية باري�ص للمناخ.

وّقع مذكرة التفاهم التي تهدف اإىل متهيد الطريق 

لتعزيز ال�رشاكة بني القطاعني العام واخلا�ص، 

كل من معايل »األفريد اكوت اوكيدي«، ال�سكرتري 

الدائم لوزارة املياه والبيئة يف جمهورية اأوغندا 

و«اآرثر ت�سريكينيان«، الرئي�ص التنفيذي ل�رشكة 

�رشكة »غرين اإيكونومي«، وذلك خالل فعاليات 

�سمن   2023 امل�ستقبل  لطاقة  العاملية  القمة 

اأ�سبوع اأبو ظبي لال�ستدامة.

الطرفني  بني  الأخ�رش  القت�ساد  �رشاكة  وتعّول 

خارطة  لو�سع  ال�سابقة  املبادرات  نتائج  على 

طريق مب�سطة للتنمية القت�سادية امل�ستدامة.

تعد جمهورية اأوغندا من اأوائل الدول املوقّعة على 

مبادرة �رشاكة القت�ساد الأخ�رش لتعزيز المتثال 

للمادة 6.2 من اتفاقية باري�ص للمناخ وخيارات 

تخفي�ص انبعاثات الكربون التي �ست�سدد عليها 

قمة املناخ )كوب 28(.

ومبوجب املذكرة تقدم �رشكة »غرين اإيكونومي« 

اخلدمات ال�ست�سارية واإدارة امل�ساريع من اأجل 

لوزارة  الكربون  منخف�سة  ا�سرتاتيجيات  و�سع 

املياه والبيئة ب�ساأن غاباتها واأرا�سيها الرطبة 

والبحريات الطبيعية والأنهار والأرا�سي املطلوب 

حفظها لالأغرا�ص البيئية.. على اأن حتدد الدرا�سة 

التجارية  املكونات  ال�رشكة  �ستجريها  التي 

والتقنية للفر�ص املتعلقة بالكربون مع الرتكيز 

على حتديد اجلدوى التنظيمية للم�رشوع.

“تقوم  اوكيدي”:  اكوت  “األفريد  معايل  قال  و 

اأوغندا  الأجل جلمهورية  التنمية طويلة  اأجندة 

 ، الطبيعية  للموارد  امل�ستدام  ال�ستخدام  على 

والتي تتفق اأهدافها مع �رشكة ‘غرين اإيكونومي‘ 

يف دولة الإمارات. 

الإمارات  دولة  اختيار  اأن  معاليه  واأ�ساف 

يعك�ص   )  28 )كوب  املناخ  قمة  ل�ست�سافة 

الأخ�رش  اقت�سادها  مبادرات  يف  العالية  الثقة 

و�سيا�ساتها خلف�ص النبعاثات.. واإننا على ثقة 

اإيكونومي«  »غرين  �رشكة  مع  �رشاكتنا  باأن 

اإىل  بالنتقال  التزامنا  من  �ست�رشع  الإماراتية، 

اأهداف �سايف ال�سفر ب�سهولة .

وبناًء على مذكرة التفاهم، اتفق الطرفان على 

املتعلقة  واخلربات  املمار�سات  اأف�سل  تبادل 

الفر�ص  ا�ستك�ساف  اإىل  بالإ�سافة  بامل�رشوع، 

الكربون  لإزالة  رائدة  ل�ستخدام وتطبيق حلول 

وحماية املوارد الطبيعية.

“اإن   : ت�سريكينيان«  »اآرثر  قال  جانبه،  من 

�رشكة ‘غرين اإيكونومي‘ توفر اأول معيار للحد 

الكربون  اإزالة  وو�سائل  الكربوين  النبعاث  من 

يف �سناعة الكربون الطوعية.. واإننا ن�سعى اإىل 

ح�سد العامل ملجابهة تغري املناخ من خالل اإزالة 

انبعاثات الكربون ”.

»المركزي المغربي« يحدد �سقفا لأولى عملياته ل�سراء �سندات خزانةالنفط يتراجع 1% بفعل زيادة مفاجئة اأخرى لمخزونات الخام الأمريكية
ملبورنـ  )وكالت(:

اخلمي�ص  يوم  النفط  اأ�سعار  تراجعت   

بعد اأن اأظهرت بيانات زيادة كبرية غري 

الأمريكية  متوقعة يف خمزونات اخلام 

زاد  مما  التوايل،  على  الثاين  لالأ�سبوع 

على  الطلب  انخفا�ص  من  املخاوف 

الوقود.

بتوقيت   0109 ال�ساعة  وبحلول 

خلام  الآجلة  العقود  هبطت  جرينت�ص، 

 86 الأمريكي  الو�سيط  تك�سا�ص  غرب 

�سنتا، اأو 1.1 باملئة، اإىل 78.62 دولر 

للربميل، بينما تراجعت العقود الآجلة 

باملئة،   0.9 اأو  �سنتا،   73 برنت  خلام 

اإىل 84.25 دولر للربميل، لتوا�سل تكبد 

خ�سائر بعد هبوطها نحو واحد باملئة 

اأم�ص الأربعاء.

حيال  خماوف  بفعل  ال�سوق  و�سعفت 

تدهور يف القت�ساد الأمريكي يلوح يف 

الأفق بعد اأن قال م�سوؤولون يف جمل�ص 

املركزي  )البنك  الحتادي  الحتياطي 

بحاجة  الفائدة  �سعر  اإن  الأمريكي( 

باملئة  خم�سة  من  لأكرث  الرتفاع  اإىل 

اأن  بعد  حتى  الت�سخم  على  لل�سيطرة 

مبيعات  انخفا�ص  البيانات  اأظهرت 

دي�سمرب  يف  املتوقع  من  اأكرث  التجزئة 

كانون الأول.

وقال حمللون يف اإيه.اإن.زد لالأبحاث يف 

مذكرة للعمالء “اأثار هذا �سبح الركود، 

مع ت�رشر الإقبال على املخاطرة نتيجة 

لذلك”.

اأظهرته بيانات  ومما زاد الطني بلة ما 

ارتفاع يف  الأمريكي من  البرتول  معهد 

خمزونات النفط اخلام الأمريكية بنحو 

7.6 مليون برميل يف الأ�سبوع املنتهي 

يف 13 يناير كانون الثاين، وفقا مل�سادر 

بال�سوق. وكان ت�سعة حمللني ا�ستطلعت 

رويرتز اآراءهم توقعوا يف املتو�سط هبوط 

خمزونات اخلام نحو 600 األف برميل.

وهذا هو الأ�سبوع الثاين على التوايل من 

الزيادات الكبرية يف املخزونات.

ومع ا�ستمرار ترجيح الرفع الكبري لأ�سعار 

الفائدة، �سعد الدولر الأمريكي مما زاد 

من ال�سغط على الطلب على النفط، اإذ 

اأن الدولر القوي يجعل اخلام اأكرث تكلفة 

بالن�سبة حلائزي العمالت الأخرى.

الرباط ـ  )وكالت(:

 قال بنك املغرب املركزي يوم اخلمي�ص 

عملياته  لأوىل  �سقف  و�سع  يعتزم  اإنه 

اخلزانة  �سندات  ل�رشاء  الإطالق  على 

درهم،  مليار   25 عند  ال�سيولة  لتعزيز 

م�سريا اإىل التاأثري ال�سلبي لعدم اليقني 

على  الفائدة  اأ�سعار  توقعات  ب�ساأن 

الطلب.

 16.2 الآن  حتى  املركزي  البنك  و�سخ 

مليار درهم )1.6 مليار دولر( من خالل 

التا�سع  �سندات خزانة يومي  م�سرتيات 

و16 يناير كانون الثاين.

وقال يون�ص ع�سامي من اإدارة ال�سيا�سة 

يف  بالبنك  الأجنبي  وال�رشف  النقدية 

تاأتي  اخلطوة  هذه  اإن  �سحفي  موؤمتر 

يف غمرة انخفا�ص الطلب على �سندات 

امل�ستثمرين  خماوف  ب�سبب  اخلزانة 

ب�ساأن حتركات �سعر الفائدة.

وزاد بنك املغرب �سعر الفائدة الرئي�سي 

نقطة   50 الثاين  كانون  دي�سمرب  يف 

اإطار �سعيه  اأ�سا�ص اإىل 2.5 باملئة يف 

لكبح الت�سخم.

امل�ستثمرين  معظم  اإن  ع�سامي  وقال 

الفائدة  اأ�سعار  م�سار  توقع  ميكنهم  ل 

ويف�سلون النتظار ولي�ص ال�ستثمار.

عمليات  ق�رش  املركزي  البنك  اأن  وذكر 

اأجل  يقل  التي  ال�سندات  على  ال�رشاء 

ا�ستحقاقها عن عام و�سدرت قبل اأقل من 

�سهر.

واأو�سح ع�سامي اأن �رشاء �سندات اخلزانة 

هو اأداة لتعزيز ال�سيولة دون التاأثري على 

ال�سيا�سة النقدية للبنك املركزي.

�سندات  اإ�سدار  يدر�ص  املغرب  اإن  وقال 

الأرجح  على  �ستكون   2023 دولية يف 

بالدولر الأمريكي.

درجته  ا�ستعادة  يف  املغرب  وياأمل 

اجلاذبة لال�ستثمار بينما يتوقع اخلروج 

ملنظمة  الرمادية”  “الالئحة  من 

وفد  يزور  التي  املايل  العمل  جمموعة 

منها البالد حاليا.

واأو�سح ع�سامي اأن اإ�سدار ال�سندات غري 

م�رشوط با�ستعادة الدرجة ال�ستثمارية 

التي فقدها املغرب يف 2020.

»مبادلة للطاقة« تتعاون مع OMV و PARCO لبحث فر�ض التعاون في مجال الوقود الم�ستدام

اأبوظبيـ  )وام(:

اأبوظبي  بني  خدماتها  للطريان،  الحتاد  عززت 

وجاكرتا لت�سبح رحلتان يف يوم اخلمي�ص.

القادم،  اأكتوبر  �سهر  من  الأول  من  واعتباًرا 

�سي�سبح اأمام امل�سافرين بق�سد العمل اأو الرتفيه 

14 رحلة اأ�سبوعية مبا�رشة من دون توقف بني 

مينحهم  ما  الإندوني�سية،  والعا�سمة  اأبوظبي 

مزيًدا من اخليارات واملرونة والراحة.

�ستتم خدمة الرحالت عرب اأ�سطول طائرات بوينغ 

املريحة  مبقاعده  احلديث،   B777و  B787

الطائرة،  ال�سخ�سية على منت  الرتفيه  واأنظمة 

واخلدمة املراعية احلائزة على اجلوائز.

وذكر اآريك دي، الرئي�ص التنفيذي ل�سوؤون الإيرادات 

يف الحتاد للطريان انه مت اختيار مواعيد حم�ّسنة 

الو�سول  للم�سافرين  تتيح  اجلديدة  للرحالت 

مينحهم  ما  اأبوظبي،  اإىل  الباكر  ال�سباح  يف 

فر�سة بدء يومهم بن�ساط وا�ستك�ساف العا�سمة 

ويف  باحليوية..  الناب�سة  باأجوائها  الإماراتية 

اجلديدة  الرحالت  بف�سل  ميكن  نف�سه،  الوقت 

التي  بالرمز  ال�رشاكة  اتفاقية  من  ال�ستفادة 

جرى تو�سعة نطاقها موؤخًراأ، مع طريان غارودا 

اأندوني�سيا، جلعل ال�سفر اأكرث مالءمة للم�سافرين 

الراغبني بزيارة  العربية املتحدة  الإمارات  من 

الإ�سافية  اإحدى الوجهات الع�رشين  اأو  جاكرتا 

على امتداد اأندوني�سيا.

القاهرةـ  )الوحدة(:

�سهدت اإيرادات م�رش من ذهب منجم ال�سكري، 

تراجًعا خالل العام املا�سي 2022 بنحو %39، 

بقيمة  الذهب،  اإيرادات  على  م�رش  وح�سلت 

59.3 مليون دولر.

وتتوزع الإيرادات اإىل 35.5 مليون دولر، ن�سيب 

دولر  مليون  و23.8  الأرباح،  يف  احلكومة 

�سنامي  �رشكة  اأعمال  نتائج  بح�سب  اإتاوات، 

امل�سغلة للمنجم.

واأنتج منجم ال�سكرى 109.564 األف اأوقية يف 

خالل  الإنتاج  لي�سل   2022 من  الرابع  الربع 

اأوقية، ومن  األف  اإىل 440.974  باأكمله  العام 

امل�ستهدف اإنتاج

ما بني 450 و480 األف اأوقية يف 2023.

ت�ستهدف  الراأ�سمايل،  الإنفاق  خطة  وبح�سب 

 110 بينها  دولر  مليون   225 اإنفاق  �سنامي 

الدورية  ال�سيانة  اأعمال  على  دولر  ماليني 

واملتبقي على م�رشوعات مثل دائر اجلاذبية 

وتطوير مرافق التخزين، و�سيتم ا�ستعادة تكلفة 

الدورية  ال�سيانة  اأعمال  بخالف  امل�رشوعات 

خالل 3 �سنوات.

القاهرةـ  )الوحدة(:

اإن  املالية،  الأوراق  لتداول  برامي  �رشكة  قالت 

امل�ساهم فهد بن حمد بن احلراقان رجل الأعمال 

ال�سعودي، خف�ص ح�سته يف �رشكة م�رش لالأ�سمنت 

- قنا، من 10.6% اإىل 9.69%. وقالت ال�رشكة يف 

بيان للبور�سة، اأن فهد بن حمد باع 2.2 مليون 

اإجمالية  بقيمة  قنا،  لالأ�سمنت  م�رش  من  �سهم 

لل�سفقة بلغت 15.52 مليون جنيه مبتو�سط �سعر 

�رشاء 23.6 جنيه لل�سهم. ي�سار اأن م�رش لالأ�سمنت 

- قنا، حققت �سايف اأرباح  بلغت 96.89 مليون 

جنيه خالل الفرتة من يناير حتى نهاية �سبتمرب 

مليون   122.06 بلغت  اأرباح  مقابل  املا�سي، 

جنيه خالل الفرتة ذاتها من العام املا�سي.

دبيـ  )الوحدة(:

ا�ستهل مطار دبي الدويل العام 2023، حمافظًا 

على �سدارته ملطارات العامل من حيث ال�سعة 

املقعدية املجدولة على الرحالت الدولية ل�سهر 

يناير 2023 باإجمايل 4.6 مليون مقعد جمدول 

خالل ال�سهر، وذلك وفقًا لتقرير »اأو اإيه جي« 

املتخ�س�سة يف بيانات الطريان.

الدويل  دبي  مطار  قل�ص  البيانات،  وبح�سب 

ال�سعة  حيث  من  الثاين  املركز  يف  جاء  الذي 

املقعدية الإجمالية للرحالت املحلية والدولية 

الفارق بنحو 100 األف مقعد، مع مطار اأتالنتا 

هارت�سفيلد جاك�سون الذي جاء يف املركز الأول 

بـ 4.7 مليون مقعد جمدول خالل يناير.

وحل مطار طوكيو الدويل »هانيدا« يف املركز 

املقعدية  ال�سعة  حيث  من  عامليًا  الثالث 

الإجمالية بـ 4.2 مليون مقعد، يليه مطار هيرثو 

يف لندن يف املركز الرابع بـ 3.8 مليون مقعد 

ثم مطار دال�ص فورت ورث يف للمركز اخلام�ص 

بـ 3.7 مليون مقعد. وعلى �سعيد اأكرب مطارات 

دبي  مطار  يت�سدرها  التي  الدولية  الرحالت 

الدويل، جاء مطار لندن هيرثو يف املركز الثاين 

بنحو 3.54 مليون مقعد، ثم مطار اإ�سطنبول يف 

املركز الثالث بنحو 2.83 مليون مقعد.

�سنغافورة ـ  )وكالت(:

قطر  اإن  اخلمي�ص  يوم  م�سادر جتارية  قالت   

للطاقة حددت �سعر العقود حمددة املدة خلام 

 1.37 عالوة  عند  اآذار  مار�ص  يف  ال�ساهني 

دولر للربميل فوق اأ�سعار خام دبي، وهو اأدنى 

م�ستوى منذ يونيو حزيران 2021.

ياأتي هذا انخفا�سا من عالوة قدرها نحو 1.50 

دولر للربميل لل�سحنات حتميل فرباير �سباط.

بيع  بعد  املدة  حمددة  العقود  �سعر  وتقرر 

�سحنتني من خام ال�ساهني حتميل مار�ص اآذار 

عرب مناق�ستني اأغلقتا هذا الأ�سبوع.

املحتملني  امل�سرتيني  اإن  امل�سادر  وقالت 

لل�سحنتني، املقرر حتميلهما من الأول اإىل الثاين 

من مار�ص اآذار ومن 26 اإىل 27 مار�ص اآذار، هما 

توتال وفيتول.

وياأتي خف�ص اأ�سعار خام ال�ساهني يف اأعقاب 

تراجع العالوات الفورية خلام ال�رشق الأو�سط 

اخلامات  بني  اأ�سيق  هام�ص  مع  ال�سهر،  هذا 

اأرخ�ص  �سحن  واأ�سعار  املرتبطة بربنت ودبي 

ت�سجع امل�سرتين الآ�سيويني على ال�سعي ل�رشاء 

�سحنات وبيعها ل�سوق خمتلفة جلني الربح من 

اختالف ال�سعر.

يف الوقت نف�سه، يفاقم التدفق املتزايد للخام 

زيادة  ب�ساأن  املخاوف  من  اآ�سيا  اإىل  الرو�سي 

العر�ص وي�سغط على اأ�سعار النفط يف املنطقة.

القاهرةـ  )الوحدة(:

البور�سة يف ختام جل�سة  ارتفعت موؤ�رشات   

تعامالت يوم اخلمي�ص ب�سورة جماعية بدعم 

م�سرتيات عربية واأجنبية.

 3 املقيدة  لالأ�سهم  ال�سوقي  املال  راأ�ص  وربح 

مليار جنيه وو�سل اإىل م�ستوى 1.052 تريليون 

جنيه.

وارتفع موؤ�رش اإيجي اأك�ص 30 الذي يقي�ص اأداء 

اأن�سط ثالثني �رشكة بن�سبة 0.49%، لي�سل اإىل 

م�ستوي16065نقطة.

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

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

0.77% ليغلق عند م�ستوى2991 نقطة.

و�سعد  موؤ�رش اإيجي اك�ص 100 الأو�سع نطاقًا 

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

اك�ص 30 واإيجي اك�ص 70 بن�سبة 0.7%   ليغلق 

عند م�ستوى 4459 نقطة.

واجتهت تعامالت املوؤ�س�سات الأجنبية العربية 

لل�رشاء، وبلغت �سايف م�سرتياتهم  157 مليون 

للم�ستثمرين  بيعيه  عمليات  مقابل  جنيه 

امل�رشيني و�سط تداولت 2.6 مليار جنيه.

»التحاد للطيران« ت�ساعف عدد رحالتها اإلى جاكرتا

م�سر تح�سل على 59.3 مليون دولر من منجم ال�سكري

م�ستثمر �سعودي يخف�ض ح�سته في« م�سر لالأ�سمنت - قنا«

مطار دبي يحتفظ بال�سدارة عالمياً من حيث ال�سعة 

المقعدية مطلع 2023

متعاملون: قطر تخف�ض �سعر خام ال�ساهين في 

مار�ض لأدنى م�ستوى في 21 �سهراً

البور�سة الم�سرية تربح 3 مليارات جنيه في 

ختام التعامالت 



دبي-وام:

 عقدت الهيئة االحتادية للموارد الب�رشية 

احلكومية، »املا�ضرتكال�س« الثاين �ضمن 

املواهب  مل�ضتقبل  »جاهز«  مبادرة 

دولة  حكومة  اأطلقتها  التي  احلكومية، 

االإمارات اأواخر العام 2022؛ بهدف تعزيز 

يف  الوطنية  واملواهب  الكوادر  جاهزية 

احلكومة االحتادية للم�ضتقبل، ومتكينهم 

خالل  من  املطلوبة  اجلديدة  باملهارات 

جاهزية  تدعم  متكاملة،  رقمية  من�ضة 

احلكومة للم�ضتقبل.

ا�ضت�ضافت اجلل�ضة التي ح�رشها اأكرث من 

80 قياديا يف احلكومة االحتادية، بعنوان 

»الريادة يف التحول الرقمي احلكومي«؛ 

معايل عمر بن �ضلطان العلماء وزير دولة 

الرقمي  واالقت�ضاد  اال�ضطناعي  للذكاء 

و«�ضييم   ، بعد  عن  العمل  وتطبيقات 

ال�ضابق  التنفيذي  الرئي�س  �ضيكوت« 

حكومة  يف  املعلومات  لتكنولوجيا 

اإ�ضتونيا.

العلماء،  �ضلطان  بن  عمر  معايل  واأكد 

االإمارات  دولة  جتربة  اأن  كلمته،  خالل 

التحول  جمال  يف  املتحدة  العربية 

احلكومية  اخلدمات  وتقدمي  الرقمي 

الذكية ثرية وفريدة من نوعها، وحتظى 

باهتمام العديد من دول العامل، الفتا اإىل 

اأن االإمارات كانت يف طليعة الدول التي 

وظفت اإمكانياتها التكنولوجيا الكبرية يف 

تطوير منظومات واآليات العمل احلكومي، 

من خالل اال�ضتفادة من خمرجات الثورة 

ال�ضناعية الرابعة، والتقدم التكنولوجي 

الهائل يف �ضتى املجاالت، وحلول الذكاء 

اال�ضطناعي.

من جانبه اأو�ضح �ضعادة اإبراهيم فكري 

املدير التنفيذي لقطاع اخلدمات امل�ضاندة 

متثل  »جاهز«  من�ضة  اأن  الهيئة  يف 

يركز  احلكومي،  للعمل  جديداً  منوذجًا 

على رفع م�ضتويات اجلاهزية للم�ضتقبل، 

مبهاراته،  احلكومية  الكوادر  وحت�ضني 

الوطنية  املبادرات  من  واحدة  فهي 

الرائدة يف تنمية ومتكني املوارد الب�رشية 

وتاأهيلها  قدراتها،  وتعزيز  احلكومية، 

ملواكبة املتغريات العاملية املت�ضارعة، 

امل�ضتقبلية،  الفر�س  وا�ضت�رشاف 

اأف�ضل  م�ضتقبل  �ضنع  يف  وامل�ضاهمة 

للدولة.

�ضيكوت«،  »�ضييم  ا�ضتعر�س  من جهته 

لتكنولوجيا  ال�ضابق  التنفيذي  الرئي�س 

اإ�ضتونيا، جتربة  املعلومات يف حكومة 

التحول  جمال  يف  االإ�ضتونية  احلكومة 

والتطبيقات  املبادئ  واأبرز  الرقمي، 

العملية الفعالة التي تبنتها لت�ضل اإىل ما 

هي عليه اليوم من ريادة وتقدم و تطرق 

للفر�س والتحديات التي حتيط بالتحول 

الرقمي احلكومي.

تقدمي  يف  الرقمي  التحول  اأن  واأكد 

ملحة  �رشورة  بات  احلكومية  اخلدمات 

الهائلة  التكنولوجية  الثورة  ظل  يف 

التي ي�ضهدها العامل، واالعتماد املتزايد 

يف  اال�ضطناعي  الذكاء  تقنيات  على 

االأعمال والقطاعات  العديد من جماالت 

وظفت  اأ�ضتونيا  اأن  اإىل  منوها  احليوية، 

التقنيات التكنولوجية باقتدار يف العديد 

تلبي  مبتكرة  وبطرق  املجاالت،  من 

احتياجات املتعاملني مبختلف فئاته.

تغطي  التي  »جاهز«  مبادرة  ت�ضعى 

كافة موظفي احلكومة االحتادية، لتاأهيل 

ومتكني فريق العمل احلكومي من مواكبة 

متطلبات عامل مت�ضارع املتغريات، وفهم 

النا�ضئة  واملجاالت  اجلديدة  املوا�ضيع 

ر�ضم  يف  الكبري  االأثر  لها  �ضيكون  التي 

معامل م�ضتقبل الدولة، و�ضناعة غٍد اأف�ضل 

لالأجيال املقبلة.

وتتيح املن�ضة الرقمية اأربع جمموعات 

مهارة   20 ت�ضم  م�ضتقبلية  مهارات 

عام..  خالل  ا�ضتكمالها  يتم  للم�ضتقبل 

الرئي�ضية  املهارات  جمموعة  وت�ضمل 

املهارات الرقمية، ومهارات X 10 لتعزيز 

اإىل  اإ�ضافة  االإجناز،  وت�رشيع  االإنتاجية 

اال�ضطناعي،  والذكاء  البيانات  مهارات 

ومهارات االقت�ضاد اجلديد.

ملهارات  رقمية  حمفظة  املن�ضة  وت�ضم 

امل�ضتقبل لكل موظف حكومي، متثل ملفًا 

املوظف  اإجناز  يربط  �ضاماًل،  �ضخ�ضيًا 

الوظيفي،  باالأداء  املهارات  اكت�ضاب  يف 

على  املن�ضة  يف  امل�ضاركون  ويح�ضل 

متطلبات  ا�ضتكمال  عند  اإجناز  �ضارات 

املهارات امل�ضتقبلية.

مبادرة  خمرجات  اعتماد  موؤخراً  ومت 

جائزة  تقييم  معايري  �ضمن  »جاهز« 

حممد بن را�ضد لالأداء احلكومي املتميز، 

للم�ضتقبل،  اجلاهزية  معيار  وحتديداً 

املوارد  ممكنات  منظومة  �ضمن  وكذلك 

الب�رشية يف احلكومة االحتادية، ونظام 

دبي-وام:

 اأعلنت »جمموعة بريد االإمارات« اإطالق 

طابٍع بريدي تذكاري م�ضرتك، بالتعاون 

لالحتفاء مبرور  امل�رشي«،  »الربيد  مع 

العالقات  تاأ�ضي�س  على  عامًا  خم�ضني 

هام�س  على  وذلك  امل�رشية،  االإماراتية 

االجتماع ال 42 للجنة العربية الدائمة 

التذكاري  الطابع  يج�ضد  حيث   ، للربيد 

جتمع  التي  وال�ضداقة  االأخوة  روابط 

البلدين.

الرئي�س  االأ�رشم،  اهلل حممد  عبد  واأعرب 

التنفيذي لـ »جمموعة بريد االإمارات«، 

الربيدي  الطابع  باإ�ضدار  �ضعادته  عن 

التذكاري اجلديد احتفاًء بخم�ضة عقوٍد من 

التعاون وال�رشاكة واالأخوة التي جمعت 

دولة االإمارات بجمهورية م�رش ال�ضقيقة.

االإمارات«  بريد  »جمموعة  اأن  واأ�ضاف 

خرباتها  كامل  بتوظيف  التزامها  جتدد 

االقت�ضادية  العالقات  لدعم  واإمكاناتها 

واأداء  البلدين،  جتمع  التي  والتجارية 

مزوداً  بو�ضفها  وجه  اأكمل  على  دورها 

رائداً خلدمات ال�ضحن والربيد واخلدمات 

اللوج�ضتية يف دولة االإمارات.

الدكتور �رشيف فاروق،  ومن جانبه قال 

امل�رشي:  الربيد  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

االإماراتية متثل  العالقات امل�رشية  »اإن 

منوذجًا مثاليًا، للَعالقات القوية والثقة 

املتبادلة بني ال�ضعبني، وعالقات تعاون 

اءة يف جميع املجاالت، م�ضرًيا  وثيقة وبنَّ

االإماراتية  امل�رشية  الَعالقات  اأن  اإىل 

بني  والتوافق  واملودة  االأخوة  ت�ضودها 

ال�ضعبني.

دبي-وام:

العليا  الدرا�ضات  كلية  من  وفد  اطلع   

اإحدى  االإ�ضبانية  نافارا  بجامعة  لالأعمال 

برئا�ضة  العامل  يف  كليات  ع�رش  اأف�ضل 

منظومة  على  الهري  موري�س  الربوف�ضورة 

العمل يف اإدارة مركز القيادة وال�ضيطرة يف 

االإدارة العامة للعمليات يف القيادة العامة 

ل�رشطة دبي واأحدث اخلدمات واملبادرات 

التي تعزز االأمن واالأمان يف االإمارة .

اللواء  �ضعادة  ا�ضتقبال  خالل  ذلك  جاء 

م�ضاعد  ال�ضويدي  غامن  غيث  الدكتور 

االأكادميية والتدريب  العام ل�ضوؤون  القائد 

الذي  ال�ضيف  للوفد  دبي  �رشطة  يف 

الدرا�ضات  من  وطالبة  طالبا   44 ي�ضم 

العليات بالكلية من 32 جن�ضية خمتلفة 

الزيارة،  امل�رشف على  االأكادميي  والطاقم 

القيادة  مركز  اإدارة  اإىل  ا�ضطحبهم  حيث 

وال�ضيطرة يف االإدارة العامة للعمليات يف 

القيادة العامة ل�رشطة دبي لالطالع على 

منظومة العمل يف االإدارة واأحدث اخلدمات 

يف  واالأمان  االأمن  تعزز  التي  واملبادرات 

االإمارة .

عن  هري  ال  موري�س  الربوف�ضورة  وعربت 

م�ضتوى  من  �ضاهدته  الكبري مبا  اإعجابها 

متطور يف جمال العمل ال�رشطي واالأمني 

بالقيادة العامة ل�رشطة دبي، فيما اأعرب 

على  باالطالع  �ضعادتهم  عن  الطلبة 

التجربة املتقدمة ل�رشطة دبي يف جمال 

اإدارة العمليات.

اأبوظبي-وام:

يوم  االأ�رشية  التنمية  موؤ�ض�ضة  وقعت   

باب  فندق  مع  تعاون  اتفاقية  اخلمي�س، 

حممود  اإبراهيم  �ضعادة  بح�ضور  الق�رش 

حممد املحمود رئي�س جمل�س اإدارة �رشكة 

واال�ضتثمار  للتجارة  واملغرب  االإمارات 

العامة “اأمروك” املالكة لفندق باب الق�رش.

الفر�ضة لكافة  اإتاحة  اإىل  االتفاقية  تهدف 

كبار  من  بركتنا«  »بطاقة  م�ضتخدمي 

املقيمني  من  حكمهم  ومن يف  املواطنني 

التي  اخل�ضومات  مزايا  من  لال�ضتفادة 

يف  االإقامة  اأ�ضعار  على  الفندق  يوفرها 

املطاعم  ويف  الفاخرة  واالأجنحة  الغرف 

وخمتلف  وال�ضاطئ  ال�ضحي  والنادي 

املنا�ضبات اخلا�ضة باحلفالت .

موؤ�ض�ضة  جهود  اإطار  يف  االتفاقية  تاأتي 

اإىل تعزيز جودة  الرامية  االأ�رشية  التنمية 

حياة كبار املواطنني ومن يف حكمهم من 

املقيمني، وذلك انطالقًا من روؤية املوؤ�ض�ضة 

ور�ضالتها وجماالت اهتمامها املتمثلة يف 

دعم هذه الفئة املهمة يف املجتمع ل�ضمان 

توفري احلياة الكرمية االآمنة وامل�ضتقرة لهم .

الرميثي مدير  وقالت �ضعادة مرمي حممد 

عام موؤ�ض�ضة التنمية االأ�رشية يف ت�رشيح 

لها » �ضعداء بهذا التعاون مع فندق باب 

من  املزيد  لتوفري  اأبوظبي،  يف  الق�رش 

اخلدمات واخل�ضومات مل�ضتخدمي »بطاقة 

البطاقة  هذه  اأهمية  اإىل  م�ضرية  بركتنا«، 

كافة  ح�رش  اإىل  تهدف  التي  االإلكرتونية 

اخلدمات املقدمة لكبار املواطنني ومن يف 

حكمهم �ضمن منظومة عمل واحدة ُت�ضهل 

ا�ضتفادتهم منها، وتعريف كبار املواطنني 

باخلدمات والت�ضهيالت املتوافرة واملقدمة 

امل�ضتوى  على  القطاعات  كافة  يف  لهم 

املحلي واالحتادي«.

االتفاقية  هذه  اأن  اإىل  الرميثي  واأ�ضارت 

التي وقعتها موؤ�ض�ضة التنمية االأ�رشية مع 

فندق باب الق�رش ـ اأبوظبي، تاأتي ترجمة 

لروؤية وتوجيهات �ضمو ال�ضيخة فاطمة بنت 

مبارك رئي�ضة االحتاد الن�ضائي العام رئي�ضة 

املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�ضة 

»اأم  االأ�رشية  التنمية  ملوؤ�ض�ضة  االأعلى 

االإمارات«، التي ت�ضتهدف توفري كافة اأوجه 

والنف�ضية  وال�ضحية  االجتماعية  الرعاية 

اندماج  ي�ضمن  الذي  بال�ضكل  والرتفيهية، 

هذه ال�رشيحة املهمة يف املجتمع وتوفري 

احلياة االآمنة وامل�ضتقرة لهم.

تويل  االأ�رشية  التنمية  موؤ�ض�ضة  اأن  واأكدت 

كافة كبار املواطنني اأهمية كبرية وحتر�س 

ب�ضكٍل دائٍم على تخفيف االأعباء عنهم من 

وتقدمي  للخدمات  و�ضولهم  ت�ضهيل  خالل 

اأوجه الرعاية االجتماعية املتكاملة لهذه 

الفئة املهمة يف املجتمع، واالرتقاء بجودة 

حياتهم ومتكينهم من امل�ضاركة واالنخراط 

يف املجتمع باعتبارهم بركة الدار وجزءاً ال 

يتجزاأ من ن�ضيج املجتمع االإماراتي.

من جانبه قال يحيى بكر الرئي�س التنفيذي 

باب  لفندق  املالكة   ” اأمروك   “ ل�رشكة 

الق�رشـ  اأبوظبي : » اإن اإدارة الفندق ي�ضعدها 

حلاملي  متميزة  ح�رشية  عرو�س  تقدمي 

املواطنني  كبار  من  بركتنا«  »بطاقة 

قيادة  توجيهات  مع  متا�ضيًا  واملقيمني، 

االإمارات لرعاية كبار ال�ضن والذين ميكنهم 

اال�ضتفادة من خ�ضم يرتاوح ما بني %30 

اإىل 40% على االإقامة يف الفندق وا�ضتخدام 

مرافقه الرتفيهية الراقية وخا�ضة خدمات 

الطعام وال�رشاب«.

ً بح�ضور 80 قياديا

»االتحادية للموارد الب�صرية« تعقد »الما�صتركال�س« الثاني لمن�صة »جاهز«  

طابع بريدي احتفاًء بالذكرى الخم�صين للعالقات االإماراتية الم�صرية

�صرطة دبي تطلع وفداً من جامعة نافارا االإ�صبانية على اأنظمتها وخدماتها

»التنمية االأ�صرية« توقع اتفاقية تعاون مع فندق باب الق�صر

�أخبار و�إعــالنات
يومية .. �صيا�صية .. م�صتقلة
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اإعالن فقدان جواز �صفر 

 فقد املدعو/ عمرو ربيع عبدالرب 

عبدالحميد ،الجنسية مرص جواز 

 )  A19380640( رق��م  سفره 

تسليمه  عليه  يعرث  ممن  الرجاء 

أقرب  إىل  أو  مرص   سفارة   إىل 

مركز رشطة مشكوراً.    

اإعالن فقدان جواز �صفر 

 فقد املدعو/ جاشيم الدين نور 

الجنسية  بنغالدش   ، الرحمن 

 )0536313EA( جواز سفره رقم

تسليمه  عليه  يعرث  ممن  الرجاء 

إىل  أو  بنغالدش    سفارة  إىل 

أقرب مركز رشطة مشكوراً.    
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اإعــــالن

اإعالن ت�صفية �صركة

اإعــــالن

اإعــــالن

اإعــــالن

اإعــــالن

اإعالن ت�صفية �صركة

اإعــــالن

اإعــــالن

اإعالن ت�صفية �صركة

 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة: رشكة بحر الكابل للنجارة والحدادة املسلحة 
- ذ.م.م  

رخصة رقم : CN- 1128564 قد تقدموا إلينا بطلب : 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة عبدالله عىل سيف عىل املزيني )100%(

تعديل مدير/ إضافة عبدالله عىل سيف عيل املزيني 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف حسن راشد حسن محمد الشاميس 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد يوسف موىس خان 
تعديل رأس املال/ من 0 إىل 50000 

تعديل شكل قانوين/ من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م
 BAHAR AL KABEL RE INFORCED CARPENTRY / تعديل إسم تجاري من

BLACKSMITH CO. LLC & - رشكة بحر الكابل 
 BAHAR AL KABEL RE INFORCED ذ.م.م  إىل  - املسلحة  للنجارة والحدادة 
 CARPENTRY AND BLACKSMITH CO - SOLE PROPRIETORSHIP

L.L.C - رشكة بحر الكابل للنجارة والحدادة املسلحة - 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.

  نوع الرشكة: رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
االسم التجاري : حسناء الربيع للصيانة العامة - رشكة الشخص الواحد 

ذ.م.م  
 عنوان الرشكة: ابوظبي، ابوظبي، مبنى 

   CN-4275938 :رقم القيد يف السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة
2 - تعيني السادة/ اكتيف دايريكتوري للتدقيق - رشكة الشخص الواحد 
ذ.م.م كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ 5-1-2023   وذلك بناًء عىل قرار 
محرض الجمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم 

2350001299     :
 تاريخ التعديل:   2023-1-19

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

تعلن  دائرة التنمية االقتصادية بأن الس���ادة/ ابكوي 
للتجارة 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   4309875  : 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 الس���ادة/ كانيال 
سويت  

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3917433  : 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 الس���ادة/  رويال 
ارت للمقاوالت والصيانة العامة والديكور

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1182241  : 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 الس���ادة/  دبل 
جيز للوجبات الخفيفة

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   4115092  : 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.

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:  كونسبت إلدارة املطاعم ذ.م.م  

 عنوان الرشكة: جزيرة ابوظبي، شارع خليفة، ق 41 ، رشق 8 - 

ميزان مبنى املالك/ مجموعة الرشقية املتحدة

  CN-1142281 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

محكمة  محكمة  بناًء عىل حكم  وذلك  الرشكة  وتصفية  - حل   1

-12-2 بتاريخ  التجارية  املحكمة   - االبتدائية  التجارية  ابوظبي 

2020 للقضاء يف إمارة ابوظبي

قضايئ   كمصفي   ، املطرويش  عبدالله  مريم  السيدة/  تعيني   -  2

للرشكة بتاريخ 2020-12-2

تاريخ التعديل : 2023-1-19

الس���ادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  
هوليود لغسيل السيارات 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  3000600   : 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.

الس���ادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  
ابليتيل للتكنولوجيا

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3796041: 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.

 نوع الرشكة: رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
الواحد  الشخص  العامة، رشكة  للتجارة  اميبوريوم  ريان رويال   : التجاري  االسم 

ذ.م.م  
 عنوان الرشكة: جزيرة ابوظبي ، رشق 3 - 0 مبنى االمارات لالستثامر العقاري، 

مملوكة ل الفهيم 
  CN-3815380 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:
1 - حل وتصفية الرشكة

الشخص  الحسابات، رشكة  لتدقيق  ميناوي  السادة/   مكتب عدي  تعيني   -  2
بناًء عىل  وذلك     2022-4-12 بتاريخ  للرشكة  قانوين  كمصفي  ذ.م.م   الواحد 
بالرقم  العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  الجمعية  قرار محرض 

2250029992     :
 تاريخ التعديل:   2023-1-19

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

  فقد السيد/ ابراهيم حسن الحامدي )امارات( )الجنسية 
شهادة أسهم صادرة من مرصف أبوظبي اإلسالمي.

رقم الشهادة 10176411 عدد االسهم 163 سهام الرجاء 
ممن يجدها تسليمها ألقرب فرع من فروع مرصف ابوظبي 
 0507837836 رقم  تيلفون  عىل  االتصال  أو  اإلسالمي.. 

مشكورا.
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 اإلغاء اعالن �سابق
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  تعلن  دائرة التنمية االقتصادية بخصــوص الرخصــة رقم  

العامة،  للتجارة  ريديس  التجاري  باالسم   CN  -  2191847

عليه  كان  كام  الوضع  وإعادة  الرخصة  تعديل  طلب  بإلغاء 

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 -  2191847 /الرقم : د ت/ ش ت

CA -  4665559 : رقم الخطاب

تعلن  دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  هاريف سويت 
رخصة رقم :CN -   3017678 قد تقدموا إلينا بطلب:

مشلش  محمد  جميله  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 
مسلم العامري 100%

يزرب  عيل  عبيد  ميثه  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 
العامري  

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

املطلوبة.

تعلن  دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ مطعم 
اوسرتيكا للأمكوالت البحرية

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3784409  : 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: سكاي ستار للسفر 

رخصة رقم : CN- 3887823 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل مدير/ إضافة محمد سوملان محمد صديق

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة محمد سوملان محمد صديق )100%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف صربي عيل عبدالله سعيد القشعوري

 تعديل رأس املال/ من Null إىل 100000 

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

 SKY إىل  للسفر  ستار  سكاي   -  SKY STAR TRAVEl  / من  تجاري  إسم  تعديل 

 - للسفر  - سكاي ستار   STAR TRAVEl - SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C

رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

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

أربعة عرش يوما  من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو 

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة: مطعم زهرة الصناعيه 

رخصة رقم : CN- 1030073 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل مدير/ إضافة سونا مياه معني الدين

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة سونا مياه معني الدين )100%( 

املال/  الرميثي تعديل رأس  تنازل وبيع/ حذف مبارك بالل مبارك سامل  الرشكاء  تعديل 

من Null إىل 100000 

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

مطعم   -  ZAHRETAl SINAIYA RESTAuRANT   / من  تجاري  إسم  تعديل 

 ZAHRET Al SINAIYA RESTAuRANT  - SOlE إىل  الصناعية  زهــرة 

PROPRIETORSHIP l.l.C - مطعم زهرة الصناعيه - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

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

أربعة عرش يوما  من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو 

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

  تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:  فاطمه عيل الكعبي 

للمقاوالت والصيانة العامة 

رخصة رقم : CN- 1125593 قد تقدموا إلينا بطلب : 

 FATIMA AlI AlKAABI GENERAl تعديل إسم تجاري من

CONTRACTING AND MAINTENANCE - فاطمه عيل 

 NEXT SHARP FOR العامة إىل للمقاوالت والصيانة  الكعبي 

للمقاوالت  شارب  نكست   -  GENERAl CONTRACTING

العامة 

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

التنمية االقتصادية خالل يوم واحد  من تاريخ نرش هذا اإلعالن 

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

هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

ضيف  الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
لالستشارات اإلدارية   

رخصة رقم :  CN - 1011314 قد تقدموا إلينا بطلب:
ابراهيم  حمد  عيىس  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الصباح البنعيل 100%
مقارح  صالح  راشد  منر  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

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

املطلوبة.

الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن  

قهويستا كافيه

رخصة رقم :CN - 2901672 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 

مراجعة  دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من 

تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 

عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة : اكتيباس للتجارة العامة ذ.م.م 
رخصة رقم : CN- 3951980 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ طه احمد اقبال حسني من رشيك إىل مدير
تعديل نسب الرشكاء/ طه احمد اقبال حسني من 49 إىل 0% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ طه احمد اقبال حسني من رشيك إىل مالك 
تعديل نسب الرشكاء/ طه احمد اقبال حسني من %49 إىل 100% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ طه احمد اقبال حسني من رشيك إىل مفوض بالتوقيع 
تعديل نسب الرشكاء/ طه احمد اقبال حسني من 49 إىل 0% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عيىس يوسف مال الله عيل الحامدي
تعديل رأس املال/ من 100000 إىل 1000 

تعديل شكل قانوين/ من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
 -  IKTIBAS GENERAl TRADING Cl.l.C مــن/   تجاري  إسم  تعديل   
 IKTIBAS GENERAl TRADING -   SOlE اكتيباس للتجارة العامة ذ.م.م إىل
PROPRIETORSHIP l.l.C - اكتيباس للتجارة العامة - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل 
ثالثون يوما  من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو 

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

  تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة : روساريو فاشن للخياطة النسائية ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 2951431 قد تقدموا إلينا بطلب : 

نسب  تعديل  مالك  إىل  رشيك  من  عريف  اسلم  محمد  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الرشكاء/ محمد اسلم عريف من %49 إىل 100% 

نسب  تعديل  مدير  إىل  رشيك  من  عريف  اسلم  محمد  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الرشكاء/ محمد اسلم عريف من 49 إىل 0% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف النمر سيف خميس البادي 

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

 ROSARIO FASHION lADIES TAIlORING l.lC /تعديل إسم تجاري من

 ROSARIO FASHION lADIES إىل  ذ.م.م  النسائية  للخياطة  فاشن  روساريو   -

للخياطة  فاشن  روساريو   -  TAIlORING - SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C

النسائية - 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 اإلقتصادية بأن/ السادة : افضل خان للمقاوالت العامة - ذ.م.م  

رخصة رقم : CN- 1145831 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل مدير/ إضافة صهيب افضل خان افضل خان 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ افضل خان منيش خان من رشيك إىل مالك

 تعديل نسب الرشكاء/ افضل خان منيش خان من %49 إىل 100% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف سامل فيصل سامل عوض 

تعديل رأس املال/ من 150000 إىل 100000 

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

 AFZAl KHAN GENERAl CONTRACTING -  / من  تجاري  إسم  تعديل 

 AFZAl KHAN GENERAl افضل خان للمقاوالت العامة - ذ.م.م  إىل - l.l.C

CONTRACTING - SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C. - افضل خان املقاوالت 

العامة - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

تعديل نشاط/ حذف صيانة املباين )4329901( 

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

ثالثون يوما  من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو 

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

تينك  ليك  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
للنقليات واملقاوالت العامة   

رخصة رقم : CN -  3991361 قد تقدموا إلينا بطلب:
خلفان  محمد  ضبابه  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

املزروعي 100%   
سعيد  فالح  سعيد  عيل  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

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

املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة : نوفا ألنظمه السالمة 

رخصة رقم : CN- 2531410 قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل مدير/ إضافة بالل محمد خليل 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة بالل محمد خليل )100%(

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف ظبيه حسن عبود سامل بانعامن 

تعديل رأس املال/ من Null إىل 50000 

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

 تعديل إسم تجاري من / NOVA SAFTY SYSTEM - نوفا ألنظمة السالمه 

 - NOVA SAFTY SYSTEM - SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C إىل

نوفا ألنظمة السالمة - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

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

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

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

اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة كافيار بار 
رخصة رقم : CN- 2241538 قد تقدموا إلينا بطلب : 
تعديل إسم تجاري من /  CAVIAR BAR - كافيار 
بار إىل BROADWAY RESTAuRANT - مطعم 

برودواي 
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
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.

للخياطة  ميم  اليف  السادة:   بأن/  اإلقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

النسائية 

رخصة رقم : CN- 4581915 قد تقدموا إلينا بطلب : 

 AlIF MIM lADIES TAIlORING من/   تجاري  إسم  تعديل 

 MIM NOON lADIES إىل  النسائية  للخياطة  ميم  اليف   -

TAIlORING - ميم نون  للخياطة النسائية 

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

فإن  وإال  اإلعــالن  هذا  نرش  تاريخ  من  واحــد   يوم  خالل  االقتصادية 

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

العقارات  العامة وادارة  للصيانة  اللؤلؤ  السادة :رشكة مدينة  بأن/  اإلقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

ذ.م.م  

رخصة رقم : CN- 1067423 قد تقدموا إلينا بطلب : 

نسب  تعديل  مالك  إىل  من رشيك  سوداجر  مياه  ازار  رشيد  هارون  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الرشكاء/ هارون رشيد ازار مياه سوداجر من %49 إىل 100% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ هارون رشيد ازار مياه سوداجر من رشيك إىل مدير

 تعديل نسب الرشكاء/ هارون رشيد ازار مياه سوداجر من %49 إىل 0% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف صالح خلفان محمد خريده املنصوري 

تعديل رأس املال/ من 150000 إىل 10000 

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

 lulu CITY GENERAl MAINTENANCE & PROPERTY  / تعديل إسم تجاري من 

وادارة  العامة  للصيانة  اللؤلؤ  مدينة  رشكة   -  MANAGEMENT COMPANY llC

 lulu CITY GENERAl MAINTENANCE & PROPERTY إىل  ذ.م.م   العقارات 

مدينة  رشكة   -  MANAGEMENT  COMPANY - SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C

اللؤلؤ للصيانة العامة وادارة العقارات - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

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

يوما  من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء 

هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

تعلن  دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ خياط 
ثوب الفريج للسيدات  

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  3789191   : 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:  بلومينخ للزهور 

رخصة رقم : CN- 4552324 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة عرافات جالل الدين جالل الدين )100%(

تعديل مدير/ إضافة عرافات جالل الدين جالل الدين

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف فاطمه سامل محمد الربيعي املنصوري

تعديل رأس املال/ من Null إىل 100000 

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

إىل  للزهور  بلومينخ   -  BlOOMING FlOWERS تجاري من إسم  تعديل 

 -  .BlOOMING FlOWERS - SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C

بلومينخ للزهور - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

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

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

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

اإلجراءات املطلوبة. 

 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة : صنعاء للمنتجات اليمنية 
رخصة رقم : CN- 1528033 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة عبدالله صالح ملهى عون الصيعري )100%( 
تعديل مدير/ إضافة احمد صديق محمد النور 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف صقر عيل حسني احمد املصعبي تعديل رأس 
املال/ من Null إىل 50000 

تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
صنعاء   -  SANAA YEMENI PRODuCTS من  تجاري  إسم  تعديل   

 SANAA YEMENI PRODuCTS SOlE للمنتجات اليمنية إىل
الشخص  رشكة  اليمنية  للمنتجات  صنعاء   -  PROPRIETORSHIP l.l.C

الواحد ذ.م.م  
التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
االقتصادية خالل أربعة عرش يوما  من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 
املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة: موشن انرتناشيونال للطاقة ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 4488675 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة طارق رشف الدين )100%( 

تعديل مدير/ إضافة طارق رشف الدين 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف طارق رشف الدين 

 P 7 GlOBAl l.l.C تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف يب 7 جلوبال ذ.م.م

 GRADE ONE )1(( ذ.م.م   )1( )جي  ون  غريد  وبيع/ حذف  تنازل  الرشكاء  تعديل 

.l.l.C

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

 -  MOTION INTERNATIONAl ENERGY llC من/  تجاري  إسم  تعديل 

 MOTION INTERNATIONAl ENERGY موشن انرتناشيونال للطاقة ذ.م.م إىل

SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C - - موشن انرتناشونال للطاقة - 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.  



نيويورك )د ب �أ( –

 ميث���ل الإرهاب اجلهادي حتدي���ا وجوديا لدول 

اأفريقيا.ورغم اأن �س���مال اأفريقيا منطقة اإ�سالمية 

منذ األف عام، ما تزال منطقة ال�ساحل، اجلزء الذي 

يقع يف جنوب ال�سحراء م���ن القارة الأفريقية، 

خا�سعا حل�س���ار اأتباع ال�سب���كات الإ�سالموية 

العاملية ؛ القاعدة وتنظيم)داع�ش(، ح�سبما يقول 

الباحث الدكتور لوران�ش فرانكلني.

وي�سيف فرانكلني، الذي كان م�سوؤول عن �سوؤون 

اإي���ران يف مكتب وزير الدف���اع الأمريكي دونالد 

رام�سفيل���د، يف تقرير ن����ره معهد جيت�ستون 

الأمريكي اأن فرن�سا ق���ررت بعد جهود ا�ستمرت 

ع�ر �سنوات التخلي ع���ن م�سوؤوليتها حلماية 

�سي���ادة م�ستعمراتها ال�سابق���ة. وبالتايل، تقع 

مهمة مكافحة الإرهاب يف منطقة ال�ساحل على 

عاتق جمموعة من دول املنطقة يطلق عليها« 

جمموعة اخلم�ش«: وهي بوركينا فا�سو،وت�ساد، 

ومايل، وموريتانيا، والنيجر.

وما تزال حركة ال�سباب ، ومقرها ال�سومال، متثل 

اأقوى تهديد ل�ستقرار منطقة �رق اأفريقيا. ورغم 

اإعالن حركة ال�سباب مبايعتها لتنظيم القاعدة 

عام 2009، تظ���ل م�ستقلة بالن�سبة لعملياتها 

الإرهابية. وت�ساعد القاعدة حركة ال�سباب ماليا 

عن طريق ات�سالتها عرب خليج عدن باليمن.

واألقى الرئي����ش ال�سومايل ح�سن �سيخ حممود 

موؤخ���را كلمة اأمام 500 من جنود اجلي�ش الذين 

عادوا لتوهم من التدريب يف اإريرتيا. ويف كلمته 

احتف���ى الرئي�ش بتحرير الق���وات ال�سومالية ، 

التي تدرب���ت يف الوليات املتحدة ، مل�ساحات 

كب���رة من الأرا�س���ي ال�سومالي���ة، التي كانت 

حركة ال�سباب قد ا�ستولت عليها. واأعرب الرئي�ش 

وامل�سوؤولون الع�سكريون عن ثقتهم باأن القوات 

ال�سومالية �سوف تهزم حركة ال�سباب يف العام 

احلايل 2023.

ويف حتد من جانب حرك���ة ال�سباب، ردت على 

تباهي الرئي�ش ال�سومايل باإعالن م�سوؤوليتها عن 

تفجرين انتحاريني يف الرابع من ال�سهر اجلاري، 

والل���ذان اأ�سفرا عن مقت���ل 15 �سخ�سا يف و�سط 

ال�سومال.

وي�سر فرانكل���ني اإىل اأن حركة ال�سباب �سيطرت 

يف اأوج ن�ساطها يف الفرتة من 2006 اإىل 2011 

على معظم جنوب و�رق ال�سومال مبا يف ذلك 

العا�سمة مقدي�سو، التي غزتها عام 2006. ويف 

اأعقاب ت�سكيل حتالف ع�سكري اإقليمي عام 2011، 

مت اإبعاد ال�سباب من مقدي�سو يف اآب/ اأغ�سط�ش 

من ذلك العام، وتوا�س���ل احلركة الآن ال�سطرار 

للتخلي عن مزيد من الأرا�سي.

ويوؤك���د فرانكل���ني اأنه مع ذلك م���ا تزال حركة 

ال�سباب متثل تهديدا للدول املجاورة وحلكومة 

ال�سوم���ال املوالي���ة للغرب وذل���ك من خالل 

جتنيدها ملتطوعني اأجانب.

وي�سكل الأ�سخا�ش من ذوي الأ�سول ال�سومالية 

من كينيا املجموع���ة الأكرب من املواطنني غر 

ال�سوماليني يف حركة ال�سباب. كما ين�سم حلركة 

ال�سباب جمندون م���ن الأورومو، اأكرب القوميات 

العرقية يف اإثيوبيا، واأغلبهم من امل�سلمني.

وت�س���رتي حركة ال�سباب الأ�سلح���ة من ال�سوق 

ال�س���وداء وجت���ار ال�سالح وتتلق���ى اأ�سلحة من 

القاعدة يف �سبه اجلزيرة العربية، املتواجدة يف 

اليمن. و ل تزال ال�سباب تظهر قدرتها على �سن 

عمليات اإرهابية يف اأنحاء ال�سومال، كما نفذت 

عمليات داخل ال���دول الأع�ساء يف قوة حماربة 

الإرهاب، واملتمثلة يف بعثة الحتاد الأفريقي يف 

ال�سومال) اأمي�سوم(، مبا يف ذلك كينيا واأوغندا.

وينبغي عدم ا�ستبعاد تهديد حركة ال�سباب للوطن 

الأمريك���ي: فقد در�ست اجلماع���ة �سيناريوهات 

حمتملة ل�سن هجمات على غرار هجمات احلادي 

ع�ر من �سبتمرب عل���ى الوليات املتحدة. ويف 

تقدير املخابرات الأمريكية تعترب حركة ال�سباب 

اأغنى واأكرب احلركات التابعة للقاعدة. 

وحت���ارب اأوغندا اأي�س���ا الآن تهديدا جهاديا من 

جانب« القوات الدميقراطية املتحالفة«. وهوؤلء 

الإ�سالموي���ون تابعون لولي���ة داع�ش يف و�سط 

اأفريقيا. وانتقلت بع�ش خاليا القوات الدميقراطية 

املتحالفة عرب حدود اأوغندا اإىل منطقة كيفو يف 

�سمال جمهورية الكونغو الدميقراطية .

وظه���ر اأحدث تهديد جهادي لال�ستقرار يف �رق 

اأفريقي���ا يف امل�ستعمرة الربتغالي���ة ال�سابقة 

موزمبيق. ويتواجد مركز هذا التمرد الإ�سالموي 

يف اقلي���م كاب���و ديلج���ادو يف اأق�س���ى �سمال 

موزمبيق. واأن�سار ال�سن���ة هي جماعة اإرهابية 

تابعة للقاعدة قتلت حوايل ثالثة اآلف �سخ�ش، 

معظمهم من املدنيني، بينما ت�سببت يف نزوح 

مئات الألف من املواطنني الذين كان مغظمهم 

من امل�سيحيني.

ومركز اجلاذبية الرئي�سي جلماعة اأن�سار ال�سنة 

هو ميناء مو�سيمب���ا دا برايا املوزمبيقي حيث 

تنتطر مكامن النفط والغاز يف البحر ال�ستثمار 

الأجنبي الذي يعتمد على الو�سع الأمني. وتوفر 

جماعة اأن�سار ال�سنة ما حتتاجه من مال ل�راء 

الأ�سلح���ة من خالل �سب���كات تهريب الهروين 

وجت���ارة العاج، وكذلك حت�س���ل على اأموال من 

خ���الل الر�سوم التي حت�سل عليها من املهربني 

على طول �ساح���ل موزمبيق.كما ن�رت جماعة 

اأن�سار ال�سنة اخلاليا اجلهادية اإىل تنزانيا.

وحت�س���ل موزمبيق على امل�ساع���دة يف جمال 

مكافحة الرهاب من جنوب اأفريقيا التي اأر�سلت 

ق���وات ملحاربة اجلهاديني. ولالأ�س���ف، يبدو اأن 

اجلماعة م�سمم���ة على اإقامة اإم���ارة اإ�سالمية 

يف كابو ديلج���ادو، تخ�س���ع لقواعد ال�ريعة 

ال�سالمي���ة. واإذا م���ا جنحوا يف ذل���ك، ميكن اأن 

ت�سبح حكومة موزمبي���ق عاجزة عن حماربة 

انت�سار التطرف الإ�سالموي يف اأنحاء البالد.

وم���ن املمكن اأن يق���وم اجلهادي���ون من خالل 

ا�ستخدام موزمبيق كقاعدة لعملياتهم بت�سدير 

خاليا اإرهابية اإىل ال���دول اجلزرية يف املحيط 

الهندي مثل جزر القمر، ومدغ�سقر، وموري�سيو�ش 

و�سي�س���ل ، يف نهاية املط���اف اإىل دول اأفريقيا 

اجلنوبية اأي�سا.
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�لرباط -وكاالت 

متكن اأكرث من 20 مهاجرا غر نظاميني بينهم 

�سوري���ون ومينيون، من الو�سول ليال اإىل جيب 

�سبتة يف اإ�سبانيا قادمني �سباحة من املغرب.

وذكرت �سحيفة »اإلفارو دي �سوتا« املحلية، اأن 

اأولئك املهاجرين و�سلوا ليل  الثالثاء، واأ�سافت 

اأن اأعمارهم ترتاوح ما بني 18 و30 عاما، واأنهم 

يتحدرون من اليمن و�سوريا وال�سودان وغينيا 

وت�س���اد. ونقل موق���ع »ه�سربي�ش« عن املنرب 

الإعالمي ذات���ه اأن املهاجرين غر النظاميني 

املعنيني دخلوا ليال يف جمموعات على مدى 

�ساعات، عرب منطقتي كا�ر الأمواج املتاخمة 

لل�سي���اج احلدودي مع اإقليم تط���وان و�ساطئ 

بنزو.

واأ�س���ارت »اإلف���ارو دي �سوت���ا« اإىل اأن اأولئك 

املهاجرين متكنوا م���ن العبور على الرغم من 

تزامن املحاولة مع اأجواء عا�سفة وماطرة.

مو�سكو -وكاالت 

تو�سلت درا�سة اإىل اأن تناول م�روبات �سائعة  

»ي�ساعف ›‹ خطر الإ�سابة ب�رطان الأمعاء لدى 

البالغني الذي���ن يتناولونها اأكرث من مرتني يف 

اليوم.

ويب���داأ �رط���ان الأمعاء يف الأمع���اء الغليظة 

ويتطور يف الغالب من الأورام ما قبل ال�رطانية، 

وت�سمى الزوائد اللحمية. ولن تتحول جميعها اإىل 

اأورام �رطانية، ولكن اإذا وجد الطبيب اأيا منها، 

ف�سوف مييل اإىل اإزالتها للوقاية من ال�رطان.

واإذا مت اكت�س���اف �رطان الأمعاء مبكرا، فيمكن 

عالجه، وميك���ن اأن يوؤدي اتب���اع اأ�سلوب حياة 

�سح���ي اإىل اإح���داث فرق كب���ر يف احتمالت 

الإ�سابة. وك�سفت الأبحاث املن�سورة يف جملة 

Gut عن وجود �سلة بني امل�روبات املحالة 
بال�سكر واملر�ش الفتاك.

ووجدت الدرا�سة اأن ا�ستهالك البالغني، وخا�سة 

الن�ساء، م�روبني اأو اأكرث لإرواء عط�سهم كل يوم 

»ي�ساعف« خطر الإ�سابة ب�رطان الأمعاء قبل 

�سن اخلم�سني.

وك�سف���ت الدرا�س���ة اأن امل�روب���ات الغازي���ة 

وامل�روبات بنكهة الفاكهة وم�روبات الريا�سة 

والطاقة جميعها ت�سكل تهديدا كبرا.

وتعليقا على الدرا�سة، قال اخت�سا�سي التغذية، 

الدكتور بول مكاردل: »يف حني وجدت الدرا�سة 

اأن امل�روبات الغازي���ة ال�سكرية وامل�روبات 

بنكهة الفاكهة وم�روب���ات الطاقة والريا�سة 

ميكن اأن ت�سكل تهدي���دا، فمن املهم مالحظة اأن 

غالبية امل�روب���ات الغازي���ة امل�ستهلكة يف 

ال�سنوات الأخرة منخف�سة ال�سكر. بالإ�سافة اإىل 

ذلك، هذه درا�سة قائمة على املالحظة وبالتايل 

ل تظهر عالقة ال�سبب والنتيجة«.

ي�س���ار اإىل اأنه يف نوفم���رب 2022، ك�سف خرباء 

اأن اتب���اع نظام غذائي نبات���ي �سحي ميكن اأن 

يقلل من خطر الإ�سابة ب�رطان الأمعاء مبقدار 

اخلم�ش، ولكن التاأثر ظهر فقط يف الرجال.«

ووجد العلماء يف جامعة كيونغ هي يف كوريا 

اجلنوبية اأن احتمال الإ�سابة ب�رطان القولون 

وامل�ستقيم كان اأقل بن�سب���ة 22% لدى الرجال 

الذين تناول���وا الكثر من الفاكه���ة واخل�سار، 

مقارنة مبن ياأكلون اأقل.

وتو�سلت نتائج درا�س���ة اأخرى، ُن�رت يف عام 

2020، اإىل اأن الأطعمة الغنية بحم�ش الفوليك 

واملغني�سيوم ومنتجات الألبان ميكن اأن ت�ساعد 

جميعها يف درء هذا ال�رطان الفتاك.

ويف عام 2018، وجد اخلرباء اأن الأدوية اليومية 

مثل املكم���الت الغذائية والأ�سربي���ن ميكن اأن 

ت�ساعد يف احلماية من �رطان الأمعاء.

ويف عام 2019، وجد الباحثون يف امل�ست�سفى 

الأول بجامعة ال�سني الطبية اأن تناول 44غ فقط 

من خ����روات الأليوم )ت�سم���ل الب�سل و الثوم 

املعمر و الكراث( كل يوم ميكن اأن يقلل من خطر 

الإ�سابة باملر�ش القاتل.

الإ�سالمويون يخططون لل�سيطرة على دولة موزمبيق

�الإرهاب �لمتطرف  يمثل تحدياً وجودياً لدول �ساحل �فريقيا

مهاجرون �سوريون ويمنيون ي�سلون �إلى �سبتة 

�سباحة من �لمغرب

م�سروبات �سائعة يمكنها »م�ساعفة« خطر �الإ�سابة 

ب�سرطان �الأمعاء

�لرئي�س �ل�سيني يحث على بذل مزيد من 

�لجهود لمكافحة فيرو�س كورونا

�سر�كة بين نا�سا وبوينج لتطوير ت�سميم 

طائرة جديدة �أقل ��ستهالكاً للوقود

�لنا�سطة �لبيئية جريتا تونبرج: من 

»�ل�سخف« �ال�ستماع �إلى �لنخبة في 

د�فو�س ب�ساأن �أزمة �لمناخ

 بكني  )د ب �(-

 دع���ا الرئي�ش ال�سيني �سي جني بينج لبذل مزيد 

من اجلهود ملكافحة فرو�ش كورونا، وذلك يف كلمة 

للمواطنني يف املناطق الريفية قبل عطلة الربيع، 

لتمثل بذلك �سابقة حيث كان معتادا على لقائهم 

وجها لوجه.

وذكرت وكالة بلومربج لالأنباء اأن الرئي�ش ال�سيني 

قال اإن التف�سي احلايل لفرو�ش كورونا » �ر�ش« 

م�سيفا اأن ال�سني مازالت تواجه مهاما �سعبة.

وقال اإن معركة ال�سني �سد كورونا تتطلب مثابرة.

واأع���رب جني بينج عن قلقه ب�س���ورة خا�سة اإزاء 

ال�سيطرة على الوب���اء يف املناطق الريفية. ودعا 

ال�سلطات املحلي���ة لتح�سني الرعاي���ة ال�سحية 

وحماية �سحة املواطنني لأق�سى درجة ممكنة.

م���ن املق���رر اأن تتوقف هوجن ك���وجن عن مطالبة 

الأ�سخا�ش امل�سابني بكورونا باخل�سوع لعزل فيما 

ت�سعى احلكومة لإنعا�ش القت�ساد.  

ونقل���ت وكال���ة بلوم���ربج لالأنباء ع���ن الرئي�ش 

التنفيذي للمدينة جون يل قوله للنواب اخلمي�ش، 

يف اإعالن مفاجئ، اأن اأمر العزل �سوف ُيرفع اعتبارا 

من الثالثني من كانون الثاين/يناير.  

وتخلت ه���وجن كوجن فعليا حاليا عن كل قيودها 

املتعلقة بكوفيد-19 با�ستثناء الرتداء الإجباري 

للكمامات. ويتزايد الرتق���ب ب�ساأن اإ�سقاط املدينة 

التفوي�ش املتعل���ق بالكمامات وهي تذكر مرئي 

لع�ر اجلائحة.

واأف���اد بيان حكومي ب���اأن وزير ال�سحة يف هوجن 

كوجن، لو ت�سوجن ماو، �سوف يعقد موؤمترا �سحفيا 

يف الرابعة ع�را بالتوقيت املحلي.  

وق���ال يل اإن املدينة لديه���ا »حاجز مناعة جيد 

للغاية« و�سوف يتم التعامل مع كوفيد كاأي مر�ش 

جهاز تنف�سي علوي اآخر.

و��سنطن  )د ب �أ(- 

تعتزم وكالة الف�ساء والط���ران الأمريكية )نا�سا( 

و�رك���ة �سناعة الطائ���رات الأمريكي���ة )بوينج( 

التع���اون يف ت�سمي���م طائرة ركاب جدي���دة اأقل 

ا�ستهالكا للوقود واإ�سدارا لالنبعاثات الغازية.

وقال بيل ني�سلون مدير نا�سا: »منذ البداية، نا�سا 

معكم عندما تط���رون يف الف�س���اء. نا�سا لديها 

ال�سجاعة لكي تطر اأبعد واأ����رع واأعلى. واأثناء 

عمل ذلك، جتعل نا�سا الطران اأكرث ا�ستدامة وميكن 

العتماد عليه. اإنه جزء من تكويننا الأ�سا�سي«.

واأ�ساف: »هدفنا هو اأن تنتج وتخترب هذه ال�راكة 

منوذجا وا�سع النطاق �سي�ساعد يف جعل �ركات 

الطران التج���اري يف امل�ستقبل اأكفاأ يف ا�ستهالك 

الوقود ويفيد البيئ���ة  و�سناعة الطران التجاري 

والركاب يف جميع اأنحاء العامل«.

ووفق اتفاق ال�راكة �ست�ستثمر نا�سا على مدى 7 

�سن���وت 425 مليون دولر لإنتاج واختبار  منوذج 

كامل للطائرة، يف حني �ست�سهم بوينج و�ركاوؤها 

بباقي متويل امل����روع املقدر بنحو 725 مليون 

دولر.

د�فو�س )�سوي�سر�(  )د ب �أ(-

 قالت النا�سطة البيئية جريتا تونربج، اخلمي�ش، 

اإنه من »ال�سخ���ف« اأن ياأخذ النا�ش على حممل 

اجل���د الأف���كار املتعلق���ة بتغر املن���اخ والتي 

طرحتها نخب���ة املال والأعم���ال التي اجتمعت 

يف دافو����ش، والتي تويل الأولوية لتحقيق الربح. 

وقال���ت النا�سط���ة ال�سويدية املعني���ة بق�سايا 

املن���اخ، اإن الجتم���اع ال�سنوي ال���ذي اأقيم يف 

املنتج���ع ال�سوي�ري، كان يهيم���ن عليه اأغلبية 

�ساحقة من الأ�سخا����ش »الذين يوؤججون تدمر 

الكوك���ب، والأ�سخا�ش الذين ه���م يف جوهر اأزمة 

املن���اخ، والأ�سخا�ش الذين ي�ستثمرون يف الوقود 

الأحف���وري«. وقال���ت تون���ربج يف دافو����ش، اإن 

»الأ�سخا����ش الذين يجب اأن ن�ستمع اإليهم لي�سوا 

هنا«، وذل���ك يف اإ�سارة اإىل اأولئك املوجودين يف 

»اخلطوط الأمامية« فيم���ا يتعلق باأزمة ارتفاع 

درجة حرارة كوكب الأر�ش.

لندن -وكاالت 

رف����ش الأمر ه���اري تاأكيد م���ا اإذا كان 

�سيح����ر تتويج والده املل���ك ت�سارلز 

الثالث عندما �سئل خالل مقابلته الأخرة 

املتفجرة مع قناة )اآي تي يف( الربيطانية 

قائ���اًل اأنه »ي�سع���ر بالتخلي عنه« من 

قبل العائلة امللكية، لكن خبر العالقات 

الإن�سانية الربيط���اين فالون اأ�ساين، قال 

اإن اخلط���وة الأوىل لإ�س���الح »الأ����رة 

املفككة« هي العرتاف بن�سالت بع�سها 

البع����ش، واإن تتويج امللك يف مايو من 

هذا العام قد يكون اخللفية املثالية لعقد 

هذه املحادث���ات. وقال اأ�ساين ل�سحيفة 

»اك�سربي�ش« الربيطانية »اأفادت الأنباء 

اأن الأمر هاري وميجان ُدعيا اإىل تتويج 

امللك ت�سارلز الثالث يف مايو، وهو غ�سن 

الزيتون من العائلة اإىل الزوجني«.

واأ�س���اف: »ال�سدمة الت���ي رواها الأمر 

هاري وم�ساركتها مع العامل موؤخًرا ميكن 

اأن تتجل���ى بعدة طرق، فمن املحتمل اأن 

يكون الأمر هاري ي�سعر مب�ساعر التخلي 

عنه وعن عائلته وي�سعى للح�سول على 

نوع من التعاطف والتوا�سل معهم«.

وميك���ن اأن يكون تتوي���ج امللك ت�سارلز 

الثال���ث يف 6 مايو، باعتباره »منا�سبة 

�سعيدة«، هو الوقت »املثايل« للعائلة 

للت�سالح والتخل�ش من �سكواهم.

وق���ال اخلبر يف العالق���ات الن�سانية: 

»منا�سب���ة التتويج هي �سبب لالحتفال 

ونح���ن نحتفل ببدء عه���د امللك، وهذه 

املنا�سبة الهادف���ة وال�سعيدة قد تكون 

اخللفية املثالية للم�ساحلة«.

واأ�ساف اأ�س���اين اأن مد غ�س���ن الزيتون 

�روري عندما يكون هناك »انهيار حاد 

يف الت�سال«، وتقدمي اإمياءة مثل »دعوة 

لتناول القهوة« اأو »خطاب لطيف« ميكن 

اأن يوؤ�س����ش من�سة ميكن اأن تبداأ العالقة 

من بعدها يف اإعادة الظهور من جديد.

ومع ذلك، رف�ش هاري القول فيما اإذا كان 

�سيح�ر جنازة وال���ده اإذا تويف عندما 

�ساأله توم برادبي م���ن اأي تي يف خالل 

مقابلة للرتويج لكتابه اجلديد.

ورًدا على �سوؤال حول ما اإذا كان �سيذهب، 

قال هاري: »هن���اك الكثر مما ميكن اأن 

يحدث ب���ني احلني والآخ���ر. ولكن، كما 

تعلمون، الباب مفتوح دائًما، والكرة يف 

ملعبهم«.

د�فو�س -وكاالت 

 اأكد املبعوث الرئا�سي الأمريكي اخلا�ش 

للمناخ جون كري، اأن التحول املناخي 

املُنتظر تبنيه على م�ستوى العامل يجب 

اأن يك���ون عل���ى نف�ش م�ست���وى الثورة 

ال�سناعي���ة واأن هذا الأم���ر �سيكون اأكرب 

حت���ول اقت�ساديا ت�سه���ده الب�رية منذ 

عقود.

وق���ال كري - خالل حلقه نقا�سية على 

هام�ش املنتدى القت�سادي العاملي يف 

مدين���ة »دافو�ش« ال�سوي�رية ُبثت عرب 

املوقع الر�سمي،  /اخلمي�ش/ - :«ميكننا 

احلفاظ عل���ى 1.5 درجة مئوية كهدف 

مناخي م�ستمر لكننا ل�سنا على امل�سار 

ال�سحيح للقيام بذل���ك الآن، ولي�ش من 

الوا�س���ح متاما اأننا �س���وف ن�سر على 

امل�سار ال�سحيح.

وعلى ال�سعيد العاملي، بتنا نتجه الآن 

اإىل 2.5 درجة ويجب علينا حًقا تغير 

ذلك«.

مع ذلك، اأع���رب امل�ساركون يف اجلل�سة 

النقا�سي���ة، وم���ن بينه���م العدي���د من 

ق���ادة الأعمال والن�سط���اء وامل�سئولني 

احلكومي���ني، عن تفاوؤل ح���ذر باأن قوى 

ال�س���وق والبت���كار، مدفوع���ة ب�سن���ع 

�سيا�سات هادفة، ميكن اأن ت�ساعد العامل 

يف النجاة من اأزمة املناخ، لكنهم اعرتفوا 

باأن الكثر من العمل مل يتم اإجنازه بعد 

يف هذا امللف.

وقالت جينيفر مورج���ان وزيرة الدولة 

واملبع���وث اخلا����ش للعم���ل املناخي 

الدويل باخلارجي���ة الأملانية: »ل اأعتقد 

اأنه �سيكون هن���اك الكثر من اخليارات، 

لأن عدم ال�ستقرار الذي �سي�ستمر ب�سبب 

هذه التاأثرات وعدم ال�ستقرار احلقيقي 

للنا����ش وموت العديد منه���م والأنظمة 

البيئية لدينا �ستوا�سل ال�سغط لالبتعاد 

عن الهدف املن�سود«، و�سدد خرباء املناخ 

عل���ى اأهمية اإبرام ����راكات مع القطاع 

اخلا�ش ل�سمان انتقال اقت�سادي ناجح.

وتعليًق���ا على قان���ون خف�ش الت�سخم 

الأمريكي، الذي ينطوى على متويل هائل 

ملعاجلة ق�سية املناخ، قال كري:«اأ�سعر 

حًقا مبزيد من الثقة ب�ساأن الجتاه الذي 

نتحرك فيه. ال�س���وق يف العامل يتحرك. 

و�سيكون هذا اأك���رب حتول اقت�سادًيا منذ 

الثورة ال�سناعية«.

خبير بريطاني: �الأمير هاري »ي�سعر بالتخلي عنه« من قبل �لعائلة 

�لملكية لكن عليه �ل�سماح بفر�سة

جون كيري من »د�فو�س«: �لتحول �لمناخي يجب �أن ي�ساهي 

م�ستوى �لثورة �ل�سناعية
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تــداول رواد موقع التواصل 
تويــر"،   " اإلجتماعــي 
صــوراً وفيديــو، لحديــث 
جمــع بني نــارص الخليفي 
ســان  باريس  نادي  رئيس 
بن  وفهد  الفرنيس،  جريمان 
الهالل  نــادي  رئيس  نافــل 

السعودي.
العلني  الحديــث  جاء ذلــك 
بــني الخليفــي وبــن نافل 

الخاص   الغــداء  طاولة  عىل 
تركي  الخميس، ويتوسطهم 
الهيئة  رئيــس  الشــيخ  آل 
الســعودية  للرفيه  العامة 
الحديث معهما  تبــادل  الذي 

أيضا.
وربــط رواد توير، الحديث 
نافل، بأنه  الخليفي وبن  بني 
األرجنتيني  مستقبل  يخص 
فريق  نجــم  ليونيــل مييس 

جرمــان،  ســان  باريــس 
وإمكانيــة ضمــه لصفوف 
هو  فيما  الســعودي  الهالل 

قادم.
وتمنى عشــاق نادي الهالل 
هذه  تسفر  أن  الســعودي، 
عن  الرئيسني  بني  األحاديث 
إنتقــال النجــم األرجنتيني 
ليونيــل ميــيس لصفــوف 

الزعيم بنهاية املطاف.

برلني  ــ وام: 
بايرن  بمباراة قمة مثرية بني 
اليبزج،  ومضيفــه  ميونــخ 
يستأنف الدوري األملاني لكرة 
القدم نشــاطه اليوم الجمعة 
قوي  افتتــاح  خــالل  مــن 
لفعاليــات الجولة الـ16 من 

املسابقة.
إىل فعاليات  الحيــاة  وتعــود 
توقف  فــرة  بعد  املســابقة 
دامــت لنحــو 10 أســابيع 
 2022 العالم  كأس  بســبب 
املعتادة  الشــتوية  العطلة  ثم 
والتــي  األملانــي،  للــدوري 
الفرق  من  العديد  اســتغلتها 
أوراقهــا  ترتيــب  إلعــادة 
الثاني من  اســتعدادا للنصف 
املوسم والذي ينتظر أن يشهد 
قدرا كبريا من اإلثارة يف ضوء 

العديد من العوامل.
ويأتي يف مقدمة هذه العوامل 
الرصيد بني  الكبري يف  التقارب 
يقترص  حيث  املقدمــة  فرق 
الفارق بني بايرن حامل اللقب 
املســابقة  جدول  ومتصــدر 
ويونيون برلني صاحب املركز 
قبل  نقاط   7 عــىل  الخامس 
من  متبقية  كاملة  19 جولة 

املسابقة.
عىل  أيضــا  هــذا  وينطبــق 

فرق وســط الجــدول؛ حيث 
بوروسيا  بني  الفارق  يقترص 
املركز  صاحــب  دورتمونــد 
ليفركوزن  وباير  الســادس 
صاحــب املركز الـ12 عىل 8 

نقاط.
يف  املســابقة  أفــرزت  كمــا 
التــي  الســابقة،  جوالتهــا 
التوقف،  فــرة  قبل  أقيمــت 
املنافسني  من  جديدة  وجوها 

عىل املراكز األوىل مثل يونيون 
جدول  تصــدر  الــذي  برلني 
املســابقة لفــرة كبرية قبل 
أن يتعــرض لكبوة يف آخر 3 
التوقف  فــرة  قبل  جــوالت 

ليراجع إىل املركز الخامس.
وكان فرايبورج املفاجأة التي 
شــهدتها الجــوالت األخرية 
قبل فرة التوقف حيث شــق 
طريقــه بنجــاح إىل املركــز 

املســابقة  جدول  يف  الثانــي 
اليبزج،  أمام  نقطتني  بفارق 
الذي يستضيف بايرن غدا عىل 
آرينا" نفس  بول  استاد "ريد 
امللعــب الذي شــهد هزيمته 
نهاية  بايــرن 5-3 يف  أمــام 
كأس  بمباراة  املــايض  يوليو 
الســوبر األملانــي، ما يعطي 

مباراة الغد طابعا ثأريا.
من  األهداف  غــزارة  وكانت 
الســمات املميــزة للــدوري 
التي  الجوالت  األملاني خــالل 
التوقف؛ حيث  فرة  ســبقت 
الـ15 األوىل  الجوالت  شهدت 
يف 135 مباراة  431 هدفــا 
بمتوســط  اآلن  حتى  أقيمت 
الواحدة  للمباراة  3.19 هدف 
وهو متوسط يفوق نظريه يف 
املحلية  الدوري  باقي بطوالت 

بأوروبا حتى اآلن.
وعشاق  أنصار  ولهذا، يتطلع 
الــدوري األملاني إىل مزيد من 
املسابقة  استئناف  مع  اإلثارة 
متبقية  جولــة   19 ووجود 
عــىل نهاية املوســم يمكنها 
املنافسة بشكل  تغيري شــكل 
معاناة  مــع  الســيما  هائل 
بعض  غياب  من  حاليا  بايرن 
املؤثرة ويف مقدمتها  العنارص 
املهاجم ساديو ماني وحارس 
املرمى مانويل نوير لإلصابة.

ـــ
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الريا�سة

 

»انتر« يق�سللو على »ميللالن« بثالثية.. 
ويتوج بطالً لل�سوبر الإيطالي

الريا�ض ــ وام:

 تــوج انر ميالن بلقب كأس الســوبر اإليطايل لكرة 
التوايل وللمرة الســابعة  الثاني عىل  القدم للموســم 
الكبري 0-3 عىل جاره ومنافســه  تاريخه، بفوزه  يف 
فهــد" الدويل  اســتاد "امللك  ميالن  عىل  التقليــدي 

بالعاصمة السعودية الرياض.
وعادل انر رصيد جاره ميالن من األلقاب يف البطولة 
حيث يقتســم معه املركز الثاني يف قائمة أكثر الفرق 
إحرازا للقب الســوبر اإليطــايل برصيد 7 ألقاب لكل 
الرقم  صاحب  ليوفنتــوس  مقابــل 9 ألقاب  منهما 

القيايس.
التي تلقاها  الهزيمة  وثأر انر ميالن من جــاره بعد 
أمام ميالن 3-2 يف الدوري خالل سبتمرب املايض علما 
املوسم ستكون  الدوري هذا  يف  الثانية  مباراتهما  بأن 

يف 5 فرباير املقبل.
والتقــي الفريقان اليوم للمرة الـ 234 يف تاريخهما 
الثانية فقط، التي  املرة  البطوالت، ولكنهــا  بمختلف 
الســوبر  لقب  عىل  ميالن  وانر  ميــالن  فيها  يلتقي 
اإليطــايل حيــث كانت املــرة الوحيدة الســابقة يف 
أغســطس 2011، وتوج فيها ميالن باللقب بقيادة 

اثر فوزه عىل انر ميالن 2-1.
وخالل مبــاراة اليوم، فاز انر ميــالن عىل جاره يف 
فيدريكو  ســجلها  مدينــة "ميالنو" بثالثية  ديربي 
ديماركو وإدين دجيكو والوتارو مارتينيز يف الدقائق 

10 و21 و77.

.. كاأ�س العالم  2022 

الدوري الألماني ي�ستاأنف ن�ساطه .. ويبداأ 
ف�ساًل جديداً من التحدي

 

هل كان مي�سي محور حديث بن نافل 
والخليفي في الريا�ض؟

توصل يوفنتوس وكريستيانو 
يف 2020  اتفاق  إىل  رونالــدو 
لتأجيــل دفــع 4 أشــهر من 
راتب الالعب الربتغايل، حسبما 
أظهرت وثيقة نرشتها صحيفة 
والتي  سريا«،  ديال  »كوريري 
املتهم  اإليطــايل،  النادي  تلزم 
باالحتيال الرضيبي، نظًرا ألنه 
لم يدرج املدفوعات يف امليزانية 

السنوية.
وأخفى اليــويف، هذه الوثيقة، 
التــي أطلق عليهــا يف إيطاليا 
الخاص  الــري«  »الخطاب 
بكريستيانو، وهي تكشف عن 
الربتغايل،  النجــم  مع  االتفاق 
الذي وافق النادي عىل أن يدفع 
لــه 19.8 مليون يورو، وهو 

املبلغ املقابل لراتب 4 أشهر.
وافق  إنــه  يوفنتوس  وقــال 
العبيه  رواتب  تخفيــض  عىل 
الوضــع  وطــأة  لتخفيــف 
عــن  الناتــج  االقتصــادي 
املدعي  مكتب  الجائحة، لكــن 
أن االتفاقية  العــام اكتشــف 

لم تكــن تنازال عن الراتب، بل 
كانت تأجيال لدفعه.

وال يظهر هذا املبلغ يف ميزانية 
يعتربه  املالية، لذلك  السنة  تلك 
العام، جريمة  املدعــي  مكتب 

احتيال رضيبي.
املالية  الرشطــة  وصــادرت 

 23 يف  الوثيقــة  اإليطاليــة 
مارس/آذار 2022، بحســب 
صحيفة كوريري ديال ســريا، 
أجريت  تفتيش  عمليــة  خالل 
يوفنتــوس، ولم  مكاتــب  يف 
الريايض  املديــر  إال  يوقعهــا 
اإليطايل آنذاك فابيو باراتييش.

باالتفاق  اليــويف  يكتف  ولم 
عىل  فقط  كريســتيانو  مع 
توصل  املدفوعات، بل  تأجيل 
العديد من العبي  أيًضا مــع 
ديباال  باولــو  مثل  الفريــق 
نفس  إىل  كيليني  وجورجيو 
االتفاق مع الفريق اإليطايل.

ت�سريب اتفاق يوفنتو�ض ورونالدو في 2020

دبي  ــ وام:
القدم  الدويل لكــرة   أعلــن االتحــاد 
لبطولة  النهائية  املبــاراة  )فيفا(، أن 
كأس العالم 2022، والتي جمعت بني 
وفرنسا، شاهدها  األرجنتني  منتخبي 
من ملعب "لوسيل" ما يقرب من 89 
عــىل 1.5 مليار  متفرج، عالوة  ألف 

مشاهد عرب العالم.
فقد أصــدر )الفيفا( تقريرا إحصائيا 
بعد شــهر من انتهاء منافسات كأس 
املنتخب  فــاز  العالــم 2022، والتي 
اثــر تفوقه عىل  بلقبها  األرجنتينــي 
نظريه الفرنيس بركالت الرجيح 4-2 

بعد نهاية املباراة بالتعادل 3-3.
ونوه التقريــر إىل أن نحو 5 مليارات 
شــخص تفاعلــوا مــع كأس العالم 
2022، مــن خــالل متابعة محتوى 

املنصات  من  مجموعة  عــرب  البطولة 
واألجهــزة يف جميــع أنحــاء العالم 

اإلعالمي.
الجماهريي  الحضــور  إجمايل  وبلــغ 
ملباريات املونديال 3.4 مليون متفرج- 
مقارنة بـ 3 ماليني شــاهدوا نسخة 
النســخة  هذه  حظيــت  2018 – و 
تاريخ  أيضا بأعىل حصيلة تهديفية يف 
كأس العالم بعدما شهدت 172 هدفا 
تهديفاً،  األعىل  النســخة  هي  لتصبح 
البالغ  السابق  القيايس  الرقم  محطمة 
171 هدفا، والذي شــهدته نســختا 

1998 و2014.
وشهدت 3 مباريات يف استاد لوسيل، 
بمــا يف ذلــك املبــاراة النهائية، أكرب 
كأس  يف  ملبــاراة  جماهريي  حضــور 
العالــم منــذ نهائــي 1994 عندما 
أمام 94 ألفا  إيطاليا  الربازيل  واجهت 

بول"  ملعب "روز  يف  و194 مشجعا 
يف باسادينا.

كما شــهدت البطولــة أرقاماً مميزة 
من بعض عمالقة كرة القدم، فأصبح 
يهز  العب  أول  رونالدو  كريســتيانو 
الشــباك يف خمس نسخ لكأس العالم 
و2018  و2014  و2010   2006(
و2022( وأصبــح ليونيل مييس أول 
أربع مباريات متتالية  العب يسجل يف 
دور  إدخال  منــذ  اإلقصائية  باألدوار 
الـ16 يف البطولة يف نســخة املكسيك 

.1986
وحقق النجم األرجنتيني رقماً قياسيا 
آخر حني خــاض مباراته رقم 26 يف 
نهائيــات كأس العالم يف النهائي أمام 
القيايس  الرقــم  فرنســا، متجــاوزا 
ماتيوس  لوثار  باسم  املسجل  السابق 
يف عــدد املباريات التــي يخوضها أي 

العب باملونديال.
وجاء أرسع هدف بعد مرور 68 ثانية 
ديفيز )22  ألفونســو  بتوقيع  فقط 

عاما( العب كندا يف مرمى كرواتيا.
ويف عمر 18 عاما و110 أيام، أصبح 
اإلسباني جايف أصغر العب يهز الشباك 
يف املونديال منذ النجم الربازييل الراحل 
بيليه يف نســخة 1958 حني ســجل 
هدفاً بتســديدة قوية يف فوز الربازيل 

العريض -7صفر عىل كوستاريكا.
ومن بني أبرز مشــاهد هذا املونديال، 
فيفــا، أصبحت  تقريــر  أورد  كمــا 
أول سيدة تحكم  فرابارت  ســتيفاني 
مباراة يف كأس العالم، بعدما شــكلت 
برفقة املســاعدتني نويز باك وكارين 
عــىل  نســــائي  ثالثــي  أول  ديــاز 
نهائيات  يدير مبــاراة يف  اإلطــــالق 

كأس العالم.

كاأ�ض العالم 2022 .. الأعلى تهديفا في تاريخ 
المونديال

 اقرب نادي بايرن ميونخ، من اإلعالن رسمياً  
يان  الســويري  الحارس  مع  تعاقــده  عن 
مونشنجالدباخ  بوروسيا  من  سومري، قادما 

خالل فرة االنتقاالت الشتوية الجارية.
مدينة ميونخ  األربعاء،  إىل  ووصل ســومري 
للخضــوع للفحوصات الطبية والتوقيع عىل 

عقود انتقاله للعمالق البافاري 
بموقع  هاو، الصحفي  كريي  جانبه، أكد  من 
وقنــاة "ســبورت1"، أن ســومري اجتــاز 

الفحوصات الطبية بنجاح.
وأشار إىل وصول سومري ملقر تدريبات بايرن 
انتقاله  عقود  عىل  صباح  الخميس، للتوقيع 
واملشــاركة يف التدريبات، مضيفا "إذا مضت 
األمــور كما هو مخطط لها، سيســافر مع 

الفريق إىل اليبزيج اليوم".
فابريزيو  الشــهري  الصحفي  جانبه، أكد  من 
رومانــو عــرب حســابه بموقــع "توير"، 
أن ســومري وقــع بالفعل لصالــح متصدر 

البوندسليجا.
وكتب رومانو "يان ســومري يصبح حارسا 
لبايرن ميونخ بعــد إكمال التعاقد، واإلعالن 

الرسمي قريب".

�سومير يوقع لبايرن ميونخ بعد اجتياز 
الفح�ض الطبي



اأبوظبي ــ وام : 

نهيان  الشيخ  سمو  شهد 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن 
زايد  مؤسسة  أمناء  مجلس 
بن سلطان آل نهيان لألعمال 
رئيس  واإلنسانية  الخيرية 
الرياضي،  أبوظبي  مجلس 
وزارة  نظمته  الذي  الحفل 
منافسات  ختام  في  الدفاع 
آل  زايد  بن  »محمد  بطولة 
للجوجيتسو  السادسة  نهيان 
جانب  إلى   »2023
التي  الختامية  المنافسات 

أقيمت في أجواء مميزة.
سعادة  بحضور  الحفل  أقيم 
وكيل  الظاهري،  سالم  مطر 
من  وعدد  الدفاع  وزارة 
فريق  وجاء  الضباط،  كبار 
المركز  البرية« في  »القوات 
التفوق،  بدرع  ليتوج  األول، 
الرئاسة«  »حرس  وفريق 
وفريق  الثاني،  المركز  في في  البحرية«  »القوات 

منافسة  بعد  الثالث،  المركز 
الذين  المشاركين،  بين  قوية 
مميزة،  مستويات  قدموا 

اليوم  في  الحضور  بها  أشاد 
الختامي.

 1600 البطولة  في  شارك 
رياضي من منتسبي الوزارة، 
على  قيادة   11 يمثلون 

مستوى وزارة الدفاع .
الحفل  لمدير  كلمة  في  و 
الزعابي  خالد  الركن  العقيد 
الرياضية  التربية  مركز  قائد 
"جاءت   : قال  العسكري 
حرص  إطار  في  البطولة، 
مستوى  رفع  على  الوزارة 
لمنتسبيها،  البدنية  اللياقة 
القيام  على  قادرين  ليكونوا 
بها،  المكلفين  بالمهام 
لكافة  الفرصة  وإتاحة 
لتطبيق  العمرية  الفئات 
في  المكتسبة  المهارات 
الجوجيستو،  رياضة 
المعنوية،  الروح  ورفع 
ثم  التحدي،  روح  وتنمية 
لتشكيل  المتميزين  اختيار 
التي  العسكرية  المنتخبات 
المحافل  في  الوزارة  تمثل 

الدولية.
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ال�ساد�سة  زايد  بن  بطولة محمد  ختام  ي�سهد  زايد  بن  نهيان 
للجوجيت�سو 2023

�ل�سوبر �لأرجنتيني في �أبوظبي .. 
بين لقب �أول لـ» ر��سينج كلوب« وثان

 لـ »بوكاجونيورز«

اأبوظبي ــ وام:

 تعد بطولة السوبر األرجنتيني لكرة القدم من أحدث 
انطلقت  والتي  األرجنتين  في  المحلية  البطوالت 
بشكل  واستمرت   ،2012 عام  في  األولى  نسختها 
بسبب  و2021   2020 في  توقفت  حتى  سنوي، 
التي  النسخة  خالل  من  مجددا  لتعود  كورونا  جائحة 
تستضيفها أبو ظبي للمرة األولى يوم الجمعة المقبل 

على استاد “هزاع بن زايد”، بمدينة العين.
وللمرة األولى، تقام مباراة السوبر األرجنتيني خارج 
األرجنتين كما أنها المرة األولى التي تجمع فيها هذه 
لقب  يحمل  جونيورز، الذي  بوكا  فريقي  بين  المباراة 
الدوري المحلي، وراسينج كلوب بطل الكأس المحلية.

بين  اتفاقية  بموجب  ظبي  أبو  في  المباراة  وتقام 
لكرة  األرجنتيني  الرياضي، واالتحاد  أبوظبي  مجلس 
القدم، تمتد 4 سنوات، دعماً لخطط شراكات أبوظبي 
مع المؤسسات والهيئات الرياضية العالمية، وامتداداً 
الستقطاب نخبة الفعاليات الرياضية الدولية، والعمل 
لكرة  التاريخية  الرياضية  األحداث  استضافة  على 

القدم في أبوظبي.
هي  باللقب 7 أندية  توج  الماضية  النسخ  مدار  وعلى 
وأرسنال  جونيور  بوكا  من  بليت )مرتان( وكل  ريفر 
ساراندي وفيليز سارسفيلد وهوراكان وسان لورنزو 

والنوس برصيد لقب واحد.
نسخة 2018  في  الوحيد  بلقبه  جونيور  بوكا  وتوج 
الترجيح  بركالت  سنترال  روزاريو  حساب  على 
حل  لكنه  السلبي  بالتعادل  المباراة  انتهاء  بعد   6-5
السوبر  في  له  في 3 نسخ، من 4 مشاركات  وصيفا 
ثم   ،2012 نسخة  أول  في  األولى  كانت  األرجنتيني 

في نسختي، 2015، و2017.

بوكا جونيورز يتفوق على را�سينج في المواجهات 
والأهداف قبل موقعة ال�سوبر

اأبوظبي ــ وام:

 يلتقي فريقا بوكا جونيورز 
اليوم  كلوب  وراسينج 
األولى  للمرة  الجمعة 
السوبر  كأس  بطولة  في 
على  القدم  لكرة  األرجنتيني 
زايد"  بن  "هزاع  استاد 

بمدينة العين .
بوكا  مواجهات  شهدت  وقد 
كلوب  وراسينج  جونيورز 
في  جونيورز  بوكا  تفوق 
وكذلك  الفوز  مرات  عدد 

األهداف المسجلة.
السوبر  كأس  مباراة  وتقام 
األولى  للمرة  األرجنتيني 
حيث  األرجنتين،  خارج 
البطولة  أبوظبي  تستضيف 
خارج  لها  تواجد  أول  في 
بموجب  وذلك  األرجنتين، 
مجلس  بين  اتفاقية 
واالتحاد  الرياضي  أبوظبي 

األرجنتيني لكرة القدم.
جونيورز  بوكا  ويخوض 
النسخة  بطل  بصفته  اللقاء 
الماضية من مسابقة الدوري 
به  توج  والذي  األرجنتيني، 
تاريخه،  في  الـ35  للمرة 
من  حافل  سجل  وسط 
والمحلية،  القارية  اإلنجازات 
بكأس  التتويج  أبرزها  كان 
وكأس  مرات   4 األرجنتين 
في  واحدة  مرة  السوبر 

.2018
فريق  المقابل، يخوض  وفي 
المباراة  كلوب  راسينج 
األبطال  لكأس  بطال  بصفته 
بها  توج  والتي  األرجنتيني، 
جونيورز،  بوكا  حساب  على 
تكتمل  لم  مباراة  في  وذلك 
بسبب  وذلك  نهايتها  حتى 
إلغاء  ليتم  العبين   10 طرد 
الرسمي،  وقتها  قبل  المباراة 
راسينج  فوز  واحتساب 

التي  النتيجة  بنفس  كلوب 
توقفت عندها المباراة 1-2.

الفريقين  مواجهات  وبلغت 
منذ  تاريخهما  مدار  على 
بحسب  وذلك   ،  1931
ماركت"  "ترانسفير  موقع 
أرقام  في  المتخصص 
األندية  وإحصائيات 
في  مباراة   51 والالعبين 

جميع البطوالت.
جونيورز  بوكا  وتفوق 
على  الفوز  مرات  عدد  في 
هذه  خالل  كلوب  راسينج 
 24 بعدد  وذلك  المرات، 
راسينج  فاز  فيما  مباراة، 
وتعادال  مباراة  بـ17  كلوب 

في 10 مباريات.
األهداف،  لعدد  وبالنسبة 
هدفا،   126 الحصيلة  بلغت 
 72 جونيورز  بوكا  وسجل 
 54 كلوب  وراسينج  منها، 

هدفا.

اتحاد الكرة يطلق المرحلة الأولى من الدورة التدريبية الآ�سيوية للمدربين
دبي  ــ وام: 

الدورة  من  األولى  المرحلة  دبي  في  انطلقت 
 )AFC A DiplomA( التدريبية اآلسيوية
للمدربين من أصل 5 مراحل ، ُينظمها اتحاد 
لكرة  اآلسيوي  االتحاد  مع  بالتعاون  الكرة 

القدم، وتستمر حتى 12 مايو القادم.
الفنية  اإلدارة  برنامج  ضمن  الدورة  تأتي 
2022- الرياضي  للموسم  الكرة  باتحاد 

معتمدة  تعليمية  لمنهجية  ووفقاً   ،2023
لتطوير  وتهدف  اآلسيوي،  االتحاد  من 
اآلسيوية  الرخصة  حاملي  المدربين  وتأهيل 
الفريق  لتدريب  األعلى  الشهادة  لنيل   )B(

األول في األندية والمنتخبات.
ُيشرف  التي  الدورة،  محاور  وتتضمن 
علي  جمال  اإلماراتيان  المحاضران  عليها 
عدداً  النمر،  إبراهيم  المجيد  وعبد  الحساني 
التي  والعملية  النظرية  المحاضرات  من 
التدريب  وطرق  المدرب  مسؤوليات  تتناول 
الالعبين  مع  االتصال  ومهارات  المختلفة، 

وقراءة وتحليل األداء، باإلضافة لمسؤوليات 
خط  العبي  وأدوار  المهاجمين  الالعبين 
الدفاع في حالتي الهجوم والدفاع، والحفاظ 
وسط  منطقة  في  الهجومي  اللعب  على 

وعوامل  الهجومي،  الُثلث  ومنطقة  الملعب 
خالل  للفريق  اإلستراتيجي  التخطيط 

المباراة.
بصفة  للمدربين  اآلسيوية  الدورات  وتهدف 

إمكانيات  وتطوير  وتأهيل  إعداد  إلى  عامة 
ألفضل  بهم  والوصول  المدربين،  وقدرات 
الفني،  الجانب  تطوير  خالل  من  المستويات 
تدريب  وطرق  منهجية  في  المدرب  وتأهيل 

المستجدات  ومناقشة  وعرض  الالعبين، 
بين  اللعبة  فنيات  على  تطرأ  التي  الجديدة 
األداء  الحين واآلخر، بما ينعكس على تطور 

الفني لالعبين.

دبي  ــ وام:
 

نادي  إدارة  مجلس  أشاد 
خالل  الهمم،  ألصحاب  دبي 
ثاني  برئاسة  اجتماعه، 
باإلنجازات  بالرقاد،  جمعة 
والثقافية  الرياضية 
تحققت  التي  والمجتمعية 

خالل عام 2022.
عام  خالل  النادي  حقق  فقد 
األلقاب  من  عددا   ،2022
ومحلياً  دولياً  والميداليات 
ملونة  ميدالية   77 منها 
فضية  و21  ذهبية   29(
 28 في  برونزية(  و27 
جانب  إلى  دولية  بطولة 
ذهبية   65( ميدالية   143
برونزية(  و32  فضية  و46 
في 48 بطولة محلية. وعبر 
عن  النادي  إدارة  مجلس 
تطلعه لتعزيز هذه النجاحات 
خالل  اإلنجازات  من  بمزيد 

.2023
وعلى الصعيد التنظيمي، نظم 
بطولة   2022 خالل  النادي 
والسهم، التي  للقوس  العالم 
األرقام  حيث  من  األكبر  تعد 
 3 على  عالوة  والنتائج، 
»فزاع«  لدولية  بطوالت 
والريشة  القوى  ألعاب  في 

الطائرة ورفعات القوة.
الثقافية  األنشطة  وفي 
 269 شارك  والمجتمعية، 
فعالية   158 في  منتسبا 
أقيم  الذي  الصيفي،  للنشاط 
القمم  »إلى  شعار  تحت 

وقدم  الهمم«،  أصحاب  يا 
الهمم  »أصحاب  من   63
لوحة  الوعد« وهو  »أوبريت 
»القيادة  دعم  جسدت  فنية 

الرشيدة« لهذه الفئة.
في  متسابقا   463 وشارك 
الكريم، التي  القرآن  مسابقة 
الشيخة  رعاية  تحت  أقيمت 
جمعة  بن  أحمد  بنت  روضة 
له  المغفور  حرم  مكتوم  آل 
آل  راشد  بن  حمدان  الشيخ 
المهرجان  واشتمل  مكتوم، 
فعالية   47 على  الرمضاني 
ومجتمعية  وثقافية  رياضية 

بتواجد 350 زائرا يوميا.
النادي  احتفال  اشتمل  كما 

على  االتحاد  عيد  بيوم 
 77 بمشاركة  فعالية   16
من  أكثر  بحضور  متطوعا 

ألف زائر بالقرية العالمية.
االجتماعي،  الجانب  وفي 
عالج  في  النادي  ساهم 
من 390 حالة  أكثر  وتأهيل 
الصندوق  مبادرة  ضمن 
مع  بالتعاون  االجتماعي 
في  الداعمين  النادي  شركاء 

هذا المجال.
بالرقاد  جمعة  ثاني  وأعرب 
الكبير  بالدعم  اعتزازه  عن 
»أصحاب  به  يحظى  الذي 
»القيادة  من  الهمم« 
المجاالت  كل  في  الرشيدة« 

اإليجابي  المردود  له  كان  ما 
على مسيرتهم.

إلى  الشكر  بالرقاد  ووجه 
أحمد  بنت  روضة  الشيخة 
على  مكتوم  آل  جمعة  بن 
القرآن  لمسابقة  رعايتها 
العامة  الهيئة  وإلى  الكريم 
دبي  ومجلس  للرياضة 
النجاح  وشركاء  الرياضي 
ومحلية  حكومية  دوائر  من 
والقطاع الخاص وهيئة دبي 
أسهم  ما  والفنون،  للثقافة 
أنشطة  دعم  في  كبير  بشكل 
والمجتمعية  الثقافية  النادي 
التي  المميزة  والنتائج 

تحققت في عام 2022.

اإنجازات  تزين  محلية   143 و  دولية  ميدالية   77
»دبي لأ�سحاب الهمم« في 2022

اإلى  ال�سناني  اإعارة  يحول  الو�سل 
تعاقد حتى 2027
السناني،  خالد  مع  التعاقد  الوصل،  نادي  أعلن 
عام 2027، بعدما  حتى  الفريق  مرمى  حارس 
مع  الجاري  الموسم  من  األول  النصف  لعب 
نادي  من  قادما  اإلعارة  سبيل  على  الفريق 

الظفرة.
للحارس،  الدولية  البطاقة  بشراء  الوصل  وقام 
أثبت  بعدما  كامل،  عقد  إلى  اإلعارة  وتحويل 
الوصل  مرمى  عن  بالدفاع  جدارته  السناني، 

الفترة الماضية من الموسم الجاري.
في  الوصل  مرمى  حراسة  السناني، في  وتميز 
ونجح  الموسم،  هذا  للمحترفين  أدنوك  دوري 

في 12 مباراة،  عن "عرين" الفريق  الدفاع  في 
واحتل المركز الخامس بين أفضل حراس مرمى 
على  خطرة  كرة  ل35  بتصديه  المسابقة،  في 

مرماه.
وشارك الحارس، في 1080 دقيقة مع الوصل، 
أي  على  يحصل  ولم  مباراة،   12 على  موزعة 

بطاقات ملونة.
التي  المهمة  العناصر  أحد  السناني  ويعتبر 
السادس  المركز  احتالل  في  الفريق  ساعدت 
 4 وبفارق  نقطة،   22 برصيد  الدوري  بترتيب 

نقاط فقط عن الشارقة المتصدر.



 اأبوظبي-الوحدة:

تســتضيف الصالــة الرياضيــة بخورفــكان )مراكز 
الناشــئة(، يوم غد الســبت بطولة اإلمــارات للرباعم 
برعاية  لعــام 2023 املقامــة  للجــودو  والناشــئني 
ســعادة محمــد بن ثعلــوب الدرعي رئيــس االتحاد، 
تشهد  الريايض، والتي  الشــارقة  مجلس  مع  بالتعاون 
مشــاركة قياســية يبلغ عددها حوايل 200 العب من 
الرباعم والناشــئني للجودو من 10 اندية ممثله  فئتي 
الريايض، الشارقة  الظفرة، النرص، الشــارقة  اندية  يف 
للدفــاع عن النفس، خورفكان، اتحــاد كلباء، الفجرية 
مرترنا،  اوليمبس، اكاديمية  القتالية، اكاديمية  للفنون 

واكاديمية نوجريا.
وقد أكملت اللجنــة الفنية باالتحاد كافة الرتتيبات مع 
لالئحة  للمشــاركة وفقا  التســجيل  باب  اغالق  موعد 
بداية  الواحد  اليوم  بنظــام  اقامتها  التي حددت  الفنية 
التاسعة والنصف من  التمهيدية عند الســاعة  باألدوار 
صباح يوم غد السبت 21/1، وبعدها منافسات األدوار 
األوائل  الفائزين  لتكريم  التتويج  مراســم  النهائية، ثم 

عىل مستوى الرباعم والناشئني يف ختام البطولة.
الدرعي رئيس االتحاد  وعرب ســعادة محمد بن ثعلوب 
عن شكره وتقديره إلدارة مراكز الناشئة بالشارقة عىل 
التي يحرص االتحاد عىل  العمرية  استضافتهم للبطولة 
الواعدة يف كل  تنظيمها سنويا، بهدف اكتشاف املواهب 
بدورها تستعد  الوطنية، التي  موسم، دعماً للمنتخبات 
للمشــاركة يف عده بطوالت عربية وخليجية واسيوية 
من خالل متابعة الجهاز الفني ملنتخبات الفئات السنية 
الجديدة  الواعدة  املواهب  رصد  بهدف  للجودو  الصغرية 
التي يمكن ان تسهم يف دعم منتخبات الجودو ..وشكر 
تلك  وانجاح  استضافة  يف  أســهمت  التي  الجهات  كافة 

البطولة.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة19 الجمعة ٢٠ يناير ٢٠٢٣ ــ العـدد ١٥٢٥٠الريا�سة

غداً ..  خورفكان ت�ضت�ضيف بطولة 
الإمارات للجودو

اأبوظبي - الوحدة:

القابضة  اإلمــارات  فريــق  أعلــن   
عن  الهوائيــة  للدراجــات   )ADQ(
للســيدات  قاري  أول فريق  تشــكيل 
يف دولــة اإلمارات العربيــة املتحدة، 
اإلمــارات  اتحــاد  مــع  بالتعــاون 
الجديد  الفريق  للدراجات. سيشــارك 
القابضــة  اإلمــارات  فريــق  مــع 
ســباقات  أهم  من  عدد  )ADQ(، يف 
عىل  للســيدات  الدراجــات  ركــوب 
مســتوى العالم. كما سيعمل الفريق 
الجديد، فور تكوينه، عىل بناء وتعزيز 
قدرات ركــوب الدراجات يف اإلمارات 
اإلمارات  فريــق  وقــام  وخارجها. 
الفريق  القابضــة ADQ بتســجيل 
الجديــد يف االتحاد الــدويل للدراجات 
قاّري تحت مســمى ‘الفريق  كفريق 
اإلماراتي لناشــئات ركوب الدراجات 

الهوائية‘.
قال  القاّري  الفريق  تشــكيل  وحول 
ســعادة منصور جمعــه بوعصيبه، 
للدراجات:  اإلمــارات  اتحــاد  رئيس 
“نحن فخورون للغاية بتشــكيل أول 
فريق قاّري نســائي إماراتي لركوب 
لحظة  ونعتربها  الهوائية،  الدراجات 
مفصليــة يف تطور هــذه الرياضة يف 
اإلمارات، وفرصة لدعم نمو رياضتنا 
أنحاء الدولة وبني  الرائعة يف جميــع 
الســيدات، ويحدونــا األمل أن يقوم 
ركوب  لناشــئات  اإلماراتي  ‘الفريق 
من  املزيد  الهوائية‘ بتقديم  الدراجات 
التمكــني والدعم للمــرأة اإلماراتية، 
وأن يعــد الجيل القادم من محرتفات 

إماراتيات عامليات املستوى”.
قائدة  مونــكادا،  ميليســا  وقالــت 
 :)ADQ( القابضة  اإلمــارات  فريق 
“يأتــي تشــكيل أول فريــق وطني 
للســيدات  الهوائية  للدراجات  قاّري 
اإلمارات  فريق  يف  التزامنا  عىل  تأكيًدا 
للدراجــات   )ADQ( القابضــة 
مجتمعي  تأثــري  بإحداث  الهوائيــة 
اإلماراتيات  السيدات  قاعدة  وتوسيع 

رياضة  يمارســن  الالئي  املوهوبات 
ركــوب الدراجــات الهوائيــة وبناء 

قدراتهن”.
اإلنجاز  لهذا  وأضافت: “ كلنا حماس 
يف رحلتنا، وســنعمل بكل جد عىل أن 
مهنية  مسارات  الجديد  الفريق  يفتح 
يسعني  الالتي  اإلماراتيات  للســيدات 
الحــرتاف رياضة ركــوب الدراجات 
الوطني  املســتوى  الهوائيــة. وعىل 
ســنعمل عــىل اســتقطاب وتطوير 
ليصبحن  وتدريبهن  املواهب  ورعاية 
بطــالت عالــم يف املســتقبل يف هذه 

الرياضة املمتعة”.
الجديد؛  القــاّري  الفريق  إطــار  ويف 
القابضة  اإلمــارات  فريق  ســيقدم 
)ADQ( للدراجات الهوائية للسيدات 
احرتافية  وعقــوًدا  تدريبية  فرًصــا 

القــاّري، وقد قام  الفريق  لالعبــات 
بالفعــل مبدئًيــا برعايــة عضوتني 
متميزتني تلعبان ضمن الفريق الجديد. 
فريق  سيمنحه  الذي  الدعم  ويتضمن 
اإلمارات القابضة )ADQ( للدراجات 
أيًضا  الجديدتني  الهوائية للعضوتــني 
األداء  عــىل  تدريب  أفضــل  تقديــم 
الفردي، والتدريب الخاضع لإلرشاف، 
النفيس والجسدي، وبرامج  واإلرشاد 
التعلم من تجارب  الســباق، وفرصة 
الجولة  املتنافســة يف سباقات  الفرق 

العاملية.
كالمها  مونكادا  ميليســا  واختتمت 
قائلــة: “كلنــا ثقة من أن تشــكيل 
الدولة  يف  للســيدات  قاّري  فريق  أول 
عىل  أخريــات  إمارتيــات  ســيحفز 
الهوائية  الدراجات  ركوب  ممارســة 

مــن مختلف الرشائح واملســتويات، 
هذه  لصالح  تغيريات  ســيحدث  كما 
الرياضــة، وســيدعم توجــه قيادة 
نقوده  الــذي  النســائية  الدراجــات 
يف اإلمــارات، وأود التوجه بالشــكر 
 Myلرشكائنــا مجموعة كولناجو و
الدائم  دعمهــم  whoosh عــىل 

الذي جعل هذا الحلم حقيقة”.
يعــد أول فريــق قاّري للســيدات يف 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة بمثابة 
إضافة جديــدة قّيمة لرياضة ركوب 
الدولة، سيعزز  يف  الهوائية  الدراجات 
رئييس  كرشيك  اإلمــارات  مكانة  من 
يف تطوير ركــوب الدراجات الهوائية 
انتشار  من  ســيرّسع  للسيدات، كما 
هذه الرياضة بني النســاء من جميع 

األعمار.

دبي-الوحدة:

يف  املالعب  مختلــف  عىل  تتواصل 
الرابعة  النســخة  منافسات  دبي 
العمالية”  الرياضية  “الدورة  من 
يشــارك  التي  نوعها  مــن  األكرب 
فيهــا أكثر من 20 ألف عامل من 
مختلف الرشكات يف دبي، وينظمها 
بالتعاون  الريــايض  دبي  مجلس 
العمال  الدائمة لشؤون  اللجنة  مع 
االســرتاتيجيني  والرشكاء  بدبي، 
دبي، تحت  دبي، وبلديــة  رشطة 
هدفنــا”،  “إســعادهم  شــعار 
وتستمر حتى 31 مارس 2023، 
وتقام منافســاتها يف عدة مواقع 
 10 وتتضمن  بدبــي،  مختلفــة 
القدم،  هــي: كرة  رياضية  ألعاب 
الطائرة، الريشة  السلة، كرة  كرة 
الذراعني،  مصارعــة  الطائــرة، 
الكريكت،  الحبــل،  شــد  اليوغا، 

سباق الطريق، والسباحة.
الســاعة 2:00 ظهر  يف  وتنطلق 
األحد 22 يناير 2023 منافسات 
التي  الذراعني  مصارعــة  بطولة 
أكثر من 100 العب  فيها  يشارك 
دلسكو  مالعب  عىل  يتنافســون 

أرينا يف منقطة القوز.
وشــهدت منافســات بطولة شد 
بمشــاركة  كبرًيا  نجاًحا  الحبــل 
430 العًبــا مثلوا 43 فريًقا من 
30 رشكة، حيث فاز فريق ديزرت 
جروب باملركــز األول، تاله فريق 
الثاني، وحل  املركــز  يف  إيمريــل 
الثالث،  املركز  يف  النابــودة  فريق 

البطولة وسط  منافسات  وأقيمت 
يف  كثيفــة  جماهرييــة  متابعــة 
من 8  الفرتة  خالل  القوز  حديقة 
إىل 15 ينايــر، ويف ختام الفعالية 
وامليداليات  الكــؤوس  توزيع  تم 
عىل الفائزيــن باملراكز األوىل كما 
تم توزيع هدايا وجوائز للجماهري 
البطولــة، وقــام  يف  الحــارضة 
لشكري  الله  عبد  الجوائز  بتوزيع 
الدائمة لشــؤون  اللجنة  أمني رس 
إىل  باإلضافة  دبي  إمارة  يف  العمال 

ممثل مجلس دبي الريايض.
يوم 5  اليوغــا  فعاليات  وتقــام 
فربايــر يف منشــآت دي بي ورلد 
عــي، وتنطلق  جبــل  بمنطقــة 
بطولة الكبادي بتاريخ 12 فرباير 
القرهود، ومنافســات  يف منطقة 

السلة يوم 19 فرباير  بطولة كرة 
بمنطقة  دلسكو  مالعب  يف  وتقام 
يوم 26  حتــى  وتســتمر  القوز 
الكريكت  بطولة  وتنطلق  فرباير، 
الثانيــة يوم 9 مــارس يف ملعب 
نــزل للكريكت بمينــاء جبل عي 
23 مارس،  يوم  حتى  وتســتمر 
السباحة  بطولة  منافسات  وتقام 
يوم 15 مارس يف نادي بلدية دبي 

بمنطقة الجداف،.
الرياضية  الدورة  وتقام منافسات 
العمالية يوم األحد من كل أسبوع 
يف 6 مواقع هي: جبل عي، القوز، 
العاملية،  دبــي  موانئ  الجــداف، 
دتكو، ودلســكو، وتقــام الدورة 
برعايــة دي بــي وورلــد ودبي 
والند  ودلسكو،  ودتكو،  القابضة 

مارك، وورلد سيكيورتي، وجائزة 
تقدير.

من  الريايض  دبي  مجلس  ويهدف 
العمالية  الرياضية  الدورة  تنظيم 
للعاملــني  الفرصــة  إتاحــة  إىل 
لياقتهم  مستوى  لرفع  بالرشكات 
بني  فاعلة  وإرساء رشاكة  البدنية 
والخاصة  الحكومية  املؤسســات 
التواصل  من خالل توفــري فرص 
ظروف  تحســني  جانب  إىل  بينهم 
اإلنتاجية  رفــع  أجل  العمل مــن 
وشــغل أوقات فراغهم بممارسة 
البدنــي،  والنشــاط  الرياضــة 
ومشــاركتهم يف أجــواء مليئــة 
بما يحقق  والرتفيــه  باملنافســة 
بنــاء مجتمع  يف  املجلــس  رؤية 

ريايض متميز وسعيد.

فريق الإمارات القاب�سة ADQ يعلن عن ت�س��كيل 
اأول فريق قاري لل�سيدات 

توا�سل مناف�سات الدورة الريا�سية العمالية 
الأكبر على الإطالق

أبوظبي ــ الوحدة: 
الرياضية  باملــز  رشكــة  أعلنت 
الرائــدة   ،)ADX:PALMs(
عامليــاً يف تخصص مجــال إدارة 
لتدريب  رشكة  الرياضة، وأكــرب 
العالم،  يف  الجوجيتســو  رياضة 
وإحدى الرشكات التابعة للرشكة 
 ،)ADX:IhC(القابضة العاملية 
املالية املحققة  اليوم عن نتائجها 
خــالل الربــع األخري من ســنة 
يف 31 ديســمرب  2022 املنتهي 
2022، محققًة زيادًة يف أرباحها 
بنســبة %45 مقارنًة  السنوية 

بنفس الفرتة من العام السابق.
إىل  اإليجابية  النتائج  وُتعزى هذه 
تخطــي القيمة اإلجمالية لعقود 
الخدمــات الخاصــة بالرشكــة 
الـ 754 مليــون درهم  حاجــز 

العام  تاريخها خالل  ألول مرة يف 
إجمايل  حققــت  حيث  املــايض، 
 2022 خــالل  الرشكة  إيرادات 
نمواً إجمالياً نسبته %12 بواقع 
301 مليــون درهــم مقارنــًة 
بـــ 270.3 مليــون درهم عام 

 .2021
ورّصح فــؤاد درويــش الرئيس 
املنتــدب  والعضــو  التنفيــذي 
الرياضيــة تعليقاً  باملز  لرشكــة 
حققنا  النتائــج، "لقد  هذه  عىل 
هذه النتائج غري املسبوقة بفضل 
النقلة النوعية يف عمليات الرشكة 
خالل عــام 2022 نتيجًة لزيادة 
القيمة اإلجمالية لعقود الخدمات 
املختلفة بني باملز الرياضية وعدٍد 
بواقع  اإلســرتاتيجيني  رشكائها 
%20 مقارنــًة بالعام الســابق 

".2021
تلك  بموجــب  الرشكــة  توفــر 
العقــود أكثر مــن 1000 خبري 
رياضات  يف  متخصــص  ريايض 
واللياقــة  القتاليــة  الفنــون 
من  متنوعة  ومجموعة  البدنيــة 
األخرى  الرياضية  التخصصــات 
عالية  تدريبيــة  برامج  لتنفيــذ 
التخصــص لصالــح رشكائهــا 
كافة  يف  املوزعني  اإلسرتاتيجيني 
الســبعة،  الدولة  أنحــاء إمارات 
وذلــك بفضل انتشــار شــعبية 
والرياضات  الجوجيتسو  رياضة 
القتالية ورواجها عىل مســتوى 
ارتفــاع  إىل  أدى  العالــم، ممــا 
الجماهريي  اإلقبال  مســتويات 
محلياً وإقليمياً  ممارســتها  عىل 

وعاملياً.

بالمز الريا�سية تحقق اأرباحاً قيا�سية لعام 2022

اأبوظبي-الوحدة:

أبوظبي  مهرجــان  فعاليات  ضمن 
فرســان  األول، رحب  للفروســية 
اإلمــارات لقفــز الحواجــز بمائة 
منافسات  أوىل  يف  فارساً وفارســة 
النجمتني،  فئة  من  الدولية  البطولة 
الرئيس  الحدث  مــع  تتزامن  والتي 
بطولــة كأس رئيــس الدولة لقفز 
الخمس  فئــة  الدوليــة  الحواجــز 
برعاية  فعالياتها  وتجــري  نجوم، 
ســمو الشــيخ منصور بن زايد آل 
نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، 
الرئاســة، وينظمها  ديــوان  وزير 
والسباق  للفروسية  اإلمارات  اتحاد 
عرشة، وكأس  الثانية  نســختها  يف 
فروسية  بميادين  تنعقد  التي  األمم 
القفــز يف اإلمارات للمــرة الحادية 
عــرشة، بــإرشاف االتحــاد الدويل 
مجلس  ودعم  وبرعاية  للفروسية، 
الريــايض، رشكة لونجني،  أبوظبي 
راعيــة دوري اإلمــارات لونجــني 
فاطمة  أكاديمية  الحواجــز،  لقفز 
النســائية،  للرياضة  مبــارك  بنت 
كفالور  الرشاع، رشكة  اســطبالت 

الدويل،  الريايض  الفرسان  ومنتجع 
عىل  البطولة  فعاليات  مســتضيف 
ميادينــه الرمليــة للمــرة الثالثة، 
من  الفرتة  خالل  فعالياتها  وتجري 

19 إىل 22 يناير الحايل. 
البطولة 199 فارســاً  يشــارك يف 
خيالً،   )392( بصحبتهم  وفارسة، 
مــن 35 دولة حول العالم، لخوض 
الرئيسة، وكأس  البطولة  منافسات 
الخمــس نجوم،  فئــة  األمــم من 
النجمتني،  وبطولة دولية مــن فئة 
للفرســان من  دولية  ومنافســات 

فئتي )الجونيورز( واألشبال.  
بمنافســة من جولة واحدة برعاية 
الدويل،  الريايض  الفرســان  منتجع 
بلغ  بحواجــز  مســارها  وصمــم 
ارتفاعهــا )130( ســم، انطلقت 
فئة  من  الدولية  البطولــة  فعاليات 
فارساً  مائة  بمشــاركة  النجمتني، 
مركز  وحاز  قســمني،  يف  وفارسة 
الصــدارة يف القســمني، الفــارس 
والجواد  الجنيبي  أحمد  عي  الشاب 
“أوكالهومــا يف دي ال”، والفارس 
الرميثــي والفرس  محمــد شــايف 

“سيباليا”.

انطالقة فعاليات بطولة كاأ���س رئي�س الدولة 
لقفز الحواجز ب�»الفر�سان الريا�سي« 



تبلغ 115  مسنة  إســبانية  امرأة  أضحت 
الجديدة عىل  البرشيــة  عاماً عميدة ســن 
األرجــح، بحســب مــا أعلن مستشــار 
القياســية،  لألرقام  غينيــس  ملوســوعة 
إثــر وفاة حاملة اللقب الســابقة الراهبة 

الفرنسية أندرية عن 118 عاماً.
منذ  موريــرا  برانياس  ماريــا  وتعيــش 
تورا  ديل  ماريا  سانتا  دار  عاماً يف  عرشين 
أولوت يف شمال رشق  للمســنني يف مدينة 
إسبانيا. وقالت الدار إنها ستنظم “احتفاالً 
املقبلة “احتفاال  األيــام  صغرياً” مغلقاً يف 

بهذا الحدث الخاص جداً”.
كبار  شؤون  يف  الرئييس  املستشار  وأوضح 
د.  غينيس، روبرت  موســوعة  يف  الســن 
يونغ، يف رسالة إلكرتونية لوكالة “فرانس 
بــرس” أن نيل موريرا لقب عميدة ســن 

البرشية أمر “مرجح”، لكنه “ليس مؤكداً 
يدير  الذي  يونــغ  اللحظــة”. ولفت  حتى 
أيضا قاعدة بيانات بشأن كبار املعمرين يف 
غروب”  ريرستش  “جريونتولوجي  مركز 
إىل أن منظمة غينيس ستتخذ قراراً رسمياً 
الرسمية ومقابلة  الوثائق  التحقق من  بعد 
التي ولــدت يف الواليات  عائلــة موريــرا 

املتحدة.

الكوميدي  العراقــي  املمثل  تويف 
عــي داخل عن عمر ناهز الـ 66 
عجز  مرض  مع  معاناة  عاماً بعد 
الكىل، حيث أجرى عملية جراحية 
عىل حسابه الخاص يف أحد املشايف 

العراقية.
األشــهر  خالل  داخــل  وعانــى 
األخــرية مــن كثرة الشــائعات 
خرب  ينرش  استهدفته، فمرة  التي 
وفاته، ومرة أخرى تشــري بعض 
الجهــات بأنها هي مــن تكفلت 
يجعله  مما  عالجــه،  بمصاريف 
يظهــر يف فيديوهــات مخترصة 
لتكذيب تلك الشائعات وهو يشعر 

بألم كبري.
ويعــد الراحل من أبــرز املمثلني 
الكوميديني الشــعبيني يف العراق، 

املرسح  خشــبات  عىل  برز  حيث 
التلفزيون،  يف  تألق  البداية، ثم  يف 
الســيما عندما جســد شخصية 
»عذيــب« يف املسلســل امللحمي 
الطــني« من  الشــعبي »بيــت 
تأليف  من  أجزاء، وهو  خمســة 

وإخراج عمران التميمي.
    

نجا رجل تاه يف البحر الكاريبي 
تناول  بعدمــا  يومــاً،  لـ24 
هذه  خالل  فقط  الكاتشــاب 
عنارص  ينقذه  أن  املدة، قبــل 
اإلغاثة يف امليــاه الكولومبية، 
الســلطات  أعلنت  مــا  عــىل 

البحرية يف كولومبيا.
املتحدر  فرنسوا  إلفيس  وقال 
الدومينيكان  جمهوريــة  من 
والبالــغ 47 عاماً، يف مقطع 
البحريــة  نرشتــه  فيديــو 
الكولومبية »لم تكن بحوزتي 
من  عبوة  سوى  مأكوالت  أي 
الثوم  ومســحوق  الكاتشاب 
املرق. فخلطت  من  ومكعبات 
كل هــذه املكونــات مع املاء 
طيلــة 24 يوماً  وتناولتهــا 
لكي أســتطيع البقاء عىل قيد 

الحياة«.
كلمــة  الناجــي  وكتــب 
 )help( »ســاعدوني« 
عــىل زورقــه الرشاعي الذي 
عُثر عليه عــىل متنه عىل بعد 

)حوايل  بحريــاً  ميــالً   120
غرب  شمال  كيلومرتاً(   220
بويرتو بوليفار يف مقاطعة ال 

غواخريا يف شمال البالد.
وقال فرنسوا »رصدت طائرة 
السماء بتاريخ 15 كانون  يف 
الثاني/يناير، وبدأت يف إرسال 
إشارات لها من خالل انعكاس 
أشعة الشمس عىل مرآة كانت 
رأيتها  وعندمــا  بحوزتــي، 
أّن َمن  أدركــت  تمــّر مرتني 

وحرض  رأوني«.  داخلهــا  يف 
الكولومبية  البحريــة  عنارص 
إحدى  بمساعدة  إلنقاذه  فوراً 

السفن التجارية.
للبحريــة  بيــان  وأشــار 
الكولومبية إىل أّن الرجل املقيم 
تاه  الدومينيكان  جمهورية  يف 
بتصليح  يقوم  وهو  البحر  يف 
مركــب رشاعــي أمــام أحد 
ســانت- جزيرة  يف  املوانــئ 

رشق  شــمال  الواقعة  مارتن 

ســوء  األنتيل، بســبب  جزر 
األحوال الجوية يف ذلك اليوم.

الذي  »الرجــل  أّن  وأضــاف 
ال يعرف شــيئاً عــن املالحة 
البحريــة، ُفقد وتاه يف البحر، 
مع  التعامل  يف  جهوده  وباءت 

املركب ومعداته بالفشل«.
عدة  مرات  فرنســوا  وحاول 
إال  الطوارئ  بهيئــة  االتصال 
أّنــه لم يفلح يف ذلك بســبب 

الضعف يف شبكة االتصاالت.
وقال الرجل »ما كان بوسعي 
الجلوس  شيئاً سوى  أفعل  أن 
واالنتظــار... 24 يوماً بعيداً 
عن اليابســة وبمفــردي. لم 
عّي فعله  ما  حتى  أعرف  أكن 
موجود.  أنا  نقطــة  أي  يف  أو 
وفقدت  صعبــاً  األمــر  كان 
األمل أحيانــاً فيما كنت أفّكر 

يف عائلتي«.
وأُحيل الرجل إىل دائرة الهجرة 
إىل  عودته  لتنظيم  الكولومبية 

جمهورية الدومينيكان.

فوجئ أهل الطفلة آنيا بمرضها، بعد أيام من معاناتها مع القيء 
املتكرر، ليتبني فيما بعد إصابتها باالكتئاب.

بانتظام عندما  آنيا، أن طفلتهــا بدأت تتقيأ  وقالت والدة 
كانــت يف الصف الثاني، مضيفة أنها لم يكن لديها حمى 
النوم  وال أعراض أخرى، والتقيــؤ غالبا ما يحدث قبل 

مبارشة.
وتابعت األم تروي املعاناة:

عندمــا أخذتها للطبيب، أرجأ الحالــة لرغبة األطفال يف 
الهروب من النوم بوقــت باكر، وهذا ما دفعني لطمأنتها 

باختيار موعد النوم املناسب لها.

ومع ذلك، اســتمر القــيء وأصبح حدثا يوميــا، ومع مرور 
األسابيع، بدأت يف التقيؤ حتى صباحا. ومع تصاعد القيء 
بشكل يومي، اقرتحت غرفة الطوارئ يف املستشفى أن 

نتوجه لطبيب مختص بالجهاز الهضمي.
طلب الطبيب صورة بالرنني املغناطييس واكتشفت 
أنهــا مصابة بمرض الجزر املعدي املريئي، وهو يف 
األســاس شكل حاد من أشــكال ارتجاع الحمض 

املوجود يف املعدة.
خرجنــا من عند الطبيب مع بعــض األدوية، وحمية 

غذائية مناسبة للحالة.

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

أصدرت الســلطات الربيطانية، تحذيرا للربيطانيني الذين يعانون 
من مرض الســكري مــع انخفاض درجات الحــرارة يف اململكة 
املتحدة. وشوهد التجمد يف أجزاء كثرية من اململكة املتحدة، حيث 
أصدرت وكالة األمن الصحي تنبيها من املســتوى الثالث لظروف 

الطقس البارد.
النصائح حول  الربيطانية، بعــض  الخريية  املؤسســة  وأصدرت 

كيفية تعامل األشخاص املصابني بالسكري يف الطقس البارد.
وقــال دوغالس توينفور، رئيس قســم الرعايــة بمركز ملرض 
الســكري يف اململكة املتحدة: “من املهم حقــا أن تظل دافئا، ألن 
الربد يمكن أن يزيد من خطر اإلصابة بالنوبات القلبية والسكتات 
الدماغية، ومرض الســكري يجعل الناس أكثر عرضة لخطر هذه 

املضاعفات”.

تعد القهــوة من بني املرشوبات األكثر شــعبية يف العالم، لكن الناس 
يحتســونها بطرق مختلفة، إذ ثمة من يفضلها ســوداء دون إضافة 
يشء حتى تعينه عىل اليقظة والرتكيز، فيما يفضل آخرون أن يضيفوا 
ما يجعلها لذيذة ومستســاغة بالنســبة إليهــم، كأن يكون الفنجان 

مصحوبا بالحليب.
وطاملا أثري جدل صحي حول تأثري إضافة الحليب عىل الصحة، ملعرفة 

ما إذا كان يعود بالنفع، أم إنه يجعل فنجان القهوة غري ذي فائدة.
وتشــري التقديرات إىل ســكان العالم يرشبون ما معدله 2.25 مليار 
كوب من القهوة، بشــكل يومــي، بينما يصل اســتهالك األمريكيني 

بمفردهم إىل 400 مليون كوب قهوة يف اليوم.
إىل  الحليب تؤدي  وبحسب موقع “نيوتريشــن فاكتس”، فإن إضافة 
تراجع عنارص مضادة لألكســدة يف مــرشوب القهوة، يف حني أن تلك 

املكونات مفيدة للصحة.
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فاكس: 065541166
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ما أفضل طريقة صحية لشرب القهوة؟.. 
مع حليب أو بدونه

الطقس البارد »عدو« مرضى السكري.. 
نصائح تجنبهم الخطر

وفاة الممثل العراقي علي داخل

أم تروي معاناة ابنتها.. بدأت بقيء متكرر لتكتشف سببًا غريبًا

يف  قانوني  نــزاع  أطول   انتهــى 
حتى  يكن  قاٍض لم  يد  الهند، عىل 
يف  القضية  بــدأت  حــني  ُولد  قد 
املحاكم قبــل أكثر من 70 عاماً، 
 The بحســب ما قالت صحيفة

Times الربيطانية، أمس.
رفعها  التي  القضية  واســتمرت 
جداً  طويلة  فرتة  بريهامبور  بنك 
حتى إن البعض شــبهها بملحمة 
الخيالية  القانونية  ديكنز  تشارلز 
جارنديس” يف  ضــد  “جارنديس 
 ،Bleak house روايــة 
تفاصيل  كثرياً مــن  أن  لدرجــة 
القضية التي نظرت فيها املحكمة 
أن مات  بعد  قد أصبحت مشوشة 

كثرٌي من أطرافها.
دعوى  البدايــة  يف  البنــك  ورفع 
عام  تسدد  لم  قروض  الســرتداد 
1951، أي بعد أربع سنوات فقط 
بريطانيا،  عن  الهند  استقالل  من 
مضادة  دعوى  املدينون  قدم  فيما 
يطعنــون من خاللهــا يف مزاعم 
البنــك ضدهم، ثم غرقت القضية 

القانونية  والحجج  التأجيالت  يف 
لعقود.

وعــام 2006، تمــت تصفيــة 
بأن هذا  القــايض  البنــك وحكم 
ينهــي القضية، لكــن حكمه لم 
يعني  النظام، وهــذا  يف  يســجل 
أن القرار ظــل معلقاً، حتى وّقع 
القــايض براكاش رشيفاســتافا 
األسبوع  الحكم  )61 عاماً(، عىل 

املايض، وأغلقت القضية رسمياً.

الهند  يف  املحاكــم  نظــام  ويضم 
نحو 50 مليــون قضية مؤجلة، 
بريهامبور  بنك  قضية  لكّن طول 
قــد تتفوق عليــه قضايا أخرى. 
إذ تنظــر محكمــة يف قضيتــني 
معلقتــني أخريني تعــودان أيضاً 
عــام 1952، وفقاً لصحيفة  إىل 
فيمــا   ،Times of india
تنظــر محكمة أخــرى يف قضايا 

تعود إىل عام 1956.

50 مليون قضية معلقة أمام المحاكم الهندية.. 
قاٍض يبّت في نزاع بدأ قبل 72 عامًا

املضاد  اللقــاح  باحثون،أن  أعلــن 
لفــريوس اإليــدز، الوحيــد الذي 
يعمل العلمــاء عىل تطويره حاليا، 
قد فشــل يف مرحلــة متأخرة من 

التجارب.
ويوجــه اإلعــالن رضبــة كبرية 
لجهــود الســيطرة عــىل املرض، 
كما يضيف حلقة إىل سلســلة من 
املحاوالت الفاشلة عىل مدار عقود.

لقــاح  عــىل  التجــارب  وكانــت 
“موزايكــو” نتــاج رشاكــة بني 
والخــاص، بما  العام  القطاعــني 
املتحدة  الواليات  حكومــة  ذلك  يف 
ورشكة األدوية األمريكية العمالقة 

“يانسن”.
وأجريت التجارب عىل نحو 3900 
رجــل معرضون لخطــر اإلصابة 
املكتســبة  املناعة  نقص  بمــرض 

)اإليدز(، ولم يــر العلماء أي دليل 
اللقاح فعال، فقرروا وقف  أن  عىل 

الدراسة.
فاوتــي،  أنتونــي  ترصيحــات 
الوطني  للمعهد  الســابق  الرئيس 
للحساسية واألمراض املعدية الذي 

كان رشيكا أساسيا يف التجارب:
اللقاح، حســب  فشــل  عن  وقال 
شبكة “إن  نقلتها  التي  ترصيحاته 
األمريكية:  يس” اإلخباريــة  بــي 

“من الواضح أنه مخيب لآلمال”.
من  الكثري  أضاف: “هناك  ذلك  مع 
إىل  إشارة  األخرى”، يف  األســاليب 
أنها  يرى  املرض  عن  أخرى  أبحاث 

واعدة.
واســتطرد فاوتي: “ال أعتقد أنه 
يجب التخــي عن البحث عن لقاح 

لفريوس نقص املناعة املكتسبة”.

ضربة موجعة لجهود مكافحة اإليدز.. »اللقاح الوحيد« غير فعالضربة موجعة لجهود مكافحة اإليدز.. »اللقاح الوحيد« غير فعال

بعد رحيل أكبر معمرة في العالم.. غينيس تكشف 
»وريثة اللقب«

 من املعروف أن األشــعة فوق 
البنفســجية تســبب رسطان 
النووي،  الحمض  وتتلف  الجلد 
القليل  إجــراء  تــم  ذلك  ومع 
عىل  الســالمة  أبحاث  من  جدا 
املصابيح املســتخدمة بأجهزة 
يف  طــالء األظافــر  تجفيــف 

صالونات التجميل.
وكشفت دراسة جديدة أجراها 
كاليفورنيا  جامعة  يف  باحثون 
بيتسربغ  وجامعة  دييغو  سان 
أدلة  عن  املتحــدة  الواليات  يف 
الذي قد يســببه  الــرضر  عىل 
يف  املستخدم  اإلشــعاع  مصدر 

تلك األجهزة عىل أيدينا.
املوجــودة يف  اللمبــة  أشــعة 
الجلد  تخــرتق  الطالء  مجفف 
بســهولة وتتسبب بنتائج غري 

معروفة.
لودميل  الرئييس  املؤلف  ويقول 
هناك  يكن  “لم  ألكساندروف: 
هذه  تفعله  ملا  جزيئي  فهم  أي 
البرشية،  بالخاليــا  األجهــزة 
أن  إىل  التجربة  نتائج  وتشــري 
البنفسجية  فوق  ضوء األشعة 
املنبعث مــن مصابيح تجفيف 
األظافر يمكن أن يتلف الحمض 

النووي لخاليا اإلنسان”.

تحذير للنساء.. أجهزة بصالونات التجميل تعرضك 
لخطر السرطان

التقط غــواص ياباني لقطات نــادرة لحبار عمالق، 
يتجاوز طوله املرتين، قبالة السواحل الغربية لليابان.

الياباني يوســوكي تاناكا، حباراً  الغــواص  وصادف 
عمالقاً طوله حوايل مرتين ونصف، خالل الغوص مع 

زوجته يف، والتقط له لقطات نادرة.
ويبقى من النادر مشــاهدة هذه الكائنات الحية التي 

تعيش يف أعماق البحار، بحسب شبكة يس إن إن.
ويــدرس علماء األحياء جثث وبقايــا هذه الحبارات 
أكرب  البحارون، وكانت  عليهــا  يحصل  التي  العمالقة 
إىل 13  بقايا تم اكتشــافها، تخص حبار يصل طوله 

مرتا.

صورة نادرة لكائن بحري عمالق 
في سواحل اليابان
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