
اأبوظبي-وام:

بن  محمد  الشيخ  الســمو  صاحب   أعلن 
الدولة “حفظه  رئيــس  نهيان  آل  زايــد 
االســتدامة " في  الله” .. 2023 "عام 

دولة اإلمارات العربية المتحدة.
ويهدف " عام االســتدامة " الذي انطلق 
تحت شــعار "اليوم للغد " ــ من خالل 

مبادراته وفعالياته وأنشــطته المتنوعة 
ــ إلى تســليط الضوء علــى تراث دولة 
الممارســات  مجال  في  الغني  اإلمارات 
المغفور  المؤسس  عهد  المستدامة، منذ 
له الشــيخ زايــد بن ســلطان آل نهيان 

الله ثراه".. "طيب 

مو�سكو-)د ب اأ(:

منشأت  بنشر  الروســية  الســلطات   قامت 
خاصــة بمنظومــات الدفــاع الجــوي في 
العاصمة موســكو وحولها، في أعقاب عدة 
وسط  استهدفت  مســيرة  بطائرات  هجمات 

البالد.
وسائل  على  صورا  المحليون  السكان  ونشر 
أنظمة  ترفع  االجتماعــي، لرافعات  التواصل 
»بانتســير« إلى أســطح المنازل في وسط 
نصبها  تم  دفاعات  إلى  موســكو، باإلضافة 
الغربية، بالقــرب من المقر  فــي الضواحي 
بوتين،  فالديمير  الروســي  للرئيس  الرسمي 

وفقا لوكالة بلومبرج لألنباء.
وتعــذر التحقق من هــذه الصور من مصدر 

مستقل.

مقدي�سو-)د ب اأ(:

أن ما ال يقل عن   ذكرت مصــادر حكومية صوماليــة 
يقرب مــن 100 مقاتل  ســبعة جنود صوماليين وما 
من حركة الشــباب الصوماليــة اإلرهابية لقوا حتفهم 
في هجوم على قاعدة عســكرية في منطقة جالجودود 
إن  الجمعة  يــوم  الحكومة  الصومال. وقالــت  وســط 
أن  انتحاريان خطيران مضيفة  الهجوم سبقه هجومان 

المنطقة عادت اآلن تحت السيطرة العسكرية.
من جهتها، أعلنت حركة الشباب اإلسالمية عبر وسائل 
العشــرات من  قتلت  أنها  لها  التابعة  الدعائيــة  اإلعالم 
جنود الحكومة. ولم يتســن حتــى اآلن التأكد من عدد 

الضحايا من مصادر مستقلة.
كان الهدف من الهجوم، بحســب الحكومة، هو مباغتة 
قــوة كومانــدوز صومالية دربتها الواليــات المتحدة، 

تعرف باسم داناب.

الحكومة ال�سومالية: مقتل نحو مئة 
من عنا�سر حركة ال�سباب

رو�سيا تعزز الدفاعات الجوية 
حول مو�سكو
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»»طالع ص 3«« »»طالع ص 3««

اإ�سابة ع�سرات الفل�سطينيين في �سدامات اإطالق نار وانفجارات في �ستوكهولم
بال�سفة الغربية أ(: كوبنهاجن-)د ب 

 تــم اإلبالغ صبــاح الجمعة عن وقوع إطالق نــار وانفجار في 
العاصمة الســويدية ستوكهولم، حيث تشهد البالد موجة جديدة 
من أعمال عنف عقب تصاعد جرائم السالح الدامية العام الماضي.

بالعاصمة دون  النائية  استهداف شقة في منطقة فارســتا  وتم 
الثانية على التوالى . إصابة أحد وذلك لليلة 

وقبل ذلك بســاعات قليلة، انفجرت عبوة ناســفة في بئر سلم 
أيضا في جنوب ستوكهولم. ووفقا لصحيفة  في أرستا، الواقعة 
العثور على بقايا قنبلة يدوية. ولم يتم اإلبالغ  »أفتونبالدت« تم 

عن إصابة أحد في الحادث، كما لم يتم إلقاء القبض على أحد.
التي  العصابات  السويد منذ سنوات عديدة تفشي جرائم  وتكافح 

تجلت مرارا وتكرارا في عمليات إطالق نار وتفجيرات. 

أ(:  أفادت مصادر فلســطينية بإصابة عشــرات  الله-)د ب  رام 
الفلســطينيين غالبيتهم باالختناق يوم الجمعة في صدامات مع 
قوات إســرائيلية ومســتوطنين في مناطق متفرقة من الضفة 
الغربية. وذكرت المصادر أن فلسطينيين اثنين أصيبا بالرصاص 
المعدنــي المغلــف بالمطاط وأربعــة آخرين بالضــرب، خالل 
مواجهات مع قوات إسرائيلية والمستوطنين في قرية جوريش 

شرق نابلس.
الرصاص  أطلقت  اإلســرائيلية  القوات  فإن  المصادر  وبحســب 
المعدني المغلف بالمطاط، ما أدى إلصابة شابين اثنين بالرصاص، 
إضافة إلى تعرض 4 شبان للضرب من قبل المستوطنين بالعصي، 

وتحطيم زجاج 15 مركبة بالحجارة.

اأثينا-)د ب اأ(:

أثينا يــوم الجمعة، إن قــوات األمن   قالت شــرطة 
اليونانية فككت عصابة من المهربين يشــتبه في أن 
أفرادها قاموا بنقل  أكثر من 150 مهاجرا بشكل غير 
منذ  اليونان  إلى  التركية  اليونانية  الحدود  قانوني من 

آب/ أغسطس 2022.
وقالت الشــرطة إن بعض أعضــاء العصابة بلغ بهم 
األمر أن قاموا بطالء شــاحنة باللون األحمر لجعلها 
تبــدو وكأنها ســيارة إطفــاء وأخفــوا المهاجرين 

بداخلها.
وألقت الشــرطة القبض حتى اآلن على سبعة مشتبه 

بانتمائهم لتلك العصابة.
ونشــرت وكالــة األمن صــورا لســيارات العصابة 

باإلضافة إلى مقطع فيديو لسيارة اإلطفاء المزيفة.

اليونــان: تهريــب مهاجريــن داخل 
�سيارة اإطفاء مزيفة

بيروت-)د ب اأ(:

 قطع عدد من النشــطاء الطريــق أمام المجلس 
الجمعة،  يوم  بيروت، بعد ظهر  النيابي في وسط 
تضامنا مع النائبين ملحم خلف ونجاة عون صليبا 
للمطالبة  النيابي  المجلس  في  ليلتهم  باتوا  اللذين 

بفتح دورات متتالية النتخاب رئيس للجمهورية.
والنواب  التغييرييــن  النــواب  من  عــدد  وانضم 
المستقلين إلى النائبين خلف وصليبا، يوم الجمعة، 
أسامة  والنائب  يعقوبيان  بوال  النائبة  بينهم  ومن 

سعد، حيث دخلوا القاعة العامة لمجلس النواب.

اإ�سابة مقاتلين اثنين بالمعار�سة ال�سورية 
اإثر هجوم على قاعدة التنف الأمريكية

بيروت-)د ب اأ(:

 أعلنــت القيــادة العســكرية املركزيــة للقوات 
اســتهدفت  مســرة  طائرات  ثالث  أن  األمريكية 
قاعدة عســكرية أمريكية جنوب رشقي ســوريا 
قرب الحدود مع العراق واألردن، مما أســفر عن 
إصابة مقاتلني اثنني باملعارضة السورية املدعومة 

من أمريكا.
قوات  أن  اإلنرتنت  عــر  بيان  يف  القيادة  وأضافت 
طائرة  لكن  مسرتني،  طائرتني  أسقطت  التحالف 
ثالثــة رضبت قاعــدة التنف، وأنه لــم يصب أي 
جهة  أي  تعلن  ولم  األمريكيــة.  القوات  أفراد  من 

مسؤوليتها عن الهجوم حتى اآلن.
القيادة  وذكــر جو بوتشــينو املتحــدث باســم 
من  الهجمات  »إن   : األمريكية  املركزية  العسكرية 
هذا النوع غر مقبولة، إنها تضع قواتنا ورشكاءنا 
يف دائــرة املخاطر وتعرض مكافحة تنظيم داعش 
للخطر«. وذكر املرصد الســوري لحقوق اإلنسان 
أن ميليشــيات موالية إليران لهــا مواقع جنوب 

رشقي سوريا شنت الهجوم.
وأضاف املرصد الســوري الذي يتخذ من بريطانيا 
أنه تم تســجيل عدة إصابات بني مقاتيل  مقرا له 
القوات  تدربهــم  الذيــن  الســورية،  املعارضــة 
األمريكية وتشــمل مهمتهم بشكل رئييس حماية 

»تتمة ص 88««املنطقة الواقعة بالقرب من قاعدة التنف.

دافو�س-وام:

 وقعت دولة اإلمــارات العربية المتحدة 
االقتصاد  منتــدى  مع  تعــاون  اتفاقية 
العالمي، بشــأن تعزيز تبــادل الخبرات 
والتجــارب بشــأن مؤتمــر األطــراف 
دولــة  تســتضيفه  والــذي   COP28

بتوجيهات  إكســبو  مدينة  في  اإلمارات 
آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 

نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”.
السويدي،  االتفاقية ســعادة ماجد  وقع 
 COP28 التنفيذي المكتــب  عام  مدير 

وبورجي براندي، 
»تتمة ص 88««

قطع الطريق اأمام المجل�س النيابي اللبناني ت�سامنًا 
مع نواب اعت�سموا في المجل�س

باري�س-)د ب اأ(:

 أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل 
الجمعــة، عن  ماكــرون يــوم 
عزمه زيادة اإلنفاق العســكري 

الفرنسي بشكل كبير.
قاعدة  فــي  وأعــرب  ماكرون 
دو  بلديــة مونت  فــي  جويــة 
فرنسا  غربي  جنوب  مارســان 
يــوم الجمعة، عن اعتزامه رفع 
إلى 400 مليار  الجيش  ميزانية 

يــورو )432 مليار دوالر(  في 
غضــون الفترة من عام 2024 

وحتى عام 2030.
الزيادات  جميع  تضمين  تم  وإذا 
تمت  التي  العسكري  المجال  في 
منذ عام 2019 ، فإن هذا يعني 
أن ماكــرون ســيضاعف حجم 
الفرنســي  العســكري  اإلنفاق 
، ممــا يمثل أهم اســتثمار في 
منذ 50 عاما، حســبما  الدفاع 

ماكرون .

اأبوجا-)د ب اأ(:

نيجيريا  في  الســرية  الشرطة   تحقق 
مع محافــظ البنك المركزي، جودوين 
ايمفيلي، بســبب ما يزعم عن تورطه 
ببرامج  صلــة  مالية، لها  جرائــم  في 
في  الدوالرات  بمليــارات  عام  إقراض 

البالد، طبقا إلفادة قضائية.
أن  المصرفي  المدافعــون عن   ويقول 
سياسيين ، يعارضون إصالحات أخيرة 
وراء التحقيق،  العملة، يقفون  بشــأن 

حســب وكالة »بلومبرج« لألنباء يوم 
الجمعة.

 كان تحقيــق أجراه جهاز أمن الدولة، 
استخباراتية  عن »معلومات  أسفر  قد 
موثوق بها ألنشــطة مشــبوهة« من 
أموال  غسل  ذلك  في  ايمفيلي، بما  قبل 
أموال،  واختــالس  اإلرهاب  وتمويــل 
طبقا إلفادة خطية، لم يتم اإلبالغ عنها 
العاصمة،  الجهاز، في  ســابقا، قدمها 
عليها  واطلعت  الماضي  الشهر  أبوجا، 

وكالة »بلومبرج« لألنباء.

القاهرة-)د  ب اأ(:

يوم  الدولي  القاهــرة   اســتقبل مطار 
منذ  صيني  ســياحي  فوج  أول  الجمعة 
بدايــة جائحة كورونا ووصل على متن 
طائرة شــركة " سيشــوان " الصينية 
بيان  احتفالية كبيرة، وفق  إقامة  وسط 
صحفــي صادر عن  وزارتــي الطيران 

المدني والسياحة واآلثار بمصر.
وفــي كلمــة وزيــر الطيــران المدني 

ألقاها  عباس  محمــد  الفريق  المصري 
زكريا  يحيى  المهنــدس  عنــه  باإلنابة 
رئيس الشــركة القابضة مصر للطيران 
خالل المؤتمر الصحفي الذى انعقد على 
هامش االحتفال رحب بالفوج السياحي 
الصيني في بلده الثاني مصر. وأكد على 
في  الصينية  المصريــة  العالقات  عمق 
النقل  المجاالت وبخاصة مجال  مختلف 
من  والصين  مصر  تمتلكــه  لما  الجوي 

حضارتين عريقتين مليئة باإلنجازات.

التحقيق مع محافظ البنك المركزي 
في نيجيريا  

م�سر ت�ستقبل اأول فوج �سياحي �سيني 
منذ بداية كورونا

»تتمة ص 88««

فرن�س��ا تعتزم زيادة الإنفاق الع�س��كري 
اإلى 400 مليار يورو

رئي�س الدولة يعلن رئي�س الدولة يعلن 2023 »عام ال�شتدامة« في الإمارات .. تحت �شعار »اليوم للغد« »عام ال�شتدامة« في الإمارات .. تحت �شعار »اليوم للغد«

الإمارات توقع اتفاقية تعاون مع منتدى القت�ساد العالمي 
COP28 لت�سافر الجهود في تنظيم

٢٠ صفحة / درهامن السـنة الخمسون  

20 Pages/2 DirhamAL WAHDASATURDAY 21 JANRUARY 2023 ــ Issue NO. 15251

15251 1444ه ـ العـدد  28 جمادى اآلخرة  2023 املوافق  21 يناير  مؤرش سوق ديب املايلالسبت  مؤرش سوق أبوظبي املايل

التغير %ال�ســابقالحالي التغير%  ال�ســابقالحالي
 0.03   0.01  10,128.38 10,132.083,352.503,353.11

من�شور بن زايد يوجه بزيادة عدد اأ�شواط مزاينة مهرجان الظفرةمن�شور بن زايد يوجه بزيادة عدد اأ�شواط مزاينة مهرجان الظفرة
اأبوظبي-وام:

الشيخ  السمو  صاحب  رعاية   تحت 
رئيس  نهيــان  آل  زايد  بــن  محمد 
الدولة "حفظه الله" ومتابعة سمو 
الشــيخ حمدان بن زايــد آل نهيان 
الظفرة  منطقة  فــي  الحاكم  ممثل 
.. وجه ســمو الشــيخ منصور بن 
زايد آل نهيــان نائب رئيس مجلس 
الرئاســة  ديوان  وزيــر  الــوزراء 
بإضافة 8 أشواط لمزاينة مهرجان 

الظفرة .
يأتــي ذلــك فــي إطــار االهتمام 
الرشيدة  القيادة  توليه  الذي  الكبير 
اإلبل،  التــراث ودعماً لُمالك  لحفظ 
وتشــجيعهم علــى اقتنــاء أهــم 
الســالالت، وفتح المجال أمام أكبر 
عدد مــن أبناء الدولة ودول مجلس 
التعــاون الخليجي للمشــاركة في 

مهرجان الظفرة.
وقد وجه سموه بإضافة 8 أشواط 
لســن المفاريــد والحقايق، ضمن 

فئتي المحليات والمجاهيم، 

»تتمة ص 88««
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 ¢ù«FQ  ,¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  óªfi  ï«°ûdG  ƒª°ùdG

 ‘ áeGóà°SÓd kÉeÉY 2023 ,zˆG ¬¶ØM{ ádhódG

 äGQOÉÑª∏d  ¥ƒÑ°ùe  ÒZ  kÉªNR  »£©j  äGQÉeE’G

 ‘ á«dhódGh á«ª«∏bE’Gh á«∏ëŸG Oƒ¡÷Gh èeGÈdGh

 äÉÑÑ°ùe á¡LGƒeh ,ñÉæŸG πLCG øe πª©dG ∫É›

 ,»ŸÉ©dG iƒà°ùŸG ≈∏Y »NÉæŸG qÒ¨àdG äÉ«YGóJh

 á«ªæàdG  ≥«≤–h  ,ÖcƒµdG  OQGƒe  ≈∏Y  ®ÉØ◊Gh

 óØæà°ùJ  ’h  OóŒ  »àdG  áfRGƒàŸGh  áeGóà°ùŸG

.á«©«Ñ£dG äGQqó≤ŸG

 ájƒb á©aO »£©j záeGóà°S’G ΩÉY{ ¿CG âaÉ°VCGh

 ó«dƒJ  õjõ©J  äÉ¡LƒJh  ábÉ£dG  ∫qƒ–  IÒ°ùŸ

 ,É¡d  áªYGódG  á«‡C’G  äGQOÉÑŸGh  áØ«¶ædG  ábÉ£dG

 ábÉ£∏d á«dhódG ádÉcƒdG ÉgOƒ≤J »àdG ∂∏J Éª«°S ’

 »ÑXƒHCG ‘ ºFGódG Égô≤e øe zÉæjôjBG{ IOóéàŸG

 ≥«≤–  QÉ°ùe  ≈∏Y  IójóL  á«∏ªY  Iƒ£N  ƒgh

 »NÉæŸG  OÉ«◊G  á«é«JGÎ°SG  ±GógC’  äGQÉeE’G

 ≈∏Y IOÉjôdG  É¡d ¿Éc »àdGh ,2050 ΩÉY ∫ƒ∏ëH

 øëfh .2021 ΩÉY É¡æY ¿ÓYE’ÉH á≤£æŸG iƒà°ùe

 ¢UôM ócDƒJ »àdG záeGóà°S’G ΩÉY{ IQOÉÑÃ õà©f

 »NÉæŸG πª©dG õjõ©J ≈∏Y ádhó∏d Ió«°TôdG IOÉ«≤dG

 á«ŸÉY káª°UÉY äGQÉeE’G π©Lh »ŸÉ©dGh »∏ëŸG

 áªYGódG  áÄ«ÑdG  ÒaƒJh  É¡JGQOÉÑeh  áeGóà°SÓd

 »ŸÉ©dG  »NÉæŸG  ô“Dƒª∏d  IQhO  í‚CG  º«¶æàd

 ±GôWC’G ô“Dƒe ¿GƒæY â– IóëàŸG ·CÓd ™HÉàdG

 ΩÉ©dG Èªaƒf ‘ ádhódG ¬ª¶æJ …òdGh z28Üƒc{

.z2023 …QÉ÷G

:ΩGh-»HO

 èFÉàf  »HO  IQÉeEG  ‘  …QÉ≤©dG  ´É£≤dG  ó¡°T  

 ∫ÉéÃ ≥∏©àj Éª«a ICGôª∏d É«FÉæãà°SG kAGOCGh áq«°SÉ«b

.áqjQÉ≤©dG äGQÉªãà°S’G

 33,419 π«é°ùàH kÉjƒb kGQƒ°†M ICGôŸG âàÑKCG ó≤a

 26,698 É¡µ∏“ ºgQO QÉ«∏e 58^8 áª«≤H kGQÉªãà°SG

 áfQÉ≤e  IÒÑc  IõØb  ∂dòH  ICGôŸG  ≥≤ëàd  ,ICGôeG

 OóY å«M øe %50^8 ¤EG π°üj ƒªæH 2021 ΩÉ©dÉH

 äGQÉªãà°S’G ºéM å«M øe %50^7h ,äGôªãà°ùŸG

.QÉªãà°S’G áª«b å«M øe %53h

 ICGôŸG ácQÉ°ûe ºéM ‘ âaÓdG Qƒ£àdG Gòg »JCÉj

 …ƒ≤dG AGOCÓd kÉÑcGƒe …QÉ≤©dG QÉªãà°S’G ∫É› ‘

 ∫ÓN ΩÉY πµ°ûH ´É£≤∏d ábƒÑ°ùŸG ÒZ èFÉàædGh

 áFÉŸÉH 76^5 ¬àÑ°ùf kGƒ‰ ≥≤M å«M ,2022 ΩÉ©dG

 õLÉM  ¤hC’G  Iôª∏dh  kÉ«£îàe  áª«≤dG  å«M  øe

.ºgQO QÉ«∏e 528 ‹ÉªLEÉH h ºgQO ¿ƒ«∏jôJ ∞°üf

 πeGƒ©∏d  ÒÑµdG  »HÉéjE’G  ôKC’G  èFÉàædG  äô¡XCGh

 ºéMh  áMÉ°ùe  IOÉjR  ≈∏Y  ICGôŸG  äõØM  »àdG

 øeh  …QÉ≤©dG  QÉªãà°S’G  ∫É›  ‘  ÉgóLGƒJ

 ÒaƒJh  Ió«°TôdG  IOÉ«≤dG  ™«é°ûJh  ºYO  É¡ªgCG

 ,É¡JGQÉªãà°SG ájÉªëH á∏«ØµdG äÉfÉª°†∏d IQÉeE’G

 á«à– á«æH øe ´É£≤dG ¬H ™àªàj Ée ÖfÉL ¤EG

 á¡LGƒe  ‘ IÒÑc  áfhôeh  ,ΩGóà°ùe  ƒ‰h  ,ájƒb

 áq«ŸÉ©dGh áq«ª«∏bE’G äÉqjóëàdGh äGÒ¨àŸG äÉ©ÑJ

 ´É£≤dG ‘ ICGôŸG Qƒ°†M »eÉæJ ºé°ùæjh .á£«ëŸG

 äGQÉeE’G ádhOh »HO IQÉeEG  äÉ¡LƒJ ™e …QÉ≤©dG

 IOÉjRh ICGôŸG Úµ“ πeGƒY õjõ©J ƒëf ΩÉY πµ°ûH

 …OÉ°üàb’G ó¡°ûŸG ‘ »HÉéjE’G É¡eÉ¡°SEG áMÉ°ùe

 á∏YÉØdG É¡àcGöTh »°SÉ°SC’G ÉgQhO ï«°SôJh ,πµc

 ,IQÉeEÓd  áMƒª£dG  á«ªæàdG  IÒ°ùe  ‘  IôKDƒŸGh

 ºYój ÉÃh ,Ió«°TôdG IOÉ«≤dG äÉ¡«LƒJh ájDhQ ≥ah

 ¤EG áq«eGôdGD33 zájOÉ°üàb’G »HO IóæLCG{ ±GógCG

 3 ºgCG  øe É¡∏©Lh »HO OÉ°üàbG ºéM áØYÉ°†e

.πÑ≤ŸG ó≤©dG ∫ÓN ⁄É©dG ‘ ájOÉ°üàbG ¿óe

 ≈∏Y …QÉ≤©dG ´É£≤dG ‘ ICGôŸG QhO öüà≤j ⁄h

 É¡àªgÉ°ùe ¤EG k’ƒ°Uh √Gqó©J πH ,Ö°ùëa QÉªãà°S’G

 ∫ÓN  øe  …QÉ≤©dG  ´É£≤dG  Qqƒ£J  ‘  RQÉH  QhóH

 AGƒ°S  ,áqjQÉ≤©dG  ä’ÉéŸG  ∞∏àfl ‘ ÉgQƒ°†M

 øjQƒ£ŸG øª°V ÉgQhO ÈY hCG áq«Ø«XƒdG ™bGƒŸG ÈY

.ÚjQÉ≤©dG AÉ£°SƒdGh

 »HO ‘ ∑ÓeC’Gh »°VGQC’G IôFGO äÉfÉ«H äô¡XCGh

 OóY øe %34^8 áÑ°ùf ≈∏Y äPƒëà°SG ICGôŸG q¿CG

 ájÉ¡æH IQÉeE’G ‘ Ú∏é°ùŸG ÚjQÉ≤©dG AÉ£°SƒdG

 ‘ øªgÉ°S ,ICGôeG 4,519 ‹ÉªLEÉHh ,2022 ΩÉ©dG

.ºgQO ¿ƒ«∏e 696 áª«≤H ájQÉ≤Y äGAGôLEG 8,606

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 »æWƒdG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ¢TÉÑZ ô≤°U ‹É©e ócCG 

 óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¿ÓYEG ¿CG …OÉ–’G

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

 Ωƒ«dG{ QÉ©°T â– áeGóà°SÓd kÉeÉY 2023 ΩÉY

 áeGóà°S’G  ¿CÉH  √ƒª°S  ΩÉªàgG  ó°ùéj  ,zó¨∏d

 ádhódG IOÉjQ ócDƒjh ,äGQÉeE’G ádhO iód ájƒdhCG

 Ò¨àdG  á¡LGƒeh  áÄ«ÑdG  ≈∏Y  ®ÉØ◊G  ‘

 õFÉcôdG  øe  áeGóà°S’G  ó©J  å«M  ,»NÉæŸG

 øª°Vh ,ádhódG §£Nh äÉ«é«JGÎ°S’ á«°SÉ°SC’G

 ‘ ¬ªgÉ°ùª∏d á∏Ñ≤ŸG ΩÉY Ú°ùªî∏d É¡àjDhQ

 π°†aCG  πÑ≤à°ùŸh  ΩGóà°ùe  ƒ‰  ¢Uôa  ÒaƒJ

.áeOÉ≤dG ∫É«LCÓd

 IÒ°ùe ó°ùéj áeGóà°S’G ΩÉY ¿EG ¬«dÉ©e ∫Ébh

 ój ≈∏Y ádhódG ¢ù«°SCÉJ øe AÉ£©dG øe á∏aÉM

 ¿É«¡f ∫BG  ¿É£∏°S øH ójGR ï«°ûdG ¬d QƒØ¨ŸG

 á«ªæàdG ádhódG â©°Vh å«M “√GôK ˆG Ö«W”
 ≈àM É¡JÒ°ùe ‘ á«°SÉ°SCG  Iõ«cQ áeGóà°ùŸG

 áØ«¶ædG  ábÉ£dG  ∫É› ‘ á∏YÉa ádhO âJÉH

 äGQÉeE’G âfÉµa ,á«NÉæŸG äGÒ¨àdG á¡LGƒeh

 á«é«JGÎ°SEG  øY ø∏©J á≤£æŸG ‘ ádhO ∫hCG

 ΩÉY ∫ƒ∏ëH »NÉæŸG OÉ«◊G ≥«≤ëàd á«æWh

 ÈcCG  øe  ÉKÓK  ádhódG  ø°†à–  Éªc  ,2050

 πbCÉHh  ⁄É©dG  ‘  á«°ùª°ûdG  ábÉ£dG  äÉ£fi

 Ωóîà°ùJ  á≤£æŸG  ‘ ádhO  ∫hCG  »gh  ,áØ∏µJ

 AÉHô¡µdG  êÉàfEG  ‘  á«ª∏°ùdG  ájhƒædG  ábÉ£dG

.áÄ«Ñ∏d á≤jó°üdG

 »æWƒdG  ¢ù∏éŸG  ,¿CG  ¤EG  ¬«dÉ©e  QÉ°TCGh

 pπª©dG  ≈∏Y  É°üjôM  ,π¶«°Sh  ¿Éc  ,…OÉ–’G

 ‘ pá«æ©ŸG pájò«ØæàdG päÉ°ù°SDƒŸG ™e ÜhDhódG

 ¤EG  p∫ƒëàdGh  pábÉ£dG  pQOÉ°üe  p™jƒæàd  ádhódG

 pπª©dG áYöS páÑcGƒe ‘ kÓYÉah ,áØ«¶ædG páÄ«ÑdG

 áeRÓdG á«æWƒdG päÉ©jöûà∏d ¬ pàLÉMh »eƒµ◊G

 ¤EG ∫É≤àf’Gh »NÉæŸG Ò¨àdG IôgÉ¶d …ó°üà∏d

.IOóéàŸG ábÉ£dG pOÉ°üàbG

 áeGóà°S’G ΩÉY ‘ ≈©°ùf { ¬«dÉ©e ±É°VCGh

 …OÉ–’G »æWƒdG ¢ù∏éŸG áªgÉ°ùe ∫ÓN øe

 …òdG »ŸÉ©dG ÊÉŸÈdG ´ÉªàL’G áaÉ°†à°SG ‘

 ·C’G á«bÉØJ’ ±GôWC’G ô“Dƒe ¢ûeÉg »∏Y ó≤©j

 ΩÉ©dG Gòg ñÉæŸG Ò¨J ¿CÉ°ûH ájQÉWE’G IóëàŸG

 QhódG ≈∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùàd »HO ƒÑ°ùcEG áæjóe ‘

 ‘ á∏YÉØdG É¡àªgÉ°ùeh äGQÉeE’G ádhód …ƒ«◊G

 iƒà°ùŸG »∏Y »NÉæŸG Ò¨àdG IôgÉX á¡LGƒe

 á°üæe  ádhódG  âJÉH  ≈àM  ‹hódGh  »∏ëŸG

.»Ä«ÑdGh »NÉæŸG πª©∏d á«ŸÉY

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ¿ƒµj  ¿CG  OÉ°UQCÓd  »æWƒdG  õcôŸG  ™bƒJ  

 ΩÉY ¬```LƒH É«FõL ÉªFÉZ âÑ°ùdG Ωƒ«dG ¢ù≤£dG

 ∫ÉªàMG ™e Qõ÷Gh ôëÑdG ≈∏Y kÉfÉ«MCG É```ªFÉZh

 óZ ìÉÑ°Uh kÓ«d kÉÑWQh ,áØ«ØN QÉ£eCG •ƒ≤°S

 ≈∏Y ∞«ØÿG ÜÉÑ°†dG πµ°ûJ ∫ÉªàMG ™e óMC’G

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

.kÉfÉ«MCG §°ûæJ áYöùdG ádóà©e

 ¿EG  ``  »```eƒ«dG  ¬fÉ«H  ‘  ``  õ````côŸG  ∫Ébh

 á«dÉª°T ¤G á«HôZ á«dÉª°T ¿ƒµà°S ìÉ```jôdG

 ¢S/ºc  40  ¤EG  π°üJ  25  ¤EG  15  /  á«böT

 ¤G ÉØ«ØN »Hô©dG è«∏ÿG ‘ êƒŸG ¿ƒ```µjh

. §°Sƒàe

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 á«ë°üdG  äÉeóî∏d  »ÑXƒHCG  ácöT  º¶æJ  

 –  áë°üdG  IôFGO  ™e  ¿hÉ©àdÉH  záë°U{

 á«°ùØædG áë°ü∏d ådÉãdG »ÑXƒHCG ô“Dƒe »ÑXƒHCG

 õcôe ‘ …QÉ÷G ôjÉæj 21h 20 »eƒj á∏eÉµàŸG

.¢VQÉ©ª∏d »æWƒdG »ÑXƒHCG

 äÉ«dÉ©Ød »ÑXƒHCG  áª°UÉ©dG  áaÉ°†à°SG  »JCÉJh

 ájÉYô∏d IóFGQ á¡Lƒc É¡àfÉµŸ kÉî«°SôJ ô“DƒŸG

 ≈∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùJ ¤EG ±ó¡j å«M á«ë°üdG

 áë°üdÉH á≤∏©àŸG äÉ«dB’Gh §£ÿG õjõ©J πÑ°S

 áaÉc áeÓ°Sh áë°üH AÉ≤JQ’G á∏°UGƒeh á«°ùØædG

 øe áÑîf ô“DƒŸG ™ªéj å«M ™ªàéŸG OGôaCG

 äÉ°ù°SDƒe øY Ú∏ãªŸGh Ú«ÁOÉcC’Gh AGÈÿG

 áë°üdÉH  á°üàflh  ábƒeôe  á«ŸÉYh  á«∏fi

 äÉj’ƒdG  øe  ÚKóëàe  ∂dP  ‘  ÉÃ  á«°ùØædG

 GóæZhCGh  IóëàŸG  áµ∏ªŸG  ,á«µjôeC’G  IóëàŸG

.É«dGÎ°SCGh Góæch ¿ÉæÑdh äGQÉeE’G ádhOh É«fÉŸCGh

 äÉ«é«JGÎ°S’G ô“DƒŸG äÉYƒ°Vƒe RôHCG øª°†àJh

 áë°üdG õjõ©àd »ÑXƒHCG É¡≤∏£J »àdG äGQOÉÑŸGh

 ájÉYôdG  êPÉ‰  ™ªàéŸG  OGôaCG  iód  á«°ùØædG

 ÒKCÉJh ⁄É©dG ∫ƒM á«°ùØædG áë°ü∏d á«ë°üdG

 á«°ùØædG  áë°üdG  ≈∏Y  19-ó«aƒc  áëFÉL

 áë°üdGh  ∫ÉØWC’G  iód  á«°ùØædG  áë°üdGh

 øe ÉgÒZh êÓ©dGh ¢ü«î°ûàdG ÚH Ée á«°ùØædG

.á∏°üdG äGP äÉYƒ°VƒŸG

 ájQÉ°ûà°SG  óªMCG  RÉ«f  IógÉf  IQƒàcódG  âdÉbh

 á«cƒ∏°ùdG áë°üdG ¢ù∏› á°ù«FQh »°ùØædG Ö£dG

 áë°üdG πªY ≥jôa á°ù«FQh záë°U{ ácöT ‘

 ÉŸÉ£d{ :»ÑXƒHCG - áë°üdG IôFGO ‘ á«°ùØædG

 ¤EG  ∫ƒ°UƒdG  π«¡°ùJ  á«ªgCÉH  áYÉæb  ≈∏Y  Éqæc

 ±ó¡dG  ƒgh  á«°ùØædG  áë°üdG  ájÉYQ  äÉeóN

 ºgÉ°ù«°Sh ¬bÓ£fG òæe ô“DƒŸG Gò¡d »°SÉ°SC’G

 áë°üdG  ∫ƒM  QGƒ◊G  õ«Ø–  ‘  çó◊G  Gòg

 ,äÉYÉ£≤dG øe áYƒæàe áYƒª› ÈY á«°ùØædG

 …òdG  ™ªàéŸG  ≈∏Y  kÉHÉéjEG  ¢ùµ©æ«°S  É‡

.z¬eóîf

 çó◊G  Gòg  πãe  º«¶æàH  õà©f{  :âaÉ°VCGh

 áë°üdG  ÖfGƒL  ≈à°T  »£¨j  …òdG  õ«ªàŸG

 IQóbh  á«eƒµ◊G  äGQOÉÑŸG  Éª«°S  ’  á«°ùØædG

 á«°ùØædG áë°üdG ¢VGôYC’ áHÉéà°S’G ≈∏Y ∫hódG

 äGQÉµàH’G  çóMCGh  ÉfhQƒc  ¢ShÒØH  á≤∏©àŸG

 º∏Yh »°ùØædG Ö£dG πãe á«Ñ£dG ä’ÉéŸG ‘

 êPƒ‰ ‘ á«°ùØædG áë°üdG èeO á«Ø«ch ΩGQhC’G

.á«dhC’G ájÉYôdG

 IÉ«M Ú°ùëàd É¡dOÉÑJh ∫ƒ∏M OÉéjE’ kÉ«©°Sh

 πªY ¢TQh OGóYEÉH Éæªb á«°ùØædG áë°üdG ≈°Vôe

 áë°üdG πãe ÉjÉ°†≤dG øe áYƒæàe áYƒª› ∫ƒM

 ‘ á«°ùØædG áë°üdGh πª©dG ¿Éµe ‘ á«°ùØædG

 ÉjÉë°V  ájÉYQh  á«°ùØædG  äÉeó°üdGh  á°SQóŸG

 äÉYƒ°VƒŸG øe ÒãµdG ÉgÒZh á∏eÉ©ŸG IAÉ°SEG

.iôNC’G áaOÉ¡dG

 ôjóŸG »HÉYõdG óæg IOÉ©°S âMöU É¡ÑfÉL øeh

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

 …CG øe ÌcCGh Ωƒ«dG{ :»ÑXƒHCG – áë°üdG IôFGO

 á«ë°U áeƒ¶æe õjõ©J á«ªgCG ∑Qóf ≈°†e âbh

 ÉÃ ™ªàéŸG OGôaCG äÉLÉ«àMG áaÉc »Ñ∏J á∏eÉ°T

.á«°ùØædG áë°üdG äÉeóN ∂dP ‘

 Ió«°TôdG  ÉæJOÉ«b  øe  ôªà°ùŸG  ºYódG  π°†ØHh

 áªFÉ≤dG É¡àjDhQ ≥«≤ëàH É¡eGõàdG IôFGódG ócDƒJ

 kÉjó°ùL  ≈aÉ©e  kÉ©ªà›  »ÑXƒHCG  π©L  ≈∏Y

 IóFGQ á¡Lƒc IQÉeE’G áfÉµŸ kÉî«°SôJh kÉ«°ùØfh

 ¤EG á«eGôdG Éæ«YÉ°ùe π°UGƒf á«ë°üdG ájÉYô∏d

 É¡àØ°üH á«°ùØædG áë°üdG ≈∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùJ

 º«gÉØŸG øe óëf Éªæ«H ájó°ù÷G áë°ü∏d kÉaOGôe

 ≈∏Y  ™ªàéŸG  OGôaCG  ™é°ûfh  É¡dƒM  áÄWÉÿG

 ájÉbƒdG ≈∏Y õµJôj »ë°U IÉ«M Üƒ∏°SCG »æÑJ

 ≈°VôŸG ∫ƒ°üM ¿Éª°V ∂dPh ôµÑŸG ∞°ûµdGh

 ™ªàéŸG ‘ º¡›O ó«©J á∏eÉ°T ájÉYQ ≈∏Y

.zêÓ©dG ó©H Ée á∏Môe øª°V

 øª°†à«°S çó◊G ≈∏Y »ŸÉY Qƒ¶æe áaÉ°VE’h

 ≈∏Y Aƒ°†dG §∏°ùJ äÉ°ù∏L ∫hC’G Ωƒ«dG èeÉfôH

 øe á«°ùØædG áë°üdG ájÉYQ øe áØ∏àfl êPÉ‰

 ÒÑc  AõL  ¢ü°üîo«°Sh  ⁄É©dG  AÉëfCG  ™«ªL

 ÒKCÉJ  ≈∏Y  õ«cÎ∏d  ∫hC’G  Ωƒ«dG  èeÉfôH  øe

 áHÉéà°S’Gh á«°ùØædG áë°üdG ≈∏Y 19-ó«aƒc

 ≈∏Y áëFÉ÷G ÒKCÉàd ⁄É©dG ¿Gó∏H ∞∏àfl ‘

.á«°ùØædG áë°üdG

 Ö£dG ™«°VGƒe ≈∏Y ÊÉãdG Ωƒ«dG èeÉfôH õcôjh

 iôNG äÉYƒ°Vƒe ¤G áaÉ°VG »Ñ°ü©dG »°ùØædG

 äÉ«£©ŸG  ™e  á«dhC’G  ájÉYôdG  πeÉµJ{  É¡æe

 äÉ°ù∏÷G  ∫hÉæàà°S  Éªc  zá«°ùØædG  iDhôdGh

 á£ÑJôŸG  äÉYƒ°VƒŸG  øe  á©°SGh  áYƒª›

 ÒKCÉJh  πª©dG  ¿Éµe  ‘  á«°ùØædG  áë°üdÉH

 áaCGôdG è¡f ≈∏Y º≤©dGh ¿ÉWöùdG πãe ¢VGôeC’G

.ájôjöùdG á°SQÉªŸG ‘ ∞WÉ©àdGh

 πª©dG  ¢TQh  øe  á∏°ù∏°ùH  ô“DƒŸG  ºààîo«°Sh

 ‹õæŸG  ∞æ©dÉH  á≤∏©àŸG  äGQÉ°ûà°S’G{ ∫ƒM

 á«°ùØædG áë°üdG áfhôe õjõ©Jzh zäÉeó°üdGh

.ÉgÒZh z¢SQGóŸG ‘

 IóFGôdG çÉëHCÓd áMÉ°ùe ÒaƒJ ¤EG áaÉ°VE’ÉHh

 ô“DƒŸG  ¿ƒµ«°S  á«°ùØædG  áë°üdG  ∫É›  ‘

 á∏HÉ≤eh ±QÉ©àdGh π°UGƒà∏d Iõ«‡ á°Uôa áHÉãÃ

 á°Uôa ôaƒ«°S Éªc ⁄É©dG AÉëfCG ™«ªL øe AGÈN

 äÉ¡÷Gh ΩÉ©dG ´É£≤dG ÚH ¿hÉ©àdG Qƒ°ùL óŸ

.á«ë°üdG ájÉYôdG …Oqhõeh á«ª«¶æàdG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 »ÑXƒHCG  –  áë°üdG  IôFGO  â©bh  

 áeGóà°SÓd  ∞«æL  õcôe  ™e  á«bÉØJG

 OÉ–’G  øe  áeƒYóŸG  á°ù°SDƒŸG

 Úµªàd  ∂dPh  äÉ«Ø°ûà°ùª∏d  ‹hódG

 øe á«ë°üdG ájÉYôdG äÉeóNh äBÉ°ûæe

 øe  áeGóà°S’G  äÉjó– ≈∏Y  Ö∏¨àdG

 á«ë°üdG  ájÉYôdG  ´É£b  ójhõJ  ∫ÓN

 áeRÓdG äGhOC’Gh äGQÉ¡ŸGh ±QÉ©ŸÉH

.á«HÉéjEG èFÉàf ≥«≤ëàd

 õcôe  º¶æ«°S  á«bÉØJ’G  ÖLƒÃh

 á«ÑjQóJ  äÉ°ù∏L  áeGóà°SÓd  ∞«æL

 ∫ƒ°UƒdG  í«à«°Sh  áeGóà°S’G  ∫ƒM

 Oƒ¡L  ™jöùàd  áeRÓdG  äGhOC’G  ¤EG

 ºYódG  Ëó≤J  ÖfÉL  ¤EG  áeGóà°S’G

 ájÉYôdG QOGƒµd …QÉ°ûà°S’Gh »ÑjQóàdG

. »ÑXƒHCG ‘ á«ë°üdG

 ≈∏Y  ºgÉØàdG  Iôcòe  ™«bƒJ  ócDƒjh

 IôFGO  É¡dòÑJ  »àdG  Iôªà°ùŸG  Oƒ¡÷G

 IAÉØc  õjõ©àd  »ÑXƒHCG  –  áë°üdG

 á«ë°üdG  ájÉYôdG  áeƒ¶æe  áeGóà°SGh

 Úµ“  ‘  º¡°ùà°S  PEG  IQÉeE’G  ‘

 á£ÑJôŸG  ¬aGógCG  ≥«≤–  øe  ´É£≤dG

 º¶f  ¢ù«°SCÉJ  ∫ÓN  øe  áeGóà°S’ÉH

 á«NÉæŸG  ¿hDƒ°û∏d  áfôeh  áeGóà°ùe

 ±GôWC’G  äGQÉ¡eh  äÉfÉµeEG  π≤°Uh

.´É£≤dG ‘ Ú∏eÉ©dGh á«æ©ŸG

 ∫ÉªL  QƒàcódG  IOÉ©°S  Qƒ°†ëHh

 áë°üdG  IôFGO  π«ch  »Ñ©µdG  óªfi

 óæg  IOÉ©°S  øe  πc  á«bÉØJ’G  ™bh

 ´É£≤d …ò«ØæàdG ôjóŸG »HÉYõdG ∑QÉÑe

 øY  kÓã‡  á«ë°üdG  ájÉYôdG  äBÉ°ûæe

 ôjóŸG  ∂«æ°û°ShQ  É«fƒ°Sh  IôFGódG

.áeGóà°SÓd ∞«æL õcôŸ …ò«ØæàdG

 »HÉYõdG  ∑QÉÑe  óæg  IOÉ©°S  âdÉbh

 äBÉ°ûæe  ´É£≤d  …ò«ØæàdG  ôjóŸG

 – áë°üdG IôFGO ‘ á«ë°üdG ájÉYôdG

 ¤EG kÉeób IôFGódG ‘ ™∏£àf{ :»ÑXƒHCG

 ∞«æL õcôe ™e ÖæL ¤EG kÉÑæL πª©dG

 áMƒªW  ±GógCG  QÉWEG  ‘  áeGóà°SÓd

 áeGóà°SGh IAÉØc Ú°ù– ≈∏Y áªFÉb

 IQÉeE’G ‘ á«ë°üdG ájÉYôdG äBÉ°ûæe

 áeƒ¶æe ôjƒ£Jh AÉ≤JQ’G ‘ º¡°ùj ÉÃ

.»ÑXƒHCG ‘ ÉgöSCÉH ájÉYôdG

 ΩGôHEG ≈∏Y IôFGódG ‘ ¢Uôëf{ ±É°VGh

 Ú«ŸÉ©dG AGÈÿG ™e ácGöT äÉbÓY

 ´É£b  IÒ°ùe  AGôKCG  ‘  áªgÉ°ùª∏d

 »ÑXƒHCG ‘ Iõ«ªàŸG á«ë°üdG ájÉYôdG

 á«ŸÉY  á¡Lƒc  É¡àfÉµŸ  kÉî«°SôJ

.zIÉ«◊G Ωƒ∏Yh á«ë°üdG ájÉYô∏d

 Ö≤Y »JCÉJ ácGöûdG √óg ¿CG ¤G QÉ°TCGh

 áeGóà°S’G  ±GógCG  øY  kGôNDƒe  ÉæfÓYEG

 á«ë°üdG  ájÉYôdG  áeƒ¶æŸ  IOóëŸG

 á∏°UGƒe ‘ kÉjQƒfi kGQhO Ωó≤à°S å«M

 ‘ áeGóà°ùeh IôµàÑe äÉeóN Ëó≤J

 OGôaCG  áaÉµd  á«ë°üdG  ájÉYôdG  ´É£b

.πÑ≤à°ùŸG ‘h Ωƒ«dG ™ªàéŸG

 ∞∏àfl ™e ≥«KƒdG ¿hÉ©àdG ∫ÓN øeh

 ájÉYôdG áeƒ¶æe ‘ á«æ©ŸG ±GôWC’G

 QÉªK ó°ü◊ ™∏£àf »ÑXƒHCÉH á«ë°üdG

 πª©dGh áeGóà°S’G ƒëf ∫ƒëàdG Oƒ¡L

 ±GógCG ≥«≤ëàd πµc ´É£≤dG ÖfÉL ¤EG

.zá«ë°üdG ájÉYôdG ‘ áeGóà°S’G

:ΩGh-»HO

 ‹hódG OÉ–’ÉH á«Ñ£dG IQGOE’G âæ∏YCG 

 áHôŒ ìÉ‚ øY zÉØ«a{ Ωó≤dG Iôµd

 IóYÉ°ùŸG  zƒjó«a  áaôZ{  ΩGóîà°SG

 ∫ÓN  z»Ñ£dG  VAR`dG{  á«Ñ£dG

.ô£≤H 2022 ⁄É©dG ¢SCÉc äÉ«FÉ¡f

 ôjóe  »°SÉe  …ófG  QƒàcódG  í°VhCGh

 ≈≤à∏e” ∫ÓN ,ÉØ«ØdÉH á«Ñ£dG IQGOE’G

 ≈∏Y  º«bCG  …òdGh  ,“Ωó≤dG  Iôc  ÖW

 »Ñ£dG  zÉØ«a{  õcôe  ìÉààaG  ¢ûeÉg

 VAR`dG{  áHôŒ  ìÉ‚  øY  ,»HóH

 ó◊G ‘ ,2022 ∫Éjófƒe ‘ z»Ñ£dG

 ÚÑYÓdG  ≈∏Y Iô£ÿG äÉHÉ°UE’G  øe

.∫ÉjófƒŸG äÉjQÉÑe ∫ÓN

 ™°Vƒe  Iô£ÿG  äÉHÉ°UE’G  âæª°†Jh

 á≤∏©àŸG ∂∏J z»Ñ£dG QÉØdG{ á©HÉàe

 πµ°ûJ  »àdGh  ,»ZÉeódG  êÉŒQ’ÉH

 ¢†©H ‘ É¡æY èàæj IÒÑc IQƒ£N

 ,¿É°ù∏dG  ™∏Hh  ,»YƒdG  ¿Gó≤a  ä’É◊G

.»∏NGódG ∞jõædGh

 ójó÷G ∫ƒcƒJhÈdG ¿CG »°SÉe í°VhCGh

 IGQÉÑe πc ‘ ÚÑ«ÑW ∞«∏µJ ‘ πã“

 Ωó≤dG  Iôµd  ‹hódG  OÉ–’G  πÑb  øe

 ä’ÉM  π«∏ëàH  ∫hC’G  Ωƒ≤j  ,(ÉØ«a)

 ∫ÓN  »ZÉeódG  êÉŒQ’ÉH  áHÉ°UE’G

 ≥°ùæj ºK ,ƒjó«ØdG áaôZ øe IGQÉÑŸG

 äGQGô≤dG PÉîJ’ ÊGó«ŸG Ö«Ñ£dG ™e

.áÑ°SÉæŸG

 º¡°SCG ™ÑàŸG ∫ƒcƒJhÈdG ¿CG ¤EG QÉ°TCGh

 »àdG Iô£ÿG ä’É◊G QGôµJ …OÉØJ ‘

 ⁄É©dG  ¢SCÉc  »àdƒ£H  ‘  â∏°üM

 ,É«°ShôH  2018h  πjRGÈdÉH  2014

 É¡eÉbCG  »àdG  ¢TQƒdG  Qhód  áaÉ°VE’ÉH

 AÉÑWCG ÖjQóJ ‘ ∫ÉjófƒŸG πÑb ÉØ«ØdG

 πNóàdG  ≈∏Y  ácQÉ°ûŸG  äÉÑîàæŸG

 ä’É◊G  ‘  í«ë°üdGh  íLÉædG

 ,¿É°ù∏dG  ™∏Hh  ,AÉªZE’G  πãe  Iô£ÿG

 á«Ñ∏≤dG áàµ°ùdGh êÉŒQ’Gh ,¥ÉæàN’Gh

.á```ÄLÉØŸG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 á≤HÉ°ùe  øe  ¢ùeÉÿG  Ωƒ«dG  äÉ°ùaÉæe  äó¡°T  

 É¡ª¶æj »àdG Qƒ≤°üdÉH ó«°ü∏d ádhódG ¢ù«FQ ¢SCÉc

 ¿hÉ©àdÉH ìÓØdG ¿Gó«Ã øjQÉ≤°ü∏d »ÑXƒHCG …OÉf

 IQÉKEG  ,»°VÉjôdG  »ÑXƒHCG  ¢ù∏›  ±GöTEG  â–h

 É¡à≤≤M »àdG áæeRC’Gh ¢ùaÉæàdG ó«©°U ≈∏Y IÒÑc

 Iöû©dG •Gƒ°TC’G øe É°†©H äó¡°T å«M Qƒ≤°üdG

 á«ÑgòdG  á«dGó«ŸG  ´GõàfG  ,Ωƒ«dG  É¡æª°†J  »àdG

.á«fÉãdG øe AõL ∞°üf øe πbCG ¥QÉØH

 ô≤°üdG ≥«∏– øY zá©ª÷G{ äÉ°ùaÉæe äôØ°SCGh

 Òé∏d  õeôdG  •ƒ°T  á«ÑgòH  ¿GóHQ  ≥jôØd  z24{

 »J{ kÉ«fÉK πMh ,ìƒàØe áeÉ©dG áÄØd ñôa ™ÑJ

 ájõfhôH ≈∏Y π°üM Éª«a ,ÉÑ°ûdG óf ≥jôØd z53

.»°SÓØdG õjôM øH ∞«°ùd zí°Tôe{ •ƒ°ûdG Gòg

 »HO ≥jôØd z»£dG{ êƒJ á«fÉãdG øe AõL ¥QÉØHh

 áeÉ©dG áÄa ñôa – ™ÑJ Òé∏d ∫hC’G •ƒ°ûdG á«ÑgòH

 á«dGó«ŸGh ÊÉãdG õcôŸG ≈∏Y π°üM Éª«a ,ìƒàØe

 πMh ójöS »∏Y ó«©°S  ó°TGôd  zº‚{ á«°†ØdG

 •ƒ°ûdG  ‘h  ,¿GóHQ  ≥jôØd  z21{  ô≤°üdG  kÉãdÉK

 ìƒàØe  áeÉ©dG  áÄa  ñôa  –  ™ÑJ  Òé∏d  ÊÉãdG

 á«dGó«ŸÉH ójöS »∏Y ó«©°S ó°TGôd z…RÉZ{ ≥∏M

 »J{ ÊÉãdG õcôŸGh á«°†ØdG ≈∏Y π°üMh ,á«ÑgòdG

 ó°TGôd zº«°Sh{ AÉL kÉãdÉKh ,¿GóHQ ≥jôØd z38

.ójöS ≈∏Y ó«©°S

 ¢SÉfôL  –  ™ÑJ  Òé∏d  ∫hC’G  •ƒ°ûdG  á«ÑgP ÉeCG

 øH ∞«°ùd z35{ É¡H ≥∏M ó≤a ìƒàØe áeÉ©dG áÄa

 ¿GóHQ ≥jôØd zøãÑdG{ kÉ«fÉK πMh ,»°SÓØdG õjôM

 π°üMh ,á«fÉãdG øe AõL ∞°üædG RhÉéàj ’ ¥QÉØH

 ,ÉÑ°ûdG óf ≥jôØd z53 »J{ ådÉãdG õcôŸG ≈∏Y

 É¡°ùØf  áÄØ∏d  ÊÉãdG  •ƒ°ûdG  á«ÑgP  âfÉc  Éª«a

 ï«°ûdG ¿Ghôe ódÉÿ z1147 »H »J{ Ö«°üf øe

 ∫G ó°TGQ ¿É£∏°ùd zÖgP{ á«°†ØdG ∫Éfh ,¿ô›

 zÜôM{ ådÉãdG õcôŸG ∫Éf Éª«a ,…Qƒ°üæŸG ™fÉe

.¿GóHQ ≥jôØd

 z¿GóHQ{  ô≤°üdG  ≥∏M  ∑Óe  áeÉ©dG  áÄa  ‘h

 õeôdG  •ƒ°T  á«ÑgòH  »YhQõŸG  π«¡°S  ¿É£∏°ùd

 ⁄É°S ó«Ñ©d z10{ kÉ«fÉK πMh ,ñôa ™ÑJ Òé∏d

 z94  »J{  ådÉãdG  õcôŸG  ‘  AÉLh  ,»ÑàµdG

.ÊÉ°ù◊G óªM ¢ù«ªN ˆGóÑ©d

 iógCG  å«M  ∑Óe  áeÉ©dG  äÉ°ùaÉæe  â∏°UGƒJh

 ™ÑJ Òé∏d ∫hC’G •ƒ°ûdG á«ÑgP z…QGƒW{ ô≤°üdG

 ∫Éfh ,…ó°ûdG óªfi ⁄É°S óªfi ¬µdÉŸ ñôa –
 ó«©°S ≈∏Y •ƒÑî°T »∏©d z»°UÉ©dG{ á«°†ØdG

 z16  ¢ûJG{  ájõfhÈdG  ≈∏Y  π°üMh  ,»Ñ©µdG

 z≥jGQ{ ó°üMh ,»YhQõŸG ˆGóÑY ¿ÉØ∏N ÂÉ¨d

 •ƒ°ûdG  á«ÑgP  …ójƒ°ùdG  ´ƒ£ŸG  »∏Y  óªMC’

 ô£Ÿ  z¿GôØYR{  π°üMh  ,É¡°ùØf  áÄØ∏d  ÊÉãdG

 Éª«a á«°†ØdG á«dGó«ŸG ≈∏Y …Qƒ°üæŸG á∏aÉ÷ÉH

 á«dGó«ŸG …ó°ûdG íÑ°üe ó«©°ùd zø°ùcÉàæa{ ∫Éf

.ájõfhÈdG

 ¢SÉfôL – ™ÑJ Òé∏d ∫hC’G •ƒ°ûdG äÉ°ùaÉæe ‘h

 á∏aÉ÷ÉH  ô£Ÿ  z¥ôH{  ∞£N  ∑Óe  áeÉ©∏d

 z340{  π°üMh  ,á«ÑgòdG  á«dGó«ŸG  …Qƒ°üæŸG

 zôcƒL  OQ{  ∫Éf  Éª«a  á«°†ØdG  á«dGó«ŸG  ≈∏Y

.ájõfhÈdG á«dGó«ŸG

 Ò÷G •Gƒ°TCG ÊÉãH á©ª÷G äÉ°ùaÉæe âªààNGh

 á«ÑgòdÉH  ≥∏Mh  ∑Óe  áeÉ©∏d  ¢SÉfôL  –  ™ÑJ

 πMh ,»°ùeÉ°ûdG  áØ«∏N ∞«°S ó«Ñ©d zÖ«éY{

 AÉLh ,…Qƒ°üæŸG á∏aÉ÷ÉH ô£Ÿ z…QÉW{ kÉØ«°Uh

 ∫ó°ù«d QôŸG óªfi ⁄É°S ∑QÉÑŸ z…hÉŸO{ kÉãdÉK

 äAÉL »àdG ¢ùeÉÿG Ωƒ«dG äÉbÉÑ°S ≈∏Y QÉà°ùdG

.ájÉ¨∏d IÒãeh ájƒb

»NÉæªdG ô«¨àdG á¡LGƒe »a IóFGQ äGQÉeE’G : ¢TÉÑZ ô≤°U

kÉ«FõL ºFÉZ Ωƒ«dG ¢ù≤£dG

á∏eÉµàªdG á«°ùØædG áë°ü∏d ådÉãdG »ÑXƒHCG ôªJDƒe ∞«°†à°ùJ záë°U{

á«ë°üdG ájÉYôdG ´É£≤d áeGóà°S’G Oƒ¡L ™jô°ùàd ∞«æL õcôe ™e ¿hÉ©àJ áë°üdG IôFGO

∫ÉjófƒªdG »a z»Ñ£dG QÉØdG{ áHôéJ ìÉéf »HO øe ø∏©J ÉØ«ØdG »a á«Ñ£dG IQGOE’G

...Qƒ≤°üdÉH ó«°ü∏d ádhódG ¢ù«FQ ¢SCÉc

 ñôa – ™ÑJ ô«é∏d õeQ{`dG •ƒ°T á«ÑgòH RƒØj z24{

z∑ÓªdG{ áªb ≈∏Y z¿GóHQ{h zìƒàØe áeÉ©dG

 ¢TÉÑZ ô≤°U

ô“DƒŸG äÉ«dÉ©a ∫ÓN

:ΩGh-»HO

 ¢ù∏› ¢ù«FQ ,ôŸG óªMCG óªfi ‹É©e ∫Éb 

 ,Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi áÑàµe á°ù°SDƒe IQGOEG

 ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¿ÓYEG ¿EG

 2023  “ˆG ¬¶ØM”  ádhódG  ¢ù«FQ  ¿É«¡f  ∫BG

 ,(ó¨∏d  Ωƒ«dG)  QÉ©°T  â–  áeGóà°SÓd  ÉeÉY

 OôØàe  ôµah  ájDhôd  kÉ«©«ÑW  kÉ°SÉµ©fG  πµ°ûj

 ó©H  Ó«L  π≤àfG  Ió«°TôdG  IOÉ«≤∏d  Qƒ£àeh

 πÑ≤à°ùe øY È©jh ó©HCG kÉbÉaBG ±öûà°ù«d π«L

 øe kÉbÓ£fG  ,áeGóà°SGh  GQÉgORG  ÌcCG  IQÉ°†Mh

 ™«ªéH áÄ«ÑdG ≈∏Y ®ÉØ◊G á«ªgCÉH ÒÑc ¿ÉÁEG

.áØ∏àîŸG ™jQÉ°ûŸGh äGQOÉÑŸG ÈY É¡JÉfƒµe

 áaÉ°†à°SÉH  äGQÉeE’G  Rƒa  s¿CG  ¬«dÉ©e  ±É°VCGh

 ‘ ±GôWC’G ô“DƒŸ øjöû©dGh áæeÉãdG IQhódG

 Ò¨J  ¿CÉ°ûH  ájQÉWE’G  IóëàŸG  ·C’G  á«bÉØJG

 ,2023 ΩÉY ‘ ΩÉ≤à°S »àdGh COP28 ñÉæŸG

 á«é«JGÎ°S’Gh  ájDhôdG  ìÉ‚ ≈∏Y π«dO  ÒN

 ‘ ádhódG Oƒ¡÷ »ŸÉ©dG ôjó≤àdG ≈∏Y ó«cCÉJh

.ñÉæŸG Ò¨àdG áëaÉµe

 ìƒ°VƒH ócDƒj ΩÉ©dG Gòg QÉ©°T{ :¬«dÉ©e ∫Ébh

 áeOÉ≤dG ∫É«LCÓd π°†aCG óZh πÑ≤à°ùe ™æ°U ¿CG

 á°UÉN  ä’ÉéŸGh  äÉYÉ£≤dG  ™«ªL  ‘

 ôaÉ°†àH  Ωƒ«dG  øe  CGóÑj  ,á«aô©ŸGh  á«aÉ≤ãdG

 äÉYÉ£≤dG  πc  ÚH  Oƒ¡÷G  πeÉµJh  ∞JÉµJh

 á°†¡ædG íeÓe º°SQ Éjƒ°S ºYóæd äÉ°ù°SDƒŸGh

.záeGóà°S’Gh

 äÉ¶ë∏dG òæeh ó°TGQ øH óªfi áÑàµe{ :±É°VCGh

 á«é«JGÎ°SGh ájDhQ â©°Vh É¡°ù«°SCÉàd ¤hC’G

 É¡JÉ«dÉ©a  ‘  áeGóà°S’G  Ωƒ¡Øe  õjõ©àd

 »Ø«d ≈æÑŸG ºª°U å«M ;ÉgÉæÑeh É¡JÉeóNh

 ,áÄ«ÑdG ≈∏Y ®ÉØ◊G ‘ »HO IQÉeEG äÉeGõàdÉH

 á«∏ëŸG  äÉcGöûdG  ‘  ™°SƒàdG  ÖfÉL  ¤EG

 ä’ÉéŸG  ‘  ¿hÉ©àdGh  á«dhódGh  á«ª«∏bE’Gh

 ‘É≤ãdG ´É£≤dG äÉfƒµÃ ¢Vƒ¡æ∏d á∏°üdG äGP

 QOÉ°üŸÉH ÉgóaQ QGôªà°SG øª°†j ÉÃ ,‘ô©ŸGh

 áeGóà°SGh  ßØM  ‘  º¡°ùJ  »àdG  øjhÉæ©dGh

.zÊÉ°ùfE’G çGÎdG

{

ôŸG óªMCG óªfi



:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ójGR  øH  óªfi  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ø∏YCG  

 2023 .. “ˆG ¬¶ØM” ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG

 á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO ‘ { áeGóà°S’G ΩÉY{

.IóëàŸG

 â– ≥∏£fG …òdG { áeGóà°S’G ΩÉY { ±ó¡jh

 ¬JGQOÉÑe  ∫ÓN  øe  ``  {  ó¨∏d  Ωƒ«dG{  QÉ©°T

 §«∏°ùJ  ¤EG  ``  áYƒæàŸG  ¬à£°ûfCGh  ¬JÉ«dÉ©ah

 ‘  »æ¨dG  äGQÉeE’G  ádhO  çGôJ  ≈∏Y  Aƒ°†dG

 ¢ù°SDƒŸG ó¡Y òæe ,áeGóà°ùŸG äÉ°SQÉªŸG ∫É›

 ¿É«¡f  ∫BG  ¿É£∏°S  øH  ójGR  ï«°ûdG  ¬d  QƒØ¨ŸG

 ∫ƒM »YƒdG öûf ¤EG áaÉ°VEG ..z√GôK ˆG Ö«W{

 ácQÉ°ûŸG  ™«é°ûJh  á«Ä«ÑdG  áeGóà°S’G  ÉjÉ°†b

 ºYOh á«ªæàdG áeGóà°SG ≥«≤– ‘ á«©ªàéŸG

 ƒëf  ∫ÉéŸG  Gòg  ‘ á«æWƒdG  äÉ«é«JGÎ°S’G

.kGQÉgORGh kAÉNQ ÌcCG mπÑ≤à°ùe AÉæH

 É¡H Ωƒ≤J »àdG Oƒ¡÷G RGôHEG ¤EG ΩÉ©dG ±ó¡j Éªc

 πª©dG õjõ©J ‘ IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO

 áeGóà°S’G  äÉjó– á÷É©Ÿ  ‹hódG  »YÉª÷G

 ó«Øà°ùj IôµàÑe ∫ƒ∏M øY åëÑdG ‘ ÉgQhOh

 ‘ á°UÉNh á«dhódG áMÉ°ùdG ≈∏Y ™«ª÷G É¡æe

.ÉgÒZh »NÉæŸG Ò¨àdGh ábÉ£dG ä’É›

 πc  záeGóà°S’G  ΩÉY{  äGQOÉÑe  ≈∏Y  ±öûjh

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

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

. ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi âæH Ëôe áî«°ûdG

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ócCG  áÑ°SÉæŸG  √ò¡Hh

 á«°†b áeGóà°S’G  ¿CG  ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  óªfi

 kGÒ°ûe .. Ωó≤dG òæe äGQÉeE’G ™ªà› ‘ ájôgƒL

 É¡FÉ°ûfEG òæe âeób äGQÉeE’G ádhO ¿CG ¤EG √ƒª°S

 áÄ«ÑdG ≈∏Y ®ÉØ◊G ∫É› ‘ kGõ«ªàe kÉLPƒ‰

 ójGR ï«°ûdG ¬d QƒØ¨ŸG ¿Éch .. OQGƒŸG áfÉ«°Uh

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

 »NÉæŸGh »Ä«ÑdG πª©dG ∫É› ‘ kGóFGQh kÉ«ŸÉY

 øëfh ∫ÉéŸG Gòg ‘ IOƒ¡°ûe äÉª°üH ∑ôJh

.z¬é¡f ≈∏Y Ò°ùf Ωƒ«dG

 ¿CG  ”  ..  ádhódG  ¢ù«FQ  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ±É°VCGh

 áeGóà°S’G  ΩÉ©d  √QÉ«àNG  iôL  …òdG  QÉ©°ûdG

 É¡aGógCGh  äGQÉeE’G  è¡f  ó°ùéj  zó¨∏d  Ωƒ«dG“
 ‘ É¡à«dhDƒ°ùeh áeGóà°S’G ∫É› ‘ É¡àjDhQh

 ÉfOƒ¡Lh Éæ∏ªY ∫ÓN øªa ;äÉjóëàdG á¡LGƒe

 ÉæFÉæHC’h Éæd π°†aCG kGóZ ™æ°üf ,Ωƒ«dG ÉæJGQOÉÑeh

 ,á∏Ñ≤ŸG ∫É«LCÓd kÉ«HÉéjEG kÉKQEG ∑Îæd ÉfOÉØMCGh

.zOGóLC’Gh AÉHB’G Éæd ∑ôJ Éªc

 záeGóà°S’G  ΩÉY{  Ö°ùµj  Ée  ¿CG  √ƒª°S  ócCGh

 ádhO  ¬«a  ∞«°†à°ùJ  ΩÉY  ¬fCG  á°UÉN  á«ªgCG

 πª©dG  ∫É›  ‘  ‹hO  çóM  ÈcCG  äGQÉeE’G

 ·C’G á«bÉØJG ‘ ±GôWC’G ô“Dƒe ƒgh »NÉæŸG

 28 Üƒc { ñÉæŸG Ò¨J ¿CÉ°ûH ájQÉWE’G IóëàŸG

 IÒ°ùe ‘ kÉbQÉa kÉKóM ¬∏©L ≈∏Y πª©f å«M {

 »NÉæŸG  Ò¨àdG  ô£ÿ  …ó°üàdG  ƒëf  ⁄É©dG

 ¤EG  ¬JÉ°ù°SDƒeh ™ªàéŸG OGôaCG  √ƒª°S kÉ«YGO  ..

 ΩÉY{ äÉWÉ°ûfh äGQOÉÑe ™e »HÉéjE’G πYÉØàdG

.É¡æe IƒLôŸG ±GógC’G ≥«≤ëàd záeGóà°S’G

 …ÌdG πé°ùdG ó°ùéj záeGóà°S’G ΩÉY{ ¿CG ôcòj

 ®ÉØ◊G  ‘  IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhód

 ÉgOƒ¡Lh É¡JGQOÉÑe ∫ÓN øe áeGóà°S’G ≈∏Y

 ‘h ∫ÉéŸG Gòg ‘ áª¡∏ŸG  É¡JÉ«é«JGÎ°SEGh

 ≥«≤ëàd  á«é«JGÎ°SE’G  IQOÉÑŸG{  É¡àeó≤e

 ΩGõàdG  ócDƒJ  »àdGh  z2050  »NÉæŸG  OÉ«◊G

 ,…OÉ°üàb’G Ωó≤àdGh áÄ«ÑdG ájÉªM õjõ©àH ádhódG

 ¢û«©∏d á«dÉãe ká¡Lh ádhódG  áfÉµe ï«°SôJh

.IôgOõe äÉ©ªà› AÉ°ûfEGh πª©dGh

 ΩÉàN  ‘  záeGóà°S’G  ΩÉY{  ¿ÓYEG  »JCÉjh

 2023 záeGóà°SÓd »ÑXƒHCG ´ƒÑ°SCG { äÉ«dÉ©a

 ÚdhDƒ°ùŸGh ∫hódG IOÉb øe ÒÑc OóY ácQÉ°ûÃ

 ádhO QhO ócDƒj Ée ,áeGóà°S’G á«°†≤H Ú«æ©ŸG

 √ò¡H ‹hódG »YƒdG õjõ©J ‘ …QƒëŸG äGQÉeE’G

 äÉjƒdhCGh äÉjó– øe É¡H §ÑJôj Éeh á«°†≤dG

 ‘ äGQÉeE’G  QhO ¿CÉa  ≥Ñ°S Ée ¤EG  ±É°† ojh  ..

 AÉæHh áØ«¶ædG ábÉ£dG ∫É› ‘ πª©dG õjõ©J

 Oƒ©j  ∫ÉéŸG  Gòg  ‘  á∏YÉØdG  äÉcGöûdG

 É¡àeó≤e  ‘h  ™ªLCG  ⁄É©dG  ≈∏Y  IóFÉØdÉH

 IóëàŸG  äÉj’ƒdG  ™e  á«é«JGÎ°SE’G  ácGöûdG

 ò«ØæJ ‘ Q’hO QÉ«∏e 100 QÉªãà°S’ á«cÒeC’G

 äGQÉeE’G  ádhO ‘ áØ«¶ædG  ábÉ£∏d äÉYhöûe

.⁄É©dG ∫hO ∞∏àflh IóëàŸG äÉj’ƒdGh

:ΩGh-Gô°ùjƒ°S -¢SƒaGO

 ∞°Sƒj  âæH  IQÉ°S  ‹É©e  äócCG

 ΩÉ©dG  º«∏©à∏d  ádhO  IôjRh  …ÒeC’G

 ¢ù∏› ¢ù«FQ , áeó≤àŸG É«LƒdƒæµàdGh

 ≈∏Y  ,AÉ°†Ø∏d  äGQÉeE’G  ádÉch  IQGOEG

 ´É£b ôjƒ£àH äGQÉeE’G áeƒµM ΩÉªàgG

 á£ÑJôŸG äÉYÉ£≤dG ∞∏àflh AÉ°†ØdG

 ∫É≤àf’ÉH  É¡eGõàdG  q pπX  ‘  Aõéc  ¬H

 áaô©ŸG ≈∏Y ºFÉb ´ƒæàe OÉ°üàbG ƒëf

 áÄ«ÑdG  áÄ«¡Jh  QÉµàH’G  ≈∏Y  õ qcô oj

 ƒ‰  ‘  ΩÉ¡°SEÓd  äÉcöû∏d  áªYGódG

 AÉæÑd áHÉ°ûdG ÖgGƒŸG Úµ“h ´É£≤dG

 ä’ÉéŸG  ≈à°T  ‘  á∏gDƒe  ∫É«LCG

.á«ª∏©dG

 É¡«dÉ©e  ácQÉ°ûe  ∫ÓN  ∂dP  AÉL

 äÉ«dÉ©a ‘ äGQÉeE’G ádhO óah øª°V

 Ió≤©æŸG »ŸÉ©dG …OÉ°üàb’G ióàæŸG

 âdhÉæJ å«M ,Göùjƒ°ùH z¢SƒaGO{ ‘

 ≈∏Y AÉ°†ØdG ´É£≤d »HÉéjE’G ÒKCÉàdG

.á«©ªàéŸG ÖfGƒ÷G øe ójó©dG

 ¿CG  …ÒeC’G  IQÉ°S  ‹É©e  äócCGh

 âë‚ á«JGQÉeE’G  AÉ°†ØdG  äÉYhöûe

 ™ªàéª∏d  ΩÉ¡dEG  Qó°üe  ¿ƒµJ  ¿CG  ‘

 áLQO  ≈∏Y  íÑ°UCG  …òdG  »JGQÉeE’G

 ∫ÉéŸG Gòg á«ªgCÉH »YƒdG øe IÒÑc

 áYÉæ°U º¡°ùJ Éªc ,äGQÉeE’G πÑ≤à°ùŸ

 ójõŸG ƒëf ™ªàéŸG ™aO ‘ AÉ°†ØdG

 äGRÉ‚E’G  π°†ØH  Qƒ£àdGh  ƒªædG  øe

.á«HÉéjE’G á«ª∏©dG èFÉàædGh

 á«aGöûà°S’G  ájDhôdG  ¿CG  âaÉ°VCGh

 AÉæH  ¤EG  ±ó¡J  á«JGQÉeE’G  IOÉ«≤∏d

 º¡°ùj ΩGóà°ùeh õ«ªàe »FÉ°†a ´É£b

 Rõ©jh  ,√ƒ‰h  OÉ°üàb’G  ™jƒæJ  ‘

 ¿hÉ©àdG øe õØëjh ,á«JGQÉeE’G äGAÉØµdG

 á∏°üdG äGP äÉ°ù°SDƒŸG ÚH äÉcGöûdGh

 ¢UÉÿGh  á«eƒµ◊G  äÉYÉ£≤dG  ‘

 ÖfÉL  ¤EG  ,»ÁOÉcC’Gh  »ãëÑdGh

 »LQÉÿGh »∏NGódG QÉªãà°S’G ™«é°ûJ

 äÉcöûdG ÜòLh ,AÉ°†ØdG áYÉæ°U ‘

.á«ŸÉ©dG á«FÉ°†ØdG

 á«ªgCG ‹ƒJ äGQÉeE’G ádhO ¿CG âë°VhCGh

 íÑ°UCG  …òdGh  AÉ°†ØdG  ´É£≤d  IÒÑc

 á«é«JGÎ°S’G  äÉYÉ£≤dG  øe  kGóMGh

 á∏°UGƒe  ¤EG  ádhódG  íª£J  »àdG

 äGRÉ‚E’G øe ójõŸG ≥«≤–h Égôjƒ£J

 ôjƒ£àdGh åëÑdG ä’É› ‘ á°UÉNh

 äGQó≤dGh  äGAÉØµdG  AÉæHh  ™«æ°üàdGh

 ´É£≤dG áªgÉ°ùe IOÉjRh ,á«°ü°üîàdG

.AÉ°†ØdG ∫É› ‘ ¢UÉÿG

 â©aO  ,á«°VÉŸG  ΩGƒYC’G  ∫ÓNh

 »àdG  IÒÑµdGh  á«YƒædG  äÉMÉéædG

 ÈY  »JGQÉeE’G  AÉ°†ØdG  ´É£b  É¡≤≤M

 ‘  á«Yƒf  äGõéæeh  äÉYhöûe

 ±É°ûµà°S’  äGQÉeE’G  áª¡e  É¡àeó≤e

 »Hô©dGh »JGQÉeE’G Ú©ªàéŸG ,ïjôŸG

 √ô¶àæj …òdG ´É£≤dG Gòg ‘ ∫ƒNó∏d

.óYGh πÑ≤à°ùe

 QOGƒch  ájöûH  OQGƒe  AÉæH  πqµ°ûjh

 AÉ°†ØdG ∫É› ‘ IAÉØµdG á«dÉY áæWGƒe

 áª¡ŸG á«é«JGÎ°S’G ±GógC’G øe kGóMGh

 ´É£≤d á«JGQÉeE’G IOÉ«≤dG É¡JOóM »àdG

 áaô©ŸG  ôjƒ£J  øY  kÓ°†a  ,AÉ°†ØdG

 ™ØædÉH Oƒ©J »àdG á«ª∏©dG çÉëHC’Gh

 OÉ°üàb’  ¢ù«°SCÉàdGh  ,ájöûÑdG  ≈∏Y

.áaô©ŸG ≈∏Y »æÑe ΩGóà°ùe

 Ωƒ≤J ,ÜÓ£dGh ÜÉÑ°ûdG iƒà°ùe ≈∏Yh

 óªfi õcôeh ,AÉ°†Ø∏d äGQÉeE’G ádÉch

 á©°SGh  áYƒªéÃ  AÉ°†Ø∏d  ó°TGQ  øH

 äÉ«dÉ©ØdGh  äGQOÉÑŸG  øe  á∏eÉµàeh

 iƒà°ùe ™aQh ÜÓ£dG ∑GöTEG ¤EG á«eGôdG

 ¬∏Ñ≤à°ùeh ´É£≤dG ™bGƒH º¡jód »YƒdG

.IóYGh ¢Uôa øe ¬eó≤j Éeh

 ,ÜÓ£dG äÉ≤HÉ°ùe äÉ«dÉ©ØdG âæª°†Jh

 ,á«µ∏a äÉ«dÉ©ah ,»°SQóŸG π°UGƒàdGh

 QÉµàH’Gh »ª∏©dG åëÑdG õjõ©àd ∂dPh

 ÜÉÑ°ûdG  ÜòLh  AÉ°†ØdG  Ωƒ∏Y  ‘

.AÉ°†ØdG ´É£b ¤EG »JGQÉeE’G

 ¢TQh{ AÉ°†Ø∏d äGQÉeE’G ádÉch â≤∏WCGh

 øe áYƒª› »gh zá«FÉ°†ØdG πª©dG

 AÉæH  ‘  á°ü°üîàŸG  πª©dG  ¢TQh

 Ωƒ∏Y  ä’É›  ‘  á«æWƒdG  äGQó≤dG

 ºYO  ±ó¡H  AÉ°†ØdG  É«LƒdƒæµJh

 äGQÉeE’G ádhód ìƒª£dG AÉ°†ØdG èeÉfôH

 ‘  ¢TQƒdG  √òg  º¡°ùJ  .∫É©a  πµ°ûH

 ,AÉ°†ØdG ∫ÉéÃ áaô©ŸG õjõ©Jh ™jöùJ

 äÉ°SQÉªŸG  ÚH  ™ª÷G  ∫ÓN  øe

 áÄ«H  πX  ‘  á«ãëÑdGh  á«ÁOÉcC’G

 QÉµàH’G  áaÉ≤K  ≈YôJh  ™é°ûJ  Iójôa

 ºYO  ¤EG  áaÉ°VEG  .AÉ°†ØdG  ∫É›  ‘

 ¢ù«°SCÉJ ¢Uôa IOÉjRh ¢UÉÿG ´É£≤dG

.∫ÉéŸG ‘ áÄ°TÉædG äÉcöûdG

 óªfi õcôe ¢Uôëj ¬JGP ¥É«°ùdG ‘h

 äGQOÉÑŸG ¥ÓWEG ≈∏Y AÉ°†Ø∏d ó°TGQ øH

 »©ªàéŸG »YƒdÉH AÉ≤JQ’G ¤EG áaOÉ¡dG

 õ«Ø–h AÉ°†ØdG áYÉæ°U äGõéæe RGôHEGh

 ¥Éëàd’G  ≈∏Y  Iójó÷G  ∫É«LC’G

 Ωƒ∏©H  á°UÉÿG  á«°SGQódG  äÉbÉ°ùŸÉH

 π«gCÉàd ¬«©°S QÉWEG ‘ ∂dPh ,AÉ°†ØdG

 IOÉ«b  ™«£à°ùJ  áHÉ°T  á«æWh  QOGƒc

.á«∏Ñ≤à°ùŸG á«æWƒdG äÉYhöûŸG

 èeÉfôH{  õcôŸG  äGQOÉÑe  âæª°†Jh

 ºYO  ¤EG  ±OÉ¡dG  zá«ãëÑdG  íæŸG

 Ωƒ∏Y  ∫É›  ‘  áeó≤àŸG  çÉëHC’G

 ‹É©dG  º«∏©àdG  ÜÓW  iód  AÉ°†ØdG

 ºYój å«M ,Ú«JGQÉeE’G  Ú«ÁOÉcC’Gh

 çÉëHC’  Ú«°ù«FQ  ÚdÉ›  èeÉfÈdG

 á«ãëH áëæe ¿Óª°ûj ,AÉ°†ØdG Ωƒ∏Y

.ïjôª∏d …ƒ÷G ±Ó¨dG Ωƒ∏Y ∫ƒM

 ‘ äGQÉeE’G äGRÉ‚EG
¬JÉYÉæ°Uh AÉ°†ØdG ´É£b

 ‘  äGQÉeE’G  ìƒªW  ≥«≤–  á«¨Hh

 ¥hóæ°U  ¢ù«°SCÉJ  ”  AÉ°†ØdG  ∫É›

 ádÉch  á∏¶e  â–  »æWƒdG  AÉ°†ØdG

 3  ¬àª«b  ≠dÉÑdGh  AÉ°†Ø∏d  äGQÉeE’G

 õjõ©J  ±ó¡H  ∂dPh  ºgQO  äGQÉ«∏e

 OGhQ  øe  Úªà¡ŸG  øe  äGQÉªãà°S’G

 πª©dGh  ,á°UÉÿG  äÉcöûdGh  ∫ÉªYC’G

 á£°ûfC’G  ôjƒ£J π«¡°ùJh πjƒ“ ≈∏Y

 ,á«∏Ñ≤à°ùŸG  á«FÉ°†ØdG  ™jQÉ°ûŸGh

 ádhO ‘ »FÉ°†ØdG ´É£≤dG ó¡°ûj å«M

 ∑GöTE’ kÉ¡LƒJh kGÒÑc kGQƒ£J äGQÉeE’G

 á«FÉ°†ØdG á£°ûfC’G ‘ ¢UÉÿG ´É£≤dG

 ó©H øY QÉ©°ûà°S’G ∫É› ‘ á°UÉN

 AÉ°†ØdG  ä’Éch  Ö©∏Jh  ,ä’É°üJ’Gh

 øY ´É£≤dG ºYOh äGQó≤dG ôjƒ£J QhO

 ¢UôØdG  ≥∏Nh  ¬àjõgÉL  ™aQ  ≥jôW

.ájQÉªãà°S’G

 »æWƒdG èeÉfÈdG øY ádhódG âæ∏YCG Éªc

 (ÜöS) ájQGOGqôdG á«YÉæ£°U’G QÉªbCÓd

 ¥hóæ°ü∏d  QÉªãà°SG  ∫hCG  π qµ°ûj  …òdG

 QÉªbC’G  øe  ÜöS  ôjƒ£J  ¢Vô¨H

 QGóe ≈∏Y …QGOGQ ôjƒ°üJ ôaƒj ájQGOGqôdG

.áYÉ°ùdG

 ó°UQ ‘ ¬aGógCG øª°V èeÉfÈdG º¡°ùjh

 ¢VQC’G Öcƒc ≈∏Y CGô£J »àdG äGÒ¨àŸG

 ≈∏Y πª©dGh á«NÉæŸG äGÒ¨àdG ÖÑ°ùH

 á«Ä«ÑdG áeGóà°SÓd IôµàÑe ∫ƒ∏M OÉéjEG

 Éª«a  ,¢VQC’G  í£°S  ≈∏Y  OQGƒŸGh

 ‘ á«YÉæ£°U’G QÉªbC’G áeƒ¶æe ºgÉ°ùJ

 ájOÉ°üàb’G äÉLÉ«àM’G ∞∏àfl á«Ñ∏J

 ádhO  á«°ùaÉæJ  ºYój  ÉÃ  á«Ä«ÑdGh

 ≥jôW øY »æWƒdG ÉgOÉ°üàbGh äGQÉeE’G

 ΩóîJ áeó≤àe á«FÉ°†a äÉ«æ≤J »æÑJ

.ádhódG ‘ ájƒ«◊G äÉYÉ£≤dG

 »YƒædG  »æWƒdG  ´höûŸG  º°†jh

 ôªb ∫hCG ájQGOGqôdG á«YÉæ£°U’G QÉªbCÓd

 ,…QGOGôdG QÉ©°ûà°SÓd »HôY »YÉæ£°UG

 6  ¤EG  óàÁ  …òdGh  èeÉfÈdG  ôaƒ«°Sh

 äGQÉeE’G ádhód ¬àeƒ¶æe øª°V äGƒæ°S

 AÉ°†ØdG øe á∏°UGƒàe äÉfÉ«H Iôe ∫hC’h

 ä’É◊G ™«ªL ‘h áYÉ°ùdG QGóe ≈∏Y

 É«LƒdƒæµJ ΩGóîà°SG ¬«a ºàj ,ájƒ÷G

 ¤EG/ ôjƒ°üàdG ábO É¡«a π°üJ IQƒ£àe

 ¬dÓN øe ºà«°S Éªc ,/Îe 1 øe πbCG

 ájQGOGqôdG  QÉªbC’G  øe  ÜöS  ôjƒ£J

 ájOÉ°üàb’G äÉYÉ£≤dG ºYód ájQÉéàdG

.ádhódG ‘ ájƒ«◊G äÉYÉ£≤dG øe OóYh

 IójóL áª¡e øY äGQÉeE’G ádhO âæ∏YCGh

 áÑcôe AÉæH øª°†àJ AÉ°†ØdG ∫É› ‘

 ÉgQGó≤e á∏MQ ™£≤J á«JGQÉeEG á«FÉ°†a

 É¡dÓN  π°üJ  Îeƒ∏«c  QÉ«∏e  3^6

 áYƒªéŸG  øª°V  äÉÑµjƒc  ™Ñ°S  ¤EG

 ≈∏Y kÉ«îjQÉJ kÉWƒÑg òØæJh á«°ùª°ûdG

 ôªà°ùJ »àdG É¡à∏MQ øª°V Öµjƒc ôNBG

.äGƒæ°S ¢ùªN

 »FÉ°†ØdG  ´höûŸG  ∞°ûµà°ùjh

 ájƒªæàdG IÒ°ùŸG Rõ©j …òdG ,»JGQÉeE’G

 äGQÉeE’G ádhO áfÉµe ï°Sôjh á«ª∏©dG

 AÉ°†ØdGh ÖcGƒµdG ±É°ûµà°SG ∫É› ‘

 áYƒªéŸG  πqµ°ûJ  QGöSCG  ,≥«ª©dG

 äGQÉeE’G âë‚ Éeó©H ∂dPh .á«°ùª°ûdG

 RÉ‚EG  ≥«≤–  ‘  2021  ôjGÈa  ‘

 »HôY  QÉÑ°ùe  ∫hCG  ∫É°SQEÉH  »îjQÉJ

 ,»°VÉŸG  ôjGÈa  ‘  ïjôŸG  QGóe  ¤EG

 π°üJ ⁄É©dG ‘ ádhO ¢ùeÉN âfÉch

.ôªMC’G ÖcƒµdG ¤EG

 ∫É°SQEG  »FÉ°†ØdG  ´höûŸG  øª°†àjh

 ΩGõMh  ±É°ûµà°S’  á«FÉ°†a  áÑcôe

 ,á«°ùª°ûdG áYƒªéŸG πNGO äÉÑµjƒµdG

 ,äGƒæ°S 7 áÑcôŸG ôjƒ£J ¥ô¨à°ù«°Sh

 ‘  ¥Ó£fÓd  IõgÉL  ¿ƒµJ  ¿CG  ≈∏Y

 ¥ÓWEG IòaÉf øª°V ,á«FÉ°†ØdG ¬à∏MQ

 ¥ô¨à°ùJh  .2028  ájGóH  É¡d  Oó–

 äGQÉeE’G ´höûŸ á«ª∏©dG áª¡ŸG Ióe

 äGƒæ°S 5 äÉÑµjƒµdG ΩGõM ±É°ûµà°S’

.2033 ΩÉY ≈àM 2028 ΩÉY øe óà“

 ±É°ûµà°S’  äGQÉeE’G  ´höûe  ó©jh

 á«FÉ°†a  áª¡e  ∫hCG  äÉÑµjƒµdG  ΩGõM

 ™ªéH  Ωƒ≤«°S  PEG  ,É¡Yƒf  øe  á«HôY

 7  øY  ábƒÑ°ùe  ÒZ  á«ª∏Y  äÉfÉ«H

 äÉÑµjƒµdG  ΩGõM  øª°V  äÉÑµjƒc

 ¿CG  ≈∏Y  ,á«°ùª°ûdG  áYƒªéŸG  πNGO

 øe  Öµjƒc  ôNBG  ≈∏Y  áÑcôŸG  §Ñ¡J

.á©Ñ°ùdG äÉÑµjƒµdG

 äGQÉeE’G  ´höûe  ádhódG  â≤∏WCGh

 ôjƒ£J  ±ó¡H  ,ôª≤dG  ±É°ûµà°S’

 ≈∏Y •ƒÑ¡∏d ™æ°üdG »JGQÉeEG ∞°ûµà°ù oe

 ±É°ûµà°SG áª¡e ±ó¡Jh .ôª≤dG í£°S

 á°SGQód  äGQÉÑàNG  AGôLEG  ¤EG  ôª≤dG

 ÉÃ ,ôª≤dG í£°S øe áØ∏àfl ÖfGƒL

 ¢üFÉ°üÿGh  ,ájôª≤dG  áHÎdG  ∂dP  ‘

 ±Ó¨dGh ,á«ë£°ùdG πcÉ«¡∏d ájQGô◊G

 äÉ°SÉ«bh  ,…ôª≤dG  »Fƒ°Vhô¡µdG

 ,á«Fƒ°†dG  äÉ«fhÎµdE’Gh  ÉeRÓÑdG

 Aõ÷G ¥ƒa IOƒLƒŸG QÉÑ¨dG äÉÄjõLh

 ≥∏£fGh  .ôª≤dG  í£°S  øe  A»°†ŸG

 ôª≤dG í£°S ƒëf zó°TGQ ∞°ûµà°ùŸG{

 2022 Èª°ùjO 11 ≥aGƒŸG óMC’G Ωƒj

 kÉMÉÑ°U  11:38  áYÉ°ùdG  ΩÉ“  ‘

 kÉMÉÑ°U 2:38) äGQÉeE’G ádhO â«bƒàH

 ∂dPh ,(IóëàŸG äÉj’ƒdG ¥öT â«bƒàH

 ‘  ∫GôØ«fÉc  Ö«c  IóYÉb  πNGO  øe

 äGQÉeE’G ´höûe πNójh .GójQƒ∏a áj’h

 á«é«JGÎ°S’G øª°V ,ôª≤dG ±É°ûµà°S’

 øH óªfi õcôe É¡≤∏WCG »àdG Iójó÷G

 å«M ,2031 -  2021 AÉ°†Ø∏d  ó°TGQ

 ∫hCG  ¥ÓWEGh  ôjƒ£J  ´höûŸG  πª°ûj

 º°SG  â–  ,ôª≤∏d  »JGQÉeEG  ∞°ûµà°ùe

 ï«°ûdG ¬d QƒØ¨ŸG º°SG ≈∏Y ,zó°TGQ{

 ,ˆG ¬ªMQ ,Ωƒàµe ∫BG ó«©°S øH ó°TGQ

 äGQÉeE’G  ¿ƒµàd  ,áãjó◊G  »HO  ÊÉH

 ∑QÉ°ûJ »àdG ⁄É©dG ‘ á©HGôdG ádhódG

 ¢VGôZC’  ôª≤dG  ±É°ûµà°SG  ΩÉ¡e  ‘

 á«cÒeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ó©H á«ª∏Y

 ,Ú°üdGh  ,kÉ≤HÉ°S  ,»à«aƒ°ùdG  OÉ–’Gh

 á«FÉ°†a áª¡Ã Ωƒ≤J á«HôY ádhO ∫hCGh

.ôª≤dG í£°S ±É°ûµà°S’

:ΩGh-IôØ¶dG

 ó¡Ød “π¡æŸG ÖjÉéY” Iô¡ŸG â≤≤M 

 •É≤ædG øe ∫ó©e ≈∏YCG ,»HÉYõdG ⁄É°S

 äÉ«dÉ©a  ∫ÓN  ,á£≤f  92^80  ≠∏H

 ádƒ£Ñd  ÊÉãdG  Ωƒ«dG  (  ¢ù«ªÿG)

 á∏«°UC’G á«Hô©dG π«ÿG ∫Éª÷ IôØ¶dG

 ,áãdÉãdG É¡àî°ùæH zá°UÉÿG §HGôª∏d{

 á≤£æÃ IÒ¨ŸG ¢û«fQƒµH â≤∏£fG »àdG

.»°VÉŸG AÉ©HQC’G IôØ¶dG

 ácQÉ°ûe  äó¡°T  »àdG  ádƒ£ÑdG  ΩÉ≤Jh

 GOGƒL 575 ¤EG â∏°Uh ∫ƒ«î∏d á«°SÉ«b

 323 ƒëæd Oƒ©J ,ä’Ó°ùdG OƒLCG  øe

 ï«°ûdG ƒª°S øe áÁôc ájÉYôH ,kÉµdÉe

 ºcÉ◊G πã‡ ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ¿GóªM

 á«©ªL É¡ª¶æJh  ,IôØ¶dG  á≤£æe  ‘

.á«Hô©dG ∫ƒ«î∏d äGQÉeE’G

 ÊÉãdG Ωƒ«dG äÉ°ùaÉæe ¢ü«°üîJ ”h

 ≈∏Y â∏ªà°TG ,∫ƒ«ÿG øe çÉfE’G äÉÄØd

 3  ôªYh  ,Úàæ°S  ôªY  äGô¡ŸG  äÉÄa

 4 ôªY ¢SGôaC’G ¤EG áaÉ°VE’ÉH äGƒæ°S

. ¥ƒa Éeh äGƒæ°S 7 ôªYh äGƒæ°S 6-

 zπ¡æŸG ÖjÉéY{ Iô¡ŸG ¥ƒØJ AÉLh

 3  ôªY  äGô¡ŸG  áÄa  äÉ°ùaÉæe  ‘

.zCG{ º°ù≤dG äGƒæ°S

 º°ù≤dÉH â≤∏£fG ób äÉ°ùaÉæŸG âfÉch

 ôªY äGô¡ŸG áÄa •Gƒ°TC’ πªµŸG zO{

 ∫hC’G  õcôŸG  äRôMCG  å«M  ,Úàæ°S

 áæe’ ácƒ∏ªŸG zÒHõdG áYQÉH{ Iô¡ŸG

 92^30 â≤≤Mh  ,ó«°TôdG  »∏Y  óªfi

. á£≤f

 äGô¡ŸG áÄØd zÜ{ º°ù≤dG IQGó°U ÉeCG

 á«ÑX{ É¡àYõàfG ó≤a ,äGƒæ°S 3 ôªY

 »àdG  ,áLÉÿG  ≥jó°U  ó«©°ùd  z¬«c

.á£≤f 92^60 ≈∏Y â∏°üM

 »∏©d zΩG ¢ûJG »H πjRÉL{ äó°üMh

 IQGó°U  ,»YhQõŸG  á∏«ªg  øH  ÂÉZ

 ôªY  ¢SGôaC’G  •Gƒ°TCG  ∫hCG  zCG{  º°ù≤dG

 ,á£≤f  92^40  â≤≤Mh  ,ΩGƒYCG  6-  4

 É¡à≤«aQ ¤EG zÜ{ º°ù≤dG IQGó°U âÑgPh

 »àdG zøjGQ πHÒH ‘ ¬jG{ §HôŸG ‘

.á£≤f 92^60 âdÉf

 §HôŸ  záª«æZ  …O{  äQó°üJh

 ôªY ¢SGôaC’G áÄØd zCG{ º°ù≤dG ,ôgGƒ÷G

 92^60  â≤≤Mh  ,¥ƒa  Éeh  ΩGƒYCG  7

 zÜ{  º°ù≤dG  IQGó°U  âÑgPh  ,á£≤f

 »àdG  ,QƒædG  §HôŸ z¢SÉæjG  …O{ ¤EG

.á£≤f 92^70 ≈∏Y â∏°üM

         

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 15251 Oó`©dG  ̀2023  ôjÉæj 21 âÑ°ùdG
øWƒdGQÉÑNCG 3

 ∫ÉÑ≤à°SG πØM ô°†ëj äGQÉeE’G ô«Ø°S

  É«fÉÑdCG ¢ù«FQ

:ΩGh-ÉfGÒJ

 ÒØ°S  »YhQõŸG  óeÉM  ¿Éª«∏°S  IOÉ©°S  ö†M  

 πØM  ,É«fÉÑdCG  ájQƒ¡ªL  iód  º«≤ŸG  ÒZ  ádhódG

 …É¨«H ΩÒH áeÉîa ¬eÉbCG …òdG …ƒæ°ùdG ∫ÉÑ≤à°S’G

 AÉ°SDhQ IOÉ©°ùdG ÜÉë°UC’ ,É«fÉÑdCG ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ

 áÑ°SÉæÃ ,É¡jód øjóªà©ŸG á«°SÉeƒ∏HódG äÉã©ÑdG

.ójó÷G ΩÉ©dG

 óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ«– ¬JOÉ©°S π≤fh

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

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

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

 √OÓÑd Éª¡JÉ«æ“h ¬àeÉîa ¤EG ,zˆG √ÉYQ{ »HO

.QÉgOR’Gh Ωó≤àdG øe ójõŸÉH ¬Ñ©°Th

 É«fÉÑdCG ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ áeÉîa πªM ,¬ÑfÉL øe

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¤EG ¬JÉ«– ÒØ°ùdG IOÉ©°S

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

 ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh ,zˆG

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

 äGQÉeE’G ádhód ¬JÉ«æ“h ,zˆG √ÉYQ{ »HO ºcÉM

.AÉªædGh Qƒ£àdG øe ójõŸÉH ÉÑ©°Th áeƒµM

 ÚH ¿hÉ©àdG ä’É› ¢VGô©à°SG AÉ≤∏dG ∫ÓN ”h

 πÑ°S  åëHh  ,É«fÉÑdCG  ájQƒ¡ªLh  äGQÉeE’G  ádhO

 äÉMƒªWh ídÉ°üe ≥≤ëj ÉÃ ,Égôjƒ£Jh É¡à«ªæJ

.Ú≤jó°üdG ÚÑ©°ûdGh øjó∏ÑdG

zó¨∏d Ωƒ«dG{ QÉ©°T âëJ .. äGQÉeE’G »a záeGóà°S’G ΩÉY{ 2023 ø∏©j ójGR øH óªëe

 ∞∏àîe ≈∏Y kÉ«HÉéjEG äôKCG äGQÉeE’G »a AÉ°†ØdG áYÉæ°U :…ô«eC’G IQÉ°S

™ªàéªdG äÉfƒµe

 IôØ¶dG ádƒ£H ΩÉjCG »fÉK »a äGô¡ªdG πªLCG zπ¡æªdG ÖjÉéY{

á«Hô©dG π«îdG ∫Éªéd

 áæjGõe •Gƒ°TCG OóY IOÉjõH ¬Lƒj ójGR øH Qƒ°üæe

IôØ¶dG ¿ÉLô¡e

 ´ƒÑ°SCG »a ÜÉÑ°ûdG äƒ°U øY ô qÑ©J záÄ«ÑdG áÄ«g{

áeGóà°SÓd »ÑXƒHCG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 óªfi ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ájÉYQ â– 

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

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S á©HÉàeh

 ƒª°S ¬Lh .. IôØ¶dG á≤£æe ‘ ºcÉ◊G πã‡

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

 8 áaÉ°VEÉH á°SÉFôdG ¿GƒjO ôjRh AGQRƒdG ¢ù∏›

. IôØ¶dG ¿ÉLô¡e áæjGõŸ •Gƒ°TCG

 ¬«dƒJ …òdG ÒÑµdG ΩÉªàg’G QÉWEG ‘ ∂dP »JCÉj

 ∑ÓoŸ kÉªYOh çGÎdG ßØ◊ Ió«°TôdG IOÉ«≤dG

 ,ä’Ó°ùdG ºgCG AÉæàbG ≈∏Y º¡©«é°ûJh ,πHE’G

 ádhódG AÉæHCG øe OóY ÈcCG ΩÉeCG ∫ÉéŸG íàah

 ácQÉ°ûª∏d »é«∏ÿG ¿hÉ©àdG  ¢ù∏› ∫hOh

.IôØ¶dG ¿ÉLô¡e ‘

 ø°ùd  •Gƒ°TCG  8  áaÉ°VEÉH  √ƒª°S  ¬Lh  óbh

 äÉ«∏ëŸG  »àÄa  øª°V  ,≥jÉ≤◊Gh  ójQÉØŸG

 IôØ¶dG  ¿ÉLô¡e  áæjGõe  ‘  ,º«gÉéŸGh

 22 øe IÎØdG  ‘ ΩÉ≤J  »àdG  16`dG  ¬JQhóH

 •Gƒ°TC’G OóY ™ØJÒd 2023 ôjGÈa 2 ¤EG ôjÉæj

 947 õFGƒ÷G OóY íÑ°ü«dh ,•ƒ°T 101 ¤EG

 212h kÉfƒ«∏e 53 ≠∏ÑJ á«dÉªLEG áª«≤H ,IõFÉL

 ´ƒª›  íÑ°UCG  IOÉjõdG  √ò¡Hh  .ºgQO  ∞dCG

 42 äÉ«∏ëŸG πHE’G áÄØd á°ü s°üîŸG •Gƒ°TC’G

 áaÉ°VEG ,kÉWƒ°T 39 º«gÉéŸG πHE’G áÄah ,kÉWƒ°T

 6h ,πjÉ°UC’G äÉæé¡ŸG πHEÓd •Gƒ°TCG  6 ¤EG

 πHEG á≤HÉ°ùŸ •Gƒ°TCG 6h ,í°VƒdG πHEÓd •Gƒ°TCG

 äGQÉeE’G ¥ÒH »JõFÉL ÖfÉL ¤EG ,ÖdÉëŸG

 äÉ«∏ëŸG  »àÄØd  ºgQO  ÚjÓe  6  áª«≤H

.º«gÉéŸGh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 á∏°ù∏°S ‘ »ÑXƒHCG  - áÄ«ÑdG áÄ«g âcQÉ°T 

 πLCG øe ÜÉÑ°T{ á°üæe äÉ«dÉ©a øª°V äÉ°ù∏L

 »ÑXƒHCG ´ƒÑ°SCG ∫ÓN âª«bCG »àdG záeGóà°S’G

 ¢VQÉ©ª∏d »æWƒdG »ÑXƒHCG õcôe ‘ áeGóà°SÓd

.…QÉ÷G ôjÉæj 19 ¤EG 14 øe IÎØdG ‘

 á°ù∏L ‘ áÄ«¡dG ÜÉÑ°T ¢ù∏› AÉ°†YCG ∑QÉ°Th

 z»ŸÉ©dG  ñÉæª∏d  IÉcÉfi  êPƒ‰{  ¿Gƒæ©H

 ¿CÉ°ûH  á«dhódG  äÉ°VhÉØŸG  IÉcÉfi ” å«M

 ÚcQÉ°ûª∏d á°UôØdG ôah …òdG ôeC’G ñÉæŸG Ò¨J

 äÉjó–h  ñÉæŸG  Ò¨J  ôWÉfl  ±É°ûµà°S’

 øe óë∏d á«dhódG äÉ«bÉØJ’G ¿CÉ°ûH ¢VhÉØàdG

.áÄ«aódG äGRÉZ äÉKÉ©ÑfG

 QhO  ¿ƒcQÉ°ûŸG  Ö©d  á°ù∏÷G  √òg  ∫ÓNh

 á«ª«∏bE’G äÓàµàdGh ¿Gó∏ÑdG ¿ƒ∏ãÁ Ú°VhÉØe

 ¥ÉØJG  ¤EG  π°Uƒà∏d  ¿hÉ©àdG  ¤EG  êÉà– »àdG

 øe  ó◊G  ≥jôW  øY  ñÉæŸG  Ò¨J  øe  óëj

.áÄ«aódG äGRÉZ äÉKÉ©ÑfG

 êPƒ‰  ΩGóîà°SÉH  äÉMÎ≤ŸG  QÉÑàNG  ”h

 ÚcQÉ°ûª∏d ôah É‡ ñÉæŸG á°SÉ«°ùd IÉcÉfi

 ≈∏Y  áÑJÎŸG  QÉKB’G  ∫ƒM  á«ª∏Y  äÉ¶MÓe

 ¿ƒHôµdG  ó«°ùcCG  ÊÉK  äGõ«cÎd  º¡JÉMÎ≤e

 áLQód »ŸÉ©dG §°SƒàŸGh …ƒ÷G ±Ó¨dG ‘

 í£°S  iƒà°ùe  ´ÉØJQGh  ôëÑdG  í£°S  IQGôM

.iôNC’G äGÒKCÉàdGh ôëÑdG

 á°UôØH ÚcQÉ°ûŸG ójhõJ ¤EG IÉcÉëŸG âaógh

 ñÉæŸGh  ¿ƒHôµdG  ΩÉ¶f  ∫ƒM  iDhQ  ÜÉ°ùàc’

 á«°SÉ«°Sƒ«÷G  äÉ«µ«eÉæjódG  ¤EG  áaÉ°VEG

 Éªc  ñÉæŸG  …óëàd  á«dhódGh  á«YÉªàL’G

 ¿hôµØj øjòdG ÚcQÉ°ûª∏d Iójôa áHôŒ äôah

 ‘  πªàëŸG  ºgQhO  º¡°ùØfCÉH  ¿ƒØ°ûµà°ùjh

 Ö©d áÄ«H ‘ ¿hÈàîjh ñÉæŸG Ò¨J á÷É©e

 .»HÉéjE’G πª©dG ¤EG IƒYódG á«Ø«c ∫ƒM QGhOC’G

 »ÑYÓd  á°Uôa  äôah  ó≤a  ∂dP  ≈∏Y  IhÓY

 ¤EG  √ƒªLÎ«d √ƒª∏©J É‡ Ghó«Øà°ù«d QGhOC’G

 º°ùb Iôjóe »∏eÉ¡dG áã«e âcQÉ°Th .»©bGh πªY

 ´É£≤H ájôëÑdG áÄ«ÑdG ≈∏Y á¶aÉëŸGh º««≤àdG

 ‘ áÄ«¡dÉH …ôëÑdGh …ÈdG »Lƒdƒ«ÑdG ´ƒæàdG

 ∫ƒ∏◊Gh ¥QRC’G ¿ƒHôµdG πFGƒe{ ¿Gƒæ©H á°ù∏L

 ¿ÉaÓL ÚL ÖfÉL ¤EG zá©«Ñ£dG ¤EG Ióæà°ùŸG

 QGOCGh …ôéÁG õæà°SO ácöûd ¢ù°SDƒŸG ∂jöûdG

 å«M áÄ«¡dG ÜÉÑ°T ¢ù∏› ‘ ƒ°†Y á°ù∏÷G

 á©«Ñ£dG ≈∏Y áªFÉ≤dG ∫ƒ∏◊G ≈∏Y õ«cÎdG ”

 ó© oj  GPÉŸh  ádhódG  ‘  É¡≤«Ñ£J  ºàj  ∞«ch

 ≈∏Y áªFÉ≤dG ∫ƒ∏◊G ºgCG óMCG ¥QRC’G ¿ƒHôµdG

.É¡àëaÉµe ‘ á«∏YÉa ÉgÌcCGh á©«Ñ£dG

 QÉé°TCG  QhO  ≈∏Y Aƒ°†dG  á°ù∏÷G â£∏°S  Éªc

 ñÉæŸG  Ò¨J  QÉKBG  øe  ∞«ØîàdG  ‘  Ωô≤dG

 É«LƒdƒæµàdG  Òî°ùJ  á«Ø«c  ‘  ≥ª©àdGh

 IOÉ©à°SGh  ßØMh  ájÉªMh  õjõ©àd  QÉµàH’Gh

 äGQÉeE’G ádhO ‘ AGƒ°S - ¥QRC’G ¿ƒHôµdG πFGƒe

.‹hódG ó«©°üdG ≈∏Y hCG

 ÜÉÑ°ûdG  ∞jô©J  ‘ äÉ°ûbÉæŸG  âªgÉ°S  óbh

 ¥ô£dGh á©«Ñ£dG ≈∏Y áªFÉ≤dG ∫ƒ∏◊G Ωƒ¡ØÃ

 áÄ«ÑdG  ájÉªM  ∫É›  ‘  πª©∏d  Iójó÷G

 ∫ÓN  øe  º¡∏ªY  õjõ©J  ¥ôW  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH

 IôµàÑŸG  äGhOC’Gh  äÉ«æ≤àdG  çóMCG  ΩGóîà°SG

 ≈∏Y  áãdÉãdG  á°ù∏÷G  äõcQh  .IöUÉ©ŸGh

 ôHƒàcCG ‘ áÄ«¡dG ¬à≤∏WCG …òdG ¿É«Ñà°S’G èFÉàf

 áÄa ±ó¡à°SGh »NÉæŸG Ò¨àdG ∫ƒM »°VÉŸG

 ºgô¶f äÉ¡Lhh º¡FGQBG ≈∏Y ±ô©à∏d ÜÉÑ°ûdGh

 QÉKB’Gh  kÉMÉ◊EG  ÌcC’G  á«Ä«ÑdG  ÉjÉ°†≤dG  ∫ƒM

 á°ù∏÷G ∫ÓNh »NÉæŸG Ò¨àdG ≈∏Y áÑJÎŸG

 ¬«a  ∑QÉ°T  …òdG  ¿É«Ñà°S’G  èFÉàf  ¢VôY  ”

 äÉ©eÉ÷Gh  ¢SQGóŸG  ÜÓW øe ÜÉÑ°T  4210

.ádhódG äGQÉeEG ∞∏àfl øe ÚØXƒŸGh

 ´É£≤d  …ò«ØæàdG  ôjóŸG  ¿hQÉgÉH  óªMCG  ∫Ébh

 ‘ á«Ä«ÑdG á«YƒàdGh Ωƒ∏©dGh äÉeƒ∏©ŸG IQGOEG

 Ú«°ù«FôdG AÉcöûdG ºgCG øe ÜÉÑ°ûdG ” :áÄ«¡dG

 ≈∏Y  ¢Uôëfh  πÑ≤à°ùŸG  IOÉb  º¡fC’  áÄ«¡∏d

 ΩÉeR  GhòNCÉ«d  QGôªà°SÉH  º¡æ«µ“h  ºgOGóYEG

 IOÉbh  Ú£°ûf  AÉ°†YCG  GƒëÑ°ü«d  IQOÉÑŸG

 ®ÉØ◊G  á«ªgC’  ÚcQóe  »HÉéjE’G  Ò«¨à∏d

 á≤jô£H á«©«Ñ£dG ÉfOQGƒe IQGOEGh áÄ«ÑdG ≈∏Y

.zádÉ©ah áeGóà°ùe

:zó¨∏d Ωƒ«dG{

 õjõ©àd á«æWh IQOÉÑe

 áeGóà°S’ÉH ΩGõàd’G

 ÉæJÉÄ«H ájÉªMh

Éæ©ªàéeh ÉfOQGƒeh
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دبي-الوحدة:

حصل مركز الدراســات املستقبلية يف 
اليونسكو"  "كريس  عىل  دبي  جامعة 
"أنظمة  املســتقبلية:  الدراســات  يف 
مزدهــر"،  ملســتقبل  االســترشاف 
ويعــد هذا اإلنجاز هو األول والوحيد 
اإلمارات  دولة  يف  تعليمية  ملؤسســة 
وســيحمل  اللقب،  هذا  عــىل  تحصل 
املركــز هذا اللقب ملدة أربع ســنوات 
يحمل  حيث   ،2026 عام  منتصف  إىل 
األبحاث  أبو سته، مدير  الدكتور فواز 
اليونســكو"  "كريس  لقــب  باملركز 
الدكتور ســعيد  اللقب  ويشــاركه يف 

الظاهري مدير املركز.
 وخالل هــذه املدة ترتكز  خطة عمل 
اســترشاف  دور  تعزيز  عــىل  املركز 
املســتقبل والدراســات املســتقبلية 
محليا وعامليا، من خالل سلســلة من 
املحارضات والرشاكات والربامج التي 
مستقبلية  دراســات  عمل  عىل  تركز 
مع املراكز العاملية األخرى املتخصصة 
لدى  واملعتمدة  املستقبل  استرشاف  يف 
منظمة اليونسكو، باإلضافة إىل تعزيز 
املســتقبل  اســترشاف  يف  املرأة  دور 

والدراسات املستقبلية.

وأعــرب ســعادة الدكتــور عيــى 
عن  دبي،  جامعــة  رئيس  البســتكي 
يف  يتمثل  والذي  اإلنجاز  بهذا  سعادته 
املستقبلية  الدراســات  مركز  حصول 
يف الجامعة عىل "كريس اليونســكو" 
منذ  أقل من سنتني  قياســية  يف فرتة 
الجائحة  قبل  املركز  وتدشــني  اعالن 
يف فربايــر 2020،  وهو انجاز لدولة 
يف  كبرياً  شوطاً  قطعت  التي  اإلمارات 

مجال استرشاف املستقبل.
الجامعة يف إنشاء  إىل أن رؤية   وأشار 
للجامعة  يكون  أن  اســتهدفت  املركز 
دور حيــوي يف تحقيق اســرتاتيجية 
أطلقتها  التي  املســتقبل  اســترشاف 
 ،2016 عــام  اإلمــارات  حكومــة 
تأهيل  لهــا دور حيوي يف  وأن يكون 
هذا  يف  املتخصصة  الكفاءات  وتدريب 
يف  دورا مهما  املركز  يلعب  وأن  املجال 
اإلمارات  مئوية  وخطة  رؤية  تحقيق 
بأن يكون لدينا أفضل نظام تعليمي يف 

.2071 العالم عام 
الدراســات  وأكــد البســتكي أهمية 
واملناهــج  وأهدافهــا  املســتقبلية 
تقوم  التي  والركائز  فيها  املستخدمة 
عليها مشــريا إىل أن هذه الدراســات 
تســاعد عــىل تحفيز اإلنســان عىل 

املســتقبل  يف  والتفكــري  االنطــالق 
وتخيلــه وتصميمه وتنفيذه، والعمل 

عىل تطوير قدراته يف هذا املجال.
األحمــد  حســني  الدكتــور  وقــال 
للشــؤون  نائــب رئيس جامعة دبي 
تــويل  الجامعــة  إن  األكاديميــة، 
اســترشاف املســتقبل اهتماما بالغاً 
اإلمارات،  دولة  تطلعات  للمواكبة مع 
استرشاف  خالل  من  املســتقبل  دولة 
األولوية  ذات  القطاعــات  مســتقبل 
لــدى الدولــة كالصحــة واالقتصاد 
والتعليم واألمن الغذائي، وأن حصول 
يتوج  اليونسكو"  "كريس  عىل  املركز 
نشاطات املركز العاملية خالل السنتني 
الجامعة  مكانة  ويكــرس  املاضيتني، 
والدراســات  التخصصات  توفــري  يف 

املستقبلية املطلوبة.  
الظاهري مدير  الدكتور ســعيد  وأكد 
املركــز أن هــذا اإلنجــاز يعكس ما 
اإلمارات  وحكومــة  قيــادة  حققته 
جاهزيــة  اكثــر  حكومــة  كونهــا 
اســترشاف  من  وجعلت  للمســتقبل 
مما  عملها  يف  متأصال  نهجا  املستقبل 
أكسبها املرونة والرسعة والتأقلم مع 

املتغريات.
العامني  املركــز عمل خالل   وذكر أن 

 100 من  أكثر  تأهيــل  عىل  املاضيني 
موظف حكومي يف مجاالت استرشاف 
تنفيذ محارضات  يف  املستقبل وشارك 
بجامعــات مرموقــة عامليــاً ومنها 
جامعة أكسفورد وجامعة كامربدج. 

وأضــاف أننــا نتطلــع للعمــل مع 
املراكز  اليونســكو وشــبكة  منظمة 
العالم  يف  لديها  املعتمدة  االسترشافية 
عــىل تنفيذ ما جــاء يف خطة العمل، 
وندوات  محــارضات  تتضمن  والتي 
ودوليا  محليا  مســتقبلية  ودراسات 
بالتعاون والتنســيق مــع الجامعات 

واملراكز االسترشافية األخرى.
 وأشــار إىل أن آخر نشــاطات املركز 
كان االحتفال بيوم املســتقبل العاملي 
اليونسكو والذي  الذي حددته منظمة 
وهو  ديســمرب  من  الثاني  يصــادف 
املركز  وأن  لإلمــارات  الوطني  اليوم 
دولية  ندوة  االحتفال  هذا  ضمن  نظم 
استرشاف  يف  املرأة  بعنوان:  "ويبنار" 
املنظمة  مــع  بالتعــاون  املســتقبل 
بريطانيــا  يف  كامــربدج  وجامعــة 
وأن  للتكنولوجيا،  روشسرت  وجامعة 
املركز لديه ضمــن الخطة العديد من 
التي ينــوي تنفيذها خالل  الربامــج 

الفرتة املقبلة.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
السبت ٢١ يناير ٢٠٢٣ ــ العـدد ١٥٢٥١

اأخبار الوطن 5

دورة برامجية جديدة ل�شبكة قنوات 
تلفزيون اأبوظبي  

أبوظبي-الوحدة:
 أعلنت شــبكة قنــوات تلفزيون أبوظبــي التابعة 
ألبوظبــي لإلعالم عــن إطالق الــدورة الربامجية 
تأتي  الجاري، والتي  يناير  أبوظبي يف  لقناة  الجديدة 

. 2023 ضمن حملة »ال يفوتك«لعام 
متنوعة  باقة  الجديدة  الربامجيــة  الدورة  وتتضمن 
تعكس  املتميزة،  الدراميــة  واألعمال  الربامــج  من 
تلبية  عىل  املرتكــزة  لإلعالم  أبوظبي  اســرتاتيجية 
رقمي  إعالمي  محتوى  وتقديم  الجمهور  تفضيالت 

ومبتكر يواكب تطلعاته واهتماماته.
القنــاة جمهــور الشــباب يف برنامج  تســتقطب 
املسابقات الرتفيهي الخاص بالرياضات اإللكرتونية 
 »Master of e-sports“ األول من نوعه
ليقــدم تجربة فريدة من نوعها تجمع أفضل الفرق 
والالعبني يف املنطقة، للمنافسة والفوز بلقب أبطال 

الرشق األوسط وشمال أفريقيا .

أبوظبي-وام:
 يشــارك مركز أبوظبي لإليواء والرعاية اإلنسانية – 
إيواء، التابع لدائرة تنمية املجتمع، راعًيا ذهبًيا للنسخة 
املتكاملة،  النفسية  للصحة  أبوظبي  مؤتمر  من  الثالثة 
املزمع انعقاده يومي 20 و21 يناير الجاري، يف مركز 

أبوظبي الوطني للمعارض »أدنيك«.
يأتي هذا التعاون يف إطار الرشاكة املستمرة بني املركز 
ودائرة الصحــة يف أبوظبي ورشكة أبوظبي للخدمات 
الصحية »صحة«، الجهتني املنظمتني للمؤتمر، ويعكس 
الحرص املشرتك عىل االرتقاء بخطط وآليات النهوض 
النفسية بني أفراد املجتمع، والرتويج ألفضل  بالصحة 
املمارســات العاملية يف هذا املجــال، باعتبارها عوامل 
محورية لتعزيز منظومة القطاع االجتماعي بأبوظبي.

كما يشــارك املركــز يف فعاليات املؤتمر بجلســة عن 
للرتويج  النفسية، وأنشطة  العنف األرسي والصدمات 
الفردي  النفــي  الدعم  تقديــم  يف  ودوره  لخدماتــه 
إعادة  برامج  ضمن  األرسية  واالستشارات  والجماعي 

التأهيل والتمكني التي يقدمها لحاالت العنف .
ويعــرض املركز، خــالل فعاليات املؤتمــر، عدًدا من 
لديه يف  املقيمة  الحاالت  أبدعتهــا  التي  الفنية  األعمال 
والتأهيل  بالفــن  العالج  جلســات  ضمن  اإليواء  دور 

النفي.
وقالت ســعادة سارة شهيل، مدير عام مركز أبوظبي 
إيواء: »تعتمد مساعي  لإليواء والرعاية اإلنســانية – 
مركز إيواء نحو نبذ العنف وغرس قيم املحبة والتآخي، 
بشكل أسايس، عىل جهود تعزيز الصحة النفسية لدى 

أفراد املجتمع بأبوظبي وتصب فيها«.

»اإيواء« ي�شارك في موؤتمر اأبوظبي الثالث 
لل�شحة النف�شية المتكاملة

القاهرة - الوحدة:

آل  ماجد  اللــه  عبد  ســعادة  أكد 
واملكتبة  األرشيف  عام  مدير  عيل 
اإلمارات  دولة  تجربة  أن  الوطنية 
يف الحفــاظ عىل تراثهــا وتعزيز 
ذلك  مكونات هويتهــا، وتوظيف 
تعّد  الحارض واملستقبل  يف صناعة 
تجربة نموذجيه جديرة بأن تكون 
بناء  إىل  يتطلع  ملن  حســنة  أسوة 
األوطان ورفعتها؛ فقد استطاعت 
الدولــة يف ظل قيادتها الرشــيدة 
التواصل  أن تحافظ عىل جســور 
الشعوب  مع  الحضاري  والتثاقف 
نفوس  يف  رسخت  أن  بعد  األخرى 
أبنائها االعتزاز باملوروث والهوية 
العربيــة  باألخــالق  والتمســك 

األصيلة.
دولــة  إن  ســعادته:  وأضــاف 
اإلمارات تمتلك مقومات حضارية 
ثابتة وخصوصية ثقافية ونسيج 
فشــعبها  متماســك؛  اجتماعي 
وبأصالته  هويته  بوحدة  يتســم 
التاريخيــة، وهذا ما جعله يرشع 
الثقافات  أمام مختلــف  النوافــذ 
تقنيات  جميــع  عــرب  القادمــة 
عرص  معطيات  ويطوع  التواصل، 
الرقمنــة لخدمــة تــراث الدولة 

وهويتها العربية.
عن  حديثه  ســياق  يف  ذلــك  جاء 
ينظمها  التــي  الثقافية  النــدوة 

الوطنيــة  واملكتبــة  األرشــيف 
بمعرض  مشــاركته  هامش  عىل 
بعنوان:  للكتاب  الــدويل  القاهرة 
عرص  يف  العربية  والهوية  "الرتاث 
والتحديات"  ...الفــرص  الرقمنة 
يناير  من   23 املوافق  االثنني  يوم 
انرتكونتيننتال  بفنــدق  الجاري، 

سيتي ستارز – القاهرة.
وتعــد هــذه النــدوة مــن أبرز 
الثالثني  والنشــاطات  الفعاليات 
واملكتبة  األرشــيف  ينظمها  التي 
الوطنية بالتزامن مع مشــاركته 
بمعــرض القاهرة الدويل للكتاب، 
أبرز  والتي يشارك فيها نخبة من 

والثقافة  الفكــر  وقيادات  رموز 
العربية  اإلمــارات  ودولة  بمرص 
املتحدة، يف مقدمتهم: معايل محمد 
رئيس مجلس  نائــب  املر  أحمــد 
الوطنية،  واملكتبة  األرشيف  إدارة 
عيل  آل  ماجد  الله  عبد  وســعادة 
واملكتبة  األرشــيف  عــام  مدير 
الدكتــور  وســعادة  الوطنيــة، 
معهد  رئيس  املســلم  العزيز  عبد 
إىل  باإلضافة  للــرتاث،  الشــارقة 
الدكتورة نيفني موىس مستشــار 
الثقافة املرصية، والدكتور  وزيرة 
مكتبة  رئيس  زايد  الله  عبد  أحمد 

اإلسكندرية.

الأر�سيف والمكتبة الوطنية ينظم ندوة 
ثقافية كبرى في القاهرة

جامعة دبي تح�سل على لقب »كر�س��ي اليون�س��كو« 
في الدرا�سات الم�ستقبلية

دبي-الوحدة:

حتا  "ليايل  من  الثانية  النســخة  حظيت 
الثقافية" التي أقيمت عىل مدار 12 يوماً 
وأسدلت ســتائرها مؤخراً بنجاح كبري، 
تمكن خاللها زوار املنطقة  من اكتشاف 
الشــعبية  الفنون  وجماليــات  ســحر 
وتفاصيل العــادات والتقاليد اإلماراتية، 
من خالل تشــكيلة الفعاليات واألنشطة 
هيئة  قدمتها  التــي  الثقافية  والتجارب 
للثقافة"  "دبي  دبي  يف  والفنون  الثقافة 
طــوال فــرتة املهرجان الذي اســتقبل 
أنحاء  زائر من شــتى  ألف   28 أكثر من 
الدولة وهو ما يعكس حرص الهيئة عىل 
االحتفــاء باإلرث اإلماراتــي والتعريف 

بروائع الرتاث املحيل.
ت�سغيل

قالت مريــم ظاعن  اإلطــار،  ويف هــذا 

الرتاثية  املواقــع  إدارة  مدير  التميمــي، 
الثقافية"  حتا  "ليــايل  "تألقت  باإلنابة: 
بمــا قدمته من فعاليــات ثرية أضاءت 
منطقة  يف  الحيــاة  تفاصيل  عــىل  فيها 
وأهمية  األصيلة  وتقاليدنا  وعاداتنا  حتا 
التواصل اإلنســاني، حيث ســاهمت يف 
إبراز إرثنــا الحضاري وهويتنا الوطنية 
أمــام الثقافات األخرى"، ونوهت إىل أن 
"ليايل حتا الثقافية" استحوذت عىل رضا 

وسعادة الزوار. 
املهرجان  "اســتقطب  التميمي:  وقالت 
طــوال فرتة تنظيمه أكثــر من 28 ألف 
زائر من عشاق الرتاث، حيث وصل العدد 
يف اليــوم الختامي فقط إىل نحو 3000 
زائر، وهو ما يؤكد عىل أهمية ما يقدمه 
متنوعة  وأنشــطة  فعاليات  من  الحدث 
مكنته من حجــز مكان بارز عىل أجندة 
دبي الســنوية، ما يساهم يف تعزيز قوة 
السياحة الثقافية يف اإلمارة كرافد حيوي 

لالقتصــاد املحيل، ويعــرف املهرجان يف 
الوقــت ذاته بما تمتلكه منطقة حتا من 
ثقافية وســياحية  إمكانيات ومقومات 

مختلفة". 
وحرصــت "دبي للثقافــة" عىل تنظيم 
وتشــغيل النسخة الثانية من "ليايل حتا 
الثقافيــة" التي احتضنتهــا "قرية حتا 
يف  حتا،  أهــايل  مع  بالتعاون  الرتاثيــة" 
العائالت واملواهب  خطوة تهدف إىل دعم 
يف  وتســاهم  املنطقــة  يف  اإلبداعيــة 
استقطابهم وتطوير مهاراتهم املختلفة.

واستضاف املهرجان طوال فرتة تنظيمه 
تشــكيلة متنوعة من العــروض الفنية 
والفلكلورية التي قدمتها الفرق الشعبية 
التي  الشعرية  واألمســيات  "الحربية"، 
ُنظمت بمشــاركة مجموعة من شعراء 
حتا، إىل جانب جلســات العزف عىل آلتي 
موســيقية  وعروض  والربابة،  العــود 

مميزة قدمتها فرق محلية مختلفة. 

»ليالي حتا الثقافية« رحلة اإبداعية في عوالم التراث المحلي

حول »حماية التراث والهوية العربية في ع�شر الرقمنة«

اأبوظبي - الوحدة:

دعــت بلدية مدينــة أبوظبي أفراد 
املجتمــع إىل أهميــة املســاهمة يف 
للمدينة  العام  املظهــر  الحفاظ عىل 
كافة  بمواجهة  االلتــزام  خالل  من 
املشهد  وتعزيز  املشــوهات،  أنواع 

الجمايل للمرافق العامة.
جاء ذلك خالل الفعالية التي نظمتها 
البلدية ممثلة بمركز بلدية الشهامة 
بالتعاون مع جمعية أصدقاء البيئة، 
هيئة البيئة- أبوظبي ودائرة الرتبية 
والتي جاءت تحت عنوان  والتعليم، 
"أرى مدينتــي أجمــل" يف حديقة 

باملظهر  االرتقــاء  بهدف  الباهيــة، 
وتحفيز  للمدينــة،  العــام  الجمايل 
أفراد املجتمع للمحافظة عىل املرافق 

العامة والرتفيهية.  
كما اســتهدفت الفعاليــة مواجهة 
العام، وذلك ضمن  مشوهات املظهر 
إطار جهود البلدية املتواصلة لتعزيز 
البيئة واملظهر الجمايل لجميع املرافق 
العامة، والحد من املشوهات العامة، 
املجتمعي  الوعــي  مســتوى  ورفع 
الخدمية  املرافق  اســتخدام  بشــأن 

والرتفيهية والحفاظ عليها.
مدينتي  "أرى  فعاليــة  وتضمنــت 
أجمــل" العديد من الفقرات وورش 

التثقيفيــة  واملحــارضات  العمــل 
العام،  باملظهر  باالرتقــاء  الخاصة 

واستهدفت مختلف فئات املجتمع.
مــن جانبها قدمت هيئــة البيئة – 
أبوظبــي محــارضة توعوية حول 
القرم  أشــجار  عىل  الحفاظ  أهمية 
األشــجار  وتنميتها، ورضورة هذه 
إمارة  يف  املحلية  البيئية  النظم  لدعم 

أبوظبي.
الفعالية  البلديــة يف ختام  وحرصت 
عــىل إجــراء اســتبيان جماهريي 
بشــأن  املجتمــع  أراء  الســتطالع 
الخدمــات، واملرافق العامة واملظهر 

 . العام 

بلدية اأبوظبي تنظم فعالية »اأرى مدينتي 
اأجمل« في حديقة الباهية
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اأبوظبي-وام:
 ســلطت هيئة البيئة - أبوظبي الضوء خالل مشاركتها 
تبذلها  التي  الجهود  أبوظبي لالســتدامة عىل  بأســبوع 
أبوظبــي لتحقيــق التوازن بــن التنميــة االقتصادية 
والحفاظ عىل التنوع البيولوجي والدور الهام الذي تقوم 
به الهيئة لضمان مراعــاة االعتبارات البيئية عند وضع 
وتنفيذ املشاريع التنموية وخطط البنية التحتية وتحقيق 
واالجتماعية،  االقتصاديــة  التنمية  وأهــدف  متطلبات 

واالستغالل املستدام للموارد الطبيعية .
التنوع  لقطاع  التنفيذي  املدير  الهاشــمي  أحمد  وشارك 
البيولوجــي الربي والبحــري بالهيئة بجلســة بعنوان 
“حالة العمل للمحافظة عىل التنوع البيولوجي” بحضور 
الربوفيسور كارلوس مانويل دوارتي أستاذ علوم البحار 
يف جامعة امللك عبد الله للعلوم والتقنية يف اململكة العربية 

السعودية.
وقال الهاشــمي خالل الجلسة: “تمتلك أبوظبي نموذجاً 
واملوارد  البيئة  يرتكز عــىل مراعاة  للتنمية  وفريداً  رائداً 
التنمية  الطبيعية وااللتزام بحمايتهــا ولهذا فإن خطط 
البيئة  الحفــاظ عىل  اعتبارات  تدمج  لدينــا  االقتصادية 
ولطاملــا كانت هذه املبادئ متجــذرة يف فكر املغفور له 
آل نهيان مؤسس دولة اإلمارات  الشيخ زايد بن سلطان 
يف الحفاظ عىل اإلرث الطبيعي والتي استمرت عىل نفس 
لتحقيق  ورؤيتها  الرشــيدة  القيادة  بتوجيهــات  النهج 
إنشاء مجتمع  يف  الذي ساهم  األمر  املســتدامةـ  التنمية 
املســتدامة  االقتصادية  التنمية  يقوم عــىل أساســيات 

البيئة مع الحفاظ عىل الرتاث الطبيعي«. وحماية 

دافو�س-وام:
بن  للتوازن  اإلمــارات  مجلس  نّظم   
الجنسن يف مدينة دافوس السويرسية، 
النسخة السابعة من "حلقات التوازن 
القطاع  "دعم  عنوان  تحت  العاملية"، 
الخاص للحكومــات يف تطبيق أجندة 
ترسيع  تعهد   - الجنسن  بن  التوازن 
الهــدف الخامس للتنمية املســتدامة 
بالقطاع الخاص اإلماراتي : دراســة 
حالــة"، وذلك ضمن مشــاركة وفد 
العاملي،  االقتصادي  املنتدى  يف  املجلس 
الذي يعقد بحضور العديد من رؤساء 
الدول وشــخصيات قيادية ملناقشــة 
القضايــا العامليــة وإيجــاد حلــول 

للتحديات الحالية واملستقبلية.
ُعقدت الحلقة يف جناح دولة اإلمارات 
االقتصادي  املنتدى  يف  املتحدة  العربية 
العاملي، وشــاركت فيها سعادة منى 
مجلس  رئيســة  نائبة  املــّري،  غانم 
الجنســن  بن  للتــوازن  اإلمــارات 
القطاع  رشكات  مســؤويل  من  وعدد 
التعهد  عىل  املوقعة  اإلماراتي  الخاص 
من  الخامس  الهدف  بترسيع  الخاص 
تم  الذي  املســتدامة  التنمية  أهــداف 
إطالقه رســمياً أوائــل العام املايض، 
التوازن بن الجنســن  بهدف تحقيق 
يف القطــاع الخــاص وزيادة نســبة 
القيادية إىل  املرأة يف املناصب  مشاركة 
باإلضافة   ،2025 عام  بحلول   30%
عاملية  عدد من مســؤويل رشكات  إىل 
كربى يربطها تعاون وثيق مع املنتدى 

االقتصادي العاملي.
لتبادل  حيوية  منصة  الحلقة  وشكلت 
الرؤى واألفكار بن املشــاركن فيها 
املحيل  الخــاص  القطــاع  من قــادة 
عن  العمل  فوائــد  حــول  والعاملــي 
للمشــاركة يف  الحكومات  كثب مــع 
التنمية  أهداف  لترسيع  حلول  تطوير 
الفــرص  واســترشاف  املســتدامة، 

مســتويات  لضمان  العمل  ومجاالت 
ُعليا من التوازن بن الجنسن يف دولة 
إضافة  والعالم،  واملنطقــة  اإلمارات 
إىل مناقشــة التأثري اإليجابي املنشود 
الفريدة من نوعها  املبــادرة  من هذه 
والتي  اإلماراتــي،  الخاص  للقطــاع 
تعكس رشاكة حقيقية بن القطاعن 
األهداف  لتحقيق  والخاص  الحكومي 
بالتوازن  املتعلقة  والعامليــة  الوطنية 
ســمو  حرم  وقالت  الجنســن.  بن 
الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب 
ديوان  وزير  الــوزراء  مجلس  رئيس 
الرئاســة، سمو الشــيخة منال بنت 
محمد بن راشــد آل مكتوم، رئيســة 
مجلس اإلمارات للتوازن بن الجنسن 
رئيسة مؤسسة دبي للمرأة إن تنظيم 
السابعة يف هذا  العاملية  التوازن  حلقة 
يأتي يف ضوء  عامليــاً  األبرز  املحفــل 
رشاكاته  تعزيز  عــىل  املجلس  حرص 
العاملية ويرتجم الجهود الحثيثة لدولة 

العاملي  التواصــل  لتعزيز  اإلمــارات 
املتبادلة  واملعرفة  الثقة  جسور  وبناء 
لرفع مســتوى  العالم  دول  كافة  مع 
الجنسن وتحقيق أهداف  التوازن بن 

التنمية املستدامة.
النتائج  أهمية  عىل  ســموها  وأكدت 
للــرشاكات  الشــاملة  اإليجابيــة 
االسرتاتيجية بن الحكومات والقطاع 
املســتهدفات  تحقيــق  يف  الخــاص 
املستويات، خاصة  الوطنية عىل كافة 
مــع تنامــي دوره كمحــرك رئييس 
لالقتصاد العاملي يف الدول املتقدمة عىل 
أن  سموها  مضيفًة  الخصوص،  وجه 
وتحقيق  للمرأة  كاملة  الفرصة  إتاحة 
التوازن بن الجنســن يف هذا القطاع 
االزدهار  تحقيق  يف  كبري  بدور  يسهم 
االجتماعي  واالســتقرار  االقتصادي 

واألرسي.
اإلمارات  رئيسة مجلس  وأكدت سمو 
للتوازن بن الجنســن أن تعزيز دور 

القطــاع الخاص أســايس يف تحقيق 
التنمية املســتدامة، ويشــكل أولوية 
واالستباقية  املستقبلية  الرؤى  ضمن 
عىل  وحرصهــا  الرشــيدة  للقيــادة 
املرنة  الترشيعيــة  الُبنــى  ترســيخ 
اإلمارات  دولة  جعلت  التي  واملتطورة 
للعيش  املفضلة  الرائدة  الوجهات  من 
اســتقطاب  يف  واســهمت  واإلقامة، 
العاملية، كما جعلت  الــرشكات  كربى 
منها نموذجاً اقتصادياً مرناً ومتطوراً 
وأكثر استقراراً تجاه األزمات العاملية 
مشــريًة  املســتقبلية،  والتحديــات 
ســموها يف هــذا الصــدد إىل وصول 
لالستثمارات  الرتاكمي  الرصيد  حجم 
األجنبية املبــارشة املتدفقة إىل الدولة 
لنحــو 630 مليار درهــم )171.6 
السنوات  خالل  أمريكي(  دوالر  مليار 
بنمو   2021 إىل   2012 مــن  العرش 
إحصائيات  وفق   ،  %  116 نســبته 

وزارة االقتصاد.

دبي-وام:
الثامنة  الدورة  رئاســة  عقدت   
األطراف  مؤتمر  من  والعرشين 
يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 
و"دبي  املنــاخ،  تغــري  بشــأن 
العطــاء" جزء مــن "مبادرات 
محمــد بــن راشــد آل مكتوم 
تعزيز  أجل  من  رشاكة  العاملية.. 
التغري  التعليم يف مواجهة  مكانة 
مؤتمر  خــالل  وذلك  املناخــي؛ 
الــذي   )COP28( األطــراف 
ســيعقد يف مدينة إكســبو دبي 
نوفمربإىل   30 من  الفرتة  خالل 

.2023 12 ديسمرب 
هامش  عىل  اإلعــالن  هذا  جاء 
للمنتدى  الســنوي  االجتمــاع 
االقتصــادي العاملي "دافوس"، 
ماجد  السفري  ســعادة  بحضور 
الســويدي، املديــر العام ملكتب 
 COP28 األطــراف  مؤتمــر 
وســعادة الدكتور طارق محمد 
ونائب  التنفيذي  الرئيس  القرق، 
رئيس مجلس إدارة دبي العطاء.

وتستضيف دبي العطاء نسختها 
الثانية من "قمة ريوايرد"، وهي 
منصة التعاون التعليمي العاملي، 
والتي سرتكز عىل أهمية التعليم 
بالتزامن  املناخــي،  العمــل  يف 
األطراف  مؤتمــر  انعقــاد  مع 
دبي  ســتقوم  كما   ،COP28
العطاء بحشــد الجهات الفاعلة 
تطبيق  نحو  والخاصــة  العامة 
وطرق  الجديــدة  السياســات 

الالزمة  والتقنيــات  التمويــل 
خايل  القتصاد  الطــالب  لتهيئة 
من االنبعاثات، وتيســري فرص 

الحصول عىل التعليم.
العمل  دمــج  ألهميــة  وإدراكاً 
التعليــم  وقطــاع  املناخــي 
ملستقبل  رئيســين  كمحركن 
دبي  ستدعم  ومزدهر،  مستدام 
العطاء، وهــي منظمة مجتمع 
بإدارة  رســمياً  مرتبطة  مدني 
التابعــة  العامليــة  االتصــاالت 
مؤتمر  جهــود  املتحدة،  لألمم 
خالل  من   COP28 األطــراف 

يف  الفاعلــة  األطــراف  جمــع 
التعليم  وقطاع  املناخــي  العمل 
بهدف  العالم  أنحــاء  من جميع 
رؤية  أجل  من  جهودهم  توحيد 

مشرتكة.
ماجد  الســفري  ســعادة  وقال 
يعد  املناخ  تغري  إن  الســويدي، 
التحدي الرئييس للعرص الحايل لذا 
من الرضوري تمكن املجتمعات 
الالزمة  واملهــارات  باملعرفــة 
يف  واملســاهمة  تغيري  إلحــداث 

العمل الهادف.
الدكتور  ســعادة  قــال  بدوره، 

طارق محمــد القرق إن مؤتمر 
التزام  يمثل   COP28 األطراف 
الدائم بمعالجة  دولة اإلمــارات 
أزمة املناخ وترسيع التقدم نحو 
عالم أفضل وأكثر أمناً وازدهاراً؛ 
التعليمي  الرشيــك  وبصفتهــا 
إىل  العطاء  دبي  تتطلع  للمؤتمر، 
دعم جهــود دولة اإلمارات من 
األطراف  مساعي  توحيد  خالل 
واملناخ  التعليم  الفاعلة يف مجال 
مشــرتكة  رؤية  إىل  للوصــول 
العنان لحــدوث نقلة  إلطــالق 

نوعية يف أنظمة التعليم.
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اإ�شابة ع�شرات
وجــرت المواجهــات بعــد أن أقــام 
مســتوطنون بؤرة استيطانية صغيرة 
في قرية جوريش قبل أن تتدخل القوات 
المنطقة  مــن  لطردهم  اإلســرائيلية 
غير  استيطاني  نشــاط  إقامة  بدعوى 

قانوني.
كما أصيب ثالثة فلسطينيين بالرصاص 
وآخرون  بالمطــاط،  المغلف  المعدني 
للدموع خالل  المسيل  بالغاز  باالختناق 
إسرائيلية  قوات  مع  اندلعت  مواجهات 
في بلدات بيتا وقريوت وبيت دجن قرب 

نابلس.
أصيب  الجمعة  يوم  ســابق  وقت  وفي 
شــاب فلســطيني برصــاص الجيش 
جدار  قرب  تواجده  خالل  اإلســرائيلي 

الفصل المقام على أراضي طولكرم.
الخليل،  جنــوب  يطــا  مســافر  وفي 
باالختناق  المواطنين  عشــرات  أصيب 
بالغاز المســيل للدموع إثر قمع قوات 
إسرائيلية فعالية غرس أشجار الزيتون 

والصبر في عدة مناطق.
وفي منطقة باب الزاوية وسط الخليل، 
أصيب عدد من الفلسطينيين باالختناق 
واعتقل شــابان خــالل مواجهات مع 
قوات إسرائيلية عقب تظاهرة مناهضة 

للتوسع االستيطاني.

وفي السياق أصيب خمسة فلسطينيين 
والعشــرات  المعدنــي  بالرصــاص 
باالختناق عقب التظاهرة األســبوعية 
كفر  بلدة  في  لالســتيطان  المناهضة 

قدوم شرق قلقيلية.

فرن�شا تعتزم
وأوضــح ماكرون أنــه يريد أن يكون 
بشــكل  الرد  على  قادرا  بــالده  جيش 
أسرع واكتساب القوة في وقت قصير.

إنه في ســياق حرب  وقــال ماكرون 
روســيا ضــد أوكرانيا، فإن فرنســا 
الردع  على  قدراتها  من  أيضا  ســتزيد 
النووي، مضيفا: "لم يعد هناك نصيب 
الذي شنته روسيا  الهجوم  للسالم بعد 

على أوكرانيا".
وأضــاف أنه يجب تعزيــز الدفاع عن 
أوروبــا وحلفائها باســتخدام المزيد 
قدرات  وتطوير  العسكرية  الموارد  من 
االســتجابة . وأعلن الرئيس الفرنسي 
عــن زيادة االســتثمار فــي عمليات 
الهجمات  ضــد  والدفاع  االســتطالع 
الطائــرات  وحامــالت  اإللكترونيــة 
الجديدة وأنظمة الطائرات بدون طيار.

ضرورة  على  ماكرون  شــدد  وأخيرا، 
تعزيز سياسة األمن والدفاع المشتركة 
لالتحــاد األوروبــي ، باإلضافــة إلى 
تنسيق قدرات القوات المسلحة للتكتل 

مشتركة ، هدفها  استراتيجية  ووضع 
قيادة  علــى  قادرة  أوروبا  تكــون  أن 
عملية عسكرية كبيرة بشكل جماعي.

قطع الطريق اأمام
وقالت النائبة بوال يعقوبيان يف ترصيح 
لهــا يوم الجمعة »نطالب بأن نصل إىل 
ثالثة  بعد  للجمهورية  رئيــس  انتخاب 
أشهر من الشغور«، مضيفة »سنتناوب 

النيابي«. عىل املبيت يف املجلس 
وكان النائبان ملحم خلف ونجاة صليبا 
داخل  البقاء  الخميــس  يــوم  قررا  قد 
النيابــي للمطالبة بعدم اقفال  املجلس 
جلســات انتخاب رئيــس الجمهورية 
انتخاب  حتى  املتتالية  الــدورات  وفتح 

رئيس للجمهورية.
يذكــر أن واليــة رئيــس الجمهورية 
العماد ميشال عون كانت قد  الســابق 
أكتوبر  األول/  ترشيــن   31 يف  انتهت 
الشغور  لبنان يف مرحلة  املايض. ودخل 
النيابي  املجلس  يتمكــن  ولم  الرئايس. 
للجمهورية  جديد  رئيــس  انتخاب  من 
11 جلســة نيابية مخصصة لهذا  بعد 

الشأن.

الإمارات توقع
رئيــس املنتــدى االقتصــادي العاملي 
املســؤولن  مــن  عــدد  بحضــور 

الدبلوماسية والحكومية  والشخصيات 
وممثلن من الطرفن.

وتؤســس هــذه االتفاقية بــن دولة 
من  جديداً  إطــاراً  واملنتدى  اإلمــارات 
من  االســتفادة  كيفيــة  يف  التعــاون 
التكنولوجيا  ودور  املبتكــرة  التقنيات 
استدامة،  أكثر  عاملي  اقتصاد  تمكن  يف 

للبيئة. وصديقاً 
استضافة  عرب  اإلمارات  دولة  وتسعى 
الثامنــة والعرشين من مؤتمر  الدورة 
الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة 
 ،»COP28« اإلطارية بشأن تغري املناخ
إيجاد  يركز عىل  تقديم نهج عمــيل  إىل 
الحلول ويســهم يف إحداث نقلة نوعية 
املشرتكة  الدولية  واملساعي  الجهود  يف 
إىل  والتحول  املناخي  التغري  مســألة  يف 
االقتصــادات الخرضاء ذات االنبعاثات 

الكربونية املنخفضة.
ماجد  ســعادة  أكد  الســياق،  هذا  ويف 
عىل  اإلمارات  دولة  حرص  الســويدي 
املناخــي انطالقاً من  العمــل  تعزيــز 
الجهود  تضافــر  بــرضورة  إيمانهــا 
االقتصادي  النمو  يف  لالستثمار  الدولية 
وتوفــري  املســتدام  واالجتماعــي 
التمويــل الــالزم لدعم قضايــا املناخ 
بالتوصيات  االلتــزام  ورضورة  امللحة 
البيئة  لحمايــة  العاملية  والسياســات 

والحفاظ عىل موارد الطبيعة.
وقــال ســعادة الســويدي: »إن دولة 
الشيخ  السمو  بقيادة صاحب  اإلمارات 

الدولة  نهيان، رئيس  آل  زايد  بن  محمد 
كافة  بتطبيق  ملتزمة  اللــه«،  »حفظه 
بموضوع  املتعلقة  الدوليــة  القرارات 
املناخ، حيث تمثل املبادرة االسرتاتيجية 
أطلقتها  والتي   2050 املناخي  للحياد 
رئيســاً  وطنياً  محركاً  مؤخراً،  الدولة 
االنبعاثات وتحقيق  إىل خفــض  يهدف 
2050، مما  الحيــاد املناخي بحلــول 
يجعــل اإلمارات أول دولــة يف الرشق 
عن  تعلن  أفريقيا  وشــمال  األوســط 

هدفها لتحقيق الحياد املناخي«.
اإلمارات،  ســعي  إىل  السويدي  وأشار 
ومشاريع  مبادئ  من  أســايس  كجزء 
الخمســن، إىل تحقيــق مســتهدفات 
االقتصادي،  والتقدم  املستدامة  التنمية 
كوجهٍة  الريادية  مكانتها  يرّســخ  بما 
وإنشــاء  والعمــل  للعيــش  مثاليــة 

املجتمعات املزدهرة.
الدولة  استعدادات  إىل  سعادته  وتطرق 
 ،COP28 الستضافة مؤتمر األطراف
لالستثمار  مثالية  فرصة  يشكل  والذي 
البيئة  وحمايــة  املناخــي  العمــل  يف 
االقتصادي  النمــو  عىل  ينعكــس  بما 
االســتفادة  ويحقــق  واالجتماعــي، 
القصــوى مــن املوارد املتجــددة عرب 
التي  املبتكرة  البيئية  الحلول  حزمة من 
تركز عىل خفــض االنبعاثات وتحقيق 

تقدم ملموس يف العمل املناخي.
وأضاف سعادة ماجد السويدي: »يبحث 
مؤتمر الدول األطراف يف اتفاقية األمم 

املناخ يف  املتحدة اإلطارية بشــأن تغري 
نسخته الثامنة والعرشين، موضوعات 
االلتزامات  تنفيذ  عىل  تركز  أساســية 
والتعهــدات املناخية، وتضافر الجهود 
والعمل املشرتك التخاذ إجراءات عملية 
ملموسة وحلول مرنة ورسيعة تسهم 
يف تجاوز التحديات وتضمن مســتقبالً 

للبيئة«. أكثر استدامًة وصديقاً 
كما تسعى دولة اإلمارات من خالل هذا 
واســعة  مجموعة  معالجة  إىل  املؤتمر 
صياغة  بينهــا  من  املوضوعات،  مــن 
األطــر التنظيمية واملبــادرات العاملية 
الكربوني،  الحيــاد  لتحقيق  الداعمــة 
التمويل املطلوب لدعم القضايا  وتأمن 
امللحة، والتوعية بشأن رضورة  البيئية 
العمل الجماعي املشرتك يف الحفاظ عىل 
الكربونية،  االنبعاثات  وتخفيض  املناخ 
إرشاك  عــىل  الدولة  وتحــرص  كمــا 
رشكاته  بمختلــف  الخــاص  القطاع 
ومؤسســاته يف جهــود الحكومــات 
البيئية  للقضايا  باالســتجابة  والدول 

األكثر إلحاحا.
يف  دولة  أول  اإلمــارات  دولــة  وُتعــد 
باريس بشأن  اتفاق  املنطقة توقع عىل 
املنــاخ وتلتزم بخفــض االنبعاثات يف 
ما  وهو  االقتصادية  القطاعات  جميع 
يرسخ مكانتها مركزاً عاملياً الستضافة 
الفعاليات الدولية التي تركز عىل العمل 
املناخي املشرتك وترسيع عجلة التنمية 

املستدامة.

ــ

»مجل�ــس الإمارات للتوازن« ُينظم الن�ســخة الـــ 7 من حلقات 
التوازن العالمية في دافو�س

هيئة البيئة توؤكد نجاح اأبوظبي
في المواءمة بين التنمية القت�شادية 

والحفاظ على التنوع البيولوجي

�ســراكة بيــن دبــي العطــاء ورئا�ســة COP28 لتعزيز دور 
التعليم في جهود العمل المناخي دبي-الوحدة:

الطاير   اســتقبل معايل ســعيد محمد 
التنفيذي  الرئيــس  املنتــدب  العضــو 
رفيع  وفدا  دبي  وميــاه  كهرباء  لهيئة 
إف«  إي دي   « املســتوى من مجموعة 
لوك  برئاســة  فرنســا  كهرباء  رشكة 
والرئيس  اإلدارة  مجلس  رئيس  ريمون 

التنفيذي وعدد من مسؤويل الرشكة.
كما استقبل معاليه وفدا من جمهورية 
أنطونيــو  الدكتــور  برئاســة  كوبــا 
املعهد  رئيــس  رودريغيز  رودريغيــز 
الوطني للموارد املائية يف كوبا بحضور 
الســكرتري  ســاردوي  مارتينيز  أيلن 
الثاني بسفارة كوبا لدى دولة اإلمارات 

العربية املتحدة.
حــرض االجتماعــن، اللذيــن عقدا يف 
العاملية لطاقة  القمة  الهيئــة يف  منصة 
املســتقبل ضمــن أســبوع أبوظبــي 
بن  وليد  املهندس   ،2023 لالســتدامة 
سلمان النائب التنفيذي للرئيس لقطاع 
تطويــر األعمــال والتميــز والدكتور 
التنفيذي  النائــب  األكــرف  يوســف 
األعمال واملوارد  للرئيس لقطاع دعــم 
البرشيــة واملهندس مــروان بن حيدر 
النائب التنفيذي للرئيس لقطاع االبتكار 
واملستقبل يف هيئة كهرباء ومياه دبي.

وسلط معايل سعيد محمد الطاير الضوء 
عىل مشاريع الهيئة يف مجال االستدامة 
والطاقــة املتجــددة والنظيفة يف إطار 
النظيفة  للطاقــة  دبــي  اســرتاتيجية 
الكربوني  الحیاد  واسرتاتيجية   2050
2050 إلمارة دبي لتوفیر 100 باملائة 
من القدرة اإلنتاجیة للطاقة من مصادر 

. 2050 الطاقة النظیفة بحلول 
ولفت إىل املشــاريع التي تنفذها الهيئة 
لتحقيق هذا الهدف ومن أبرزها مجمع 

محمــد بن راشــد آل مكتــوم للطاقة 
الشمسية أكرب مجمع للطاقة الشمسية 
يف موقع واحد عىل مستوى العالم وفق 
حيث  للطاقة،  املســتقل  املنتج  نموذج 
 5000 إىل  اإلنتاجيــة  قدرته  ســتصل 
ميجــاوات بحلول عــام 2030 وتبلغ 
القــدرة اإلنتاجيــة الحاليــة للمجمع 
2027 ميجاوات بما يشــكل نحو 14 
اإلنتاجية  القــدرة  إجمايل  مــن  باملائة 

اإلجمالية للطاقة الكهربائية يف دبي.
كمــا تطــرق معــايل الطايــر ألحدث 
املحطــة  مــرشوع  يف  التطــورات 
املائية  الطاقــة  بتقنية  الكهرومائيــة 
املخزنــة التي تنفذها الهيئة عىل ســد 
»إي دي  إن مجموعة  دبي حيث  حتا يف 
ستصل  حيث  املرشوع،  استشاري  إف« 
 250 إىل  للمحطــة  اإلنتاجية  القــدرة 
 1,500 تخزينيــة  بســعة  ميجاوات 
يصل  افرتايض  وبعمر  ساعة  ميجاوات 
إىل 80 عاما وتعد هذه املحطة األوىل من 
نوعها يف منطقة الخليج العربي وتصل 
و421  مليار  إىل  املرشوع  اســتثمارات 
مليون درهم ومن املتوقع استكماله يف 

.2024 الربع األخري من عام 
كهرباء  هيئــة  مشــاريع  عن  وتحدث 
ومياه دبي لتحقيق اســرتاتيجية األمن 
والتي  اإلمــارات  لدولة  املائــي 2036 
تهدف إىل ضمان اســتدامة واستمرارية 
الوصــول إىل امليــاه خــالل الظــروف 
الطبيعيــة وظروف الطــوارئ وتعالج 
تحديــات األمن املائي املســتقبلية عىل 
الطاير  معايل  واستعرض  الطويل.  املدى 
رؤية دبي بالنسبة الستدامة موارد املياه 
إلدارة  املتكاملة  االســرتاتيجية  إطار  يف 
املوارد املائية يف دبي 2030 والتي تركز 
واســتخدام  املائية  املوارد  تعزيــز  عىل 

أحدث التقنيات والحلول املبتكرة.

وفدان من فرن�سا وكوبا يطلعان على م�ساريع »كهرباء 
دبي« في مجال ال�ستدامة والطاقة المتجددة
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دافو�سـ  دـ  )وام(: 

اأكد معايل عبد اهلل بن طوق املري، وزير االقت�صاد، 

وتوجيهات  روؤية  بف�صل  االإمارات  دولة  اأن 

نحو  وا�صعة  خطوات  قطعت  الر�صيدة  القيادة 

على  القائم  اجلديد  االقت�صادي  منوذجها  بناء 

املرونة واال�صتدامة واملعرفة خالل عام 2022، 

على  االنفتاح  تعزيز  على  الدولة  وحر�صت 

العامل وتو�صيع �رشاكاتها االقت�صادية والتجارية 

اال�صتثمار  وت�صجيع  العاملية،  االأ�صواق  مع 

من  اجلديد  االقت�صاد  قطاعات  يف  والتو�صع 

اأبرزها الف�صاء والطاقة املتجددة والتكنولوجيا 

والثورة  اال�صطناعي  والذكاء  املتقدمة  املالية 

ال�صناعية الرابعة، اإ�صافة اإىل تعزيز العمل على 

جذب وا�صتقطاب اأف�صل املواهب يف القطاعات 

للمبدعني  حا�صنة  بيئة  وتوفري  اال�صرتاتيجية 

وجاذبة للم�صاريع الريادية.

وتابع معاليه: » اإن الدولة ما�صية يف ا�صتكمال 

نهج  �صمن  امل�صتدامة  التنموية  م�صريتها 

وتعزيز  وتناف�صية،  مرنة  اقت�صادية  و�صيا�صات 

ال�رشكاء  واملمكنات جلميع  الفر�ص  املزيد من 

العامليني، مبا ي�صهم يف تر�صيخ مكانة االإمارات 

مع  يتما�صى  ومبا  العامل،  دول  بني  الريادية 

م�صتهدفات روؤية نحن االإمارات 2031، ومئوية 

االإمارات 2071«.

جل�صة  يف  معاليه  م�صاركة  خالل  ذلك  جاء 

يف  االإ�صالح  واله�صا�صة:  »ال�صيولة  بعنوان 

منطقة ال�رشق االأو�صط و�صمال اأفريقيا« باملنتدى 

خالل  يعقد  الذي  دافو�ص،  العاملي  االقت�صادي 

الفرتة من 16 حتى 20 يناير، مب�صاركة جمموعة 

كبرية من ال�صخ�صيات القيادية يف احلكومات 

جميع  من  املدين  واملجتمع  االأعمال  وقطاع 

اأنحاء العامل.

وتناولت اجلل�صة اآليات و�صبل احلفاظ على زخم 

االإ�صالحات الهيكلية لتعزيز م�صتقبل اقت�صادي 

اأكرث �صمواًل وا�صتدامة باملنطقة، وكيفية التغلب 

على مواجهة التحديات املتعلقة بارتفاع اأ�صعار 

الغذاء والطاقة.

واأكد معاليه على الدور البارز واحليوي للمنتدى 

االقت�صادي يف االطالع على الق�صايا والتحديات 

االقت�صادية التي تواجه العامل واملنطقة، وتوفري 

خالل  من  الق�صايا،  لهذه  والتو�صيات  احللول 

الدول  قادة  من  االآالف  جتمع  عاملية  من�صة 

من  يعزز  مبا  االأعمال،  وجمتمع  واحلكومات 

حتقيق اأهداف التنمية امل�صتدامة.

العديد  »�صهدت  اجلل�صة:  خالل  معاليه  وقال 

دولة  القت�صاد  النفطية  غري  القطاعات  من 

املا�صي ومنها  العام  اأداًء قويًا خالل  االإمارات 

ال�صياحة وال�صيافة والعقارات والت�صنيع، حيث 

االإجمايل  املحلي  الناجت  ينمو  اأن  املتوقع  من 

احلقيقي للدولة بن�صبة 7.6% يف عام 2022، 

وبن�صبة 3.9% خالل عام 2023«.

االتفاقيات  برنامج  اأهمية  اإىل  معاليه  واأ�صار 

التناف�صية  تعزيز  يف  العاملية  االقت�صادية 

التجارية للدولة ودعم روؤيتها يف االنفتاح على 

العامل، وتعزيز �صيا�صتها التجارية واال�صتثمارية. 

التطوير  يف  م�صتمرة  الوطنية  اجلهود  اأن  كما 

�صيما  ال  االقت�صادية  لل�صيا�صات  الهيكلي 

حماية امل�صتهلك واملناف�صة، مبا يدعم حقوق 

امل�صتهلكني يف كافة اأ�صواق االإمارات ال�صبع.

لدولة  االقت�صادية  ال�صيا�صات  اأن  معاليه  واأكد 

التعاون  جمل�ص  ودول  خا�ص  ب�صكل  االإمارات 

ان�صجامًا مع  اأكرث  اخلليجي ب�صكل عام، باتت 

بيئة االقت�صاد الكلي العاملية.

االإجنازات  اجلل�صة  خالل  معاليه  وا�صتعر�ص 

االإمارات خالل  دولة  التي حققتها  االقت�صادية 

املحلي  الناجت  منو  اأبرزها  ومن   ،2022 عام 

االإجمايل باالأ�صعار الثابتة بن�صبة 8.5% خالل 

وت�صجيل  املا�صي،  العام  من  االأول  الن�صف 

التجارة اخلارجية غري النفطية منواً غري م�صبوق 

لت�صل   2022 عام  من  االأوىل  اأ�صهر   9 الـ  يف 

اإىل 1.637 تريليون درهم بن�صبة زيادة بلغت 

عام 2021،  من  ذاتها  الفرتة  مع  مقارنة   %19

وتوقيع 3 اتفاقيات �رشاكة اقت�صادية �صاملة مع 

دول اإ�رشائيل والهند واإندوني�صيا �صمن برنامج 

ال�رشاكات االقت�صادية العاملية.

االإمارات على  دولة  واأ�صاف معاليه: »حتر�ص 

الواعدة  القطاعات  يف  ا�صتثماراتها  توجيه 

لها، مبا  الدعم  و�صائل  كافة  وتقدمي  باملنطقة 

يعزز من م�صتقبل امل�صرية التنموية االقت�صادية 

ال�صاملة. كما اأن دول املنطقة ا�صتفادت ب�صكل كبري 

من التحديات ال�صابقة التي واجهتها، واأ�صبحت 

لديها القدرة واخلربات للتعامل مع اأي تغيريات 

اقت�صادية عاملية قد حتدث يف امل�صتقبل«.

االقت�صادي  التعاون  اأهمية  معاليه  واأو�صح 

لدعم  املنطقة  م�صتوى  على  امل�صرتك  والعمل 

التغريات  مواجهة  ب�صاأن  العاملية  اجلهود 

املناخية والتحول للطاقة النظيفة واملتجددة، 

وموثوقة  نظيفة  طاقة  اأنظمة  توفري  اإن  حيث 

تعزيز  ي�صهم يف  معقولة  وباأ�صعار  وم�صتدامة 

منو االأن�صطة االقت�صادية ويحقق اأهداف التنمية 

امل�صتدامة. م�صرياً معاليه اإىل اأن االقت�صاد الدائري 

وم�صادر الطاقة املتجددة والنظيفة حجر الزاوية 

اخلم�صني  خالل  االإمارات  دولة  اقت�صاد  يف 

امُلقبلة، والدولة قطعت �صوطًا كبرياً لتحقيق هذه 

الروؤية، كما مت اإطالق 22 مبادرة وم�رشوع يف 

الدائري  لالقت�صاد  االإمارات  دولة  �صيا�صة  اإطار 

.2031-2021

0

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

ال�صبت 21 يناير  2023ـ  العـدد 15251 
12 متـابعــــــات

الذهب يتجه نحو خام�س ارتفاع اأ�سبوعي 

و�سط رهانات على اإبطاء رفع الفائدة

الدوالر قرب اأدني م�ستوياته في 7 اأ�سهر 

والين يتراجع

لندنـ  )وكاالت(:

 ا�صتقرت اأ�صعار الذهب يوم اجلمعة ولكنها تتجه 

لتحقيق مكا�صب لالأ�صبوع اخلام�ص على التوايل، اإذ 

اأ�صعار  اإبطاء رفع  عزز �صعف الدوالر واالآمال يف 

الفائدة االأمريكية جاذبية املعدن االأ�صفر الذي ميثل 

مالذا اآمنا.

وبحلول ال�صاعة 0308 بتوقيت جرينت�ص، ا�صتقر 

 1930.04 عند  الفورية  املعامالت  يف  الذهب 

دوالر لالأوقية )االأون�صة(، مرتفعا 0.5 باملئة خالل 

االأ�صبوع. و�صجلت االأ�صعار اأم�ص اخلمي�ص 1935.20 

دوالر، وهو اأعلى م�صتوى منذ اأبريل ني�صان 2022.

وزادت العقود االأمريكية االآجلة للذهب 0.4 باملئة 

اإىل 1931.50 دوالر.

اأن  وبح�صب ا�صتطالع اأجرته رويرتز، من املتوقع 

ينهي جمل�ص االحتياطي االحتادي )البنك املركزي 

قدره  رفع  بعد  النقدي  الت�صديد  دورة  االأمريكي( 

ال�صيا�صة  اأ�صا�ص يف كل من اجتماعي  25 نقطة 

التاليني، ثم يبقي اأ�صعار الفائدة ثابتة على االأرجح 

لبقية العام على االأقل.

الذي يعني عوائد  الفائدة،  اأ�صعار  انخفا�ص  ومع 

اأقل من اأ�صول مثل ال�صندات احلكومية، قد يف�صل 

امل�صتثمرون الذهب.

�سنغافورةـ  )وكاالت(:

اأدنى م�صتوياته يف   حوم الدوالر االأمريكي قرب 

من  املخاوف  نالت  اإذ  اجلمعة  يوم  اأ�صهر  �صبعة 

املخاطرة،  يف  الرغبة  من  االقت�صادي  التباطوؤ 

بينما تراجع الني حتى مع تزايد التكهنات باأن 

بنك اليابان �صوف يتخلى يف نهاية املطاف عن 

�صيا�صته النقدية �صديدة التي�صري.

العملة  اأداء  يقي�ص  الذي  الدوالر،  موؤ�رش  وارتفع 

 0.098 رئي�صية،  عمالت  �صت  مقابل  االأمريكية 

باملئة اإىل 102.12، لي�ص بعيدا عن اأدنى م�صتوى 

يوم  الم�صه  الذي  عند 101.51  اأ�صهر  �صبعة  يف 

االأربعاء.

بعد  العام  هذا  باملئة   1.3 املوؤ�رش  وانخف�ص 

تراجعه 7.7 باملئة يف االأ�صهر الثالثة االأخرية من 

عام 2022 اإذ يراهن امل�صتثمرون على اأن جمل�ص 

االأمريكي(  املركزي  )البنك  االحتادي  االحتياطي 

�صوف يبطئ وترية رفع اأ�صعار الفائدة.

ال�سعودية ال تزال اأكبر مورد للخام اإلى ال�سين في 2022 تليها رو�سياالنفط ي�سعد بف�سل اآمال تباطوؤ رفع الفائدة
لندنـ  )وكاالت(:

 �صعدت اأ�صعار النفط يوم اجلمعة و�صط 

تفاوؤل باأن جمل�ص االحتياطي االحتادي 

االأمريكي( �صينهي دورة  )البنك املركزي 

االقت�صاد  يعزز  مما  النقدي،  الت�صديد 

ويدعم الطلب على الوقود.

وبحلول ال�صاعة 0113 بتوقيت جرينت�ص، 

ارتفعت العقود االآجلة خلام برنت ت�صليم 

 0.6 يعادل  مبا  �صنتا،   48 اآذار  مار�ص 

للربميل، يف  دوالر  اإىل 86.64  باملئة، 

 54 االأمريكي  اخلام  اأ�صعار  زادت  حني 

�صنتا اإىل 80.87 دوالر للربميل، بزيادة 

القيا�ص  خامًا  ويتجه  باملئة.   0.7

لت�صجيل مكا�صب لالأ�صبوع الثاين على 

بن�صبة  مرتفعا  كالهما  واأغلق  التوايل. 

واحد باملئة اأم�ص اخلمي�ص، بالقرب من 

اأعلى م�صتويات اإغالق لهما منذ االأول من 

دي�صمرب كانون االأول.

ا�صتطالع  االقت�صاديني يف  ويرى معظم 

االحتياطي  جمل�ص  اأن  رويرتز  اأجرته 

النقدي  الت�صديد  االحتادي �صينهي دورة 

بعد رفع قدره 25 نقطة اأ�صا�ص يف كل من 

اجتماعيه التاليني لتحديد ال�صيا�صة، ثم 

�صيبقي اأ�صعار الفائدة ثابتة على االأرجح 

لبقية العام على االأقل.

وقال رئي�ص جمل�ص االحتياطي االحتادي 

يف نيويورك جون ويليامز اأم�ص اخلمي�ص 

اإن البنك املركزي االأمريكي �صيقر املزيد 

من رفع اأ�صعار الفائدة، واإنه يرى عالمات 

على اأن ال�صغوط الت�صخمية رمبا بداأت 

بالغة  م�صتوياتها  من  الرتاجع  يف 

االرتفاع.

املركزي  البنك  م�صوؤويل  من  عدد  وعرب 

لتحول  دعمهم  عن  االآخرين  االأمريكي 

نزويل يف وترية رفع اأ�صعار الفائدة.

الدوالر  موؤ�رش  يتجه  نف�صه  الوقت  يف 

على  اأ�صبوعي  انخفا�ص  ثاين  لت�صجيل 

النفط  الدوالر  �صعف  ويجعل  التوايل. 

اخلام، امل�صعر بالعملة االأمريكية، اأرخ�ص 

للم�صرتين يف اخلارج.

اأي�صا، ارتفاع الطلب  ومما دعم االأ�صعار 

ال�صيني على النفط بنحو مليون برميل 

يوميا اإىل 15.41 مليون برميل يوميا يف 

نوفمرب ت�رشين الثاين عن ال�صهر ال�صابق، 

وهو اأعلى م�صتوى منذ فرباير �صباط، وذلك 

وفقا الأحدث اأرقام ال�صادرات التي ن�رشتها 

مبادرة البيانات امل�صرتكة )جودي(. و قال 

الدولية  الطاقة  التنفيذي لوكالة  املدير 

اأ�صواق  اإن  اخلمي�ص  اأم�ص  بريول  فاحت 

الطاقة قد ت�صهد نق�صا يف االإمدادات يف 

2023 جراء انتعا�ص االقت�صاد ال�صيني 

وال�صعوبات التي تواجه �صناعة النفط 

الرو�صية يف ظل العقوبات.

لندنـ  �سنغافورة ـ  )وكاالت(:

 ظلت رو�صيا ثاين اأكرب م�صدر للنفط اخلام 

اإىل ال�صني يف عام 2022 بعد ال�صعودية 

اقتن�صت  اإذ  مورد،  اأكرب  اأي�صا  ظلت  التي 

امل�صايف ال�صينية براميل النفط الرو�صية 

منخف�صة التكلفة بينما ناأت الدول الغربية 

عنها يف ظل االأزمة االأوكرانية.

واأظهرت بيانات من االإدارة العامة للجمارك 

اليوم اجلمعة اأن واردات ال�صني من النفط 

اخلام الرو�صي قفزت ثمانية باملئة يف عام 

2022 مقارنة بالعام ال�صابق اإىل 86.25 

مليون طن، مبا يعادل 1.72 مليون برميل 

يوميا. 

الرو�صي بخ�صومات  ويجري تداول اخلام 

متزايدة عن اأ�صعار خامات القيا�ص العاملية 

بعد العقوبات الغربية التي فر�صت على 

مو�صكو ب�صبب غزو اأوكرانيا.

الغزو،  اإدانة  رف�صت  التي  ال�صني،  وزادت 

م�صرتياتها من الرباميل الرو�صية وجتاهلت 

اإىل حد بعيد العقوبات التي فر�صتها الدول 

الغربية على اخلام الرو�صي املنقول بحرا 

منذ اخلام�ص من دي�صمرب كانون االأول.

ففي ذلك ال�صهر، ح�صلت ال�صني على 6.47 

مليون طن من اخلام من رو�صيا، اأو 1.52 

 1.7 مع  مقارنة  يوميا،  برميل  مليون 

مليون برميل يوميا يف نف�ص الفرتة من 

عام 2021. 

املدعومة  ال�صينية  امل�صايف  وقل�صت 

الرو�صي  النفط  الدولة تدريجيا �رشاء  من 

منذ نوفمرب ت�رشين الثاين، لكن امل�صايف 

امل�صتقلة وا�صلت ال�رشاء من جتار و�صطاء 

يرتبون ال�صحن والتاأمني، مما يحميها من 

خماطر الدخول يف دائرة العقوبات.

واأظهرت البيانات اجلمركية اأن ال�صعودية 

�صحنت ما جمموعه 87.49 مليون طن من 

اخلام اإىل ال�صني يف عام 2022، مبا يعادل 

1.75 مليون برميل يوميا، وهو ما يوازي 

م�صتوى عام 2021. واأوفت م�صايف النفط 

ال�صينية املدعومة م

حمددة  بعقودها  كبري  ب�صكل  الدولة  ن 

 2022 عام  يف  اململكة  مع  املدة 

املحلي.  الطلب  تباطوؤ  من  الرغم   على 

ُم�صدّرا  ال�صعودية  تظل  اأن  املتوقع  ومن 

رئي�صيا، ورمبا املهيمن، للنفط اخلام اإىل 

ال�صني بعد زيارة الرئي�ص �صي جني بينغ 

اإىل الريا�ص يف دي�صمرب كانون االأول، حيث 

اأخرب قادة اخلليج اأن بكني �صتعمل على 

�رشاء النفط باليوان بداًل من الدوالر.

ارتفاع  اأي�صا  اجلمارك  بيانات  واأظهرت 

مثليها  اإىل  ماليزيا  من  اخلام  واردات 

تقريبًا يف عام 2022 اإىل 35.68 مليون 

طن. وماليزيا هي نقطة حتويل ل�صحنات 

اإيران  م�صدرها  للعقوبات  خا�صعة 

وفنزويال.

بن طوق: االإمارات قطعت خطوات اإيجابية ووا�سعة نحو التحول لنموذجها االقت�سادي الجديد

دبيـ  )الوحدة(:

ح�صد ميناء جبل علي واملنطقة احلرة جلبل 

علي )جافزا( التابعان لـ »دي بي ورلد« جوائز 

مرموقة �صمن حفل جوائز »بزن�ص تابلويد«، 

من  كل  ا�صتلم  االإمارات،  ورلد  بي  دي  وممثاًل 

اأحمد بدري، مدير اأول، �صحن عام نقل مركبات، 

بالنيابة  للموانئ«  م�صغل  »اأف�صل  جائزة 

عن فريق عمل ميناء جبل علي، وا�صتلم حمد 

ال�صايغ، رئي�ص ق�صم احل�صابات اال�صرتاتيجية 

جائزة »اأف�صل منطقة حرة متكاملة« بالنيابة 

عن فريق جافزا.

اخلرطومـ  )الوحدة(:

العام  اخلرطوم  اأ�صواق  ا�صتقبلت 

حادة  وموجة  بفتور  اجلديد2023 

من الك�صاد ال�رشائي، بداأ منذ االإغالق 

ال�صودان منت�صف  االأول ملوانئ �رشق 

مع  حدته  وتزايدت  املن�رشم  العام 

انتظار وترقب التجار للموازنة العامة 

حتى  ر�صمًيا  تعلن  مل  التي  اجلديدة 

بدء  اأيام على  رغم م�صي 3  اللحظة 

العام لتاأخر اإجازتها من قبل جمل�ص 

لو�صع  ال�صيادي،  واملجل�ص  الوزراء 

خارطة جديدة من الزيادات يف ال�صلع 

اال�صتهالكية .

ومن خالل جولة يف االأ�صواق الرئي�صة 

باخلرطوم يتبني حدوث تكد�ص ووفرة 

التجارية  باملحال  ال�صلع  يف  كبرية 

للجوء  التجار  من  العديد  وا�صطرار 

لت�صويق  لباعة  ب�صغارا  لال�صتعانة 

من  خوًفا  باأ�صعارخمف�صة  ب�صائعهم 

�صيولة  ولتوفري  �صالحيتها  انتهاء 

التزاماتهم  ومقابلة  اأ�رشهم  العالة 

لل�رشكات  ومديونياتهم  املادية 

وامل�صانع.

اال�صتهالكية  تاجرال�صلع  وقال 

لـ”ال�صوداين”  النور  اأبكر  باخلرطوم 

االأ�صواق  غالب  ي�رشب  الك�صاد  اإن 

واأن  درمان  واأم  وبحري  باخلرطوم 

االأ�صعار عامة ت�صهد ا�صتقراًرا ملحوًظا 

لذلك ال�صبب، معرًبا عن اأمله يف اإ�رشاع 

يف  الزيادة  اإجازة  يف  املالية  وزارة 

بالدولة  واملوظفني  اأجورالعاملني 

الدولة،  يف  االأكرب  ال�رشيحة  لكونهم 

والقوى  التجارية  احلركة  الإنعا�ص 

ال�رشائية واالأ�صعار.

ال�رشائي  الك�صاد  حالة  وان�صحبت 

العقارات  اأ�صواق  على  كذلك  والركود 

واالأرا�صي باخلرطوم.

والتخطيط  املالية  وزارة  وا�صتبقت 

االقت�صادي ال�صودانية اإعالن موازنتها 

العامة اجلديدة لـ2023 باإقرار زيادات 

ر�صوم  على   %100 بن�صبة  جديدة 

املعامالت الهجرية لالأجانب وجوازات 

ال�صفر يف �صبيل اإيجاد اإيرادات �رشيعة 

مبا�رشة لتمويل املوازنة، �صملت زيادة 

ر�صوم اجلوازال�صوداين من 26 اإىل 50 

اجلواز  ر�صوم  بلغت  فيما  جنيه  األف 

التجاري 250 األف جنيه ور�صوم جتديد 

االإقامة مبلغ 80 األف جنيه.

العقارات:  �صما�رشة  من  عدد  وقال 

العقارات  لبيع  ا�صطرهم  الك�صاد  اإن 

املعرو�ص  لتزايد  االأ�صعار  باأرخ�ص 

وندرة الطلب، كا�صفني عن جلوء عدد 

منهم لتحويل ن�صاطهم يف ال�صم�رشة 

وبع�ص  وتركيا  م�رش  اإىل  العقارية 

روؤو�ص  تاآكل  من  خوًفا  اجلوار  دول 

يف  االإ�رشاع  ل�رشورة  داعني  اأموالهم، 

ت�صكيل احلكومة اجلديدة الإنهاء ال�صلل 

ال�رشاء،  واإنعا�ص  احلايل  االقت�صادي 

بح�صب �صحيفة »ال�صوداين«.

يف  العاملني  رواتب  �صعف  وت�صبب 

االأ�صواق  يف  الك�صاد  اأزمة  تعميق 

وتدهور االأو�صاع املعي�صية.

اأحمد  املكلف  اخلرطوم  وايل  واأقر 

عثمان حمزة ب�صعف اأجور العاملني 

ال�صالب  وتاأثريها  احلكومي  بالقطاع 

على معي�صة العاملني، م�صرًيا ل�صعيهم 

وتفعيل  العاملني  قوت  لتوفري�صلة 

واملناطق  العمل  مبواقع  التعاونيات 

الطرفية من الوالية.

حممد  باخلرطوم  �صلع  تاجر  وقال 

اخلامت علي لـ”ال�صوداين” اإن االأ�صواق 

تعاين من ال�صبابية وتراجع اأكرث يف 

ال�رشاء مع بداية العام 2023م، متوقًعا 

حدوث تغيري وزيادة يف االأ�صعار حال 

حكومية  ر�صوم  لفر�ص  املالية  جلوء 

و�رشائب وجمارك كبرية على املوردين 

والتجار يف املوازنة اجلديدة للدولة، 

ما يزيد من حدة الك�صاد، وقال اإن �صعر 

بلغ)28(  كيلو  زنة)50(  ال�صكر  جوال 

األف جنيه وجوال ال�صكرعبوة)10( كيلو 

كابو عبوة)2(  األف جنيه ولنب   )5،5(

و�صعر  جنيه  األف   )8،5( وربع  كيلو 

�صاي ال�رشوق والتم�صاح)1،850( جنيه 

لعبوة )1000( جرام، وكيلو دقيق زادنا 

األف   )19( الفول  وزيت  جنيه   )600(

جنيه للجركانة عبوة )18( لرًتا و�صعر 

لرت زيت �صباح)1،800(جنيه. واأ�صار اإىل 

وفرة كافة اأ�صناف ال�صلع اال�صتهالكية 

ال�رشورية باالأ�صواق .

ال�صوداين”  ر�صدت”  املقابل  ويف 

ا�صتمرار الركود ال�رشائي باأ�صواق الذهب 

االإعالمي  ال�صكرتري  وقال  باخلرطوم، 

اأحمد  عاطف  الذهب  م�صدري  ل�صعبة 

واملقايي�ص  املوا�صفات  هيئة  اإن 

فر�صت ر�صوم زيادة من 102 اإىل 200 

األف جنيه على معايرة وقيا�ص جرام 

الذهب بن�صبة 100% رغم عدم اإجازة 

املوازنة حتى االآن، ما يزيد من الركود 

وانعدام القوى ال�رشائية.

واأ�صار التاجر حممد علي اأحمد ل�صعف 

يف القوى ال�رشائية للذهب مع بداية 

االقت�صادية  االأو�صاع  ب�صبب  العام 

ال�صعبة التي ي�صهدها ال�صودان والتي 

دفعت املواطنني لالإحجام عن ال�رشاء، 

م�صرُيا اإىل اأن االأ�صعار ترتفع وتنخف�ص 

طبًقا الرتفاع اأ�صعار ال�رشف واالأون�صة 

يف البور�صة العاملية للذهب

اأبوظبيـ  )وام(:

اأّكد معايل الدّكتور �صلطان بن اأحمد اجلابر، وزير 

واملبعوث  املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�صناعة 

اأن  االإمارات،  لدولة  املناخي  للتغري  اخلا�ص 

الروؤية  يعك�ص  اال�صتدامة  عاما   2023 اإعالن 

ال�ّصديدة للقيادة الر�صيدة لدولةاالإمارات وياأتي 

التي  الفاعلة  العملية  للخطوات  ا�صتمراًرا 

تتخذها الدولة منذ تاأ�صي�صها لتعزيز اال�صتدامة 

ميّهد  كما  والقطاعات،  املجاالت  خمتلف  يف 

هذا االإعالن الطريق لدفع جهود العمل املناخي 

العاملي وخلق فر�ص جديدة للنمّو االقت�صادي 

امل�صتدام.

وقال معاليه اإن عام اال�صتدامة يج�صد م�صرية 

طويلة قادتها دولة االإمارات ل�صياغة م�صتقبل 

م�صتدام حملًيا واإقليمًيا وعاملًيا،انطلقت بدايًة 

على يد املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل 

نهيان، طيب اهلل ثراه، وحظيت بدعم ومتابعة 

من  اليوم  االإمارات  اأ�صبحت  حتى  القيادة 

اأوائل الدول التي تلتزم بخف�ص االنبعاثات يف 

لرت�صيخ  جهودها  وتكرّ�ص  ال�ّصناعات،  جميع 

مبادئ اال�صتدامة يف جميع جوانب قطاعاتها 

االقت�صادية، وتعمل كُمحرٍّك رئي�صٍيّ يف جماالت 

العمل املناخي كاّفة. وعلى مدى ال�صنوات الـ 

16 املا�صية، ر�صخت الدّولة مكانتها يف جمال 

الطاقة اجلديدة واملتجددة، مّما مّكنها من ح�صد 

اإىل اختيارهاال�صت�صافة  اأف�صى  اإجماع عاملي 

نوفمرب  �صهر  يف   ‘COP28’ االأطراف  موؤمتر 

القادم 2023«.

واأ�صاف: »ن�صعى يف ’عام اال�صتدامة‘ اإىل جعل 

يف  �صيعقد  الذي   ،‘COP28’ االأطراف  موؤمتر 

ومتثياًل  �صمواًلواحتواًء  االأكرث  االإمارات،  دولة 

العمل  يف  نوعية  نقلة  ي�صّكل  واأن  للجميع، 

وبناء  والتعاون  للحوار  وج�رًشا  املناخي 

�صيكون  هذاالعام  باأن  ثقة  وكلّنا  ال�رشاكات. 

يف  املوؤثرة  بالفعاليات  وحافاًل  ا�صتثنائًيا 

جماالت اال�صتدامة واجلهود املناخية العاملية، 

اأبوظبي  باأ�صبوع  االإمارات  دولة  بداأته  حيث 

موؤمتر  ا�صت�صافة  جناح  و�صيكون  لال�صتدامة، 

اإىل  ي�صاف  اإجناًزا جديًدا   ‘COP28’ االأطراف 

�صجل الدولةاحلافل مببادرات اال�صتدامة وجهود 

العمل املناخي الفّعالة«.

دبيـ  )وام(:

 اأعلن معر�ص »اليت ميدل اإي�صت 2023«، فى 

قطاع  يف  الفائزين  قائمة  عن  اأعماله  ختام 

االإ�صاءة حيث مت االحتفاء بت�صاميم االإ�صاءة 

الفنادق  م�صاريع  يف  املبتكرة  واملنتجات 

وال�صيافة، اإىل جانب جنوم القطاع الواعدين، 

فيما مت تكرمي 18 فائزاً على اإجنازاتهم من قبل 

جلنة من خرباء القطاع.

ونال م�رشوع التح�صينات التي اأجريت يف دبي 

مول من �رشكة اليت تات�ص بي اإل دي، جائزة 

ت�صميم  امل�صاريع  فئة  �صمن  م�رشوع  اأف�صل 

اإ�صاءة يف مول لهذا العام، بينما ذهبت جائزة 

اأف�صل ت�صميم لالإ�صاءة يف قطاع التجزئة لهذا 

العام اإىل �رشكة �صتوديو لومن عن م�رشوعها 

كليه دو اأور.

كما مت اختيار تريا، جناح اال�صتدامة يف اإك�صبو 

دبي 2020، من قبل جلنة التحكيم املكّونة من 

املتخ�ص�صني يف القطاع، للفوز بجائزة اأف�صل 

م�رشوع لهذا العام، باالإ�صافة اإىل ح�صوله على 

جائزة اأف�صل ت�صميم اإ�صاءة لالأماكن العامة.

�صمن  الفائزة  بال�رشكات  اجلائزة  واحتفت 

الـ 18 فئة ، كما كرم حفل جوائز اليت ميدل 

اإي�صت اأي�صًا االإجنازات الفردية التي قدمت اأفكاراً 

مبتكرة وحلواًل جديدة للعديد من التحديات، 

ف�صاًل عن منح جائزة النظري، والتي مت اختيار 

الفائز بها عرب ت�صويت اجلمهور يف وقت �صابق 

من هذا االأ�صبوع خالل فعاليات املعر�ص.

ميناء جبل علي و»جافزا« يح�سدان جائزتي اأف�سل »م�سغل 

للموانئ« و»من�سة حرة«

ال�سودان: انتظار وترقب وك�ساد �سرائي وزيادات حكومية ا�ستباقية للموازنة

�سلطان الجابر: »عام اال�ستدامة« يعك�س الروؤية ال�ّسديدة للقيادة 

الر�سيدة و يمهد الطريق لدفع جهود العمل المناخي العالمي

االإعالن عن جوائز معر�س »اليت ميدل اإي�ست« 2023 بدبي

عبد اهلل بن طوق املري

�صلطان بن اأحمد اجلابر



 حتا-الوحدة:

 تع���د مدينة حت���ا �ليوم �إح���دى وجهات دبي 

وو�حد� من �أهم �لأماكن �ل�سياحية يف �إمارة دبي 

�لت���ي جتذب �ل�سياح �إليها م���ن خمتلف �أنحاء 

�لعامل؛ بف�سل مو�قعها �لطبيعية �خلالبة ومن 

�أبرزه���ا �سد حتا وبحريته �ملائية �لتي حتولت 

�إىل قبلة �سياحية يق�سده���ا �لزو�ر لال�ستمتاع 

بالطبيع���ة �لفريدة وممار�س���ة هو�ية �لتخييم 

وريا�سة �لتجديف، حيث تعد �لبحرية من �أكرب 

�مل�سطحات �ملائية يف �ملنطقة.

ويقع �سد حتا على بع���د 90 دقيقة من مدينة 

دبي �لناب�سة باحلي���اة وعلى بعد حو�يل 140 

كلم، بالقرب من فندق ح�سن حتا و«حتا و�دي 

هب« .. ويتمّيز باأجو�ئه �لهادئة ومياهه �لزرقاء 

يط به جبال �حلجر �ل�ساخمة،  �ملتالألئة فيما حتحُ

و�أ�سهرها جبل �أم �لن�سور.

وتت�سم هذه �ملنطقة بالهدوء و�لطبيعة �جلبلية 

تزينه���ا �لنخيل و�لأزهار �لربي���ة، وميكن روؤية 

�للوحة �جلد�رية �ل�سخمة �لتي يبلغ طولها 80 

كرّم �ملوؤ�ّس�سني  م���رت�ً وعر�سها 30 مرت�ً، و�لتي تحُ

�ملغفور لهما، �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان 

و�ل�سي���خ ر��سد بن �سعيد �آل مكت���وم، طّيب �هلل 

ثر�هما، حيث �سجلت �للوح���ة �جلد�رية كاأكرب 

لوحة جد�رية مر�سومة دخلت مو�سوعة غيني�س 

لالأرقام �لقيا�سية.

ويق�س���د �لزو�ر »حتا كاي���اك« من �أجل جتربة 

قو�رب �لتجديف يف بحرية حتا �ملليئة باأنو�ع 

�لأ�سماك �مللونة �لتي ترحب بالزو�ر يوميا، حيث 

تتو�ف���ر جمموعة و��سعة من ق���و�رب �لتجديف 

»�لكاياك« مب���ا فيها �لقو�رب �ملجهزة ببد�لت 

و�لدر�جات �ملائية وقو�رب كهربائية على �سكل 

�أقر�����س »�لدونات« ما يقدم جتربة غامرة لكل 

من ين�سد ق�س���اء �أوقات ممتعة ب���ني �أح�سان 

�لطبيعة بعيد�ً عن �سخب �ملدينة.

وبد�أ م�رشوع »�لكاياك« بفكرة مبتكرة ملو�طنني 

�ثن���ني دعمتها موؤ�س�سة حممد بن ر��سد لتنمية 

�مل�ساريع �ل�سغرية و�ملتو�سطة، �إحدى موؤ�س�سات 

د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي، بهدف حتويل 

منطقة »�سد حت���ا« �إىل وجهة لريا�سة قو�رب 

�لتجديف )�لكاياك(، وحتويله���ا �إىل و�حدة من 

�لوجه���ات �لريا�سية و�ل�سياحي���ة لي�س على 

م�ستوى �لدولة فقط، و�إمنا على م�ستوى �ملنطقة 

ككل.

و�أ�سار حممد ع�سام �مل�سوؤول يف »كاياك حتا«، 

�إىل �هتمام حكومة �لإم���ار�ت مبنطقة �سد حتا 

من �أجل تن�سي���ط �ل�سياحة �لبيئية و�لرتفيهية 

�لطبيعي���ة  �لأمث���ل ملقوماته���ا  و�لتوظي���ف 

و�ل�سياحي���ة �سمن »وجهات دب���ي«، لفتًا �إىل 

�لدعم و�لرعاية �لكرمية �لتي تلقاها �ملنطقة من 

حكومة دبي باعتبارها �أحد �أهم مناطق �جلذب 

�ل�سياحية يف �لإمارة.

وك�سف م�س���وؤول »كاياك حت���ا« لوكالة �أنباء 

�لإمار�ت »و�م«، عن زي���ادة �أعد�د �لز�ئرين من 

�ملو�طنني و�ملقيم���ني و�ل�سياح يف كل مو�سم، 

ففي �لأعي���اد و�ملنا�سبات �لوطني���ة قد يفوق 

عددهم �ل� 10 �آلف ز�ئر يف �ليوم �لو�حد، وقال 

�إن مو�سم �ل�ستاء هو ما مييز دبي ومنطقة حتا 

حتديد�ً .

وتتنوع �لقو�رب يف »كاياك حتا« بني �لقو�رب 

ل�سخ����س �أو �أكرث بالإ�سافة �إىل »�لبدل بوت« و 

»�لدونات بوت �إلكرتي���ك«، و�لقو�رب �لعائلية 

للمجموعات، فيما تتفاوت �أ�سعار �لتذ�كر ح�سب 

�لفئات �لعمرية �بتد�ًء من 60 درهمًا لكت�ساف 

�ملنطق���ة بطريق���ٍة ��ستثنائية، كم���ا ت�ستطيع 

�لعائالت حجز تلك �لق���و�رب و�ل�ستمتاع بها 

يف منطقة �سد حت���ا طو�ل �ليوم، ملا تتمتع به 

�ملنطقة من �أمن و�أمان و�سمان �سالمة �لزو�ر.

وتبعد مدينة حتا حو�يل 115 كلم �رشق مدينة 

دبي، وت�سته���ر بقرية حتا �لرت�ثي���ة �ل�سعبية 

و�ملنازل �جلبلي���ة �لتقليدية �لتي �أعيد بناوؤها 

وه���ي وجهة �سعبي���ة لق�ساء عط���الت نهاية 

�لأ�سب���وع و�لتخييم يف ف�سل �ل�ستاء �أو �لإقامة 

يف فنادقها �ملطلة على جبال �حلجر، ف�ساًل عن 

مغام���ر�ت �لقيادة بال�سيار�ت رباعية �لدفع يف 

�ل�سحر�ء.

ال�شارقة-وام:

 حتتفل هيئة �ل�سارقة للمتاحف مبرور 30عاما 

على تاأ�سي�س متح���ف �ل�سارقة لالآث���ار - �أول 

متحف يف �لإمارة - �لذي يعد �ملوؤ�س�سة �لثقافية 

�لأوىل يف قلب �ل�سارقة مت �فتتاحه يف �خلام�س 

من يناي���ر عام 1993 ليعر����س �لكنوز �لأثرية 

�ملكت�سفة يف �لإمارة ويوثق تاريخها �لرثي .

و�س���ّكل تز�يد �لكت�ساف���ات �لأثرية يف �ل�سارقة 

وحتديد�ً يف كلب���اء ومليحة بد�ي���ة لتاأ�سي�س 

�ملتحف حيث مت بتوجيهات مبا�رشة من �ساحب 

�ل�سمو �ل�سيخ �لدكتور �سلطان بن حممد �لقا�سمي 

ع�سو �ملجل�س �لأعلى حاك���م �ل�سارقة، تعيني 

جلنة خا�سة ع���ام 1988 �سمت عدد�ً من �أبناء 

دول���ة �لإمار�ت وفري���ق فرن�سي متخ�س�س يف 

�سوؤون �ملتاحف، يعاونهم عدد من علماء �لآثار 

�لذين عملو� يف مو�قع �ل�سارقة �لأثرية �ملختلفة، 

للبحث يف تاأ�سي�س متحف متت ت�سميته لحقًا 

ومبو�فقة �سموه”متحف �ل�سارقة لالآثار“.

ويف �إط���ار دعم �ملتحف قبيل �فتتاحه، ومتهيد�ً 

للدور �ملناط به كحاٍم لإرث �ل�سارقة �حل�ساري، 

وتعزيز�ً له يف �أد�ء مهامه، �أهدى �ساحب �ل�سمو 

حاكم �ل�سارقة، �إد�رة �ملتحف عدد�ً من �ملقتنيات 

�لفريدة �لتي كان يحتفظ بها لإثر�ء معرو�سات 

�ملتحف، كما �أ�سدر �سموه قانون �لآثار يف �إمارة 

�ل�سارقة عام 1992، بهدف حماية �آثار �ل�سارقة 

ومو�قعه���ا �لأثرية وتر�ثه���ا �ملحلي ومكافحة 

تهري���ب �لآث���ار �ملحلية و�لعربي���ة و�لعاملية 

و�ملتاجرة غري �مل�رشوعة بها.

وقال���ت منال عطايا مدير ع���ام هيئة �ل�سارقة 

للمتاحف :” �إن ذك���رى تاأ�سي�س �ملتحف ميثل 

يوم���ا ��ستثنائي���ا لنا لالحتفال به���ذ� �ملنجز 

�له���ام ملتحف فريد من نوعه يف دولة �لإمار�ت 

و�ملنطقة، معربة عن فخرها بتويل �لإ�رش�ف على 

�ملتحف و�لعمل على تطوير ما يقدمه على مد�ر 

�سنو�ت، موؤكدة على �سمان م�ساركة جمتمعية 

�أقوى من خالل �لرب�مج و�ملعار�س«.

و�سم مبن���ى �ملتحف �لأول �ملك���ون من ثالثة 

طو�بق ع���دد�ً من �لقاعات ت�سمل قاعات �لع�رش 

�حلج���ري �حلديث، وقاعات �لأل���ف �لثالث قبل 

�مليالد، وقاعات �لألف �لثاين قبل �مليالد، وقاعات 

�لع�رش �حلديدي، وقاعات �لع�رش �لهيلين�ستي، 

وقاعات �لع�رش �لإ�سالمي �لتي عر�ست �ملقتنيات 

و�لقطع �لأثرية بطريقة �أ�سهمت يف تعريف رو�ده 

بتاريخ �ل�سارقة و�لإمار�ت، وتاأكيد دوره كمرجع 

ومق�سد للمهتمني و�لباحثني، كما �سمت قاعات 

للتعريف بطرق ترميم �لقطع �لأثرية.

ومع تز�ي���د �أعد�د �لآث���ار و�للقى �ملكت�سفة يف 

�لإم���ارة وخ�سو�سًا بعد ت�سكي���ل فريق حملي 

للتنقيب يتب���ع لهيئة �لآث���ار يف �ل�سارقة، �أمر 

�ساح���ب �ل�سمو حاكم �ل�سارق���ة باإن�ساء مبنى 

جديد للمتحف و�ل���ذي �فتتحه �سموه يف مايو 

.1997

و�ن�سم �ملتحف �لذي يفوح بعبق �لرت�ث و�لأ�سالة 

يف �لعام 2006 �ىل �أ�رشة هيئة �ل�سارقة للمتاحف 

�لتي تدير 16 متحف���ًا يف �لإمارة، حيث عملت 

�لهيئة على مد�ر �ل�سنني ن�رش �لعديد من �لكتب 

�ملتخ�س�سة يف علم �لآثار وكتالوجات �ملعار�س 

�لتي �أقامتها يف �ملتحف، ونظمت �أي�سا �لعديد 

من �لرب�مج �ملجتمعي���ة �مل�ساحبة للمعار�س 

مثل �ملحا�رش�ت و�ملوؤمتر�ت �ملتخ�س�سة يف علم 

�لآث���ار و�لتي �أ�سهمت باملح�سلة بن�رش �ملعرفة 

ودعم فهم �أفر�د �ملجتمع للتاريخ �لإن�ساين يف 

�ل�سارق���ة و�سبه �جلزيرة �لعربية �لذي يعود �إىل 

125000عام.

و�نطلقت �لهيئة م�ستندة �إىل �إميانها وقناعاتها 

ب�رشورة توفري �لفر�س �لتعليمية لالأطفال �لتي 

تنمي حو��سهم وحتفز خيالهم، فافتتحت موؤخر�ً 

قاعة منوذجية لعلم �لآثار �لتفاعلي يف �ملتحف، 

هي �لأوىل من نوعها على م�ستوى �لدولة، وذلك 

بهدف تعريف �لأطفال على مر�حل تطور �لثقافة 

و�لتاريخ �لإن�ساين يف �ل�سارقة من خالل �لنماذج 

و�لتقنيات و�لأن�سطة غري �لتقليدية.

وت�سمل �ملعار�س �لتي نظمتها �لهيئة يف �ملتحف 

بهدف �إبر�ز �لتاريخ �لغني للدولة و�ملنطقة كال 

من معر�س »�لبرت�:�أعجوبة �ل�سحر�ء“ يف عامي 

مر�كز  �لقو�فل:  2017/2016 ومعر�س”�س���دى 

ح�سارية من �ململكة �لعربية �ل�سعودية خالل 

فرتة ما قب���ل �لإ�سالم“ يف عام 2018 ومعر�س 

رو�ئع �لآثار من �لكويت يف عام 2019 ومعر�س 

دير �ملدينة، قرية فناين �لفر�عنة �لتفاعلي يف 

�لعام���ني 2020/2019 و�ل���ذي نظمته �لهيئة 

بالتعاون مع �ملتحف �مل�رشي بتورين.

�لن�ساأة  �لعماني���ة..  وي�سكل معر�س”�حل�سارة 

و�لتط���ور “ �لذي ينظ���م بالتعاون مع �ملتحف 

�لوطني يف �سلطنة عمان ، �أحدث معار�س �لهيئة 

يف متحف �ل�سارقة لالآثار و�لذي �فتتحه �ساحب 

�ل�سمو �ل�سيخ �لدكتور �سلطان بن حممد �لقا�سمي 

ع�سو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�سارقة

وي�ستمر حتى 7 يونيو من �لعام �جلاري.
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اإطالق الدليل ال�شياحى »اأكت�شف 

اأم القيوين«

»وثبة« يبداأ تلقي طلبات الت�شجيل 

بدورته الثانية لإعداد قادة متميزين

اأم القيوين-وام:

 �أطلقت د�ئرة �ل�سياحة و�لآثار باأم �لقيوين �لدليل 

�ل�سياحي »�كت�سف �أم �لقيوين« بن�سخته �لثانية 

�ملحدثة على هام�س �أعمال »ملتقى �أم �لقيوين 

لل�سياح���ة«، و�لذي يعد مبثاب���ة قاعدة بيانات 

لكافة �ملعلومات �لتي يحتاجه���ا زو�ر �إمارة �أم 

�لقيوين.

يتميز �لدليل بن�سخته �لثانية و�ملحدثة بالعديد 

من �ملز�ي���ا كخا�سية رم���ز �ل�ستجابة �ل�رشيع 

وتقنية خر�ئ���ط غوغل لت�سهيل و�س���ول �لزو�ر 

للوجهات �ل�سياحية و�لفنادق ب�سهولة.

و�أ�سار هيثم �سلط���ان مدير �إد�رة �ل�سياحة بد�ئرة 

�ل�سياحة و�لآثار باأن �لد�ئرة حري�سة على تر�سيخ 

�مل�سه���د �ل�سياحي لإم���ارة �أم �لقيوين من خالل 

ت�سليط �ل�س���وء على كافة �ملع���امل و�لعرو�س 

�ل�سياحية و�لأن�سطة و�لرب�م���ج و�لرحالت �لتي 

تزخر بها �لإمارة بهدف منح �لزو�ر روؤية �ساملة 

عن �أم �لقيوين وحتقيق �لتجربة �ل�سياحية �لر�ئدة.

وميثل �لدليل ثمرة جهود د�ئرة �ل�سياحة و�لآثار 

لالحتفاء بالهوي���ة �ل�سياحية و�لثقافية لالإمارة 

وتر�ثها، و�إبر�زه���ا عرب �لتجارب �ل�سياحية �لتي 

تقدمه���ا وذلك يف �إطار ��سرت�تيجي���ة حكومة �أم 

�لقيوي���ن �لر�مية �إىل حتويل �لإم���ارة �إىل وجهة 

�سياحية و��ستثماري���ة م�ستد�مة وجاذبة وتتخذ 

من �ل�سياحة �لأثرية و�لرتفيهية و�لبيئية حمركات 

رئي�سية تقود جهود تنمية �لقطاع �ل�سياحي.

ال�شارقة-وام:

 بد�أت موؤ�س�سة �ل�سارقة لتطوير �لقدر�ت �لتابعة 

ملوؤ�س�سة ربع قرن ل�سناع���ة �لقادة و�ملبتكرين 

تلقي طلب���ات �لت�سجيل يف �ل���دورة �لثانية من 

برنامج »وثبة« �لذي ي�ستهدف �لأفر�د �سمن �لفئة 

�لعمري���ة 24 عامًا فما فوق م���ن ذوي �لإمكانات 

�ل�ستثنائية يف رحل���ة حتّولية ت�ساعدهم على 

�كت�ساف ذو�تهم و�سقل مهار�تهم �لقيادية �ملتميزة 

على �أن ي�ستمر تلقي طلبات �لت�سجيل حتى 29 

يناي���ر �جلاري . ت�سم دورة هذ� �لعام 30 م�سرتكًا 

�سيبد�أون �ملرحلة �لأوىل من رحلتهم حتت عنو�ن 

»�لتب�رّش بالذ�ت« و�لتي يتم من خاللها حتليل 

نق���اط �لقوة و�ل�سعف �خلا�سة بكل منت�سب قبل 

�لنتقال �إىل مرحلة »�سب���ط �إيقاع �لذ�ت« �لتي 

ت�ستفيد من نتائج �ملرحل���ة �لأوىل �أثناء تطبيق 

�ملنهجية �لتنموية ذ�ت �لأبعاد �لأربعة )�لنف�سية 

و�لبدني���ة و�لجتماعي���ة و�ملهني���ة( �إ�سافًة �إىل 

�مله���ار�ت �لوطنية �لإثنتي ع�رشة لدولة �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة. 

يجم���ع �لربنامج هذ� �لعام بني �لدور�ت �ملحلية 

و�لعاملي���ة �لتي تقدّمها نخبة م���ن �ملوؤ�س�سات 

�لأكادميية وبني فر�س تطوير �ملو�هب �لإبد�عية 

يف جم���الت �لفن���ون و�لت�سمي���م و�ملو�سيقى 

و�مل�رشح و�للغات و�لعلوم و�لتكنولوجيا وريادة 

�لأعمال .

ي�سم �لربنامج دورة لإعد�د �لقادة تقام يف �ململكة 

�ملتحدة ودعمًا موؤ�س�سياً م���ن برنامج »وثبة« 

للخرّيجني يدوم مدى �حلياة.

و�أعرب خال���د �لناخي مدير موؤ�س�س���ة �ل�سارقة 

لتطوير �لقدر�ت )تطوي���ر( عن تفاوؤله مبخرجات 

�لربنامج �لذي تبلغ مدته قر�بة �ل�سنة وم�ستوى 

خرّيج���ي �لدفع���ة �لأوىل م�س���ري� �إىل �أن �لدفعة 

�ملا�سية كانت مدعاة فخر للربنامج فقد ر�قبنا 

رحلة تطّور كل منت�سب عن كثب و�ساهدنا خطو�ت 

حقيقية باجت���اه حتقيقهم لنقل���ة �إيجابية يف 

حياتهم و�ملجتمع �ملحيط.

و�أثنى �لناخي على م�ساعي �ل�رشكاء �لأكادمييني 

�لأربعة و�لرعاة �لر�سميني �لإثنى ع�رش للربنامج 

يف �إح���د�ث فارق حقيق���ي يف رحلة �ملنت�سبني 

ومتّيز �لربنامج يف م�سمونه عن بر�مج �لتنمية 

�لأخرى موؤكد�ً دورهم �جلوهري يف دعم �لربنامج 

بن�سخته �لثاني���ة وم�ساهمتهم يف حتقيق روؤية 

»وثبة«.

30 عاماً من النجاحات .. 

»ال�شارقة لالآثار« يروي تاريخ الإمارة وم�شيرتها الح�شارية

»حتا كاياك« .. مغامرة اكت�شاف كنوز الطبيعة بين الجبال

تحدي »جدد عالمنا« للطالب يتوا�شل حتي يونيو
دبي-وام:

 �أعلنت جمموعة عمل �لإمار�ت للبيئة عن 

��ستمر�ر �لن�سخة �لثالثة من حتدي »جدد 

عاملنا« للطالب حتي �سهر يونيو 2023، 

و�لتي مت �إطالقه���ا يف 12 يناير �جلاري، 

بال�رش�كة مع جمعية حتالف �ملياه، وذلك 

حتت رعاية وز�رة �لطاقة و�لبنية �لتحتية.

وقال �سعادة �ملهند����س �رشيف �لعلماء، 

وكي���ل وز�رة �لطاقة و�لبني���ة �لتحتية 

لقط���اع �لطاق���ة و�لب���رتول، �إن مبادرة 

»جدّد عاملنا« .. يج�ّسد توجهات �لقيادة 

�لر�سي���دة يف متكني �ل�سب���اب، ل �سيما 

�لطلبة يف خمتلف �ملر�حل �لعمرية، ودعم 

دورهم يف �ملجتمع و�إ�سهاماتهم ملو��سلة 

م�سرية �لتطوير و�لزدهار، وتعزيز ثقافة 

�لبت���كار و�لإبد�ع. و�أ�ساف : �أن �ل�ستثمار 

يف ق���در�ت وطاقات �ل�سب���اب باإ�رش�كهم 

يف و�سع �لت�س���ور�ت و�حللول �ملبتكرة 

ملختلف �لتحدي���ات، ل �سيما �ملرتبطة 

بقطاعات �لطاقة و�لبنية �لتحتية و�ملياه، 

يدعم م�سرية �لإجناز�ت �لإمار�تية �سمن 

م�ستهدف���ات �خلم�س���ني وروؤي���ة »نحن 

�لإمار�ت 2031« ومئوية �لإمار�ت 2071.
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اإعالناإعالن اإلغاء اعالن �شابق

اإعالن ت�شفية �شركة

اإعالن

اإعالن

الرخصــة  التنمية االقتصادية بخصــوص    تعلن  دائرة 

رقم CN - 2311250 باالسم التجاري بقالة اوزون  بإلغاء 

طلب تعديل الرخصة وإعادة الوضع كام كان عليه سابقا.  

اإلعالن  هذا  عىل  اعــراض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   

مراجعة  دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ 

أي  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  نرش هذا 

حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املذكورة. 

CN -  2311250 /الرقم : د ت/ ش ت

CA -  4627938 : رقم الخطاب

تعلن  دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ ديكور 
العامل الجبس واالصباغ

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  3011326   : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة : بيغاسو لخدمات التوصيل 
رخصة رقم : CN- 4633315 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة سلطان حسن عيل راشد الحوسني )51%( 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة محمد حنان امني الرحمن )49(

تعديل مدير/ إضافة محمد حنان امني الرحمن 
الحوسني تعديل  تنازل وبيع/ حذف سلطان حسن عىل راشد  تعديل الرشكاء 

رأس املال/ من 1000 إىل 150000 
تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة 

بيغاسو   -  PEGASO DELIVERY SERVICES  / من  تجاري  إسم  تعديل 
 -  .PEGASO DELIVERY SERVICES L.L.C إىل  التوصيل  لخدمات 

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

اإلجراءات املطلوبة.

  نوع الرشكة: رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

االسم التجاري : نايت آند جاكل للعطور -   رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

 عنوان الرشكة: تاجر ابوظبي 

  CN-2861780 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

رشكة   - الحسابات  لتدقيق  حلمي  محمد  مكتب  السادة/  تعيني   -  2

الشخص الواحد ذ.م.م كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ 4-1-2023  وذلك 

بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب 

العدل بالرقم :     2305000663

 تاريخ التعديل:   2023-1-20 

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

خالل مدة 30 يوماً من تاريخ نرش هذا االعالن.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: بالك داميوند لالستشارات الهندسية 

رخصة رقم : CN- 4153851 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة مصعب جميل عبد الجبار ياسني )100%(

 تعديل مدير/ إضافة مصعب جميل عبدالجبار ياسني 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف حسن عبدالله حسن العمران الحامدي تعديل رأس 

املال/ من 100000 إىل 10000 

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

 BLACK DIAMOND ENGINEERING   / مــن  تــجــاري  ــم  إس تعديل   

 BLACK DIAMOND بالك داميوند لالستشارات الهندسية إىل - CONSULTANCY

 - ENGINEERING CONSULTANCY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

بالك داميوند لالستشارات الهندسية - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

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

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

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

   تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: مطعم شيفات 
رخصة رقم : CN- 4320485 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل مدير/ إضافة هشام عطيه جمعه احمد محمود 
تعديل وكيل خدمات/ حذف هناء محسن حسني سامل الراشدي 

تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
شيفات  - مطعم   CHEIFAT RESTAURANT  / من  تجاري  إسم  تعديل 
 RAMZ BUILDINGS CLEANING SERVICES - SOLE إىل 
PROPRIESTORSHIP L.L.C - رمز لخدمات التنظيف الداخلية للمباين - 

رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 
 تعديل نشاط/ إضافة خدمات التنظيف الداخلية للمباين )8121001( 

تعديل نشاط/ حذف مطعم )5610001(
تعديل نشاط/ حذف خدمات توصيل الطلبات )8299010( 

التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــراض  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. 

لإعلناتكم بالوحدة:
 هاتف: 024488400 
فاك�س:  024488201

امارات     ، الحامدي  حسن  ابراهيم  السيد/  فقد    
الواحة  رشكة  من  صادرة  أسهم  شهادة  الجنسية 
الشهادة  رقم   )1163627( املساهم  رقم  كابيتال 
ممن  الرجاء  سهام   271 االسهم  عدد   1189960
يجدها تسليمها للرشكة املذكورة أعاله .. أو االتصال 

عىل تيلفون رقم 0507837836 مشكوراً.
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فقد�ن �سهادة �أ�سهم



يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

14ال�سبت 21 يناير  2023ـ  العـدد 15251 �إعــــــــالنات

ال�سبت 21 يناير  2023ـ  العـدد 15251

ال�سبت 21 يناير  2023ـ  العـدد 15251

ال�سبت 21 يناير  2023ـ  العـدد 15251

ال�سبت 21 يناير  2023ـ  العـدد 15251

ال�سبت 21 يناير  2023ـ  العـدد 15251

ال�سبت 21 يناير  2023ـ  العـدد 15251

ال�سبت 21 يناير  2023ـ  العـدد 15251

ال�سبت 21 يناير  2023ـ  العـدد 15251

ال�سبت 21 يناير  2023ـ  العـدد 15251

ال�سبت 21 يناير  2023ـ  العـدد 15251

ال�سبت 21 يناير  2023ـ  العـدد 15251

ال�سبت 21 يناير  2023ـ  العـدد 15251

ال�سبت 21 يناير  2023ـ  العـدد 15251

ال�سبت 21 يناير  2023ـ  العـدد 15251

ال�سبت 21 يناير  2023ـ  العـدد 15251

ال�سبت 21 يناير  2023ـ  العـدد 15251

ال�سبت 21 يناير  2023ـ  العـدد 15251

ال�سبت 21 يناير  2023ـ  العـدد 15251

ال�سبت 21 يناير  2023ـ  العـدد 15251

ال�سبت 21 يناير  2023ـ  العـدد 15251

مركز �أبوظبي للأعمال- �أبوظبي

مركز �أبوظبي للأعمال- �أبوظبي

مركز �أبوظبي للأعمال- �أبوظبي

مركز �أبوظبي للأعمال- �أبوظبي

مركز �أبوظبي للأعمال- �أبوظبي

مركز �أبوظبي للأعمال- �أبوظبي

مركز �أبوظبي للأعمال- �أبوظبي

مركز �أبوظبي للأعمال- �أبوظبي

مركز �أبوظبي للأعمال- �أبوظبي

مركز �أبوظبي للأعمال- �أبوظبي

مركز �أبوظبي للأعمال- �أبوظبي

مركز �أبوظبي للأعمال- �أبوظبي

مركز �أبوظبي للأعمال- �أبوظبي

مركز �أبوظبي للأعمال- �أبوظبي

مركز �أبوظبي للأعمال- �أبوظبي

مركز �أبوظبي للأعمال- �أبوظبي

مركز �أبوظبي للأعمال- �أبوظبي

مركز �أبوظبي للأعمال- �أبوظبي

مركز �أبوظبي للأعمال- �أبوظبي

مركز �أبوظبي للأعمال- �أبوظبي

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة : تروبيكال لتنسيق الحدائق 

رخصة رقم : CN- 1972845 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ برح توفيق السامل من مالك إىل مدير تعديل نسب الرشكاء/ 

برح توفيق السامل من %100 إىل 0% 

تعديل وكيل خدمات/ حذف عفراء راشد احمد سعيد الحميدي

تعديل رأس املال/ من Null إىل 100000 

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

تعديل إسم تجاري من TROPICAl lANDSCPAING - تروبيكال لتنسيق الحدائق 

 -  TROPICAl lANDSCAPING SOlE  PROPRIETORSHIP l.l.C إىل 

تروبيكال لتنسيق الحدائق - 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 االقتصادية بأن/ السادة : التحالف لتجارة املعدات الكهربائية 

رخصة رقم : CN- 1813132 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة توليشريى جوفيندان يب كريشنان )100%( 

تعديل مدير/ إضافة توليشريى جوفيندان يب كريشنان 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف سعيد محمد سعيد حوفان املنصوري

 تعديل رأس املال/ من Null إىل 150000 

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

 AllIED ElECTRICAl EQuIPMENT TRADING  /تعديل إسم تجاري من 

 AllIED ElECTRICAl EQuIPMENT التحالف لتجارة املعدات الكهربائيه إىل -

املعدات  لتجارة  التحالف   -  TRADING- SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C

الكهربائيه - 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 االقتصادية بأن/ السادة : ياس للمشاريع - رشكة الشخص الواحد 
ذ.م.م  

رخصة رقم : CN- 2510202 قد تقدموا إلينا بطلب 
تعديل مدير/ إضافة حازم اسامعيل السيد مبارك 

رشكة   - العقاري  والتطوير  لالستثامر  سبيسيس  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل   
 SPACES INVESTMENT & REAl  الشخص الواحد ذ.م.م

 ESTATE DEVElOPMENT - SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C
 AlPHA ذ.م.م  القابضة  كونسرتكشن  ظبي  الفا  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

 DHABI CONSTRuCTION HOlDING l.l.C
 TB M HOlDING llC تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف يت يب أم القابضة ذ.م.م

تعديل رأس املال/ من 150000 إىل 22020000 
تعديل شكل قانوين/ من رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة 
 YAS PROJECTS - SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C / تعديل إسم تجاري من
- ياس للمشاريع - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  إىل YAS PROJECTS l.l.C - ياس 

للمشاريع 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. 

لتل  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  
اكسرتا لألزياء 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   4222333  : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن  
جرناس العرب

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3660561  : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة شور اند بيور الستشارات املوارد البرشية 

رخصة رقم : CN- 4129380 قد تقدموا إلينا بطلب : 

نارايان رشيستا )%100( تعديل  بينو رشيستا هيم  تنازل وبيع/ إضافة  تعديل الرشكاء 

مدير/ إضافة بينو رشيستا هيم نارايان رشيستا 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف صالح محمد عيل الهديبي املصعبي تعديل رأس املال/ 

من Null إىل 150000 

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

 SuRE AND PuRE HuMAN RESOuRCES من/  تجاري  إسم  تعديل   

 SuRE إىل   البرشية  ــوارد  امل الستشارات  بيور  اند  شور   -  CONSulTANCY

 AND PuRE HuMAN RESOuRCES CONSulTANCY - SOlE

رشكة   - البرشية  املوارد  الستشارات  بيور  اند  شور   -  PROPRIETORSHIP l.l.C

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 االقتصادية بأن/ السادة سامرت مارخور للمقاوالت والصيانة العامة 

رخصة رقم : CN- 3887993 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل مدير/ إضافة كامران حيدر نياز حسني 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة كامران حيدر نياز حسني )100%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف شمسه سعيد احمد حرموص الرميثي 

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

 SMART MARKHOR CONTRACTING AND من/  تجاري  إسم  تعديل 

والصيانة  للمقاوالت  مــارخــور  ــامرت  س  -  GENERAl MAINTENANCE

 SMART MARKHOR CONTRACTING AND GENERAl إىل  العامة 

مارخور  سامرت   -  MAINTENANCE SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C

للمقاوالت والصيانة العامة - 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 االقتصادية بأن/ السادة الكاسيتو العقارية ذ.م.م 
رخصة رقم : CN- 4061765 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ احمد محمد محمود جعيم من رشيك إىل مالك 
تعديل نسب الرشكاء/ احمد محمد محمود جعيم من %49 إىل 100% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ احمد محمد محمود جعيم من رشيك إىل مدير 
تعديل نسب الرشكاء/ احمد محمد محمود جعيم من %49 إىل 0% 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف روضه محمد احمد حسن العبيديل

 تعديل رأس املال/ من Null إىل 100000 
تعديل شكل قانوين/ من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

 El الكاسيتو العقارية ذ.م.م إىل - El CASITO PROPERTIES llC تعديل إسم تجاري /من
CASITO PROPERTIES - SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C - الكاسيتو العقارية - رشكة 

الشخص الواحد ذ.م.م 
 20230011681425 رشق  نهيان  آل  أبوظبي  إىل  أبوظبي  أبوظبي  أبوظبي  من  عنوان/  تعديل   

202300116814 جمعه احمد جمعه البواردي 
تعديل نشاط/ إضافة خدمات تأجري العقارات وادارتها )6820001( 
تعديل نشاط/ إضافة الوساطة يف بيع العقارات ورشائها )6820004(

 تعديل نشاط/ إضافة استشارات عقارية )6820005( 
تعديل نشاط/ حذف العقارات )70033( 

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

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن  
شوكس للحلويات

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2927255   : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن  
كافترييا ليايل السهر 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2982194  : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة:  البدو الهندسية للبناء والتعمري 

رخصة رقم : CN- 4121649 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة عبيد محمد سامل سعيد العفاري )%50( تعديل مدير/ 

إضافة سهيل محمد سامل سعيد العفاري 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة سهيل محمد سامل سعيد العفاري )50%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف سهيل محمد سامل سعيد العفاري

تعديل رأس املال/ من Null إىل 150000 

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

 Al-BADAW ENGINEERING FOR BuIlDING  / من  تجاري  إسم  تعديل 

 AlBADO إىل  والتعمري  للبناء  الهندسية  البدو   -  AND CONSTRuCTION

 -  ElHANDASIYA FOR BuIlDING AND CONSTRuCTION l.l.C

البدو الهندسية للبناء والتعمري 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 االقتصادية بأن/ السادة : غنتوت لالنشاءات ذ.م.م
 رخصة رقم : CN- 2621746 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل مدير/ إضافة اناندهان مورو جيسان موروجيسان 
 Al  تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة الزالل العقارية - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م

ZAlAl REAl ESTATE - SOlE PROPRIETORSHIP
ذ.م.م  العامة  واملــقــاوالت  للنقل  غنتوت  حــذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل   

 GHANTOOT TRANSPORT & GENERAl CONTRACTING .l.lC
 GHANTOOT GulF تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف غنتوت الخليج للمقاوالت

 CONTRACTING .l.l.C
  تعديل رأس املال/ من 1000000 إىل 200000 

 تعديل شكل قانوين/ من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
 -  GHANTOOT CONSTRuCTIONS llC /مــن  تجاري  إســم  تعديل 
 GHANTOOT CONSTRuCTIONS - SOlE إىل  ذ.م.م  لالنشاءات  غنتوت 

PROPRIETORSHIP l.l.C - غنتوت لإلنشاءات - 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/ السادة : باورز لإلستشارات الرضيبية واملحاسبة ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 2458767 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ طارق محمد سعيد حافظ دقه من رشيك إىل مالك

 تعديل نسب الرشكاء/ طارق محمد سعيد حافظ دقه من %49 إىل 100% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ طارق محمد سعيد حافظ دقه من رشيك إىل مدير

 تعديل نسب الرشكاء/ طارق محمد سعيد حافظ دقه من %49 إىل 0% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عبدالله احمد عبدالله العامري 

تعديل رأس املال/ من Null إىل 150000 

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

 POWERS. TAX CONSulTANCY AND ACCOuNTING / من  تجاري  إسم  تعديل 

 POWERS TAX CONSulTANCY باورز لإلستشارات الرضيبية واملحاسبة ذ.م.م  إىل - l.l.C

لإلستشارات   باورز   -  AND ACCOuNTING - SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C

الرضيبية واملحاسبة - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

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

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

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة : كافترييا ميني ماكس 

رخصة رقم : CN- 1676758 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل إسم تجاري من/ MINI MAX MAFETERIA - كافترييا ميني 

ماكس إىل TEA CAVE CAFE - يت كيف كافيه 

تعديل نشاط/ إضافة مشاوي عيل الفحم )سفاري( )5621006( تعديل 

نشاط/ إضافة تجهيز الفطائر واملعجنات )5621004(

تعديل نشاط/ إضافة مرشوبات باردة و ساخنة )5630004( 

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

فإن  وإال  اإلعــالن  هذا  نرش  تاريخ  من  واحــد   يوم  خالل  االقتصادية 

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن  دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ سحر 
الشامل للنجارة والحدادة املسلحة  

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1785480  : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة:  براد للتكييف والتربيد 

رخصة رقم : CN- 2006790 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل مدير/ إضافة محمد احمد محمد جعفر 

تعديل رأس املال/ من Null إىل 200000 

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

 تعديل إسم تجاري من / BARAD AC AND REFRIGERATION - براد 

 BARAD AVC AND REFRIGERATION  SOlE للتكييف والتربيد إىل

الشخص  رشكة   - والتربيد  للتكييف  براد   -  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 االقتصادية بأن/ السادة : هارودز للسفر و السياحة ذ.م.م 

رخصة رقم :    CN- 4347678 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل مدير/ إضافة ايهاب محمد بدر الدين ابراهيم السيد 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ ايهاب محمد بدر الدين ابراهيم السيد من رشيك إىل مالك 

تعديل نسب الرشكاء/ ايهاب محمد بدر الدين ابراهيم السيد من %49 إىل 100% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف احمد عبده احمد ثابت 

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

 -  HARRODS TRAVEl AND TOuRISM l.l.C من/  تجاري  إسم  تعديل   

 HARRODS TRAVEl AND TOuRISM إىل  ذ.م.م  السياحة  و  للسفر  هارودز 

SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C -. - هارودز للسفر و السياحة - 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. 

كافترييا  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
الرواق 

رخصة رقم :  CN - 2081093 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة محمد هالل محمد ساملني 

الخيييل 100%  
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف نارص سيف عبدالله محمد 

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.

االملنيوم  : مؤسسة محمد مشتاق العامل  السادة  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

والزجاج 

رخصة رقم : CN- 1106162 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة محمد عثامن محمد مشتاق )%100( تعديل مدير/ 

إضافة محمد عثامن محمد مشتاق 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف راشد حمد سعيد ضاحي الكتبي 

تعديل رأس املال/ من 0 إىل 150000 

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

 MOHAMMAD MuSHTAQ AluMINIuM AND / تعديل إسم تجاري من

إىل  والزجاج  االملنيوم   العامل  مشتاق  محمد  مؤسسة   -  .GlASS WORKS EST

 MOHAMMAD MuSHTAQ AluMINIuM AND GlASS WORKS

االملنيوم  العامل  مشتاق  محمد  مؤسسة   -  .- SOlE PROPRIETORSHIP llC

والزجاج - 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 االقتصادية بأن/ السادة: كوانتم للمقاوالت العامة ذ.م.م رخصة رقم 

: CN- 1139195 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل مدير/ إضافة أجاز حامد عبدالحامد 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة أجاز حامد عبد الحامد )100%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف اجاز حامد عبدالحامد 

شكل  تعديل  الزعايب  املسعود  حسن  محمد  عيل  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

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

 - QuANTuM GENERAl CONTRACTING l.l.C  / تعديل اسم تجاري من

 QuANTuM GENERAl CONTRACTING كوانتم للمقاوالت العامة ذ.م.م إىل

SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C - - كوانتم للمقاوالت العامة - رشكة الشخص 

الواحد ذ.م.م  

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

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

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.



و��شنطن-)د ب �أ(:

 يف 21 كان���ون الأول/ دي�ضمرب املا�ضي فتحت 

ال�ضني ر�ضمي���ا اأول قن�ضلية عامة لها يف بندر 

عبا�س، اأه���م مركز نقل بحري اإيراين يف جنوب 

الب���اد. واأ�ضاد احلزب ال�ضيوعي ال�ضيني واإيران 

بهذا احلدث بو�ضفه خطوة نحو املزيد من تعزيز 

العاقات الثنائية. واأ�ضاد ال�ضفري ال�ضيني لدى 

اإيران باخلط���وة باعتبارها حلظة تاريخية يف 

العاقات الإيراني���ة ال�ضينية، بينما قال �ضفري 

اإي���ران ال�ضابق لدى ال�ضني باأنه يتوقع اأن تقوم 

ال�ضني بدور بارز يف تطوير املناطق ال�ضاحلية 

اجلنوبية يف اإيران.

ويقول حمل���ل ال�ضيا�ضة اخلارجي���ة امل�ضتقل 

اأحمد ها�ضمي يف تقرير ن�رشته جملة نا�ضونال 

انرتي�ض���ت الأمريكية اإنه م���ن اأجل تفهم اأف�ضل 

لأهمية هذا التطور، يتع���ني ا�ضتيعاب ال�ضورة 

الأكرب، ابتداء من توقيع وثيقة تعاون ا�ضرتاتيجي 

�ضبه �رشية مدتها 25 عاما.

وياأتي افتتاح هذه القن�ضلية بعد توقيع اتفاق 

مع���روف ب�« ال�رشاك���ة ال�ضرتاتيجية ال�ضاملة 

بني اإيران وال�ضني« يف اآذار/ مار�س 2021، يف 

اأعقاب اتفاق اأويل اأثناء زيارة الرئي�س ال�ضيني 

�ضي جني بينج لطهران يف كانون الثاين/ يناير 

عام 2016.

ويقول ها�ضمي، الزميل الباحث مبعهد هد�ضون 

الأمريكي اإنه على الرغ���م من عدم الإعان عن 

تفا�ضي���ل الوثيق���ة، تفيد بع����س التقارير باأن 

التف���اق ي�ضمل تق���دمي اإيران تن���ازلت خا�ضة 

لل�ضني، من بينها بيع النفط والغاز واملنتجات 

البرتوكيماوية الإيرانية ب�ضعر منخف�س م�ضمون؛ 

وتاأجري بع�س اجلزر الإيرانية لل�ضني؛ واملوافقة 

على اإقام���ة قاعدة ع�ضكري���ة �ضينية لتاأمني 

من�ضاآت بكني يف املناطق اجلنوبية امل�ضطربة 

يف اإيران.

ويرى بع�س اخلرباء اأنه مع توقيع التفاق الذي 

تبلغ مدته 25 عاما، اأ�ضبحت طهران م�ضتعمرة 

�ضيني���ة فعا وحت���ى عر�ضة حل���دوث تغري 

دميوجرايف وتدفق كبري لل�ضينيني. ويرى خرباء 

اآخرون اأن غر�س ال�ضني الرئي�ضي هو اإقامة مركز 

جت�ض�س مبوجب التفاق.

ويقول ها�ضمي املهتم بال�ضاأن الإيراين و�ضوؤون 

ال�رشق الأو�ضط اأنه رغم اأن الدولتني م�ضممتان 

على تو�ضيع نطاق عاقاتهما الثنائية، تواجه 

احلكومة الإيرانية حتدي���ا داخليا مل ي�ضبق له 

مثيل، حيث دخلت الحتجاجات الأخرية �ضهرها 

الراب���ع. فقد ف�ضلت اإيران يف قمع �ضبابها الذين 

ي�ضعون لتحقي���ق حتول هيكل���ي- اأي: تغيري 

النظ���ام- وقد حتتاج طهران اإىل اأن تطلب دعما 

خارجيا لقمع املعار�ضة.

وال�ضعي لطلب امل�ضاعدة من مقاتلني خارجيني 

وجماعات ميلي�ضيا غ���ري اإيرانية لي�س جديدا. 

وعلى �ضبيل املثال، مت حتويل مواطنني �ضيعة 

من الع���راق، واأفغان�ضت���ان، وباك�ضتان، واليمن 

اإىل جتمع���ات جديدة، �ضكله���ا احلر�س الثوري 

الإ�ضامي الإيراين. وقد تردد اأنه يف مطلع ت�رشين 

الثاين/ نوفمرب املا�ضي و�ضلت اإىل اإيران قوات 

من احل�ضد ال�ضعبي وكتائب حزب اهلل من العراق 

، رمبا للم�ضاعدة يف قمع املحتجني.

ومع ذلك، من ال�ضعب ال�ضتعانة بجي�س التحرير 

ال�ضعبي ال�ضيني اإذ اأن اإيران تدرك اأن ال�ضتعانة 

باأفراد هذا اجلي����س وهم غري م�ضلمني ميكن اأن 

ي�ضف���ر ع���ن ردود فعل عك�ضي���ة بدرجة كبرية 

للغاية. وميك���ن اأن توفر ال�ضني لإيران خربتها، 

وقد ي�ضاعد جي����س التحرير ال�ضعبي احلكومة 

الإيراني���ة بتزويدها مبع���دات مكافحة ال�ضغب 

وتقنية ك�ضف وتتبع املحتجني الإيرانيني.

وحول الت�ضاوؤل عما اإذا كانت القن�ضلية ال�ضينية 

يف اإيران متثل تهديدا اأمنيا لأمريكا، يقول ها�ضمي 

اإنه يف عام 2012 عندما عزز �ضي �ضيطرته على 

احلزب، اأ�ضب���ح احلزب حازما ب�ضكل متزايد يف 

هيمنته الع�ضكري���ة واجليو�ضيا�ضية العاملية. 

ولي����س غريب���ا اأن �ضي غري اأ�ضل���وب ال�ضيا�ضة 

اخلارجية التقليدي للحزب، حيث اأنهى« ال�ضعود 

ال�ضلمي« و�ضعى لأن يحقق لباده و�ضع الدولة 

العظم���ى لتحل حمل اأمريكا يف نهاية املطاف. 

فدبلوما�ضية« املحارب الذئب« وتعيني ت�ضاو 

ليجان املت�ضدد متحدثا با�ضم وزارة اخلارجية، 

ومب���ادرة احلزام والطري���ق، ودبلوما�ضية طوق 

الدي���ون، وت�رشيع خطط ا�ضتعادة تايوان تعترب 

من بني التغيريات يف نهج ال�ضيا�ضة اخلارجية 

ال�ضينية التي ب���داأت اأو اكت�ضبت زخما يف عهد 

�ضي.

وبالتزامن مع اجله���ود ل�رشعة حتقيق الريادة 

العاملية، اأقام احلزب ال�ضيوع���ي ال�ضيني اأول 

قاع���ده ع�ضكري���ة خارجي���ة يف جيبوتي عام 

2017، واأر�ض���ل اأول ا�ضط���ول ل���ه اإىل اخلليج، 

وتو�ضل ل�رشاكات ا�ضرتاتيجية مع اجلزائر، وم�رش 

والإمارات العربية املتحدة، واإيران.

وب���داأت ال�ضني يف عهد �ض���ي القيام بتدريبات 

بحرية متعددة مع ال�ضني واإي���ران. وتردد الآن 

اأن اإي���ران تخطط لفتح قاع���دة ع�ضكرية على 

ال�ضواطىء ال�ضمالية للخليج. ويعترب اأي وجود 

دبلوما�ض���ي اأو اقت�ضادي اأو اأمن���ي اأو ع�ضكري 

�ضيني يف اجلزء ال�ضمايل من هذا املمر املائي 

اأمرا غري مرحب به بالن�ضبة للوليات املتحدة 

لأ�ضباب متعددة، من بينها ا�ضتداد املعركة من 

اأجل الهيمنة العاملي���ة، وتناف�س الدول الكربى 

عل���ى ال�ضيطرة على امل�ضائ���ق ال�ضرتاتيجية، 

حيث �ضوف ت�ضهل القن�ضلية اجلديدة يف اإيران 

جهود ال�ضني لتحقيق هذا الهدف.

وهناك اأي�ضا حتالف مثلث ال�ضني واإيران ورو�ضيا 

غ���ري الر�ضمي الذي قال املتح���دث با�ضم جلنة 

الأمن القومي وال�ضيا�ض���ة اخلارجية بالربملان 

الإيراين اإنه يب�رش ب����« نهاية هيمنة الوليات 

املتحدة والغرب الظاملة«.

وبالإ�ضاف���ة اإىل ذلك، فاإن ال���ذكاء ال�ضطناعي 

وغريه من المكانيات التكنولوجية ت�ضهد تطورا 

�رشيعا يف ال�ضني. و تزود بكني اإيران مبا لديها 

من اأن���واع الطائرات امل�ضرية، بينما تبيع اإيران 

لرو�ضي���ا طائراتها امل�ضرية الكامي���كازي طراز 

�ضاهد-16 . وهذه الأ�ضلحة املوؤثرة تغري ب�رشعة 

امل����رشح الع�ضكري يف اأوكراني���ا. ويف املقابل 

�ض���وف تزود رو�ضيا اإيران بع�رشات من طائراتها 

املقاتل���ة طراز �ضوخوي اإ�س ي���و 35، مما يوفر 

لإي���ران اإمكانيات التفوق اجلوي التي حتتاجها 

ب�ضدة.

ويختت���م ها�ضمي تقريره بالق���ول اإن قن�ضلية 

ال�ض���ني يف بندر عبا�س �ض���وف تكون با �ضك 

و�ضيلة لتدعيم هذا التحالف الثاثي اجلديد. كما 

اأنها �ضتكون من�ضة لتخفيف العواقب التي تتعلق 

بالقت�ضاد والطاقة يف حالة فر�س اإجراء عقابي 

جماعي من الغرب �ضد ال�ضني ، حيث �ضت�ضمن 

تدفق النفط اإليها.
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 نيويورك-)د ب �أ(:

ذك���رت �رشك���ة »األفاب���ت« ، ال�رشك���ة الأم 

ل�«جوجل«، اأنه���ا �ضت�ضتغنى عن حوايل 12 

األف وظيفة، اأي اأكرث من 6% من قوتها العاملة 

مبختلف اأنحاء العامل، لت�ضبح اأحدث ال�رشكات 

العماقة يف جمال التكنولوجيا، التي تخف�س 

التكالي���ف، بعد �ضن���وات من النم���و الوا�ضع 

والتوظيف.

 وق���ال الرئي�س التنفي���ذي ، �ضوندار  بيت�ضاي 

للموظف���ني، يف ر�ضالة بالربي���د اللكرتوين 

اجلمعة اإن التقلي�س �ضيوؤث���ر على الوظائف 

عامليا، وعرب ال�رشكة باأكملها، م�ضريا اإىل اأنه 

يتحمل »امل�ضوؤولية الكاملة عن القرارات، التي 

قادتنا اإىل هنا«، ح�ض���ب وكالة »بلومربج« 

لاأنباء  اجلمعة.

 وارتفعت اأ�ضهم �رشكة »الفابت« بن�ضبة 8ر%1، 

خال التداول، قبل فتح �ضوق الأوراق املالية، 

يف نيويورك،  اجلمعة، بع���د الإعان عن هذا 

اخلف�س.  كانت الأ�ضهم قد تراجعت بنحو %30، 

خال العام املا�ضي. 

 وبعمليات الت�رشيح التي اأعلن عنها ، تن�ضم 

»جوج���ل« اإىل ����رشكات عماق���ة اأخرى يف 

جم���ال التكنولوجيا، خف�ضت ب�ضكل كبري من 

عملياته���ا، و�ضط تراج���ع القت�ضاد العاملي 

وارتفاع الت�ضخم.

 كانت �رشكات »ميتا باتفورمز« و«تويرت« 

و«اأمازون« قد خف�ضت جميعا عدد موظفيها.

لندن-)د ب �أ(:

 ينتظ���ر جهاز ال�ضحة احلكومي يف بريطانيا 

اأ�ضواأ اإ�رشاب على الإطاق بعدما اأعلنت نقابة 

اأخرى عن ع�رشة مواعي���د لاإ�رشاب، بح�ضب 

وكالة بلومربج لاأنباء.  

وقال���ت نقابة يوناي���ت اإن عم���ال �ضيارات 

الإ�ضعاف �ضوف ي�رشبون يف اأجزاء من اإجنلرتا 

وويلز خال �ضل�ضلة م���ن املواعيد على مدار 

ال�ضهرين املقبلني مب���ا يف ذلك ال�ضاد�س من 

�ضباط/فرباير، عندما ين�ضم لهم اأطقم التمري�س 

والطوارئ املمثلني من جانب جماعات عمالية 

اأخرى.

وكان عمال �ضيارات الإ�ضعاف من نقابة »جي 

ام بي« قد قالوا اإنهم �ضوف ي�رشبون يف نف�س 

اليوم اإىل جانب اأع�ض���اء من كلية التمري�س 

امللكية.

ويتمح���ور النزاع ح���ول الأجور حيث تطالب 

النقابات بزي���ادات جتابه معدل الت�ضخم يف 

اململكة املتح���دة الذي م���ازال اأعلى من 10 

%. وتق���ول احلكومة اإن زي���ادة الأجور ب�ضكل 

حاد تخاط���ر برت�ضيخ الت�ضخم واإنها التزمت 

بن�ضائح �ضلطات مراجعة الأجور.  

ومن املقرر اأن ي�رشب عمال �ضيارات الإ�ضعاف 

يف 23 كان���ون الثاين/يناير مثلما مت اإعانه 

�ضابقا.

 ماذا تعني القن�صلية ال�صينية في اإيران لأمريكا؟

�إير�ن تقدم  تنازالت خا�سة لل�سين..من بينها بيع �لنفط و�لغاز و�لمنتجات 

ب�سعر منخف�ض وم�سمون 

�لمزيد من عمال �الإ�سعاف ين�سمون الإ�سر�ب خدمات �ل�سحة بعد �سنو�ت من �لنمو »جوجل« ت�ستغنى عن 12 �ألف وظيفة
في بريطانيا

�أ�سحاب �أمو�ل  يو��سلون �لفر�ر من 

بريطانيا عقب بريك�ست في 2022

�ألمانيا: 180 �ألف حالة وفاة خالل ثالث 

�سنو�ت من �لجائحة

ت�سجيل قر�بة 500 جريمة على خلفية 

�إخالء قرية لوت�سير�ت غربي �ألمانيا

لندن-)د ب �أ(: 

�ضهدت املمكة املتحدة رحيل اأكرث من 1000 ثري 

للخارج يف 2022، فيما ي�ضتمر خروج الأثرياء من 

الباد بعد خروجها من الحتاد الأوروبي)بريك�ضت( 

و�ضط مناخ �ضيا�ضي م�ضطرب واقت�ضاد منهك. 

وك�ضف تقرير جديد ل�رشكة »هينلي اآند بارترنز« 

لا�ضت�ضارات اأن هناك اإجمايل 1400 �ضخ�س تقدر 

ث���روة كل منهم مبلي���ون دولر اأو اأكرث خرجوا من 

اململك���ة املتحدة يف 2022، ح�ضبما اأفادت وكالة 

بلومربج لاأنباء  اجلمعة.

وياأتي ذل���ك باملقارنة بخروج 2200 مليونري من 

الب���اد يف 2019، و 2800 مليون���ري يف 2018 و 

4200 مليونري يف 2017.

 وذكرت �رشكة »هينل���ي اآند بارترنز« اأن اململكة 

املتح���دة كانت ت�ضج���ل دخول مليون���ريات قبل 

الت�ضويت على اخلروج من الحتاد الأوروبي.

ويعك�س هذا التح���ول جزئيا انتقال التجار الذين 

يحققون اأرباحا كبرية وامل�رشفيني من احلي املايل 

يف لندن اإىل مراكز مالية يف الحتاد الأوروبي مثل 

باري�س وميانو.

 برلني-)د ب �أ(: 

تويف ح���وايل 180 األف �ضخ�س، يف اأملانيا، خال 

ال�ضنوات الثاث من جائح���ة »كوفيد-19«، اأكرث 

مما كان متوقعا، طبقا حل�ضابات �ضادرة عن معهد 

»اإيفو« يوم اجلمعة.

 ويف الفرتة ما بني 2020 و2022، كان حوايل ثلثي 

حالت الوفاة، بني اأ�ضخا�س فوق 80 عاما، بينما 

ع���دد الأ�ضخا�س، حتت 60، بلغ ح���وايل 13 األف، 

ح�ضب  وكالة »بلومربج« لاأنباء اجلمعة.

كان ع���ام 2022، قد �ضهد اأعلى ع���دد من حالت 

الوفاة، حيث اقرتبت من 74 األف، مقارنة ب�68 األف 

يف العام الذي �ضبقه، على الرغم من اأنه لي�س كل 

حالت الوفاة ب�ضبب كوفيد-19 .

وبينما بداأت اأملانيا تخفيف قيود كوفيد، يف اأوائل 

عام 2022، غري اأن الب���اد ان�ضمت هذا ال�ضهر اإىل 

الدول الأع�ضاء الأخرى بالحتاد الأوروبي، يف فر�س 

متطلبات اختبار جديدة على الركاب امل�ضافرين من 

ال�ضني، ب�ضبب ارتفاع عدد حالت الإ�ضابة هناك.

وفيما يتعلق بالإ�ضابات والوفيات بكورونا، �ضجلت 

اأملانيا 12 األفا و1 اإ�ضابة جديدة و 238حالة وفاة 

خال ال�ضاع���ات ال� 24 املا�ضي���ة، وفقا لبيانات 

جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اجلمعة.

وبذلك ترتفع ح�ضيلة الإ�ضابات املوؤكدة يف الباد 

اإىل 37 مليونا و649 األفا و808 اإ�ضابات ، والوفيات 

اإىل 164 األفا و391 حالة.

واأظهرت البيانات ،الت���ي اوردتها وكالة بلومربج 

، اأن���ه قد مت اإعطاء 192 مليون���ا و337 األفا و174 

جرعة م���ن اللقاحات امل�ض���ادة لفريو�س كورونا 

امل�ضتجد يف اأملانيا حتى الآن.

دو�سلدورف-)د ب �أ(:

اأعل���ن وزير داخلية ولية �ضمال الراين وي�ضتفاليا 

الأملانية هربرت رويل، اأن هناك نحو 500 جرمية 

جرى ارتكابها على خلفية اإخاء قرية لوت�ضريات 

متهيدا لتعدين الفحم فيها.

وقال رويل اأمام جلنة ال�ضوؤون الداخلية يف برملان 

الولية يوم اخلمي�س، اإن 30 جرمية جرى ارتكابها 

قبل الإخ���اء فيما مت ارتكاب نح���و 400 جرمية 

اأثناء عملي���ة الإخاء وارتكاب اأكرث من 50 جرمية 

اأثناء املظاهرة الكربى املناوئة للفحم يوم ال�ضبت 

املا�ض���ي. يف الوقت نف�ضه، اأو�ضح رويل اأنه يجري 

التحقيق مع اأفراد �رشطة يف خم�س وقائع.

كانت نا�ضطتا املناخ جريتا تونربج ولويزا نويباور 

ون�ضطاء اآخرون اتهم���وا ال�رشطة با�ضتخدام القوة 

ب�ضكل غري متنا�ضب، غري اأن رويل نفى هذا جمددا 

اأمام اللجنة.

وذكر رويل اأن اأخطر اإ�ضابة حدثت اأثناء املظاهرة 

كانت ارجتاج يف املخ. واأو�ضح اأن عدد الأ�ضخا�س 

الذي���ن مت نقلهم اإىل امل�ضت�ضف���ى بلغ 14 �ضخ�ضا 

،بينه���م خم�ضة من �ضفوف ال�رشط���ة والباقي من 

�ضفوف املتظاهرين، ولفت اإىل اأن الإ�ضابات كانت 

بالدرجة الأوىل اإ�ضابات يف القدم وال�ضاق والذراع 

واليد بالإ�ضافة اإىل متزقات.

كان ن�ضط���اء ذكروا مطلع الأ�ضب���وع اأن املظاهرة 

تخللها وق���وع اإ�ضابات خطرية على حياة بع�س 

امل�ضاركني فيها، لكن ال�رشطة نف���ت هذا ، كما اأن 

رئي�س مكتب حماي���ة الد�ضتور يف الولية يورجن 

كاي���زر كان قد ����رشح اأمام اللجن���ة بقوله اإن » 

الروايات عن العنف املفرط من جانب ال�رشطة مل 

تتاأكد«.

�سول-)د ب �أ(:

 قالت �ضلطات الإطفاء الكورية اجلنوبية 

اإن���ه مت اإجاء ح���وايل 500 �ضخ�س من 

منازلهم ي���وم اجلمعة ب�ضبب حريق يف 

قري���ة كوري���وجن، اآخر الأحي���اء الفقرية 

املتبقية يف العا�ضمة �ضول.

وذك���رت وكالة اأنباء يونه���اب الكورية 

اجلنوبية اأن احلري���ق اندلع يف ال�ضاعة 

6:28 م���ن �ضب���اح اجلمع���ة بالتوقيت 

املحل���ي )2128 م���ن م�ض���اء اخلمي�س 

بتوقي���ت جرينت����س(، يف املربع الرابع 

بالقرية، الواقعة يف منطقة كاجننام يف 

�ضول،وفقا ل�ضلطات الإطفاء.

ويعي�س نحو 666 اأ�رشة يف هذه القرية. 

وقالت ال�ضلطات اإنها تبذل جهودا �ضاملة 

لحتواء احلريق، واأر�ضلت 140 من رجال 

الإطفاء.

ومن جانبه، دعا الرئي�س الكوري اجلنوبي 

يون �ضوك يول اإىل بذل اأق�ضى اجلهود يف 

تعبئة جميع رجال الإطف���اء واملعدات 

املتاحة ل�ضمان عدم وقوع اإ�ضابات، وفقا 

لكيم اإن-هي املتحدثة با�ضم الرئي�س.

وقال���ت ال���وزارة اإن وزي���ر الداخلية يل 

�ضاجن-مني اأمر امل�ضوؤولني اأي�ضا بالعمل 

لك���ي ل تقع اأي اأ����رشار ثانوية وحماية 

ال�ضكان الذين يعي�ضون يف اجلوار.

وتق���ع القري���ة يف اجل���زء اجلنوبي من 

منطق���ة كاجنن���ام، التي ت�ض���م اأغلى 

العقارات يف الباد. ومت تاأ�ضي�س القرية 

يف الثمانيني���ات، عندما ا�ضطر ال�ضكان 

الفقراء يف املنطقة اإىل مغادرة منازلهم 

اأثناء تنفيذ املدينة م�ضاريعها التنموية.

مدريد-)د ب �أ(: 

تعتزم اإ�ضبانيا ا�ضتثمار مليارات اليورو 

لت�ضب���ح مرك���زا لنت���اج الهيدروجني 

الأخ�رش بحلول عام 2030.

ي�ضار اإىل اأن الهيدروجني الأخ�رش ال�ضديق 

للبيئة هو اإنتاج الهيدروجني من خال 

التحليل الكهربائ���ي با�ضتخدام الطاقة 

املتجددة.

وق���ال اأرتور جونزال���و اإيزبريي الرئي�س 

التنفيذي ل�رشكة »اإينغ���از« الإ�ضبانية 

امل�ضغلة ل�ضبك���ة الغاز يف موؤمتر ب�ضاأن 

الهيدروج���ني ي���وم اخلمي����س اأن���ه مت 

التخطيط ل�ضتثمارات بقيمة 5ر3 مليار 

ي���ورو )7ر3 ملي���ار دولر( وحوايل 2ر1 

مليار يورو لبناء خطوط اأنابيب حملية 

وبناء من�ضاأتني للتخزين.

وقال للم�ضارك���ني يف املوؤمتر يف مدريد 

اإن هذه امل�ضاريع كلها �ضتطرح للمناق�ضة 

خال الأ�ضهر املقبلة.

وتقوم اإ�ضبانيا اأي�ضا ببناء خط اأنابيب » 

اإت����س 2 ميد« للغاز حتت البحر لتوريد 

الهيدروجني م���ن بر�ضلونة اإىل مر�ضيليا 

بتكلف���ة ح���وايل 5ر2 مليار ي���ورو، يف 

م�رشوع يت�ضمن الربتغال اأي�ضا.

وقالت وزي���رة الدولة الإ�ضبانية للطاقة 

�ض���ارة اأج�ضني: »متتلك اإ�ضبانيا �رشكات 

ومواهب و�ضناعة، ولديها كل ما حتتاجه 

املتجدد  للهيدروجني  لت�ضبح مرجعية 

يف جميع اأنحاء العامل«.

وت�ضتطي���ع اإ�ضبانيا حتقي���ق فوائد من 

اجليدة  واجلغرافيا  املناخي���ة  الظروف 

مل�ضادر الطاقة املتج���ددة، حيث توفر 

الكثري من فرتات �ضطوع ال�ضم�س والرياح. 

ع���اوة على ذلك، ف���اإن هناك م�ضاحات 

�ضا�ضعة غري مطورة يف الباد، مما ي�ضمح 

ببناء توربينات رياح وحمطات للطاقة 

ال�ضم�ضية.

كما اأكدت وزي���رة التحول البيئي ترييزا 

ريب���ريا اأن اإ�ضبانيا »تتمتع مبوقع جيد 

ب�ضكل خا�س« حيث اأنها موطن ل� %20 

من م�ضاريع الهيدروجني ال�ضديق للبيئة 

املخطط لها يف جمي���ع اأنحاء العامل ، 

وتاأتي يف املرتبة الثانية بعد الوليات 

املتحدة.

�إ�سبانيا ت�سعى الأن ت�سبح مركز�ً الإنتاج �لهيدروجين �الأخ�سر �إجالء نحو 500 �سخ�ض بعد �ندالع حريق في قرية جنوب �سول

بحلول عام 2030
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اأبوظبي ــ وام:

 "كان رد فعــل ال يصــدق.. 
علق  نعود".. هكذا  أننا  يبدو 
أنشــيلوتي  كارلو  اإليطــايل 
مدريد  لريــال  الفني  املديــر 
اإلســباني لكــرة القدم عىل 
يف  القويــة  فريقــه  عــودة 
فياريال  أمام  الثاني  الشوط 
بــدور الـــ16 لــكأس ملك 
الفريق  قادت  والتي  إسبانيا 
بعد  االنتصارات  الســتعادة 

الكبوة التي مر بها مؤخرا.
تأخره  وقلــب ريال مدريــد 
األول  الشــوط  يف  بهدفــن 
ثمــن 2-3 عــىل  فــوز  إىل 
الثاني من  فياريال يف الشوط 
األول   أمس  مساء  مباراتهما 
إىل  الفريق  ليتأهــل  الخميس 
ملك  كأس  يف  الثمانيــة  دور 
إســبانيا رفقــة برشــلونة 
وأتلتيكو مدريد، اللذين حجزا 
نفس  يف  أيضــا  مقعديهمــا 

الدور.
أنشــيلوتي يف  ولــم يــردد 
البالغة  سعادته  عن  الكشف 

بالفوز عــىل فياريال، والذي 
أعاد لفريقه روح االنتصارات 
هزيمته  شــهدت  كبوة  بعد 
نهائي  3-1 أمام برشلونة يف 
كأس الســوبر اإلسباني بعد 
بصعوبة  فالنســيا  اجتيــاز 
الرجيح، يف  بالغة، وبركالت 

نصف نهائي السوبر.
أمام  وكان ريال مدريد خرس 
بالــذات 2-1 قبل  فياريــال 
لخوض  الرياض  إىل  الســفر 
اإلسباني،  الســوبر  فعاليات 
املباراة  يف  االنتصــار  ليكون 
آخــر 4  يف  لــه  األول  هــو 
مباريــات خاضها نظرا ألنه 
تفوق عىل فالنســيا بركالت 
انتصها  بعد  فقــط  الرجيح 

املباراة بالتعادل.
ريال  فــوز  أهمية  وتكمــن 
من  تخلص  أنــه  يف  مدريــد 
ســوء الحــظ الــذي الزمه 
أمــام فياريال يف املوســمن 
تعادل  حيث  والحايل،  املايض 
من  كل  يف  ســلبيا  الفريقان 
باملوســم  الدوري  مباراتــي 
مدريد  ريال  خرس  ثم  املايض 

الفريق  نفس  أمــام  مباراته 
بالدوري يف وقت ســابق من 

الشهر الحايل.
واألكثــر من هــذا أن الفوز 
يف مبــاراة األمس هو الثاني 
فقــط مقابــل 3 تعــادالت 
نفس  أمام  واحــدة  وهزيمة 
الفريــق يف 6 مباريات جرت 
بينهما خالل آخر 3 مواسم.

ســيبايوس  دانــي  وكان 
وماركــو أسينســيو، اللذان 
من  10 دقائق  بعد  شــاركا 
نجمي  همــا  املباراة  بدايــة 
هــذه  يف  "الريمونتــادا" 
النشــاط  أثارا  حيث  املباراة 
مدريد، وصنع  أداء ريــال  يف 
األول  الهــدف  ســيبايوس 
الذي أحــرزه زميله الربازييل 
ثم  جونيــور  فينيســيوس 
نفسه هدف  أحرز سيبايوس 
صنعه  والــذي   ،3-2 الفوز 

أسينسيو.
وبهذا، سجل سيبايوس هدفا 
وصنع هدفا يف مباراة واحدة 
للمــرة األوىل بعد 90 مباراة 

له مع ريال مدريد.

اأبوظبي / وام:

محــرز  لريــاض   بهدفــن 
إيرلنج  الشــاب  للنجم  وآخر 
سيتي  مانشسر  هاالند، قدم 
يف  تاريخيــة  "ريمونتــادا" 
الدوري اإلنجليزي لكرة القدم 
أنــه ال يزال قادرا عىل  ليؤكد 
الدفاع عــن لقبه يف البطولة، 
بعدمــا اجتــاز واحــدة من 
املوســم  العقبات هذا  أصعب 

بالفوز عىل توتنهام 4-2.
وبعد تقدم توتنهام بهدفن يف 
الشــوط األول، رد مانشسر 
الثاني  الشوط  يف  بقوة  سيتي 
عرب رباعية ليعرب مانشســر 
رسيعــا  كبوتــه  ســيتي 
االنتصارات  نغمة  ويســتعيد 
اإلنجليــزي عىل  الــدوري  يف 
حســاب توتنهام، الذي شكل 
إزعاجا كبريا له يف املواســـم 

املاضية.
املباراة  هــي  هذه  وأصبحت 
مباراة   55 يف  فقــط  الثانية 
سيتي  مانشسر  فيها  يتأخر 
األول  الشــوط  يف  بهدفــن 
النتيجة من خالل  يف  ويعــود 
الثاني  الشــوط  يف  ريمونتادا 
مشــاركاته  تاريخ  مدار  عىل 

فيما  اإلنجليــزي  بالــدوري 
األخرى  املباريــات  انتهــت 

بتعادلن و51 هزيمة.
الفرصة  الفــوز  ومنــح هذا 
لتقليص  ســيتي  ملانشســر 
مع  مؤقتــا  الفــارق، ولــو 
املتصدر، حيث رفع  أرســنال 
رصيده  ســيتي  مانشســر 

املركــز  يف  نقطــة   42 إىل 
الثاني بفــارق 5 نقاط خلف 
مانشسر  بأن  علما  أرسنال، 
من  أكثر  مباراة  خاض  سيتي 

أرسنال.
مانشســر  ويســتطيع 
إىل  الفــارق  تقليص  ســيتي 
نقطتــن فقط، حال فاز عىل 

وولفرهامبتون بعد غد األحد 
الصعبة  أرســنال  مباراة  قبل 
مع مانشسر يونايتد يف وقت 

الحق من اليوم نفسه.
وكانت عــودة أهداف إيرلنج 
املتميز  واملســتوى  هاالنــد 
لريــاض محــرز وثنائيته يف 
مرمــى توتنهــام مــن أهم 

مالمح مباراة األمس.
وصنع  هدفن  محرز  وسجل 
هدفا لهاالند؛ ليســاهم بقدر 

هائل يف تحقيق الفوز. 
وبهذا، ســاهم محرز يف عدد 
من األهداف يف شباك توتنهام 
رصيد  أي  يف  ساهم  مما  أكثر 
فريق  أي  أمــام  األهداف  من 
رفــع رصيده يف  آخــر حيث 
إىل 7 أهداف  توتنهام  شــباك 
ســجلها بنفســه و4 أهداف 

صنعها لزمالئه.
وبعد غيــاب أهداف هاالند يف 
3 من آخر 4 مباريات خاضها 
مانشســر ســيتي؛ حيث لم 
مباراة  يف  الالعــب  يشــارك 
تشــيليس بــكأس إنجلــرا، 
النرويجي  املهاجم  اســتأنف 
يف  التهديفي  ســجله  الشاب 
ثمن  بهدف  األمــس  مباراة 

ساهم يف "الريمونتادا".
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دفع��ة قوية لت�س��ابي �ألون�س��و قبل 
موقعة مون�سنجالدباخ

 رودريجو يفجر غ�سب اأن�سيلوتي
يســتعد فلوريان فريتز العب وسط باير ليفركوزن 
القدم بعد  األملاني لكــرة  للدوري  لتســجيل عودته 
غياب أكثر من 10 أشــهر عقــب خضوعه لعملية 

جراحية يف الرباط الصليبي للركبة.
ومن املنتظر أن يشارك فريتز يف مواجهة ليفركوزن 
أمام مضيفه بوروســيا مونشــنجالدباخ، يوم غد 
عقب  البوندسليجا  منافســات  استئناف  األحد، مع 

انتهاء العطلة الخاصة بمونديال قطر 2022.
ليفركوزن،  مدرب  ألونســو  تشابي  اإلسباني  وقال 
الجمعة: "لقد قطع خطوة  امس  يف مؤتمر صحفي 

البداية". لألمام، إنه جاهز للعب منذ 
لعبنا،  طريقة  تحســن  يف  نجح  وأضاف: "فريتــز 
ولدينا فرص أكرب، لكن اليزال يتوجب علينا أن نلعب 
بشكل أفضل كفريق من أجل النجاح، نحن يف حاجة 

لجميع الالعبن وليس فقط فلوريان".
ويفتقد ألونســو لجهود تشــارلز أرانجويز بسبب 
اإلصابة يف ربلة الساق واملهاجم باتريك تشيك بسبب 

اإلصابة يف الفخذ، لكنه يأمل عودتهما قريبا.
وذكر ألونســو أن "باتريك تشيك وتشارليز يسريان 
بشــكل جيد، لقد عادا إىل امللعب، يركضان ويعمالن 
بشــكال منفرد مع الكرة، علينــا أن نتحىل بالصرب، 

ولكن يف األسبوع املايض تطورا بشكل جيد".
املنضم  نواه مبامبا  الجديد  الوافد  أن  ألونســو  وأكد 
أن  املقرر  البلجيكي، من  بــروج  كلوب  صفوف  من 
يشارك أمام جالدباخ، مضيفا: "إنه اليزال يف ال18 
من عمره لكن لديه شخصية جيدة للغاية، اليزال يف 

حاجة للتطور ولكنه سيساعدنا".
بجدول  الثاني عرش  املركز  ليفركــوزن  باير  ويحتل 

ترتيب البوندسليجا.

رودريجو  بن  مثــري  حدث موقف 
مدريد، مع  ريــال  مهاجم  جويس 
أنشــيلوتي،  اإليطايل كارلو  مدربه 
خالل مواجهة فياريال، أمس األول 
نهائي كأس ملك  الخميس، يف ثمن 
إســبانيا. وتأخر ريال مدريد أمام 
خصمه فياريــال بهدفن دون رد، 
قبل قلب الطاولة وحسم املباراة يف 

النهاية بالفوز 3-2.
"موفيســتار"  قنــاة  وأوضحت 
اإلســبانية، أن رودريجــو أثنــاء 
الثاني، تجاهل  الشوط  يف  خروجه 
أنشــيلوتي، بســبب  تحية مدربه 

عدم رضاه عن قرار استبداله.
والتقطــت كامريات القناة، حديث 
مقاعد  إىل  ذهب  أنشــيلوتي، الذي 
نحو  البــدالء غاضبــا، وتوجــه 
رودريجــو قائال "يجــب عليك أن 
كذلك؟ يجب  التحية، أليــس  تلقي 

عليك تحيتي".
وكان أنشــيلوتي قــد فــرس تلك 
اللقطــة خالل املؤتمــر الصحفي 
"رودريجو  بقولــه  املباراة  عقب 
عانى من حمل عضيل زائد وفضلت 
عدم املخاطرة به، ولم يقم بتحيتي 

ألنني أعتقد أنه نىس األمر
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ريمونتادا.. مان�س�ســتر �ســيتي اأمــام توتنهام 
تنع�ش اآماله بالدوري الإنجليزي

 

ريال مدريد يبداأ الخروج من كبوته عبر بوابة 
الكاأ�ش.. وبر�سلونة يوا�سل �سحوته

إمكانية  الجدل مســتمرا بشــأن  يزال  ال 
نجم  مييس  ليونيــل  األرجنتيني  انتقــال 
باريس سان جريمان الفرنيس إىل الدوري 

السعودي.
وقال إبراهيم القاســم الســكرتري العام 
اآلن،  الســعودي: "حتى  الكــرة  التحاد 
مييس  انتقال  إمكانية  عن  شــيئا  نعلم  ال 
للدوري الســعودي، رغــم أنني ال أخفي 
رغبة االتحــاد يف رؤية ليونيل يوما ما يف 

دوري املحرفن السعودي".
وأضــاف القاســم يف ترصيحــات عــرب 
"االتحاد  اإلســبانية:  "ماركا"  صحيفة 
لالرتقاء بمستوى  دائما  يعمل  السعودي 
نرى  أن  نود  الســعودية، وبالطبع  الكرة 
مييس ورونالدو يف بطولة واحدة مجددا".

الكرة  التحاد  العام  الســكرتري  واستدرك 
السعودي يف ختام ترصيحاته بهذا الشأن: 
"لكن الحقيقة، ال نعلم شيئا عن إمكانية 

حدوث ذلك يف الوقت الحايل".
الرسائل  هذه  أن  إىل  الصحيفة  وأشــارت 

تعني أن مييس لم يتلق بعد عرضا رسميا 
من الدوري الســعودي، وأن بي إس جي 

يبقى األكثر جدية يف تجديد عقده.
وأوضحــت: "لقد اتفــق خورخي مييس 

وكيل أعمــال النجم األرجنتيني عىل كل 
يشء ويبقــى إتمــام التفاصيل األخرية 
مثل اإلعالن الرسمي الذي ال يبقى بعيدا 

ولكنه ليس وشيكا".

ر�ســالة ر�ســمية تحــدد م�سير انتقــال مي�ســي للدوري 
ال�سعودي

 اعتــذر أوريلــن شــواميني العب 
تركه فريقه  ريال مدريد، بعد  وسط 
إىل باريس لحضور مباراة  والســفر 
بي  األمريكي "إن  السلة  كرة  دوري 
وديرويت  بولز  شــيكاغو  إيه" بن 
بيستونز التي أقيمت أمس الخميس، 
الريال  مواجهة  موعــد  نفس  وهو 
أمام فياريال بالدور ثمن النهائي من 
كأس ملك إسبانيا والتي انتهت بفوز 

امللكي 2-3.
وكتــب شــواميني عــىل حســابه 
بشــبكة "توير" مساء  الرســمي 

والجهاز  النادي  إىل  الخميس "أعتذر 
لتواجدي  والجمهور  الفني وزمالئي 
الكأس.  يف  أثنــاء مباراتنا  فعالية  يف 
فياريال  يف  لحظــة  كل  أتابــع  كنت 
الصــواب. أعتذر  أفعل  لــم  ولكنني 

بشدة".
قائمة  مــن  شــواميني  واســتبعد 
ملعب "ال  فياريال عىل  ملباراة  الريال 
معاناته  بسبب  سرياميكا" الخميس 
من إصابة عضلية ستمنعه أيضا من 
يف  املقبل  األحد  بلباو  أثلتيك  مواجهة 

الدوري اإلسباني.

�سواميني يعتذر من ريال مدريد 
ب�سبب ت�سرفه الغريب

 

ألقت قوات الرشطة اإلســبانية القبض عىل 
ألفيس،  املخرضم، دانــي  الربازييل  املدافــع 

العب برشلونة السابق. 
تم  أنه  الكتالونية  أوضحت صحيفة سبورت 
القضاء،  عىل  عرضه  لحــن  الفيس  احتجاز 
تمهيدا ملحاكمته يف اتهامه باالعتداء الجنيس 
عــىل امرأة يف ملهى لييل يوم 30 ديســمرب 

املايض.
أضافت أن العب برشلونة السابق اعرف أنه 
املذكور، لكنه  التاريخ  اللييل يف  امللهى  كان يف 
تقدمت بشكوى  التي  املرأة  لهذه  يتعرض  لم 

ضده.

ألفيس سخر من  داني  أن  إىل  أيضا  أشــارت 
ســيارة  يف  أثناء احتجازه  اإلعالم  وســائل 
الرشطة تمهيدا لنقله لبدء إجراءات املحاكمة 

بشأن هذا االتهام.
لفتت الصحيفة أيضا إىل أن العاملن يف امللهى 
املستشفى  إىل  نقلها  قبل  املرأة  عالجوا  اللييل 
يف ســيارة إســعاف، قبل أن تتقدم بشكوى 
ضد الالعب الربازييل املخرضم يف أوائل يناير 

الجاري.
برشلونة يف  ألفيس عن صفوف  داني  ورحل 
بصفوف  حاليا  ويلعب  املايض  املوسم  نهاية 

فريق بوماس املكسيكي.

القب�ش على داني األفي�ش في اإ�سبانيا

اإلســباني،  الدوري  رابطة  شــددت 
أجل  من  العمل  مواصلــة  أهمية  عىل 
املخالفة  الســلوكيات  القضاء عــىل 
يمثل عىل  الريايض، الذي ال  كالتالعب 
اإلطالق واقــع كرة القدم االحرافية 

اإلسبانية. 
جاء ذلك يف بيان نرشته رابطة الليجا، 
اإلســبانية  املحكمة  صدقــت  بعدما 
الحكم  الخميس، عــىل  أمــس  العليا 
الصادر بحق مسئويل إدارة أوساسونا 
الســابقن والالعبــن أنطونيو أمايا 
بن  من  توريــس، إلدانتهم  وخابيري 
الريايض  الفســاد  بتهمــة  آخريــن 

ملدة 10 أشهر  بالســجن  ومعاقبتهم 
يــورو عالوة  وغرامــة 400 ألــف 
عىل حرمانهم ملدة ســنة و10 أشهر 
من ممارسة نشــاط العب كرة قدم 
محرف، باإلضافة إىل تحمل التكاليف 

اإلجرائية.
وحــذرت رابطة الدوري اإلســباني، 
مــن أنه عــىل الرغم مــن أن الحكم 
عليها  تحصل  التي  املكافآت  أن  يعترب 
أطراف ثالثة للفوز لن تشكل جريمة، 
فإنهم قد يخضعون إلجراءات تأديبية 
وتجــري معاقبتهــم عىل مســتوى 

االتحاد.

رابطة الليجا توا�سل مكافحة التالعب الريا�سي



آل  راشد  بن  الشيخ محمد  السمو  قدم صاحب 
مجلس  رئيس  اإلمارات،  رئيس  نائب  مكتوم 
الوزراء، حاكم دبي، التهنئة إلى منتخب العراق، 
على تتويجه بكأس الخليج بعد الفوز 2-3 على 

عمان.
راشد  بن  محمد  السمو  الشيخ  صاحب  وغرد 
تويتر  على  الرسمي  حسابه  عبر  مكتوم،  آل 
"فرح العراق بعد طول صبر وانتظار، وفرحت 
معه الشعوب والقلوب، كلنا اليوم عراقيين في 

الفرحة".
االنتصار،  في  عراقيين  اليوم  "كلنا  وأضاف 
العربي يا أهلنا وأحبابنا،  مبروك كأس الخليج 
حسن  على  العراق  وأهل  البصرة  أهل  وشكرا 

التنظيم واالستضافة".
كما قدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس 
تويتر،  على  حسابه  عبر  اإلماراتي،  االتحاد 

التهنئة للعراق على اإلنجاز الخليجي.
لتتويج  الحبيبة  للعراق  تهانينا  وتابع "خالص 
في  الرابعة  لخليجي 25 للمرة  بطال  منتخبها 

تاريخه، بعد فوزه على نظيره العماني".
وممتعة  جميلة  نهائية  مباراة  "شهدنا  وأتم 
مع أداء مثالي، نشكر كل من ساهم في نجاح 
الحدث الخليجي الرياضي المهم، والذي جمعنا 
العربي  والتاريخ  الحضارة  مدينة  البصرة  في 

العريق".
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محمد بن را�سد يهنئ العراق على التتويج الخليجي دوري �أدنوك يتاأهب ال�شـتئناف ن�شــاطه.. 
وموؤ�شر�ت توؤكد عود �الأندية بقوة للمناف�شة

أبوظبي /وام/
 يتأهب دوري أدنوك لكرة القدم للمحترفين الستئناف 
بقوة  األندية  عود  تؤكد  ومؤشرات  نشاطه..وسط 
فعاليات  استئناف  على  فقط  يومين  للمنافسة .وقبل 
مشاركة  بسبب  التوقف  من  فترة  بعد  المسابقة 
“خليجي  العربي  الخليج  كأس  في  الوطني  المنتخب 
المنافسة  المؤشرات على قوة  العديد من  25”.. تبرز 
تقام  الـ13، التي  الجولة  بداية من  المقبلة  الفترة  في 

مبارياتها على مدار يومي األحد واالثنين المقبلين.
الشارقة  بين  قويا  صراعا  المسابقة  صدارة  وتشهد 
أجل  من  نقطة(   25( األهلي  وشباب  نقطة(،   26(
النظر  دون  الشتاء،  لقب  وحسم  الصدارة،  في  البقاء 
لحسابات نتائج باقي الفرق التي تحتل المراكز التالية 
وفي مقدمتها عجمان والوحدة والجزيرة، ولكل منها 

23 نقطة.
ويلتقي في هذه الجولة فريق الشارقة مع النصر كما 

يلتقي شباب األهلي مع عجمان.
ومن الدالئل على العودة القوية للمسابقة أيضا، تكثيف 
لتعاقداتها  المسابقة  بجدول  األخيرة  المراكز  أندية 
خالل األيام الماضية عقب انطالق الميركاتو الشتوي، 
بداية  الجديدة مع فرقها  الصفقات  أن تشارك  ويتوقع 
هذه  ترتيب  تحسين  في  للمساهمة  الجولة  هذه  من 

األندية.
االنتقاالت  سوق  في  األندية  تحركات  أبرز  وكانت 
الشتوية هي تعاقد النصر، صاحب المركز الثاني عشر 
برصيد 7 نقاط، مع 5 العبين حتى اآلن؛ في مقدمتهم 
والمدافع  كلباء،  اتحاد  من  ماالبا  بينيل  التوجولي 
البوسني ميميشيفيتش، باإلضافة لكل من عبد العزيز 

صنقور، وسعود عبد الرزاق، وسلطان الشامسي.

بني يا�س يجدد عقد فواز عوانة

فواز  القائد  عقد  ياس، تجديد  بني  نادي  أعلن 
الدفاع  في  ليستمر  سنوات،   3 لمدة  عوانة، 
عن شعار الفريق اإلماراتي حتى عام 2025.

وبدأ فواز مع بني ياس عام 2009، واستمر 
معه حتى عام 2016، عندما انتقل للعب في 
النصر اإلماراتي من 2016 إلى 2018، وعاد 
بعدها إلى بني ياس، وبقي في صفوفه حتى 

اآلن.
في  دقيقة   21137 عوانة  فواز  ولعب 

 279 على  موزعة  المحترفين،  مسابقات 
المحترفين، وسجل 22  مباراة في مسابقات 
هدفا، وتلقى 81 بطاقة صفراء، و8 بطاقات 

حمراء.
دوري  في  ياس  بني  مع  عوانة  فواز  ولعب 
الجاري، 968  الموسم  للمحترفين في  أدنوك 
في  مباراة   12 من   11 على  موزعة  دقيقة 
المسابقة، ولم يهز الشباك، وتلقى 5 بطاقات 

صفراء، ولم يتلق بطاقة حمرا

الوزراء العراقي  رئيس  وجه 
السوداني،   شياع  محمد 
الجمعة، بإقامة حفل شعبي 
االحتفاالت  ساحة  في 
الكبرى، يليق باإلنجاز الكبير 

الذي حققه أسود الرافدين.
العراقي  المنتخب  وفاز 
العربي  الخليج  كأس  بلقب 
لكرة القدم في نسختها رقم 
عقب  البصرة، وذلك  25 في 
العماني  نظيره  على  تغلبه 
النهائية  المباراة  )2-3( في 

للبطولة.
القائد  باسم  الناطق  وقال 
المسلحة  للقوات  العام 
يحيى  خاصة  قوات  اللواء 
رسمي  بيان  في  رسول، 
اإلنجاز  الجمعة: "بعد  امس 
األبطال،  حققه  الذي  الكبير 
بفوزهم  الرافدين،  أسود 
 ،25 خليجي  كأس  ببطولة 
الوزراء  مجلس  رئيس  وجه 
القائد العام للقوات المسلحة 
السوداني،  شياع  محمد 
بإقامة حفل شعبي يليق بهذا 

اإلنجاز الرياضي الكروي". 
الحفل سيقام  وأضاف: "هذا 

االحتفاالت  ساحة  في 
وفد  سيصل  حيث  الكبرى، 
بغداد  مطار  إلى  المنتخب 
العطاء  بصرة  من  قادما 
وبإمكان  مساء،   6 الساعة 
استقبالهم  المواطنين 
طريق  على  بهم  واالحتفاء 

ساحة  إلى  وصوال  المطار 
االحتفاالت التي سيتوجه لها 
المتوجين  البواسل  أبطالنا 
بعدما  الخليجي،  باللقب 
به  مثلوا  بطوليا  أداء  قدموا 
وأفضل  خير  العزيز  بلدنا 
للعراق  مبارك  تمثيل.. 

وشكرا لمن أسهم في إنجاح 
هذه البطولة".

العراقي  المنتخب  وفاز 
في  الرابعة  للمرة  باللقب 
له  سبق  بعدما  تاريخه، 
أعوام  في  باللقب  التتويج 

1979 و1984 و1988.

اأ�سود الرافدين في �ساحة  بغداد ت�ستقبل 
االحتفاالت الكبرى

اتحاد الكرة يعتمد تو�سية لجنة المنتخبات با�ستمرار الجهاز الفني للمنتخب الوطني
دبي  /وام/ 

القدم  لكرة  اإلمارات  اتحاد  إدارة  مجلس  اعتمد 
والشؤون  الوطنية  المنتخبات  لجنة  توصية 
الفنية باستمرار الجهاز الفني للمنتخب الوطني 
بقيادة األرجنتيني رودولفو أروابارينا مع تقديم 
النتائج  لتحقيق  الوطني  للمنتخب  الدعم  كل 

المرجوة.
االتحاد   إدارة  مجلس  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 
الشيخ  برئاسة  بدبي  االتحاد  مقر  في  الخميس 
راشد بن حميد النعيمي رئيس االتحاد وبحضور 
أعضاء مجلس إدارة االتحاد، كما حضر أروابارينا 

جانبا من االجتماع.
منتخبنا  مشاركة  إن  االتحاد  إدارة  مجلس  وقال 

العربي "خليجي  الخليج  الوطني في دورة كأس 
الذي  الطموح  بمستوى  تكن  لم  بالبصرة   "25
الكرة  واتحاد  اإلماراتية  الجماهير  تأمله  كانت 
وعدد  شابة  عناصر  وجود  أبرزها  أسباب،  لعدة 
في  األولى  للمرة  يشاركون  الذين  الالعبين  من 
األساسية  العناصر  من  عدد  وتعرض  البطولة، 
الدوري  مسابقة  خالل  أنديتهم  مع  لإلصابات 

وغيابهم عن البطولة.
إلعداد  العمل  مواصلة  على  المجلس  وأكد 
المنتخبات الوطنية بالصورة التي تجعلها قادرة 
وأن  المقبلة،  االستحقاقات  في  المنافسة  على 
تدفع  اإلماراتية  الكرة  لها  تتعرض  كبوة  كل 

التنفيذ. لتحسين الخطط وآليات 

يون�س محمود يزف نباأ �ساراً لنجوم 
المنتخب العراقي

لرئيس  الثاني  النائب  محمود،  يونس  أكد 
مكافآت  أن  القدم،  لكرة  العراقي  االتحاد 
الرافدين،  الذي حققه أسود  التاريخي  اإلنجاز 

سيتم توزيعها خالل األيام المقبلة.
الخليج  كأس  بلقب  العراقي  المنتخب  وفاز 
 ،25 رقم  نسختها  في  القدم  لكرة  العربي 
وذلك عقب تغلبه على نظيره العماني )3-2( 

النهائية للبطولة. في المباراة 
تصريحات  في  محمود  يونس  وقال 
العراقي  المنتخب  تكريم  "سيتم  تلفزيونية: 
تحقق  الذي  لإلنجاز  تثميناً  حديثة،  بسيارات 
للمرة  الخليج  كأس  لقب  ونيل  البصرة  في 

الرابعة".
وعد  العيداني  أسعد  البصرة  وتابع: "محافظ 
بهم،  يليق  بتكريم  التدريبي  والجهاز  الالعبين 
كما تلقى االتحاد العراقي تأكيدات من جهات 

مكافآت  بمنح  بالدولة  وشخصيات  متعددة 
أسود  بايش، العب  إبراهيم  قال  لهم".  فيما 
والجهاز  العراقي  للشعب  "أبارك  الرافدين: 
كذلك  التهنئة  وأقدم  كاساس،  بقيادة  الفني 
كبيرة  بطولة  قدموا  الذين  الالعبين  لزمالئي 

بالعطاء والنتائج اإليجابية".
ودور  العراقي  االتحاد  جهود  وأضاف: "أثمن 
مجلس  أعضاء  وبقية  درجال  عدنان  رئيسه 
العب  أفضل  لقب  جداً بنيلي  اإلدارة.. وسعيد 
وبقية  البصرة  جماهير  ونوعد  بالبطولة، 

جماهيرنا ببطوالت جديدة".
من جانبه، قال أيمن حسين، مهاجم المنختب 
"ما   :25 خليجي  بطولة  وهداف  العراقي 
من  المزيد  نحو  بداية  البصرة  في  تحقق 
العربية  األصعدة  مختلف  على  النجاحات 

والقارية".

على  العراق،  منتخب  سيطر 
في  الخليج  كأس  بطولة  جوائز 
تتويجه  بعد   ،25 رقم  النسخة 
عمان،  حساب  على  باللقب 

مساء الخميس.
نجم  بايش  إبراهيم  وحصل 
جائزة  على  الرافدين،  أسود 
بعد  البطولة،  في  العب  أفضل 
مستواه المبهر في خليجي 25.

 3 تسجيل  في  بايش  ونجح 
بأنه  علما  البطولة،  في  أهداف 
في  للعراق  األول  الهدف  سجل 

النهائي أمام عمان.
أيمن  العراقي  الالعب  وحصل 
هداف  جائزة  على  حسين 

البطولة برصيد 3 أهداف.
حارس  أفضل  جائزة  وذهبت 
إلى  الخليج،  كأس  في  مرمى 
بعد  المخيني،  إبراهيم  العماني 
األحمر  مع  الرائع  مستواه 

العماني.
بطولة  نهائي  مباراة  أن  يذكر 
انتهت  العربي،  الخليج  كأس 
عمان  على  العراق  منتخب  بفوز 
بنتيجة 2-3، على ملعب البصرة 

الدولي.

�سيطرة عراقية على الجوائز الفردية 
لكاأ�س الخليج



اأبوظبي - الوحدة:

واصلــت رابطة املحرتفــن اإلماراتيــة برنامج جولة 
املدارس يف مالعب أنديــة املحرتفن، وهي املبادرة التي 
الوطنية  أبوظبي  بــرتول  رشكة  مع  بالتعاون  تنظمها 
)أدنــوك(، وفق أهداف الخطة االســرتاتيجية -2020

2030، التي تســعى من خاللها الرابطة إىل مد جسور 
التواصل بن املجتمع واألندية املحرتفة.

وجاءت الزيارة الثانية مع قيام طالب مدرســة البيان 
بنادي  القاسمي، الخاص  محمد  بن  صقر  ستاد  بزيارة 
بامللعب  الخاصة  املرافق  عىل  خاللها  خورفكان، اطلعوا 
دوري  يف  املحرتفن  مســابقات  مباريات  يحتضن  الذي 
أدنــوك للمحرتفن وكأس مرصف أبوظبي اإلســالمي 
املرتبطة  التنظيمية  العمليات  عىل  للمحرتفن، وتعرفوا 
الفرتات  أو  املباريــات  أيام  ســواء خالل  امللعب  بإدارة 
األخرى عىل مدار العام، والتجهيزات الخاصة بالجمهور 

والالعبن وغريها.
خالل  للطالب  فعاليــات  منطقة  الرابطــة  وخصصت 
املزيــد من أجواء املتعة والفرح  الجولة، أضفت عليهم 

بهذه الزيارة الرياضية املميزة.
وســبق أن أقامت الرابطة جولة إىل ســتاد حمدان بن 
زايد بنادي الظفرة لطالب مدارس مدينة زايد )مدرسة 

مدينة زايد – مدرسة الظفرة – مدرسة الفالح ) 
املحرتفة، إىل  األنديــة  مع  بالرشاكة  الرابطة  وتســعى 
تعزيــز  الــدور املجتمعي لألندبة من خــالل التواصل 
املجمتع  الجغرايف ومع كافة رشائح  الفعال مع نطاقها 
املستقبل  أبطال  بوصفهم  املدارس  أخص طلبة  وبشكل 

املنتظرين يف الرياضة اإلماراتية.
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الرابطة توا�صل»جولة المدار�س« 
في مالعب المحترفين

دبي-الوحدة:
تنطلــق يف الثانية من بعد ظهر اليوم 
الفضية  دبي  كأس  منافسات  السبت 
دبي  كأس  بطوالت  سلســلة  باكورة 
الذهبيــة والتي تســتمر حتى الرابع 
نادي  بمالعب  املقبل  فرباير  شهر  من 
والفروسية  للبولو  الحبتور  ومنتجع 
فرق  خمسة  وبمشــاركة  الند  بدبي 
وبهانديكاب 20 جول ألول مرة وهو 

التصنيف األعىل باملنطقة حتى االن .
وبمناسبة انطالقة النسخة ال12 من 
االعمال  رجل  وجــه  الفضية  الكأس 
االمارات  اتحاد  الحبتور رئيس  محمد 
بالدولة  الفرق  البولــو  ارسة  للبولو 
املشاركة  بالبطولة بانطالقة النسخة 
ال13 مــن “كأس دبــي الفضيــة” 
املنافســات معربا عن ســعادته بما 
دبي  كأس  بطوالت  سلســلة  حققته 
ببطوالتهــا  الذهبيــة “مجتمعــة” 
الخمس عامة والكاس الفضية بصفة 
خاصــة  مؤكدا ان ما حققته رياضة 
البولو يف السنوات األخرية يعد مصدر 
ولكل  البولو  آلرسة  واعتــزاز  فخــر 

عشاقها وممارسيها 
تقدم  ان  يف  امله  عن  الحبتور  وأعرب 
الفــرق املشــاركة مســتوى متميز 
يعكس املســتوى الــذي وصلت اليه 
موجها  والعالم  املنطقــة  يف  اللعبــة 
الشــكر اىل مجلس دبي الريايض عىل 
الحثيثة  ومتابعتــه  املســتمر  دعمه 
الــرشكات  واىل  النــادي  ألنشــطة 
الذين  الراعية واىل وســائل االعــالم 
ةباللعبة ونعتربهم  باهتمامهم  نسعد 

رشكاء يف النجاحات التي تحققت 
 وكمــا هو معــروف فان سلســلة 
تضم  الذهبية  دبــي  كأس  بطــوالت 
خمس بطوالت هــي الكأس الفضية 
من   الفرتة  خــالل  )20 جول( وذلك 

21 ينايــر وحتى 4 فربايرثم الكأس 
الذهبية )20 جــول( من 11 فرباير 
إىل 4 مــارس وكأس تحدي دبي )-8

10 جــول( مــن 11 إىل 18 مارس 
وكأس البولو ماسرتز )8-6 جول( يف 
3 وحتــى 8 أبريل وكأس دبي )6-8 

جول( من 8 إىل 13 مايو.

عند  االفتتاح  رشيط  بقص  وســوف 
الحبتور  تماما فريقي  الثانية  الساعة 
ام”  مكتوم “ايه  آل  عليا  والشــيخة 
حيــث يقود محمد الحبتــور فريقه 
وجون  بــريي 5 جول  ماثيو  ويضم 
بايوجار  جوريتش 7 جول وبوتيستا 
8 جول فيما يضم فريق الشيخة عليا 

مكتوم كل مــن بنيامن اوركيوزا 6 
جول سيزار سريبو 6 جول واسيدرو 

رسسادا 8 جول .
يلتقي  الثالثــة والنصف عــرصا  ويف 
الشيخة  سمو  بقيادة  االمارات  فريق 
آل مكتوم  ميثاء بنت محمد بن راشد 
مونتفريد  لــوكاس  من  كل  ومعهــا 
6 جول وتومي بريســفورد 7 جول 
ومارتن بودستا 7 جول وفريق ذئاب 
دبــي بقيادة حبتــور الحبتور واحد 
جــول ومعه كل مــن كارلوس اولال 
الكــوس 6 جول  وتيودرا  6 جــول 

جاسنتو كروتو 7 جول .
حيدر  بقيــادة  بنجــاش  فريق  امــا 
الثانية  بنجاش فانه ســوف يلعب يف 
امام  الثالثاء املقبل  من بعد ظهر يوم 
فريق  مبــاراة  من  الخــارس  الفريق 

االمارات وذئاب دبي .
العاملية  رابطــة  البولــو  وتعــرتف 
التي  البطــوالت  بجميــع   )WPT(
 DPGCS قيــادة  تحت  لعبهــا  تم 
وتصنفهــا ضمن أفضل مســابقات 
البولــو يف العالم. يتم لعب العديد من 
بطولة  كأس  مثــل  فئات  هــؤالء يف 
تحدي  وكأس   WPT وكأس   WPT

 .WPT
الفضية 2023 تحت  الــكأس  ُتلعب 
 HurlinGHam  رابطــة مظلة 
 Polo aSSoCiaTion
HPA(( و بإرشاف دويل صارم وفًقا 
حكامهــا.  لقواعــد HPa ورشوط 
تنــدرج البطولــة ضمــن فئة كأس 
WPT لجولــة البولو العاملية ، حيث 
ســيحصل الفائزون عىل 60 نقطة ، 
بـ 30 نقطة  للنهائيــات  واملتأهلون 
، واىل نصــف النهائي بـــ 15 نقطة 

والالعبن الباقن بـ 8 نقاط.

دبي-الوحدة:

اليوم   تشهد شــواطئ جزر دبي 
رياضين  حدثن  -السبت- انطالق 
الدويل  دبي  ســباق  األول  بحرين 
الثالثة  املائيــة -الجولة  للدراجات 
 2023- االمــارات  بطولــة  من 
والثانــي منافســات بطولة دبي 
عىل  التزحلق  أللــواح  املفتوحــة 
امليــاه باملظالت -كايت ســريف- 
واللذيــن ينظمهمــا نــادي دبي 
ضمن  البحرية  للرياضــات  الدويل 
املوســم  يف  الســباقات  روزنامة 

الريايض 2022-2023.
دبي  سباق  منافســات  وتخطف 
األضواء  املائية  للدراجــات  الدويل 
الســاخن  للتنافس  نظرا  كالعادة 
محطة  من  تشــهده  الذي  واملثري 
اليوم  السباق  يعد  حيث  آخرى  اىل 
االمارات  بطولــة  جــوالت  ثالث 
العام  بداية  افتتاحها  بعد   2023
مــن )جزر دبي( التــي احتضنت 
منافســات الجولــة األوىل والتي 
شهدت حضور ومشاركة ما يصل 
اىل 80 متســابقا مثلوا 11 دولة 

حول العالم.
يزيد  ما  اليــوم  الحدث  ويجمــع 
عن 60 متســابقا سيتنافســون 
عىل القــاب 10 فئات عىل فرتتن 
صباحيــة وتبــدا عنــد العارشة 
صباحــا ومســائية وتنطلــق يف 

الثانية بعد الظهرية حيث ستشهد 
القاب   عىل  ساخنا  رصاعا  الجولة 
فئات : واقف محرتفن جي بي 1 
و جي بي 2 ومخرضمن جي بي 
بي 3.3 وأشبال  جي  2 وناشئن 
جي بي 3.2 وبراعم 3.1 وجالس 
محرتفــن جي بي 1 وجي بي 2 
وســبارك   3 بي  جي  ومواطنن 

جي بي 4.
نخبــة  الحــدث  يف  وسيشــارك 
ابطال االمــارات ممن لهم باع يف 
من  العديد  وتــربز  الرياضة  هذه 
ترتيب  متصدر  بينها  األسماء من 

فئة جالــس املحرتفن جي بي 1 
خليفة بالســالح وراشــد الطاير 
وأبوبكــر املري ولــدى محرتفن 
واقــف جي بــي 1 كال من عمر 
العويض  وسلمان  راشــد  عبدالله 

وسلطان عيىس الحمادي.
السباق  منافســات  يف  ويشــارك 
يمثلون 10 دول  اليوم متسابقن 
الكويتي  املنتخــب  نجــوم  منهم 
عىل  دائمــا  يحرصــون  اللذيــن 
املشــاركة يف الحــدث إىل جانــب 
وفلسطن  والبحرين  قطر  أبطال 
هذه  يف  العاملين  النجوم  من  نخبة 

وفرنســا  بريطانيا  من  الرياضة 
واملجر وبلجيكا وروسيا واليابان.

وقررت اللجنة املنظمة لسباق دبي 
املائية -الجولة  للدراجــات  الدويل 
االمارات  بطولــة  مــن  الثالثــة 
فئتي  منافســات  -2023 تأجيل 
وهايدورفالي  الحر  االستعراض 
العرض  ضمن  اقامتهــا  أجل  من 
دبي  نــادي  ينظمه  الــذي  اللييل 
البحرية عىل  الــدويل للرياضــات 
دبي  معــرض  فعاليات  هامــش 
للقوارب 2023 شــهر  العاملــي 

مارس املقبل.

الحبتور يواجه »اي��ه ام« والإمارات يالقي الذئاب 
في افتتاح الكاأ�س الف�سية

�سباق الدراجات المائية الدولي يجمع نخبة 
الأبطال اليوم

اأبوظبي- الوحدة:

شــهد  كبري  جماهــريي  بحضــور 
الكربى  للجائزة  التأهيلية  املنافســة 
5*، تقدمــه وتــّوج الفائزيــن فيه 
الرييس،  أحمد نارص  اللواء الدكتــور 
للفروســية  اإلمارات  اتحاد  رئيــس 
لبطولة  الفخري  والســباق، الرئيس 
الدولة  رئيس  الســمو  صاحب  كأس 
لقفــز الحواجز من الفئــة الرفيعة، 
الحواجز  قفز  شهد عشــاق ومحبي 
بميــدان منتجع الفرســان الريايض 
واحدة  الفائت  مساء الخميس  الدويل 
يف  التمايــز  منافســات  أروع  مــن 
لونجن، وفاز  القفز، برعاية  رياضة 
األول فارس التفيا  بصدارة مركزيها 
املشارك رقم  كريســتابس نريتنكس 
يف”  جيه  كيه  )3( بالجواد “بالديوم 
يف  التمايز  )9 سنوات(، منهياً جولة 
زمن رسيع بلغ 34.71 ثانية، نال به 
جائزة املركز األول، وعاد كريستابس 
املشــاركة رقــم )13( يف تحد جديد 
عىل صهوة جــواده “كوينتري” )13 
سنة(، وأكمل معه التمايز يف 34.97 
ثانية، انتــزع به جائزة املركز الثاني 

يلفت كريســتابس  أيضــاً، وبذلــك 
انتظار مشــاركته يف  إليه يف  األنظار 
لقب  عىل  الكربى  الجائزة  منافســة 
البطولــة الغاليــة يف دورتها الـ12، 
الفارس  الثالث  املركــز  وتّوج بكأس 
رقم )4(  املشارك  ويل  ديفيد  األملاني 
مع الجــواد “زاكــورادو بلو” )10 
ســنوات(، يف جولة التمايز، وأكملها 

يف زمن بلغ 35.22 ثانية.

املنافســة التأهليــة للجائزة الكربى 
مع  الجولــة  بمواصفــات  جــاءت 
بحواجز  مســارها  وصمم  تمايــز، 
ارتفاعها )150( سم، وتنافس  بلغ 
الوزن  من  فيها 40 فارساً وفارسة 
14 فارســاً  منهم  الثقيــل، وصعد 
التمايز، ونجح 10 فرســان  لجولة 
التحدي  خطأ، فكان  دون  إكمالها  يف 
األفضل،  الزمــن  تســجيل  يف  األكرب 

ضبط  يف  كريستابس  الفارس  وأبدع 
مبهر،  استعراض  خالل  الزمن  ثواني 
التمايز يف شكل بطولة  لتنتهي جولة 

قائمة بذاتها!
املنافســة الثانية نهــار الجمعة عىل 
الريايض،  أبوظبــي  مجلــس  كأس 
الجولة  وبرعايته، جاءت بمواصفات 
الواحدة، عىل حواجز )145( ســم، 
وتنافس فيها 48 فارســاً وفارسة، 

نجح 14 منهم يف إكمال الجولة دون 
خطأ، وبفارق التوقيت، تّوج الفارس 
املشــارك  أمليدا  رودريغو  الربتغــايل 
رقم )48( مع الفرس “بيغاســوس 
أبوظبي  مجلس  بكأس  ســيكانان” 
يف  الجولة  إكمالــه  عقــب  الريايض 
وبلــغ 54.84 ثانية،  زمــن  أفضل 
وحــاز الفارس األملانــي ديفيد ويل 
رقم )39( بجواده “سنشو  املشارك 

الثانــي  املركــز  دي روت” جائــزة 
مســجالً زمناً بلــغ 55.49 ثانية، 
يف حــن تّوج بجائــزة املركز الثالث 
الفــارس الربتغــايل دوارت ســيربا 
رقم )9( بالجــواد “اتش  املشــارك 
الجولة  واشنطون” وأنهى  اس  اتش 

يف زمن بلغ 57.18 ثانية.
اإليطــايل إيمانويــل أول الفائزين يف 

بطولة الـ5 نجوم
إيمانويل  اإليطــايل  الفارس  خطــف 
دي”  والجــواد “جوليوس  غوديانو 
منافسات  أوىل  األول، يف  املركز  كأس 
نجوم،  الخمــس  فئة  مــن  البطولة 
الواحدة، عىل  الجولــة  بمواصفــات 
حواجز )145( سم، وبمشاركة 59 
فارساً وفارســة، نجح 14 منهم يف 
وبفارق  خطأ،  دون  الجولــة  إكمال 
التوقيت تــّوج الفارس إيمانويل بعد 
إكماله الجولــة يف زمن بلغ 59.18 
ثانيــة، وحــاز كأس املركــز الثاني 
برين، حامل  شن  اإليرلندي  الفارس 
الجولة  البطولة 2022، وأكمل  لقب 
مع الجواد “زد ســفن ابســويتش” 
بلغ 59.86  حيــث  منافس  زمن  يف 

ثانية.

القوة والتحدي عنوان مناف�سات بطولة كاأ�س رئي�س الدولة لقفز الحواجز 5*

 دبي-الوحدة:

تشهد دبي تنظيم 14 فعالية رياضية 
والدراجــات  الجــري  يف  متنوعــة 
الهوائيــة والســباحة والكريكــت 
واأللعاب املائيــة تقام بالتعاون مع 
عطلة  خالل  الريــايض  دبي  مجلس 
نهاية األســبوع تتوزع عىل مختلف 
محمية  أبرزهــا  من  دبــي  مناطق 
املرمــوم وجــزر دبي وخــور دبي 
باإلضافة إىل شواطئ دبي الساحرة. 
الساعة 6:00 صباح غد  وتنطلق يف 
األحد 22 يناير 2023 الســباقات 
الرئييس  للحدث  استعداًدا  التجريبية 
"تحدي سبينس دبي 92" للدراجات 
الهوائية الذي يقام للعام الثالث عرش 
عىل التوايل تحت مظلة االتحاد الدويل 
للدراجات الهوائية، ويتأهل الفائزين 
فيه إىل نهائي بطولة "غراند فوندو" 

العاملية.
التجريبيــة يف  الســباقات  وتقــام 
مضمار القــدرة للدراجات الهوائية 

الــذي يقع ضمن محميــة املرموم 
أكــرب محمية طبيعية يف العالم التي 
الخالبة  الطبيعية  بمعاملهــا  تتميز 
تجعلها  التي  الحيوانات  أنواع  وأندر 
وبراري  أريــاف  مناطق  أهــم  من 
الرياضية  الوجهات  أهم  وأحد  دبي 
والســياحية يف دبي، والتي تشــهد 
الفرتة  هذه  خالل  عديدة  ســباقات 
من العام، فإىل جانب هذه السباقات 
السلم  بطولة  ســباقات  أيًضا  تقام 
وطــواف  الهوائيــة،  للدراجــات 
يف  يقام  الــذي  للســيدات  اإلمارات 
العديد  املقبل وغريها  شــهر فرباير 

من البطوالت.
تتصدر  التي  البطــوالت  أبرز  ومن 
خالل  الرياضية  الفعاليــات  قائمة 
الجاري،  األســبوع  نهايــة  عطلة 
منافســات النســخة العرشين من 
ســباق نصف ماراثون خور دبي يف 
 22 األحد  صباح  السادسة  الساعة 
يناير وينطلــق من نادي خور دبي 

لليخوت والغولف.

�س��باقات متنوعة ف��ي محمي��ة المرموم 
وخور دبي وجزر دبي 

باكورة ال�صل�صلة الذهبية اليوم

حدثان في �صواطئ »جزر دبي« على مدار يومين



تودوروكي، وسط  اليابانية  الشابة  تعرف 
بكونها  االجتماعــي  التواصــل  وســائل 
اليابان،  التجميليــة يف  الجراحة  محبوبــة 
ولذلك لســبب جوهري يتمثــل يف إنفاقها 
ين )حوايل 100  ألف  أكثر من 13 مليون 
التجميلية عىل  الجراحة  دوالر تقريبا( عىل 

مدار العقد املايض.
وُتعــد تودوروكــي، التي تنــر محتوى 
Idol Todor� باســم  )رســائلها 

okI�chan( عــىل “يوتيوب”، واحدة 
يركزون  الذين  القالئل  الفيديو  مدوني  من 
بلدها  يف  املحرمات  من  يعترب  موضوع  عىل 
األم اليابان، وهو الخضوع ملرط التجميل 

ألسباب تتعلق تحسني املظهر.
عمليات  من  العــرات  تودوروكي  أجرت 
بلغت 18 عاًما  أن  منذ  التجميلية  الجراحة 

النتائج،  بشــأن  دائًما رصيحة  ، وكانــت 
وفق ما تقول يف حوار صحايف، وال ســيما 
نتائجها الســلبية مثلما حصل حني تركت 

إحدى العمليات شفتها العليا بحالة خدر.
الجراحة  اللجــوء إىل  تودوروكي  قــررت 
اإلعدادية  املدرسة  يف  كانت  حني  التجميلية 
والتنمر  إغاظتهــا  يف  أقرانها  بــدأ  ،عندما 
بأنها  مظهرهــا، ووصفها  بشــأن  عليها 

قبيحة، والضحك عليها

لحاملي  يمكن  أنه  دراسة  أظهرت 
اليقظة، الذين يتشــتت انتباههم 
بســهولة، أن يكــون لديهم حل 
عن  عقولهــم  إليقــاف  قريــب 

الرود.
يبدأ  متى  للعلماء تحديــد  يمكن 
بناء  الرتكيز  فقدان  يف  ما  شخص 
إنذار  دماغه، وإصدار  نشاط  عىل 

إلكرتوني يف كل مرة يحدث ذلك.
“روسيا  وفق  الدراسة،  وشملت 
اليوم”، 36 شــخصا دون ســن 
الرتكيز عىل  60 عاما، حيــث تم 
عىل  الضغط  منهم  تتطلب  مهمة 
فيها  يومض  مــرة  مفتاح يف كل 
رقم عىل الشاشة، ما لم يكن ذلك 

الرقم ثالثة.
تقريبا  كل 18 ثانيــة  وُســئلوا 

املهمة،  عىل  تركيزهــم  مدى  عن 
لتحديد متى رشود أذهانهم.

دمــاغ  نشــاط  تحديــد  وبعــد 
أذهانهم  كانت  عندما  األشخاص 
أقطــاب  باســتخدام  شــاردة، 
فروة  عىل  موضوعــة  كهربائية 
الباحثون مهمة  رأسهم، أعطاهم 
األرقــام ملــدة 20 دقيقــة مرة 

أخرى.

    

والية  يف  الرطــة  كشــفت 
غوجــارات الهندية أن خيوط 
أحــد  يف  ورقيــة  طائــرات 
املهرجانات تسببت بقتل ستة 
فيما  أطفال،  بينهم  أشخاص 

أصيب 176 آخرون بجروح.
ووفًقا لـ ) ndTV (، وقعت 
مهرجان  خــالل  الحــوادث 
غوجارات  والية  يف  أوتارايان 
باسم  أيًضا  املعروف   - بالهند 
الورقية  الطائــرات  مهرجان 
الناس هذا  الدويل، حيث حرض 
وقاموا  كبرية،  بأعداد  الحدث 
الورقية  الطائــرات  بتطيــري 
وأســطح  رشفاتهم  عىل  من 

منازلهم.
املحطــة  لروايــة  ووفقــا 
اســتخدام  فإن  التلفزيونيــة 
العديــد منهم للخيوط الحادة 
لتطيــري الطائــرات الورقية، 
أعدادهــا، مــع قلة  وكثــرة 
الخــربة أدت لتشــابك هــذه 
الخيوط عــىل رقاب العديدين 
ما أســفر يف حاالت إىل حزها 

وقطع رشايني حيوية.

من  هــؤالء الضحايا  وإحدى 
كانت كريتي  أطفال  ثالثة  بني 
عامني،  العمــر  من  البالغــة 
يف  أثناء العالج  والتي، توفيت 
املستشفى يف 15 يناير، وفًقا 

ملسؤول بالرطة.
البالغ  كما كان ريشابه فريما 
العمر سبع سنوات يركب  من 
أيًضا والديــه عىل دراجة بعد 
وتعرض  ورقية  طائرة  رشاء 

لقطــع رقبته بخيط، وتتعلق 
من  تبلغ  بطفلة  أخرى  حادثة 
العمر ثالث ســنوات كانت يف 
والدتها  مع  املنزل  إىل  طريقها 
يف بلدة فيزناغار يف 14 يناير.

كان الطلب عادياً ووقف ينتظر أن يأتيه ليسد جوعه، لكن وجبة 
فقط،  باللحمة  ليس  محشوة  جاءت  ماكدونالدز  من  النقانق 

بل بـ 5 آالف دوالر معها لم يتوقع الشاب وجودها داخل 
أمريكي حصل عىل مبلغ  الكيس. هذا ما حدث مع شاب 
قــدره 5 آالف دوالر، عن طريق الخطــأ، بعد أن طلب 
وجبــة نقانق من مطعــم “ماكدونالــدز” يف الواليات 

املتحدة.
ما حدث  إن “هذا  فارغاس  ويدعى جوشيا  الشاب  وقال 

معــه عندما طلب وجبة الطعام مــن نافذة املطعم، حيث 
واجه معضلة كبرية حول ما إذا كان يجب إعادة النقود أم ال”.

النقانق  سندويش  وسلموني  ماكدونالدز  إىل  وأضاف: “ذهبت 
ماك مافن مع هذه الحقيبة بالخطأ. وعندما فتحتها وإذا 
باملال”. وتابع يف مقطع  أرى حزما كثرية مليئــة  بي 
االجتماعي: “كان هناك  التواصل  فيديو عىل مواقع 
الحقيبة.. هذا مبلغ  الــدوالرات يف  بضعة آالف من 
كبري، لكني تساءلت ملاذا يفعلون هكذا، ويجب عيل 

أن أعيد املبلغ ألني شخص جيد”.
وقبــل أن يدخل املطعم، تســاءل فارغــاس: “ملاذا 
تفعلــون هذا بي يــا أصدقائي.. هــل تعرفون مدى 

حاجتي لهذا املال.. ملاذا تضعوني يف هذا املوقف”.

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

 لــم يجد أفراد عصابة هندية ســيئة الحظ، مخرجاً من الورطة 
آيل غري  التي وقعوا فيها برسقة مليوني روبية من جهاز رصاف 

أن يرموا املال يف الطريق عندما واجهوا الرطة وجهاً لوجه.
حيث اقتحم أفراد العصابة املكونة من 4 أفراد رصافاً آلياً يف بلدة 
كوروتــال التابعة ملنطقة تيالنجانا، بقصد الرسقة يف الســاعات 

األوىل من صباح األحد املايض.
ونقل موقع “إنديا توداي” عن الرطة، أن العصابة بمجرد بدء 
عملية رسقة النقود من جهاز الرصاف اآليل انطلق صوت اإلنذار، 
الحادث  إىل مكان  الرطــة  لرجال  دورية  ما هرعــت  ورسعان 

واصطدمت سيارتهم بسيارة العصابة.
وأضافت الرطــة أن اللصوص لم يتوقفوا، لكنهم ألقوا النقود 

عىل الطريق وفروا هاربني.

انتشــال جثة طفل يف  الجمعة من  اإلنقاذ يف فيتنام  تمكنت وحــدات 
سن العارشة ســقط قبل أســابيع يف حفرة بعمق 35 مرتاً يف موقع 
بناء جرس يف جنوب فيتنام، بحســب ما أفادت وسائل إعالم حكومية 

الجمعة.
وكان تاي الي هاو نام ســقط يف 31 ديسمرب داخل عمود خرساني 
عرضه 25 سنتمرتاً وعمقه 35 مرتاً، اسُتحدث لبناء جرس جديد، فيما 

كان عىل ما يبدو يبحث عن خردة.
وحــاول عنارص اإلنقاذ يف مقاطعة دونغ ثــاب أن يحفروا يف األرض 
املحيطة لسحب العمود وإنقاذ الطفل، إال أّن جهودهم باءت بالفشل.

أيام من سقوط الطفل، أعلنت السلطات وفاته مؤكدًة أّن  وبعد أربعة 
انتشال جثته سيكون “مهمة صعبة جداً”.

وانكب مئات الجنود والخرباء يف مجال الهندسة عىل هذه املهمة.

 هاتف: 065541133

فاكس: 065541166

تصـدر عـن دار صـحف الوحـدة
دولة اإلمـارات العربيـة املتحدة

املقر الرئي�سي  

مندوب الإعالنات

البريد الإلكتروني

الموقع الإلكتروني

مكتب دبي وال�سارقة 

 هاتف :024488400     

تلفون : 0566886505      

الشارقة - الخان - برج السها 
الطابق الثاين شقة 204  

info@alwahdanews.ae 

www.alwahdanews.ae
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خيوط الطائرات الورقية تقتل وتجرح العشرات 
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انتشال جثة طفل سقط قبل أسابيع داخل 
حفرة في فيتنام

عصابة تسرق مليونين وترميهما في الطريق 
هربًا من الشرطة

عالج لـ»أحالم اليقظة« يجعلها »منتجة«

طلب وجبة نقانق من ماكدونالدز فجاءته محشوة بآالف الدوالرات

بادرت وكالــة الفضاء األمريكية 
“ناســا” إىل تمكني الجمهور من 
الكواكب  مســاعدتها يف اكتشاف 
برنامج  خــالل  الخارجيــة، من 
إرشاك  إىل  مســعى  إلكرتوني، يف 
عامة الناس معها يف اكتشــافات 

عالم الفلك والكواكب.
برنامجهــا  ناســا  وقدمــت 
“إكســوبالنت واتــش” لكل من 
اكتشــاف  يف  باملســاهمة  يرغب 
وتوصيفها  الخارجيــة  الكواكب 
“ناسا”  وأرادت  بياناتها.  وجمع 
شــغف  لديهم  مــن  تســاعد  أن 
بشــؤون الفضــاء، فتحدوهــم 
الرغبة يف االطالع عىل عالم الفلك 
الفضاء  وكالة  والكواكب. وتقدم 
شخص  ألي  برنامجها  األمريكية 
املزيد  يريد مســاعدتها يف معرفة 
عن الكواكــب الخارجية، التي تم 
التي  بالفعل، خصوصا  اكتشافها 
تمر بمرحلــة العبور أمام النجوم 

املضيئة.
برنامج علمي يســمى  ويمكــن 
املستخدم  واتش”،  “اكسوبالنت 
الكواكب  مراقبة  كيفية  تعلّم  من 
بيانات  الخارجية، وإجراء تحليل 
لها، لتحديد مداراتها وتوصيفها، 
باستخدام أساليب تعليمية يتبعها 

علماء ناسا الفعليون.
من  ناســا  برنامــج  ويتكــون 
مراقبة  يتضمن  أحدهما  قسمني 
تلسكوب،  باســتخدام  الكواكب 
واآلخر يتضمــن تحديد الكواكب 
يف البيانــات، مــن خــالل جهاز 

الذكي،  الهاتــف  أو  الكمبيوتــر 
معدات  امتالك  عدم  أن  يعني  مما 
يمنــع  تلســكوبا ال  أو  خاصــة 
املشاركة، فالربنامج  من  اإلنسان 
يتيــح الوصــول إىل بيانــات تّم 
تجميعها بواســطة تلســكوبات 

آلية.
واتش”  “إكســوبالنت  وبرنامج 
إطالقه  تم  اللحظة، بل  وليد  ليس 
منذ عــام 2018 ولكنه خصص 
أن  قبل  الناس  مــن  محدود  لعدد 
الجميع  متناول  يف  ناســا  تضعه 

هذا العام.

بإمكانك أن تشارك.. اكتشاف الكواكب لم 
يعد حكرًا على العلماء

 ُتعتــرب الحيتــان، التــي يطلــق 
الــرأس  وذو  األزرق،  عليهــا 
والزعنفــي، والرمادي،  املقــوس 
واألحــدب، والصائــب، والعنــرب 
اآلن.  العالم  يف  الحيوانــات  أضخم 
ويف الواقــع، يعد الحــوت األزرق 
أكرب مخلــوق ُعرف يف األرض عىل 
الحجم حتى  يف  اإلطالق، متفوقــا 

عىل الديناصورات.
الثدييات  أصبحــت هذه  لكن كيف 
استكشفت  الحجم؟  بهذا  البحرية 
الجينية  األســس  جديدة  دراســة 
للعملقة يف الحيتان، وحددت أربعة 
جينــات يبــدو أنها لعبــت أدوارا 

حاسمة يف تلك الضخامة.
الجينات  هذه  إن  الباحثــون  وقال 
ضخامة  يف  فحســب  تســاعد  لم 
الحجم ولكن أيضا يف التخفيف من 
خطر  زيادة  مثل  السلبية  العواقب 

وانخفاض  بالرسطــان  اإلصابــة 
النسل.

ماريانا  الوراثــة  عاملــة  وقالــت 
نــريي من جامعة إســتادوال دي 
كامبيناس يف الربازيل، وهي مؤلفة 
نرت  التي  الدراسة  يف  مشــاركة 
أمس الخميس يف مجلة )ساينتفيك 
إن  علمية”  “تقاريــر  ريبورتس( 
“حجم الجســم هو نتيجة معقدة 
واملســارات  الجينات  مــن  للعديد 

والعمليات الفيزيائية والبيئية”.
الحيتان  أن يصل طــول  ويمكــن 
مــرتا،   30 حــوايل  إىل  الزرقــاء 
 24 حــوايل  الزعنفية  والحيتــان 
والحيتان  العنــرب  مــرتا، وحيتان 
نحو 18  إىل  املقــوس  الرأس  ذات 
والحيتان  الحدباء  والحيتان  مرتا، 
والحيتان  15 مرتا  حوايل  الصائبة 

الرمادية حوايل 13.5 مرتا.

دراسة تكشف أن سّر ضخامة الحيتان يكمن في الجيناتدراسة تكشف أن سّر ضخامة الحيتان يكمن في الجينات

محبوبة الجراحة التجميلية في اليابان: التنمر 
هو السبب

السلع  أن  أمريكي  تقرير  كشــف 
منقطع  بإقبال  تحظــى  الفاخرة 
الشباب،  املستهلكني  وسط  النظري 
تزايد  يحذر خــرباء مــن  بينمــا 
“نزعة اإلنفاق”، يف ظل “الهوس” 
الــذي أحدثته منصــات التواصل 
الناس  تدفع  فصارت  االجتماعي، 
أكثر صوب التباهي واالستعراض.

الجديد بشأن رشاء  التقرير  وصدر 
الســلع الفاخرة عن رشكة “باين 
أند كو” األمريكية. وكشف التقرير 
أن الجيل Y، املعروف أيضا باســم 
األلفية، والجيــل “Z” الذي  جيل 
ييل األلفية، كانا وراء نمو ســوق 

املنتجات الفاخرة العام املايض.
وزاد إقبال املســتهلكني الشــباب 

الفاخرة  والسلع  اليد  حقائب  عىل 
األخرى منذ سن الخامسة عرة.

الجيل  مــن  املســتهلكون  وُيقبل 
“Z”، عىل رشاء الســلع الفاخرة، 
جانب  اليد، إىل  حقائب  رأسها  عىل 

واملجوهرات  والســاعات  األحذية 
واملالبــس ومنتجــات التجميــل 
الخامسة  منذ سن  الفاخرة، وذلك 
سنوات  بخمس  أي  أصغر  عرة 

من الجيل الذي سبقهم.

باألرقام.. مشترو السلع الفاخرة في العالم أصغر 
سنًا وأكثر ثراء

تعرض أحد رواد سلســلة مطاعم “تاكو بيل” الشــهرية 
ناتجة  أنها  االمريكية  الرطة  تسمم، ووكشــفت  لحالة 
عن وجود ســم فئران يف طلبيته الخارجية، ما تسبب يف 

نقله بحالة حرجة إىل املستشفى.
وقال مكتــب عمدة مقاطعة أراباهــو )الواليات املتحدة 
األمريكية( ملحطة “يس بي أس”،  أنه فتح “تحقيًقا حول 
كيفية وصول ســم الفئران إىل طلــب طعام جاهز لرجل 
املايض من مطعم  اشــرتى وجبة “بوريتو” يوم األحــد 

“تاكو بيل” يف ضاحية أورورا يف كولورادو.

سم فئران في وجبة مطعم 
»تاكو« شهير
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