
اأبوظبي-وام:

 دخل مجلس األمن الســيبراني لحكومة 
دولة اإلمارات موسوعة جينيس لألرقام 
القياســية العالمية بتحقيق رقم قياسي 
عالمــي ألكبر عدد من المشــتركين من 
موظفي الحكومة وطلبة الجامعات على 
مســابقة "سايبر  في  الدولة  مســتوى 

دريلــز" كأكبر محــاكاة لهجمات األمن 
السيبراني.

دريلز"  مســابقة "ســايبر  وتضمنــت 
للهواة والمحترفين التي نظمها المجلس 
الـ 24 للمعرض  الــدورة  خالل فعاليات 
والســالمة  لألمن  التجاري  والمؤتمــر 

"إنترسيك" 2023 

مو�سكو-)د ب اأ(:

 أعلنت إستونيا طرد السفير الروسي في تالين 
يــوم االثنين، وذلــك  ردا على إعالن روســيا 

مطالبة السفير اإلستوني بمغادرة البالد. 
رينسالو  أورماس  إستونيا  خارجية  وزير  وقال 
بعد اإلعالن الروســي إلذاعة إســتونيا : " لن 
بالمثل".  ...  المعاملة  مبدأ  إستونيا عن  تتخلى 
السفير  أيضا على  أنه ســيتعين  يعني  وإن هذا 
بحلول 7  إستونيا  مغادرة  تالين  في  الروســي 

شباط/فبراير المقبل.
وأعلنت روســيا فــي وقت ســابق أنها بصدد 

خفض مستوى العالقات مع جارتها الغربية.
وقالت وزارة الخارجية الروســية إن "ســفير 
جمهوريــة إســتونيا يجب أن يغــادر االتحاد 

الروسي في السابع من شباط/ فبراير".

بيروت-)د ب أ(:

 اســتأنف المحقق العدلي فــي جريمة انفجار مرفأ 
االثنين،  البيطار، يوم  اللبناني طارق  القاضي  بيروت 
ألكثر  توقفها  بعــد  االنفجار  قضية  فــي  تحقيقاته 
من سنة، وأخلى ســبيل 5 موقوفين،وادعى على 8 

أشخاص جدد.
تحقيقاته، بأنه  استئنافه  قرار  العدلي  المحقق  وبرر 
المادة 357  بينهــا  قانونية من  مواد  إلى  "يســتند 
من قانون أصول المحاكمات الجزائية"، بحســب ما 
الرســمية،  اللبنانية  لإلعالم  الوطنية  الوكالة  أعلنت 

يوم اإلثنين.
ولفــت إلــى أن "القانون نص علــى رد أعضاء في 
قانوني  نص  ألي  وجــود  ال  العدلــي، لكن  المجلس 
يتحدث عن رد المحقــق العدلي، ما يعني عدم جواز 

رده".

ا�ستئن�ف التحقيق�ت في ق�سية مرف�أ بيروت 
بعد توقفه� لأكثر من �سنة

�إ�ستونيا ترد على رو�سيا 
وتطرد �سفيرها 
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يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة أسسها را�ســد بن عوي�سة  سنة ١٩٧٣م

»»طالع ص 3««

رئي�س الدولة ون�ئبه يهنئ�ن رئي�س وزراء 
نيوزيلندا الجديد

ح�كــم ال�ســ�رقة يعتمــد 61 مليــون درهم 
للمت�أثرين بم�سروع ترميم �سور خورفك�ن

أبوظبي-وام:

 بعث صاحب السمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولــة "حفظــه الله" برقيــة تهنئة إلى كريــس هيبكنز، 

بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في نيوزيلندا.
كما بعث صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيــس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه 
الله" برقية تهنئة مماثلة إلى كريس هيبكنز بهذه المناسبة.

الشارقة-وام:

 اعتمد صاحب الســمو الشــيخ الدكتور سلطان بن محمد 
االثنين  يوم  الشارقة  األعلى حاكم  المجلس  القاسمي عضو 
مبلغ 61 مليون درهم لتعويض من تأثرت أمالكهم بمشروع 

ترميم وصيانة "سور خورفكان".
كما اعتمد سموه مسميات جديدة لبعض الضواحي واألحياء 

في مدينة خورفكان تشمل ضاحية "العّوين".

القاهرة-)د ب أ(:

 اســتقبل الرئيس المصــري عبد الفتاح السيســي، 
يوم االثنيــن، ويليام بيرنز، مديــر وكالة المخابرات 
المخابرات  رئيس  بحضور  األمريكية، وذلك  المركزية 

العامة المصرية عباس كامل.
الجمهورية  رئاسة  باســم  الرسمي  المتحدث  وصرح 
االمريكى  بالمسؤول  رحب  السيســي  المصرية، بأن 
وطلب نقــل تحياته إلى الرئيس األمريكي جو بايدن، 
مؤكدا متانــة العالقات المصرية األمريكية واألهمية 
الراســخ  التعاون  التي توليهــا مصر لتدعيم وتعزيز 
بيــن البلديــن فى مختلــف المجــاالت، خاصة على 
استعادة  األمني واالستخباراتي ولدعم جهود  الصعيد 
واالستقرار بالشرق األوسط في ضوء ما يشهده من 

تحديات.

ال�سي�ســي يبحــث مــع مديــر المخ�بــرات 
الأمريكية تعزيز التع�ون الأمني

راأ�س الخيمة-وام:

 حصلــت 19 جهــة حكومية في 
المعيار  اعتماد  علــى  الخيمة  رأس 
آيزو  الطاقة  إدارة  الدولي ألنظمــة 
رأس  حكومة  يجعل  50001، مما 
الحصول  عالمياً في  األولى  الخيمة 

علــى اعتماد المعيــار الدولي آيزو 
الطاقــة  إدارة  ألنظمــة   50001

لجميع دوائرها.
وقــد تم إعالن هــذا اإلنجاز خالل 
المســتقبل  لطاقة  العالمية  القمة 
أســبوع  فعاليات  2023، ضمــن 

أبوظبي لالستدامة.

جهود  الشــهادات  هــذه  وتتــّوج 
حكومة رأس الخيمة المستمرة في 
الطاقة واالســتدامة،  تعزيز كفاءة 
لعدة  امتد  لبرنامــج  نتيجــة  وهي 
تحديث  بيــن  ويجمــع  ســنوات، 

المباني وتطوير القدرات 

لفروف: الغرب ي�سن »حرب�ً 
حقيقية« �سد رو�سي�

مو�سكو-)د ب اأ(:

 قال وزير الخارجية الروســي سيرجي الفروف 
يوم االثنين إن الغرب يشن »حربا حقيقية« ضد 

بالده.
أفريقيا: »إذا  لجنوب  زيارة  وقال الفروف خالل 
تحدثنا عما يحدث في أوكرانيا، إنها ليست حرب 
يعدها  الغرب  كان  حقيقيــة  حرب  هجينة، إنها 

ضد روسيا منذ وقت طويل«.
بـ«محاولة  الغرب  بريتوريا، اتهم الفروف  وفي 
تدمير كل ما هو روسي، من اللغة إلى الثقافة«، 

وفقا لوكالة األنباء الروسية الرسمية »تاس«.
الزيارة  الروســي خالل  الخارجية  وزير  والتقى 

مع نظيرته الجنوب أفريقية ناليدي باندور.
في  عضو  أفريقيا، وهــي  جنــوب  اتخذت  وقد 
تجمــع بريكــس لالقتصادات الناشــئة بجانب 
روسيا والصين والهند والبرازيل، موقفا حياديا 

من الحرب في أوكرانيا.
أفريقيا  لجنوب  زيارتــه  خالل  الفروف  ويبحث 
االقتصادي  والمنتدى  الثانية  للقمة  االستعدادات 
من 26 إلى 29  الفترة  في  األفريقي  الروســي 
القادم في مدينة سان بطرسبورج  تموز/يوليو 

الروسية.
»تتمة ص 88««

»تتمة ص 88««

اأبوظبي-وام:

خطة  اإلمــارات  دولــة   وضعــت 
المعالــم  واضحــة  مســتقبلية 
التغيــر  تحديــات  مواجهــة  فــي 
من  مجموعة  تتضمــن  المناخــي 
التي  والمبــادرات  االســتراتيجيات 

التنميــة  التـــوازن بيــن  تضمــن 
المنشودة  واالجتماعية  االقتصادية 
خالل العقــود المقبلة وبين حماية 

البيئة وتعزيز استدامتها.
وتوج إعالن صاحب الســمو الشيخ 
محمــد بن زايــد آل نهيــان رئيس 

»تتمة ص 88««الدولة “حفظه الله”،

حكومة ر�أ�س �لخيمة �لأولى عالميًا في �سهاد�ت 
�لآيزو لأنظمة �إد�رة �لطاقة 

الكويت-)د ب اأ(:

الــوزراء  مجلس  رئيــس  أعلــن   
الكويتــي أحمــد نــواف األحمــد 
بعد  حكومته  الصبــاح، اســتقالة 
البرلمــان حول بعض  خالف مــع 
القروض  إســقاط  القوانين ومنها 

عن المواطنين .
اإلثنين، خالل  الصباح، يــوم  وقال 
قدم  الــوزراء، إنه  مجلس  اجتماع 

العهد  ولــي  إلى  االســتقالة  كتاب 
الجابر  األحمــد  الكويتي، مشــعل 

الصباح.
خلفية  علــى  االســتقالة  وجاءت 
األمة  مجلس  مــع  األخيرة  األزمة 
بالقوانيــن  المتعلقــة  الكويتــي 
االستجوابين  عن  فضال  الشعبوية، 
الموجهيــن إلــى وزيــر الماليــة 

الكويتي عبدالوهاب الرشيد

اأبوظبي-)د ب اأ(:

على  غاليا  فــوزا  الوحدة    خطف 
مضيفه بنــي ياس 1 / صفر، يوم 
االثنين، ضمن منافســات المرحلة 
13 مــن دوري أدنــوك اإلماراتي 

لكرة القدم.
المباراة  هدف  بيدرو  جواو  وسجل 
األولى  الدقيقة  في  للوحدة  الوحيد 
مــن الوقــت المحتســب بدال من 

الثاني. الضائع للشوط 
 26 إلى  رصيــده  الوحــدة  ورفع 
نقطــة في المركــز الثالث بفارق 
الشــارقة صاحب  نقطــة خلــف 
خلف  الثانــي، ونقطتين  المركــز 
شــباب األهلــي صاحــب المركز 

األول.
علــى الجانب األخــر تجمد رصيد 
يــاس عنــد 15 نقطة في  بنــي 

المركز التاسع.

اأبوظبي-وام:

 رحــب معالــي جرانت شــابس وزير 
دولة لألعمال والطاقة واالســتراتيجية 
المتحــدة  المملكــة  فــي  الصناعيــة 
باســتضافة دولــة اإلمارات للنســخة 
المقبلة من مؤتمر األطراف في اتفاقية 
المناخ  لتغير  اإلطاريــة  المتحدة  األمم 
أن اســتضافة  “كــوب 28” .. معتبرا 
كاإلمارات  للطاقة  منتجــة  كبيرة  دولة 

للغاية  تعطي رســالة مهمــة  للمؤتمر 
للعالم .

وقــال معاليه - في لقــاء على هامش 
حضوره أسبوع أبوظبي لالستدامة - إن 
مثل هذه األحداث والمناقشــات توضح 
رؤية قيادة دولة اإلمارات المســتقبلية 
األساس  حجر  كونها  االســتدامة  تجاه 
في بناء المستقبل .. الفتا إلى أن أسبوع 

أبوظبي لالستدامة يعد منصة عالمية 

�لوحدة يخطف فوزً� غاليًا على بني 
يا�س بدوري �أدنوك

 »COP 28« وزي��ر بريطان��ي: ندع��م
ونحر�س على �أن يكون ناجحًا

»تتمة ص 88««

»تتمة ص 88««»تتمة ص 88««

��ستقالة �لحكومة �لكويتية بعد �سهرين 
من تعيينها 

  

�لإمار�ت.. �إجر�ء�ت ��ستباقية وروؤى م�ستقبلية 
لمو�جهة تحديات �لتغير �لمناخي
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التغير %ال�ســ�بقالح�لي التغير%  ال�ســ�بقالح�لي
 0.32   0.07  10,095.85 10,128.383,349.953,352.50

ا�ضتحداث فئة »تحدي المدن« �ضمن الألعاب الحكومية اإيذانًا ا�ضتحداث فئة »تحدي المدن« �ضمن الألعاب الحكومية اإيذانًا 
بانطالق الحدث اإلى العالميةبانطالق الحدث اإلى العالمية

 دبي-وام:

بن  حمدان  الشيخ  ســمو   بتوجيهات 
محمد بن راشــد آل مكتوم، ولي عهد 
أعلنت  التنفيذي،  المجلس  رئيس  دبي 
الحكومية  لأللعــاب  المنّظمة  اللجنة 
الُمُدن"  عن اســتحداث فئة "تحــدي 
الحكومية  األلعاب  منافســات  ضمن 
الُمقرر انطالقها في الثاني من شــهر 
مارس المقبــل، وضمن خطوة مهمة 
على  دبي  مكانــة  تعزيز  شــأنها  من 
خارطــة الفعاليات الرياضية العالمية 
وقيادتها  اإلمارة  اهتمام  مدى  وإبراز 
بالرياضة  الوعــي  بنشــر  الرشــيدة 

والتحفيز على تبنيها كأسلوب حياة.
وأعلنــت اللجنــة الُمنّظمــة لأللعاب 
أبرز  ُتعدُّ إحــدى  الحكوميــة، التــي 
األجندة  علــى  الجماعية  الفعاليــات 
تنظيمها  ويتــم  دبي  فــي  الرياضية 
دبي  موانــئ  من  رئيســية  برعايــة 
العالميــة، ورعاية ذهبية لمؤسســة 
للبتــرول "إمارات"،  العامة  اإلمارات 

ك�أكبر مح�ك�ة لهجم�ت الأمن ال�سيبراني

مجل�س الأمن ال�سيبراني يدخل »جيني�س« مجل�س الأمن ال�سيبراني يدخل »جيني�س« 
في م�سابقة »�سايبر دريلز«  في م�سابقة »�سايبر دريلز«  

بتوجيه�ت حمدان بن محمد .. 
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 äÉYÉ£b õjõ©àd áÑ≤©dG ôjƒ£J ácöTh

 á«à°ùLƒ∏dG  äÉeóÿGh  áMÉ«°ùdG

.á«∏MÉ°ùdG áæjóŸG ‘ π≤ædGh

 óªfi øH áØ«∏N ï«°ûdG ‹É©e ΩÉbh

 ≥«aƒJ  ‹É©eh  ;¿Éq«¡f  ∫BG  ódÉN  øH

 øe É¡dÓN É©ªà°SG ,ádƒéH ¿É°ûjôc

 ;»°ùeÉ°ûdG  á©ªL  óªfi  ÏHÉµdG

 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdGh  ÜóàæŸG  ƒ°†©dG

 ìöT  ¤EG  ,»ÑXƒHCG  ÅfGƒe  áYƒªéŸ

 äÉeóÿGh  áMGôdG  πFÉ°Sh  ∫ƒM

 á«Ñ∏àd á£ëŸG ÉgôaƒJ »àdG áYƒæàŸG

 øjôFGõdG Ú«dhódG ìÉq«°ùdG äÉLÉ«àMG

.º¡JÉ©∏£Jh áµ∏ªª∏d

 ∞jÉf ‹É©e ,ìÉààa’G  º°SGôe ö†M

 á≤£æe »°VƒØe ¢ù∏› ¢ù«FQ ,õjÉØdG

 áaƒ£Yh ;á°UÉÿG ájOÉ°üàb’G áÑ≤©dG

 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ,…óØ°üdG  Ú°ùM

 ¤EG  áaÉ°VE’ÉH ,áÑ≤©dG ôjƒ£J ácöûd

.ÚÑfÉ÷G øe ÚdhDƒ°ùŸG QÉÑc øe OóY

 ôjƒ£J ácöT ™e á«bÉØJ’G QÉWEG ‘h

 ÅfGƒe  áYƒª›  πª©à°S  ,áÑ≤©dG

 π«¨°ûJh IQGOEGh ôjƒ£J ≈∏Y »ÑXƒHCG

 á«MÉ«°ùdG  øØ°ù∏d  áÑ≤©dG  á£fi

 »gh ,»ŸÉ©dG ÉgGƒà°ùÃ õ«ªàJ »àdG

 øØ°ùdG Ïe ≈∏Y øjôaÉ°ùª∏d á°ü q°üfl

 ¤EG ¿ƒ©∏£àj øjòdG á«dhódG á«MÉ«°ùdG

 GÎÑdGh áÑ≤©dG G kójó–h ,¿OQC’G IQÉjR

.ΩQ …OGhh

 áæ«Ø°S 50 øe ÌcCG ƒ°SôJ ¿CG Qô≤ŸG øeh

 á«MÉ«°ùdG øØ°ù∏d áÑ≤©dG á£fi ‘

 ká∏eÉM ,á∏Ñ≤ŸG á©HQC’G ô¡°TC’G ∫ÓN

 QGqhõdG øe ±’B’G äGöûY É¡æàe ≈∏Y

 áÄaGódG É¡FGƒLCÉH IÒ¡°ûdG á¡LƒdG ¤EG

.AÉà°ûdG π°üa ‘ á°ùª°ûŸGh

 óªfi øH áØ«∏N ï«°ûdG ‹É©e ∫Ébh

 á£fi Ú°TóJ ¿EG ¿É«¡f ∫BG ódÉN øH

 óMEG áÑ≤©dG áæjóe ‘ á«MÉ«°ùdG øØ°ùdG

 á«é«JGÎ°SE’G ácGöûdGh ¿hÉ©àdG QÉªK

 IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhO  ÚH

.á≤«≤°ûdG á«ª°TÉ¡dG á«fOQC’G áµ∏ªŸGh

 ìÉààa’G πØM ‘ ¬àª∏c ∫ÓN ±É°VCGh

 äÉbÓ©H ¿É£ÑJôj Ú≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG ¿CG

 ÈY  IQòéàeh  áî°SGQ  á«é«JGÎ°SG

 äÉjƒà°ùe ¤EG Ωƒ«dG â∏°Uhh ,ïjQÉàdG

 ™«ªL  ‘  ≥«°ùæàdG  øe  áeó≤àe

 ¿Gó∏ÑdG  ¬∏ãÁ  Ée  π°†ØH  ,ä’ÉéŸG

 äƒ°Uh ∑Î°ûŸG ¿hÉ©à∏d êPƒ‰ øe

 ¢ûjÉ©àdGh ΩÓ°ùdGh ∫GóàY’Gh áªµë∏d

.⁄É©dGh á≤£æŸG ‘ íeÉ°ùàdGh

 ó©J  äGQÉeE’G  ádhO  ¿EG  ¬«dÉ©e  ∫Ébh

 ≈∏Y ¿OQCÓd ÉeÉg É«é«JGÎ°SG ÉµjöT

 ôjƒ£J ≈∏Y á°üjôMh ,Ió©°UC’G áaÉc

 …QÉªãà°S’Gh  …OÉ°üàb’G  ¿hÉ©àdG

 ,≈∏YCG  äÉjƒà°ùe  ¤EG  øjó∏ÑdG  ÚH

 ‘  áªFÉ≤dG  äÉcGöûdG  ≈∏Y  AÉæÑdGh

 ºéM ≠∏H å«M ,ä’ÉéŸG øe ójó©dG

 Q’hO äGQÉ«∏e 3 ƒëf …QÉéàdG ∫OÉÑàdG

 ºéM  ¿CG  øY  kÓ°†a  ,»°VÉŸG  ΩÉ©dG

 áµ∏ªŸG  ‘  á«JGQÉeE’G  äGQÉªãà°S’G

.Q’hO QÉ«∏e 17 É¡àª«b äRhÉŒ

 äÉbÓ©dG  áfÉàe  ≈∏Y  ¬«dÉ©e  ócCGh

 âî°SôJ  »àdG  á«fOQC’G  á«JGQÉeE’G

 øjó∏ÑdG  IOÉ«b  ΩÉªàgGh  ájDhQ  π°†ØH

 ácGöT  áHÉãÃ  ó©Jh  ,Ú≤«≤°ûdG

 ‘  á«eÉæàeh  IQƒ£àe  á«é«JGÎ°SG

.ájƒ«◊G ä’ÉéŸG ∞∏àfl

 áµ∏ªŸG  ¤EG  ôµ°ûdÉH  ¬«dÉ©e  Ωó≤Jh

 káeƒµMh  kIOÉ«b  á«ª°TÉ¡dG  á«fOQC’G

 ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG  ≈∏Y  ,kÉÑ©°Th

 äÉ°ù°SDƒŸG  ™«ªL  ™e  ôªà°ùŸG

 äÉbÓ©dG ≥ªY ¢ùµ©J »àdGh á«fOQC’G

.øjó∏ÑdG ÚH á«FÉæãdG ájƒNC’G

 ìÓa  ‹É©e  ∫Éb  ¬ÑfÉL  øe

 ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ,»HÉÑMC’G  óªfi

 :  »ÑXƒHCG  ÅfGƒe  áYƒª›  IQGOEG

 áÑ≤©dG  á£fi  ìÉààaG  ¢ùµ©j  {

 ¿hÉ©àdG  äÉbÓY  ,á«MÉ«°ùdG  øØ°ù∏d

 øjó∏ÑdG  ÚH á«é«JGÎ°S’G  ácGöûdGh

 É¡H  AÉ≤JQ’G  ‘  ºgÉ°ùjh  Ú≤«≤°ûdG

 á£ëŸG  É¡Ø°UƒHh  .IójóL  ¥ÉaBG  ¤EG

 ,OÓÑdG ‘ É¡Yƒf øe IójôØdGh ¤hC’G

 øØ°ù∏d  áÑ≤©dG  á£fi  »ØàµJ  ød

 ábƒÑ°ùe ÒZ á°Uôa ÒaƒàH á«MÉ«°ùdG

 ájôëÑdG äÓMôdG ´É£b øe IOÉØà°SÓd

 Éæd í«àà°S É k°†jCG É q‰EGh ,ƒªædG ™jöS

 π«¨°ûJ ‘ á©°SGƒdG ÉæJGÈN ácQÉ°ûe

 ,IQƒ£àŸG á«MÉ«°ùdG øØ°ùdG äÉ£fi

 ÅfGƒe §£N ºYO ‘ ÉgQhO øY kÓ°†a

 ∞«XƒJ ÈY »ŸÉ©dG ™°Sƒà∏d »ÑXƒHCG

 áÑ≤©dG  á≤£æŸ »é«JGÎ°S’G  ™bƒŸG

 »ª«∏bEG  õcôªc  IóYGƒdG  É¡JÉfÉµeEGh

. zôªMC’G ôëÑdG á≤£æe øª°V

 ,õjÉØdG  ∞jÉf  ‹É©e  ∫Éb  ¬à¡L  øe

 á≤£æe á£∏°S »°VqƒØe ¢ù∏› ¢ù«FQ

 ¢ù«FQh ,á°UÉÿG ájOÉ°üàb’G áÑ≤©dG

 ‘  Ωõà∏f  {  :  áÑ≤©dGôjƒ£J  ácöT

 ájOÉ°üàb’G  áÑ≤©dG  á≤£æe  á£∏°S

 áæjóe πjƒëàH ΩGhódG  ≈∏Y á°UÉÿG

 ájQÉŒh ájQÉªãà°SG á¡Lh ¤EG áÑ≤©dG

 ôëÑdG ≈∏Y π£J á«°ùaÉæJ á«MÉ«°Sh

 á£fi ìÉààaG  ≈°TÉªàj  Éªc  ,ôªMC’G

 ™e  Ωƒ«dG  á«MÉ«°ùdG  øØ°ù∏d  áÑ≤©dG

 ôjó≤àdGh  ôµ°ûdG  πc  .»YÉ°ùŸG  √òg

 »ÑXƒHCG ÅfGƒe áYƒª› ‘ ÉæFÉcöûd

 á∏FÉ¡dG  äÉ«fÉµeE’ÉH  º¡fÉÁEG  ≈∏Y

 Iôªà°ùŸG  ÉfOƒ¡L ácQÉ°ûeh  áÑ≤©∏d

 ΩGóà°ùŸG …OÉ°üàb’G •É°ûædG õ«Øëàd

 äÉHGƒH ÌcCG  øe IóMGh ‘ √õjõ©Jh

.zá«ªgCG ¿OQC’G

 á©ªL  óªfi  ÏHÉµdG  ∫Éb  ,√QhóH

 ¢ù«FôdGh ÜóàæŸG ƒ°†©dG ;»°ùeÉ°ûdG

 »ÑXƒHCG  ÅfGƒe  áYƒªéŸ  …ò«ØæàdG

 ‹É©e ¤EG ôµ°ûdG ¢üdÉîH Ωqó≤àf { :

 AGQRƒdG ¢ù«FQ ÖFÉf ;¿É°ûjôc ≥«aƒJ

 ¬∏«ã“  ≈∏Y  ,á«∏ëŸG  IQGOE’G  ôjRhh

 á£fi ìÉààaG ‘ AGQRƒdG ¢ù«FQ ádhO

 ≈©°ùJ »àdG ,á«MÉ«°ùdG øØ°ù∏d áÑ≤©dG

 áÑ≤©dG  ‘  ôØ°ùdG  áHôŒ  õjõ©J  ¤EG

 »°ù«FôdG áæjóŸG ™bƒe øe IOÉØà°S’Gh

 äGöûY Üò÷ ¬«a ƒªædG  äÉ«fÉµeEGh

 ±É°ûµà°S’ Ú«dhódG QGqhõdG øe ±’B’G

 ÉÃ ,¿OQC’G ‘ á«MÉ«°ùdG ⁄É©ŸG ô¡°TCG

 ¤EG ájOÉ°üàbG áª«b áaÉ°VEG ‘ º¡°ùj

 É¡àfÉµe ï«°SôJh á«∏MÉ°ùdG  áæjóŸG

 á≤£æe  ‘  á∏°†Øe  á¡Lh  É¡Ø°UƒH

 ,ÉfAÉcöT  ôµ°ûf  .»Hô©dG  ¥öûŸG

 áÑ≤©dG  ôjƒ£J  ácöT  ójóëàdÉHh

 ájOÉ°üàb’G  áÑ≤©dG  á≤£æe  á£∏°Sh

 Éª¡àcGöT  qó© oJ  rÚà∏dG  ,á°UÉÿG

 É¡Ø°UƒH áÑ≤©dG áfÉµe õjõ©àd á«°SÉ°SCG

. { IQÉéàdGh áMÉ«°ù∏d GkóFGQ Gkõcôe

 Ú°ùM  áaƒ£Y  ∫Éb  ,¬ãjóM  ‘h

 ácöûd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ,…óØ°üdG

 ácGöûdG √òg qó© oJ { : áÑ≤©dG ôjƒ£J

 ¿hÉ©àdG ≈∏Y π«dO ÒN á«é«JGÎ°S’G

 ,äGQÉeE’G  ádhOh  ¿OQC’G  ÚH  ï°SGôdG

 É¡Ø°UƒH  áÑ≤©dG  áfÉµe  ï q°Sôj  É‡

 ,á«ŸÉ©dG áMÉ°ùdG ‘ á«°ù«FQ á¡Lh

 á«æWƒdG  §£ÿG  ó«WƒJ  ‘ óYÉ°ùjh

 öüà≤j ’h .…OÉ°üàb’G QÉgOR’G ™aOh

 º¡°ù«°S  πH  ,Ö°ùëa  Gòg  ≈∏Y  ôeC’G

 √òg øY œÉædG ≥MÓdG »ªbôdG ∫ƒëàdG

 IójóL áeƒ¶æe AÉæH ‘ É k°†jCG ácGöûdG

 áÑ≤©dG ‘ …ôëÑdG ´É£≤dG áfhôe Rqõ©J

. { ÒÑc πµ°ûH

 øØ°ù∏d  áÑ≤©dG  á£fi  ¿ƒµàJh

 óàÁ  …ôëH  ∞«°UQ  øe  á«MÉ«°ùdG

 øjôaÉ°ùª∏d áYÉbh ,Îe 700 ∫ƒW ≈∏Y

 ,á«∏NGO ájQÉŒ äÉMÉ°ùeh ,á©àeC’Gh

 ,äÉ«∏°üeh ,á«fÉéŸG âfÎfE’G áeóNh

 á≤FÉa  ICÉ°ûæŸG  qó© oJh  .ÖJÉµeh

 ójó©∏d  IóMGh  á£fi É k°†jCG  áKGó◊G

 »àdG  á«eƒµ◊G  á«æ©ŸG  äÉ¡÷G  øe

 ´É£≤d  äÉeóÿG  Ëó≤J  ≈∏Y  πª©J

 äÉ«∏ª©dG Ú°ù–h ,ájôëÑdG äÓMôdG

 á¡Lh É¡∏©Lh ,äÉeóÿGh äGAGôLE’Gh

 á«MÉ«°ùdG  øØ°ùdG  •ƒ£ÿ  áHPÉL

 ácôM IOÉjR  ‘ º¡°ùj  ÉÃ ,á«dhódG

 ‹ÉàdÉHh  ,øjôaÉ°ùŸG  OóYh  øØ°ùdG

. ΩÉY πµ°ûH OÉ°üàb’Gõjõ©J

 á«MÉ«°ùdG øØ°ù∏d áÑ≤©dG á£fi ôaƒJh

 ¬H  iòàëj  É kLPƒ‰CG  qó© oJ  »àdG  –
 ΩÉ©dG ÚYÉ£≤dG ÚH áëLÉædG ácGöû∏d

 ;á«FÉæãà°SG  ôØ°S  áHôŒ  -  ¢UÉÿGh

 ¬Ø°UƒH  ¿OQC’G  áfÉµe  ï q°SôJ  å«M

 ¢Vô¨H  øjôaÉ°ùª∏d  ájQƒfi  á¡Lh

.…OÉ°üàb’G QÉgOR’G ¢ùµ©Jh ,¬«aÎdG

 É kYhöûe qó© oJ »àdG á£ëŸG º¡°ùà°Sh

 ™jƒæJ ‘ áµ∏ªŸG ‘ ¬Yƒf øe Gkójôa

 øjôaÉ°ùª∏d áMÉàŸG ∫ƒNódG äGQÉ«N

 ¿ƒµà°S  Éªc  ,¿OQC’G  ¤EG  ÚeOÉ≤dG

 …òdG  ójGR  ≈°Sôe øe CGõéàj  ’ G kAõL

 ƒgh ,»ÑXƒHCG ÅfGƒe áYƒª› √Qqƒ£J

 äÉeGóîà°S’G  Oó©àe  ºî°V  ´höûe

 äÉMÉ°ùe  º°†j  ájôëÑdG  á¡LGƒ∏d

 ä’ƒcCÉª∏d  ≥aGôeh  ,ájQÉŒh á«æµ°S

 ,¥OÉæah  ,ÖJÉµeh  ,äÉHhöûŸGh

 õjõ©àd  áªª°üe  á«¡«aôJ  ≥WÉæeh

 É k«ª«∏bEG Gkõcôe É¡Ø°UƒH áÑ≤©dG áfÉµe

.∫ÉªYC’Gh áMÉ«°ù∏d

 øØ°ù∏d áÑ≤©dG á£fi ¤EG áaÉ°VE’ÉHh

 äÉ«bÉØJG  ™HQCG  áªK  ,á«MÉ«°ùdG

 áYƒª›  ÚH  áÑ≤Jôe  á«é«JGÎ°SG

 áÑ≤©dG ôjƒ£J ácöTh »ÑXƒHCG ÅfGƒe

 á«bÉØJGh ,ójGR ≈°Sôe á≤£æe ¢Uƒ°üîH

 π«¨°ûJh ôjƒ£àd á«eGôdG  á∏jBG  ™£≤e

 AÉæ«eh ,ÅfGƒŸG áeƒ¶æŸ Qqƒ£àe ΩÉ¶f

 IQGOEGh ôjƒ£Jh ,¢VGôZC’G Oó©àe áÑ≤©dG

 ,‹hódG  Ú°ùM ∂∏ŸG  QÉ£e π«¨°ûJh

 ï«°SôJ ‘ É¡©«ªL óYÉ°ù oà°S »àdGh

 á«ª«∏bEG á¡Loh É¡Ø°UƒH áÑ≤©dG áfÉµe

 äGQÉªãà°S’G Üò÷ GkõqØ ofih ,á«°ù«FQ

.…OÉ°üàb’G Qqƒ£àdGh

 »a ≥∏£æj »dhódG ´ÉaódG ôªJDƒe

ôjGôÑa 19 »ÑXƒHCG

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

15253 Oó`©dG  ̀2023  ôjÉæj 24 AÉKÓãdG2 øWƒdG QÉÑNCG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ô“Dƒe äÉ«dÉ©a πÑ≤ŸG ôjGÈa 19 ‘ ≥∏£æJ 

 »ÑXƒHCG  ‘ ó≤©j …òdG 2023 ‹hódG ´ÉaódG

 ´Éæ°Uh IOÉ≤dG øe IÒÑc áYƒª› ácQÉ°ûÃ

 ´É£b  ‘  AGÈÿG  ÚdhDƒ°ùŸG  QÉÑch  QGô≤dG

.⁄É©dG ∫hO ∞∏àfl øe á«YÉaódG äÉYÉæ°üdG

 ∂«fOCG áYƒª› ¬ª¶æJ …òdG - ô“DƒŸG »JCÉjh

 IQGRhh (¿RGƒJ) ¿RGƒàdG ¢ù∏› ™e ¿hÉ©àdÉH

 ¢ùcójCG{  »°Vô©e  ¥Ó£fG  π«Ñb  -  ´ÉaódG

 z2023 ¢ùcóaÉf{ …ôëÑdG  ´ÉaódGh  z2023

 ôjGÈa 24 ¤EG 20 øe IÎØdG ‘ ¿ÉeÉ≤j øjò∏dG

.¢VQÉ©ª∏d »æWƒdG »ÑXƒHCG õcôe ‘ πÑ≤ŸG

 óªMCG  øH  óªfi  ‹É©e  ô“DƒŸG  íààØjh

 ¬∏∏îàjh ,´ÉaódG ¿hDƒ°ûd ádhódG ôjRh …OQGƒÑdG

 ∑QÉ°ûj  »àdG  á«°TÉ≤ædG  äÉ°ù∏÷G  øe  ójó©dG

 øe ¿ƒ°üàflh AGÈNh QGôb ´Éæ°Uh IOÉb É¡«a

.⁄É©dG ∫hO ∞∏àfl

 á«ŸÉY  á°üæe  ‹hódG  ´ÉaódG  ô“Dƒe  ôaƒjh

 ´É£b  ‘  AGÈÿGh  QGô≤dG  ´Éæ°U  ™ªŒ

 ôjƒ£J  πÑ°S  á°ûbÉæŸ  ,á«YÉaódG  äÉYÉæ°üdG

 äÉjóëàdG  á¡LGƒe  ≈∏Y  óYÉ°ùJ  äÉ«æ≤J

 ôjƒ£Jh  ,⁄É©dG  Égó¡°ûj  »àdG  IÒ¨àŸG

 ≥«≤– ‘ º¡°ùJ á«YÉaOh á«æeCG äÉ«é«JGÎ°SG

.»ŸÉ©dG ΩÓ°ùdG AÉ°SQEGh

 …QƒëŸG  QhódG  ≈∏Y  Aƒ°†dG  çó◊G  §∏°ùjh

 ¢Vƒ¡ædG  ‘  »ÑXƒHCG  IQÉeEG  ¬Ñ©∏J  …òdG

 á«ªgCGh á«ŸÉ©dG á«YÉaódG  äÉYÉæ°üdG ™bGƒH

 á∏µ«g IOÉYE’ á¨«°U OÉéjE’ ‹hódG ¿hÉ©àdG

 äÉjó–  á¡LGƒe  ‘  á«YÉaódG  äÉeƒ¶æŸG

.πÑ≤à°ùŸG

 ΩÉ≤J »àdG ô“DƒŸG øe ΩÉ©dG Gòg IQhO õcôJh

 ∫ƒëàdGh  ±É°ûµà°S’Gh  ∞«µàdG{  ¿Gƒæ©H

 áHôéàdGh  ™ªàéŸGh  øeC’G  Qƒ°üJ  IOÉYEG  :

 õcôe  ‘  zÜô£°†e  öüY  ‘  á«fÉ°ùfE’G

 áYƒª›  ≈∏Y  »ÑXƒHCG  ‘  ∫ÉªYCÓd  ∑ƒfOCG

 ∫ƒM QƒëªàJ »àdG á«°ù«FôdG äÉYƒ°VƒŸG øe

 äÉjóëàdG á¡LGƒe ≈∏Y óYÉ°ùJ äÉ«æ≤J ôjƒ£J

 Aƒ°†dG §∏°ùjh .⁄É©dG Égó¡°ûj »àdG IÒ¨àŸG

 äGQƒ£àdG  πX  ‘  á«°ù«FQ  QhÉfi  4  ≈∏Y

 âbƒdG ‘ ⁄É©dG Égó¡°ûj »àdG á«LƒdƒæµàdG

.‹É◊G

 ájOÉ°üàb’G äÉ©ÑàdG ô“DƒŸG äÉ°ù∏L ∫hÉæàJh

 ¥É£ædG ™°SGh OÉªàY’G ôWÉflh á«YÉªàL’Gh

 ,»YÉæ£°U’G  AÉcòdG  πãe  ,áãjó◊G  äÉ«æ≤à∏d

 ™bGƒdGh  ájƒ«◊Gh  á«Ñ°ü©dG  É«LƒdƒæµàdGh

 ≈∏Y  ójGõàŸG  OÉªàY’G  ¤EG  ¥ô£àJh  .óàªŸG

 ÉgQhO  πª©dG  øcÉeCG  ‘  áeó≤àŸG  äÉ«æ≤àdG

 IQGOEGh  ÖgGƒŸG  ôjƒ£J  äÉ«é¡æe  Ò«¨J  ‘

 äÉ«æ≤àdG  ÒKCÉJ  åëÑJh  ,…öûÑdG  ∫ÉŸG  ¢SCGQ

 πÑ≤à°ùeh  áãjó◊G  äÉ«∏ª©dG  ≈∏Y  áÄ°TÉædG

 ájöûÑdG  »©°Sh  ájôµ°ù©dG  äÉ«∏ª©dG

 á«ŸÉ©dG ¥ÉaB’G ó©H Ée ±É°ûµà°S’ π°UGƒàŸG

 AÉ°†ØdG ¤EG  ájöûÑdG ∫ƒ°Uh õjõ©Jh á«dÉ◊G

.»ªbôdG ∫ÉéŸGh

 ΩÉY  ‘ ‹hódG  ´ÉaódG  ô“Dƒe  IQhO  äó¡°Th

 ¢üàflh  ÒÑN  2800  ÌcCG  ácQÉ°ûe  ,2021

 2,400h ™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y ∑QÉ°ûe 400 º¡æe

. ádhO 80 øe âfÎfE’G ÈY ∑QÉ°ûe

:ΩGh-Ú©dG

 ¿É«¡f ∫BG óªfi øH ¿ƒæëW ï«°ûdG ƒª°S Ωób 

 AGõ©dG ÖLGh , Ú©dG á≤£æe ‘ ºcÉ◊G πã‡

 ó«ªMh  »°ùeÉ°ûdG  √óÑ©dÉH  ó°TGQ  óªfi  ¤EG

 Éª¡JódGh  IÉah  ‘  »°ùeÉ°ûdG  √óÑ©dÉH  ó°TGQ

 ‘  ôNGR  á≤£æÃ  AGõ©dG  ¢ù∏›  ‘  ∂dPh

.Ú©dG á≤£æe

 ∫BG  óªfi  øH  ¿ƒæëW  ï«°ûdG  ƒª°S  ÜôYCGh

 IöSC’  ¬JÉ°SGƒeh  ¬jRÉ©J  ¥OÉ°U  øY  ¿É«¡f

 ¿CG  ôjó≤dG  »∏©dG  ˆG  kÉ«YGO  √ó«≤ØdG  AÉæHCGh

 í«°ùa É¡æµ°ùj ¿CGh ,¬àªMQ ™°SGƒH Égóª¨àj

.¿Gƒ∏°ùdGh È°üdG É¡jhPh É¡∏gCG º¡∏jh ,¬JÉæL

 ï«°ûdG ..√ƒª°S ÖfÉL ¤EG AGõ©dG ¢ù∏› ö†M

 πã‡ Öàµe ôjóe ¿É«¡f ∫BG ¿ƒæëW øH ójGR

.ÚdhDƒ°ùŸG øe lOóYh Ú©dG á≤£æe ‘ ºcÉ◊G

 óªëe IódGh IÉah »a …õ©j óªëe øH ¿ƒæëW

»°ùeÉ°ûdG √óÑ©dÉH ó«ªMh

AGõ©dG ÖLGh Ëó≤J ∫ÓN óªfi øH ¿ƒæëW

 á£ëe ¿ÉëààØj »fOQC’G AGQRƒdG ¢ù«FQ ÖFÉfh ódÉN øH óªëe øH áØ«∏N

á«MÉ«°ùdG øØ°ù∏d áÑ≤©dG

á£ëŸG ìÉààaG ∫ÓN  ÊOQC’G AGQRƒdG ¢ù«FQ ÖFÉfh ódÉN øH óªfi øH áØ«∏N

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 ¢üëØd õcôe ÈcCGh ∫hCG -“ π«é°ùJ ” âæ∏YCG 

 á©HÉàdGh äGQÉeE’G ádhO ‘ äÉÑcôŸG π«é°ùJh

 ábQÉ°ûdG{ ácöT ™e ¿hÉ©àdÉHh ∑ƒæjEG áYƒªéŸ

 õcôŸ ¢SÉ°SC’G ôéM ™°Vh øY z∫ƒ°UC’G IQGOE’

 π«é°ùJh  ¢üëa  äÉeóÿ ∫hC’G  {  π«é°ùJ  {

 ábQÉ°ûdG  IQÉeEG  ‘ á∏«≤ãdGh  áØ«ØÿG  äÉÑcôŸG

 ÉgõcGôe OóY ™ØJÒd á©é°üdG á≤£æe ‘ ∂dPh

.kGõcôe 13 ¤EG IQÉeE’G ‘

 IOÉ©°S ójó÷G õcôª∏d ¢SÉ°SC’G ôéM ™°VƒH ΩÉbh

 IôFGO ¢ù«FQ »ª°SÉ≤dG Oƒ©°S øH óªfi ï«°ûdG

 Oƒ©°S  ï«°ûdGh  ábQÉ°ûdÉH  ájõcôŸG  á«dÉŸG

 ´É£≤d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  »ª°SÉ≤dG  óªfi  øH

 IOÉ©°Sh z∫ƒ°UC’G IQGOE’ ábQÉ°ûdG{ ‘ äGQÉ≤©dG

 áYƒªéŸ …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG »°SÓØdG ó«ªM ∞«°S

 óFÉb »°ùeÉ°ûdG …QõdG ∞«°S AGƒ∏dG IOÉ©°Sh ∑ƒæjEG

.ÚjQGOE’Gh •ÉÑ°†dG øe OóYh ábQÉ°ûdG áWöT ΩÉY

 kÉbÓ£fG  ”  »°SÓØdG  ó«ªM  ∞«°S  IOÉ©°S  ∫Ébh

 ¢üëa  áeóÿ  ÈcC’Gh  ∫hC’G  OhõŸG  Éæfƒc  øe

 øëf  ,äGQÉeE’G  ádhO  ‘  äÉÑcôŸG  π«é°ùJh

 AÓª©dG áeóN ÒjÉ©e ≈∏YCG Ëó≤J ≈∏Y ¿ƒ°üjôM

 ó©j PEG ¥ô£dG ≈∏Y áeÓ°ù∏d ájƒdhC’G AÉ£YEG ™e

 ¢üëØdG äÉeóN Ωó≤j ™bƒe ∫hCG ójó÷G õcôŸG

 áYƒª› º°†«°Sh á∏«≤ãdGh áØ«ØÿG äÉÑcôª∏d

 IQÉ¡ŸGh IÈÿÉH ™àªàJ »àdG á«æØdG QOGƒµdG øe

 ¢üëa á«∏ªY π«¡°ùàd äÉ«æ≤àdG çóMCG ∞ qXƒJh

.“äÉÑcôŸG π«é°ùJ ójóŒh

 ¢ù«FôdG  ≠jÉ°üdG  ó«dh  IOÉ©°S  ∫Éb  ¬ÑfÉL  øe

 ¿EG  ”  ∫ƒ°UC’G  IQGOE’  ábQÉ°ûdG  ácöûd …ò«ØæàdG

 ÉæàjDhQ øe kÉbÓ£fG »JCÉj ∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdG Gòg

 õjõ©J ¤EG ±ó¡J »àdG ∫ƒ°UC’G IQGOE’ ábQÉ°ûdG ‘

 ábQÉ°ûdG IQÉeE’ á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG

 ÒaƒJh ¢UÉÿGh ΩÉ©dG ÚYÉ£≤dG ™e ácGöûdÉH

 äÉeóÿGh ≥aGôŸG øe á∏eÉ°T á«à– á«æH ™jQÉ°ûe

 IQGOE’  ábQÉ°ûdG  á¶Øfi  ´ƒæJ  ‘  º¡°ùJ  »àdG

 ±öûà°ùJ  Iƒbh  áfhôe  ÌcCG  É¡∏©Œh  ∫ƒ°UC’G

 ∂dòH áÑcGƒe á«cPh IQƒ£àe áeƒ¶æÃ äÉjóëàdG

 ‘ »bÉÑà°S’G äGQÉeE’G ádhOh ábQÉ°ûdG IQÉeEG è¡f

 É¡JÉ«fÉµeEGh É¡JGQób Rõ©j ÉÃ ä’ÉéŸG ∞∏àfl

.“ÉgQGhRh ábQÉ°ûdG IQÉeEG ¿Éµ°S Ωóîjh

 »°ùeÉ°ûdG …QõdG ∞«°S AGƒ∏dG IOÉ©°S ócCG ¬ÑfÉL øe

 zπ«é°ùJ{ õcôe ∫hC’ ¢SÉ°SC’G ôéM ™°Vh ¿EG

 áØ«ØÿG äÉÑcôŸG ¢üëa äÉeóN ™ªéj IQÉeE’ÉH

 kGÒÑc  kGRÉ‚EG  Èà©j  óMGh  ™bƒe  ‘ h   á∏«≤ãdGh

 ‘  É¡dÉªYCG  ¥É£f  á©°SƒJ  ‘  ∑ƒæjEG  ácöûd

 πª©«°S ójó÷G ìöüdG Gòg ¿CG ¤EG kGÒ°ûe ,IQÉeE’G

 Iõ«ªàŸG äÉeóÿG Ëó≤J ‘ ÒjÉ©ŸG ≈bQCG ≥ah

 áeóN  õcGôe  ∞«æ°üJ  øª°V  ¿ƒµ«°S  å«ëH

 »ŸÉ©dG  ΩƒéædG  ΩÉ¶æd  á©°VÉÿG  Ú∏eÉ©àŸG

 áeÉ©dG IOÉ«≤dG ¿CG ¤EGk GÒ°ûe ,äÉeóÿG ∞«æ°üàd

 øe AÉæÑdG  ¿hÉ©àdÉH Iôªà°ùe ábQÉ°ûdG  áWöûd

 OGôaCG  áeóÿ äGQó≤dGh  äÉ«fÉµeE’G  ÒaƒJ  ∫ÓN

 IÉ«◊G  IOƒL  Rõ©j  ÉÃ  Ú∏eÉ©àŸGh  Qƒ¡ª÷G

 OÉ°üàbG QÉgORGh ƒ‰ ‘ º¡°ùjh ™ªàéŸG OGôaC’

 ≈∏Y äGQÉeE’G ádhOh ¢UÉN ¬LƒH ábQÉ°ûdG IQÉeEG

.Ωƒª©dG ¬Lh

 Oƒ¡÷G  ≈∏Y  ábQÉ°ûdG  áWöT  ΩÉY  óFÉb  ≈æKCGh

 ÒaƒJ ‘ zπ«é°ùJ{ ∑ƒæjEG ácöT É¡dòÑJ »àdG

 ádhO  ‘  äÉÑcôŸG  π«é°ùJh  ¢üëa  äÉeóN

 ,á°SÓ°Sh ádƒ¡°S πµH IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

 ácöT ™eh É¡©e ≥«KƒdG  ¿hÉ©àdG  Gò¡H kGó«°ûe 

 ò«ØæJ  ∫ÓN  øe  z∫ƒ°UC’G  IQGOE’  ábQÉ°ûdG{

 äÉeóN Ëó≤J ¤EG ±ó¡J »àdG ™jQÉ°ûŸG ∞∏àfl

 OÉ©°SEG ‘ IOÉjô∏d kÉ≤«≤– ™ªàéŸG OGôaC’ Iõ«ªàe

.IQÉeE’G ‘ Ú∏eÉ©àŸG

 á«dÉªLEG áMÉ°ùe ≈∏Y ójó÷G π«é°ùJ õcôe óàÁh

 äGQÉM ¢ùªN πª°ûjh É©Hôe GÎe 32777 ≠∏ÑJ

 ¢üëØd äGQÉM ¢ùªNh áØ«ØÿG äÉÑcôŸG ¢üëØd

 áfÉ«°ü∏d á°TQh ¤EG áaÉ°VE’ÉH á∏«≤ãdG äÉÑcôŸG

 äÉÑ∏£d  º©£e  ∂dP  ‘  ÉÃ  ΩÉ©£∏d  øcQh

 ¢üëa äÉ«∏ªY Ëó≤J ¤EG áaÉ°VE’ÉHh äGQÉ«°ùdG

 ádƒ¡°ùH  á∏«≤ãdGh  áØ«ØÿG  äÉÑcôŸG  π«é°ùJh

 ¤EG  ∫ƒ°UƒdG  á«fÉµeEG  ™bƒŸG  í«à«°S  á°SÓ°Sh

 ∂dP ‘ ÉÃ äGQÉ«°ùdG ≥aGôe øe á∏eÉ°T áYƒª›

.Ú≤FÉ°ùdGh äÉÑcôŸG ¢ü«NôJ äÉeóN

:ΩGh-Ú©dG

 øH  óªfi âæH  Éª°T  IQƒàcódG  áî«°ûdG  äócCG  

 ï«°ûdG õcôe IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ódÉN

 ⁄É©dG  ¿CG  ‘É≤ãdG  ¿É«¡f  ∫BG  ódÉN  øH  óªfi

 ™e  Ωƒj  πc  á«eÉæàe  á«Ä«H  äÉjó–  ¬LGƒj

 ºéM  ™eh  ,  »YÉæ°üdGh  »LƒdƒæµàdG  Qƒ£àdG

 ⁄É©dG Égó¡°ûj »àdGh IOô£ŸG á«fÉµ°ùdG IOÉjõdG

 äÉKÉ©Ñf’G ºéM IOÉjRh , IÒNC’G äGƒæ°ùdG ‘

. ÊÉ°ùfE’G OƒLƒ∏d GOó¡e íÑ°UCG á«fƒHôµdG

 »ÑXƒHCG ´ƒÑ°SCG äÉ«dÉ©a É¡JQÉjR ∫ÓN ∂dP AÉL

. 2023 áeGóà°SÓd

 óªfi  âæH  Éª°T  IQƒàcódG  áî«°ûdG  äó≤Yh

 äGóéà°ùŸG  çóMCG  ≈∏Y  âaô©Jh  äGAÉ≤d  IóY

 É¡dÓN øe â°ûbÉf , COP28 ô“Dƒª∏d Ò°†ëàdGh

 ájÉªMh , áÄ«Ñ∏d áªYGódGh á≤jó°üdG ™jQÉ°ûŸG

 ‘ »NÉæŸGh »Ä«ÑdG QGô≤à°S’G õjõ©Jh ñÉæŸG

.äGQÉeE’G ádhO

 ,áÄ«ÑdG ájÉªM ‘ ÉæJOÉ«b Oƒ¡L ¿EG ” : âdÉbh

 ‘ ¿Éµe πc ‘h πH , äGQÉeE’G ‘ §≤a ¢ù«d

 ΩGõàd’G ‘ á∏YÉØdG É¡àªgÉ°ùe ∫ÓN øe , ⁄É©dG

 ájÉª◊  ∫É©ØdG  OƒLƒdGh  ,á«ŸÉ©dG  ÒjÉ©ŸÉH

 ádhódG iDhQ h äÉ«é«JGÎ°SG øª°V ñÉæŸGh áÄ«ÑdG

.“πÑ≤à°ùª∏d

 ¿CG : óªfi âæH Éª°T IQƒàcódG áî«°ûdG âaÉ°VCGh

 á«eGQƒfÉH ájDhQ Ωób áeGóà°SÓd »ÑXƒHCG ´ƒÑ°SCG

 øe ¢VQC’G ≈∏Y äGQÉeE’G ádhO ¬eó≤J ÉŸ , á©°SGh

 ÉæfCGh á°UÉNh , ∫ÉéŸG Gòg ‘ äÉªgÉ°ùeh ∫ÉªYCG

 ƒgh »Ä«H »ŸÉY çóM ºgCG áaÉ°†à°S’ ó©à°ùf

 ÜÉÑ°ûH Égôîah É¡JOÉ©°S øY IÈ©e ,COP28

 πª©dG ‘ á«HÉéjEG êPÉ‰ ¿ƒeó≤j øjòdG äGQÉeE’G

.»YGƒdG »Ä«ÑdG

 õcôªd ¢SÉ°SC’G ôéM ™°†j »ª°SÉ≤dG Oƒ©°S øH óªëe

ábQÉ°ûdG »a äÉÑcôªdG ¢üëØd zπ«é°ùJ{

 á«eÉæàe á«Ä«H äÉjóëJ ¬LGƒj ºdÉ©dG :ódÉN øH óªëe âæH Éª°T

¢SÉ°S’G ôéM ™°Vh ∫ÓN

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ∫BG  ∑QÉÑe  øH  ¿É«¡f  ï«°ûdG  ‹É©e  íààØj  

 ¢ù«FQ  ,¢ûjÉ©àdGh  íeÉ°ùàdG  ôjRh  ¿É«¡f

 zAÉKÓãdG{ Ωƒ«dG øWƒdG ¥hóæ°U IQGOEG ¢ù∏›

 Ωƒ«dG äÉ«dÉ©a ,»ÑXƒHCG ‘ ¢VQÉ©ŸG ¢VQCÉH

 §«∏°ùàd øWƒdG ¥hóæ°U ¬ª¶æ oj …òdG ìƒàØŸG

 áëLÉædG ÜQÉéàdGh äGQOÉÑŸG ºgCG ≈∏Y Aƒ°†dG

 áaÉ°VEG ¥hóæ°üdG É¡ªYój »àdGh ∫ÉªYC’G OGhôd

 ‘ ∂dPh á«°TÉ≤ædG äÉ°ù∏÷G øe ójó©dG ¤EG

 ÜÉÑ°T  äGQób  õjõ©àd  á«eGôdG  √Oƒ¡L  QÉWEG

 äÉ¡«LƒJh  ájDhQ  ™e  πeÉµàJ  »àdG  øWƒdG

 ÚæWGƒŸG ∞«XƒJ ∫É› ‘ Ió«°TôdG ÉæJOÉ«b

 ΩÉeR òNCG øe º¡æ«µ“h ,¢UÉÿG ´É£≤dG ‘

.∫ÉéŸG Gòg ‘ IOÉjôdGh IQOÉÑŸG

 ¿GƒæY  â–  ΩÉ©dG  Gòg  äÉ«dÉ©a  ó≤©Jh

 ¢Uôa  ÒaƒJ  ‘  øWƒdG  ¥hóæ°U  äÉeÉ¡°SG{

 zäGQÉeE’G  äÉæHh  AÉæHCG  ΩÉeCG  èàæŸG  πª©dG

 »àdG  á£°ûfC’G  øe  áYƒæàe  áYƒª›  º°†Jh

 á«ÑjQóJ ¢TQhh äÉ°ù∏Lh èeGôH ≈∏Y πªà°ûJ

 á°Vhô©ŸG  ∞FÉXƒdG  ÚH  ≥«aƒàdG  ∫ƒM

 IOÉjQh  ,∞FÉXƒdG  √ò¡d  áHƒ∏£ŸG  äGQÉ¡ŸGh

 ∫ÉªYCG  ¥ÓWEGh  ,áÄ°TÉædG  ∫ÉªYC’Gh  ∫ÉªYC’G

 ¤EG áaÉ°VEG ,ºFÉb ƒg Ée ôjƒ£Jh á«ªæJh IójóL

 ™°VƒdÉH á≤∏©àŸG çƒëÑdG çóMCG ¢VGô©à°SG

.∞«Xƒà∏d á«∏Ñ≤à°ùŸG ¥ÉaB’Gh ºFÉ≤dG

 ΩÉ©dG  ôjóŸG  …hÉbô≤dG  öSÉj  IOÉ©°S  ∫Ébh

 ≈¶ëj  ìƒàØŸG  Ωƒ«dG  ¿EG  øWƒdG  ¥hóæ°üd

 øH  ¿É«¡f  ï«°ûdG  ‹É©e  Qƒ°†Mh  ájÉYôH

 ¢ûjÉ©àdGh  íeÉ°ùàdG  ôjRh  ¿É«¡f  ∫BG  ∑QÉÑe

 ö†ëj  Éªc  ,á«MÉààa’G  áª∏µdG  ≈≤∏j  …òdG

 øH  øªMôdGóÑY  QƒàcódG  ‹É©e  äÉ«dÉ©ØdG

 ájöûÑdG  OQGƒŸG  ôjRh  Qƒ©dG  ¿ÉæŸGóÑY

 Qƒ°†M ‘ ¬àª∏c É°†jCG »≤∏j …òdG ÚWƒàdGh

 ö†ëj Éªc ,∫ÉªYC’G OGhQ øe äGQÉeE’G ÜÉÑ°T

 ,øWƒdG ¥hóæ°U IQGOEG ¢ù∏› AÉ°†YCG äÉ«dÉ©ØdG

 OóYh  ,äGQÉeE’ÉH  ∫ÉªYC’G  OGhQh  ,AÉcöûdGh

 IOÉjQ  ∫É›  ‘  Ú°ü°üîàŸGh  AGÈÿG  øe

 ÜÉë°UCG  äGQÉeE’G ÜÉÑ°T ¤EG  áaÉ°VEG  ,∫ÉªYC’G

 øWƒdG ¥hóæ°U É¡ªYO »àdG áª¡∏ŸG ÜQÉéàdG

.áàa’ äÉMÉ‚ â≤≤Mh

 Ωó≤«°S  ìƒàØŸG  Ωƒ«dG  ¿CG  …hÉbô≤dG  ±É°VCGh

 πª©dG  ∫É›  ‘  ÉØãµe  É«ÑjQóJ  É›ÉfôH

 ºà«°S Éªc ,ÚcQÉ°ûŸG ÜÉÑ°û∏d ô◊G »ªbôdG

 á«HÉÑ°ûdG  äÉYhöûŸG  øe  áYƒª›  QÉ«àNG

 ∫É›  ‘  øWƒdG  ¥hóæ°U  á≤HÉ°ùÃ  IõFÉØdG

 Éªc  ,É¡àjÉYQ  ºà«°S  »àdGh  ∫ÉªYC’G  IOÉjQ

 É¡H  ∑QÉ°ûj  äÉ°ù∏L 3 ìƒàØŸG  Ωƒ«dG  º¶æj

 äÉÑ∏£àe  ∫ƒM  ¿ƒ«ŸÉYh  ¿ƒ«∏fi  AGÈN

 ¿É«¡f ï«°ûdG ‹É©e íààØj Éªc ,πª©dG ¥ƒ°S

 ìÉéædG ¢ü°üb ¢Vô©e ¿É«¡f ∫BG  ∑QÉÑe øH

 ÜÉÑ°ûdG ìÉ‚ ¢ü°üb ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,AÉcöûdGh

 ,¥hóæ°üdG  É¡dƒÁ  »àdG  ∫ÉªYC’G  IOÉjôH

.¥hóæ°üdG ∫ÉªYC’ ¿ƒªYGódG AÉcöûdGh

 äGQOÉÑŸGh èeGÈdGh ∫ÉªYC’G  ™«ªL ¿CG  ócCGh

 ‹É©e á°SÉFôH øWƒdG ¥hóæ°U ÉgÉæÑàj »àdG

 π°UGƒàà°S ¿É«¡f ∫BG ∑QÉÑe øH ¿É«¡f ï«°ûdG

 ´GóHE’G ä’É› ‘ ÉæJÉæHh ÉæFÉæHCG  ºYO ‘

 ´É£≤dG  øe  øWƒdG  ÜÉÑ°T  Úµ“h  ,QÉµàH’Gh

 ¬JÉeÉ¡°SEG ÖfÉL ¤EG ,∫ÉªYC’G IOÉjQh ,¢UÉÿG

 ¿CG ¤EG GÒ°ûe ,á«æWƒdG Éæàjƒg õjõ©J πLCG øe

 ,øWƒdG ¥hóæ°U É¡H πª©j »àdG ä’ÉéŸG √òg

 ÉæJOÉ«≤d áª«µ◊G ájDhôdG ™e πeÉµàJh ≥HÉ£àJ

 ÜÉÑ°T ºYO ≈∏Y ÉªFGO ¢Uô– »àdG Ió«°TôdG

 πÑ≤à°ùe  πLCG  øe  º¡JGQób  õjõ©Jh  äGQÉeE’G

.‹É¨dG ÉææWh äÉMƒªWh ∫ÉeBG ≥≤ëj óYGh

 øe  øWƒdG  AÉcöT  QhóH  …hÉbô≤dG  OÉ°TCGh

 ∫ÉªYC’G  OGhQh  ∫ÉªYC’G  ∫ÉLQh  øjôªãà°ùŸG

 ,¬›GôHh ¬££N ≥«≤ëàH ¥hóæ°üdG ìÉ‚ ‘

 áflÉ°T á°üæe π¶«°S øWƒdG ¥hóæ°U ¿CG GócDƒe

 áaÉc ∫ÉªYC’G ∫ÉLQ ºYOh äÉªgÉ°ùÃ ÖMôJ

 »àdG á«eÉ°ùdG ±GógC’G ≥«≤– ‘ Gƒª¡°ùj »µd

 äGAÉØµdG  ÖjQóJh π«gCÉàd  ¥hóæ°üdG  ÉgÉæÑàj

 äÉÑ∏£àe  ™e  Ö°SÉæàj  ÉÃ ,áHÉ°ûdG  á«æWƒdG

 ,πÑ≤à°ùŸG  ‘  πª©dG  ¥ƒ°S  äÉLÉ«àMGh

 º¡aQÉ©eh º¡eƒ∏©H AÉ≤JQ’Gh º¡cQGóe ™«°SƒJh

 øe  º¡æµ“  á«aGÎMG  ÌcCG  äÉjƒà°ùe  ƒëf

 ¥ƒ°ùH  IôaƒàŸG  ä’ÉéŸG  ∞∏àfl  ΩÉëàbG

 á∏gDƒe QOGƒµc AGƒ°S ,»ŸÉ©dGh »∏ëŸG πª©dG

 hCG ,äÉcöûdGh äÉ°ù°SDƒŸG ∞∏àîŸ ÜÉ°ùàfÓd

 ¿CG  øµÁ  IôµàÑe  ™jQÉ°ûeh  QÉµaCG  ÜÉë°UCÉc

.πÑ≤à°ùŸG ‘ ™°SƒàdGh ìÉéædG É¡d Öàµj

zøWƒdG ¥hóæ°U{ `d ìƒàØªdG Ωƒ«dG äÉ«dÉ©a



:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ó«°ü∏d  ádhódG  ¢ù«FQ  ¢SCÉc  π°UGh  

 »ÑXƒHCG  AÉª°S  ‘ ¬≤«∏– Qƒ≤°üdÉH

 Ωƒj øeÉãdG Ωƒ«dG äÉ°ùaÉæe ΩÉàN ó©H

.áª°UÉ©dÉH ìÓØdG ¿Gó«Ã zÚæKE’G{

 92 ÜÉ≤dCG ≈∏Y ô≤°U 3000 ¢ùaÉæàjh

 â≤∏£fG  kÉeƒj  12  QGóe  ≈∏Y  kÉWƒ°T

 …QÉ÷G ô¡°ûdG øe öûY ¢SOÉ°ùdG ‘

 øjQÉ≤°ü∏d  »ÑXƒHCG  …OÉf  º«¶æàH

 »ÑXƒHCG  ¢ù∏›  ±GöTEG  â–h

.»°VÉjôdG

 ≈∏Y IÒãeh ájƒb  •Gƒ°TC’G äAÉLh

 áÑZQ  πX  ‘ áæeRC’G  ÜQÉ≤J  ó«©°U

 ‹É¨dG  Ö≤∏dÉH  ôØ¶dG  ‘  øjQÉ≤°üdG

 »àdG Iöû©dG •Gƒ°TC’G øe •ƒ°T πµd

.AÉ°ùŸG ≈àMh ìÉÑ°üdG òæe âª«bCG

 øY  øeÉãdG  Ωƒ«dG  èFÉàf  äôØ°SCGh

 »HO ≥jôØd z4153{ ô≤°üdG  ≥«∏–

 ñôa – Qƒ«H Òé∏d õeôdG •ƒ°T Ö≤∏H

 hôjR »H{ πM Éª«a ,ìƒàØe áeÉ©∏d

 kÉãdÉK AÉLh kÉ«fÉK ¿É°SôØdG ≥jôØd z10

 á∏aÉ÷ÉH áØ«∏N óªëŸ z40 ¬«L{

.…Qƒ°üæŸG

 óf  ≥jôØd  z04  »H{  ô≤°üdG  êƒJh

 – Qƒ«H Òé∏d ∫hC’G •ƒ°û∏d Ó£H ÉÑ°ûdG

 kÉØ«°Uh AÉLh ,ìƒàØe áeÉ©dG áÄa ñôa

 kÉãdÉK AÉL Éª«a ,»HO ≥jôØd z1151{

 ,ôjÉ£dG ó«©°S óªfi ó«ª◊ zQGöT{

 âfÉc É¡°ùØf áÄØ∏d ÊÉãdG •ƒ°ûdG ‘h

 zOÉæY{ Ö«°üf øe á«ÑgòdG á«dGó«ŸG

 ¢ùcEG  QCG{  kÉ«fÉK  AÉLh  »HO  ≥jôØd

 Éª«a  ,kÉ°†jCG  »HO  ≥jôØd  z293750

 ¢ûJG { Ö«°üf øe ådÉãdG õcôŸG ¿Éc

.√ÉJƒd ˆG óÑY öUÉf Ú°ù◊ z35 ∫G

 øH ∞«°ùd z»°Uƒ°üN{ ô≤°üdG RÉah

 Ò÷G  •ƒ°T  á«ÑgòH  »°SÓØdG  õjôM

 Éª«a  ,ìƒàØe  áeÉ©∏d  ¢SÉfôL  Qƒ«H

 óªMCG  ¿É£∏°ùd  {  1  QCG{  É«fÉK  πM

 z88 »H{ πM kÉãdÉKh ,»°SÓØdG ÊÉK

 Ö≤d  ÉeCG  ,±GôW  øH  ó«©°S  ∫Ó¡d

 ÖgP ó≤a É¡°ùØf áÄØ∏d ÊÉãdG •ƒ°ûdG

 Éª«a ÉÑ°ûdG óf ≥jôØd zËÉ°T{ ô≤°ü∏d

 ,√ÉJƒd Ú°ù◊ z…hÉHO{ kÉØ«°Uh πM

.¿GóHQ ≥jôØd zÖgP{ πM ÉãdÉKh

 •ƒ°T  áeÉbEÉH  äÉ°ùaÉæŸG  â∏°UGƒJh

 áeÉ©dG áÄa ñôa – Qƒ«H Òé∏d õeôdG

 ÂÉ¨d  z1  »H{  ¬Ñ≤∏H  êƒJh  ∑Óe

 »H{ kÉØ«°Uh πMh ,»∏Y ∫BG ÂÉZ ∞«°S

 kÉãdÉKh  ,…ôLÉ¡dG  ÂÉZ  ó°TGôd  z52

.…ó°ûdG íÑ°üe ó«©°ùd zπ«°ùdG{ AÉL

 –  Qƒ«H  Òé∏d  ∫hC’G  •ƒ°ûdG  ‘h

 èFÉàædG  äôØ°SCG  ∑Óe  áeÉ©∏d  ñôa

 ∞«°S ¿É£∏°ùd z¢Tô¡dG{ ≥«∏– øY

 Éª«a  ,á«ÑgòdÉH  »YhQõŸG  »£H  øH

 z46 ¬jEG{ Ö«°üf øe á«°†ØdG âfÉc

 ≈∏Y π°üMh ,»ª«ª©dG ó«©°S »∏©d

 óªMCG  ˆG  óÑ©d  z20{  ájõfhÈdG

 ÊÉãdG  •ƒ°ûdG  á«ÑgP  ÉeCG  ,…OÉ«ædG

 Ö«°üf  øe  âfÉc  ó≤a  É¡°ùØf  áÄØ∏d

 π°üMh √OƒªM øH »∏Y ÂÉ¨d z29{

 óªfi  ó¡Ød  z¿Éc{  á«°†ØdG  ≈∏Y

 ájõfhÈdG ∫Éf Éª«a ,…Qƒ°üæŸG ⁄É°S

.…Qƒ°üæŸG á∏aÉ÷ÉH ô£Ÿ zÖ¡d{

 ¢SÉfôL  –  Qƒ«H  Ò÷G  •ƒ°T  ‘h

 z3  ¬jEG{  Ö≤∏dÉH  RÉa  ∑Óe  áeÉ©∏d

 kÉ«fÉK πMh ÜQÉM π«¡°S ó«©°S »∏©d

 ¢ù«∏M  ˆG  óÑY  ÊÉãd  z»ª«ª°ûdG{

 óªMC’  z10{  AÉL  kÉãdÉKh  ,»°SÓØdG

.»ÑàµdG ôjóZ øH ó«©°S ⁄É°S

 áeÉbEÉH  Ωƒ«dG  äÉ°ùaÉæe  âªààNGh

 ¢SÉfôL – Qƒ«H Òé∏d ÊÉãdG •ƒ°ûdG

 ¢SEG{ ¬Ñ≤∏H ≥∏Mh ∑Óe áeÉ©dG áÄa

 …ôŸG ô≤°U øH π«¡°S ó°TGôd z¢SEG »H

 Ò¨°U  óªMC’  z¬dÉÑY{  kÉ«fÉK  πMh

 ådÉãdG  õcôŸG  πàMGh  ,»ÑàµdG  ¿ƒæc

 ¿É£∏°S  ¿Éë£H  öUÉæd  z™Ñ°ùdG{

.…Qƒ°üæŸG

:ΩGh-»HO

 äGƒæ°ùdG  ∫ÓN  »HO  áfÉµe  äRõ©J  

 äÉ¡LƒdG  ióMEÉc  á«°VÉŸG  á∏«∏≤dG

 ájÉYôdGh á«LÓ©dG äÉeóî∏d á«°ù«FôdG

 ‘ Égõ«ªàH  Iƒ°SCG  ,Iõ«ªàŸG  á«ë°üdG

 ∂dP  AÉL  å«M  ,äÉYÉ£≤dG  ∞∏àfl

 πeGƒ©dG øe áYƒª› ôaÉ°†àd áé«àf

 …òdG  ÒÑµdG  ΩÉªàg’G  É¡àeó≤e  ‘

 äGQób ôjƒ£àH Ió«°TôdG IOÉ«≤dG ¬«dƒJ

 á«ªgCÉH  É¡fÉÁEGh  »ë°üdG  ´É£≤dG

 √QGhOCG πeÉµJh ¢UÉÿG ´É£≤dG ácQÉ°ûe

 êPƒ‰ Ëó≤J ‘ »eƒµ◊G ´É£≤dG ™e

 äÉ©∏£J »bÓj ∫ÉéŸG Gòg ‘ Qƒ£àe

 äÉeóN  ≈∏Y  ∫ƒ°ü◊G  ó°ûæj  øe  πc

 øe ÒÑc Qób ≈∏Y á«LÓYh á«°ü«î°ûJ

.õ«ªàdGh ábódGh IOƒ÷G

 á¡Lƒc  ´É£≤dG  á«HPÉL  äOGR  ∂dòc

 »ë°üdG ´É£≤dG ‘ QÉªãà°SÓd á«LPƒ‰

 äGQóbh  äÉfÉµeEG  øe  »HO  √ôaƒJ  ÉÃ

 ∫ÉéŸG Gòg ‘ øjôªãà°ùŸG QÉ¶fCG âàØd

 Ö«°üf  º¡d  ¿ƒµj  ¿CG  ≈∏Y  º¡JõØMh

 π°†ØH  √ó¡°ûj  …òdG  ÒÑµdG  ƒªædG  øe

 »àdG  á«ŸÉ©dG  ÒjÉ©ŸGh  äÉ°SÉ«°ùdG

 á«ë°üdG ájÉYôdG ∫É› ‘ »HO É¡©ÑàJ

 kGQÉ«N  É¡æe  â∏©L  »àdGh  êÓ©dGh

 á«Ñ£dG äÉeóÿG øY åëÑj øŸ kÓ°†Øe

.IOƒ÷G á«dÉY

 áÄ«¡d  á«ª°SôdG  äGAÉ°üMEÓd  kÉ≤ahh

 »ë°üdG ´É£≤dG ó¡°T ó≤a ,»HóH áë°üdG

 kGƒ‰h kÉàa’ kGQƒ£J  IQÉeE’G  ‘ ¢UÉÿG

 ,á«°VÉŸG á∏«∏≤dG äGƒæ°ùdG ∫ÓN kGÒÑc

 »£¨«d  ,»°VÉŸG  ΩÉ©dG  ∫ÓN  Éª«°S’

 á«Ñ£dG äÉ°ü°üîàdG πª› ∂dòH ´É£≤dG

 â∏©L »àdGh áª¡ŸGh IQOÉædGh á≤«bódG

 øe ÒÑc Qób É¡d á¡Lh »HO áæjóe øe

 áeóN  Ëó≤J  ‘ OqôØàdGh  á«°Uƒ°üÿG

.á«Yƒf á«ÑW

 ôjóŸG  ,ÓŸG  ¿Ghôe  QƒàcódG  ∞°ûch

 ‘ »ë°üdG  º«¶æàdG  ´É£≤d …ò«ØæàdG

 äBÉ°ûæŸG OóY ¿CG  ,»HóH áë°üdG áÄ«g

 ≈àM ≠∏H IQÉeE’G ‘ á°UÉÿG á«ë°üdG

 ,á«ÑW áYƒª›h ICÉ°ûæe 4482 Ωƒ«dG

 ≈∏Yh »HO AÉëfCG ∞∏àfl ≈∏Y áYqRƒe

 Üô≤dG  öüæY  IÉYGôŸ  ,™°SGh  ¥É£f

.º¡jhPh ≈°VôŸG ≈∏Y kGÒ°ù«J ÊÉµŸG

 ¢UÉÿG »ë°üdG ´É£≤dG ¿ƒµj ,∂dòHh

 45 ¬àÑ°ùf kÉàa’ kGƒ‰ ≥≤M ób »HO ‘

 á«°VÉŸG ¢ùªÿG äGƒæ°ùdG ∫ÓN áÄŸÉH

 ∂dP  ÖcGhh  ,äBÉ°ûæŸG  OóY  å«M  øe

 ¢üNôŸG  QOGƒµdG  OGóYCG  ‘  mRGƒe  ƒ‰

 ‘ ¢UÉÿG »ë°üdG ´É£≤dG øª°V É¡d

 61  ¤EG  ¬àÑ°ùf  â∏°Uh  …òdGh  IQÉeE’G

 ºgOóY π°ü«d É¡JGP IÎØdG ∫ÓN áÄŸÉH

.QOÉc 208h kÉØdCG 55 ¤EG 2022 ΩÉ©dG ‘

 ΩÉ©dG ‘ »HO ó¡°ûJ ¿CG ™bƒàŸG øeh

 áÄŸÉH10 ÚH ìhGÎJ áÑ°ùæH kGƒ‰ 2023

 á«Ñ£dG  QOGƒµdG  OGóYCG  ‘  áÄŸÉH15h

 áaÉ°VEG  ,á«ë°üdG  ájÉYôdG  »FÉ°üNCGh

 áÑ°ùæH á«ë°üdG äBÉ°ûæŸG OóY ƒ‰ ¤EG

.áÄŸÉH 6h áÄŸÉH 3 ÚH ìhGÎJ

kÉ«HôY ¤hC’G

 ‘  »ë°üdG  ´É£≤dG  QÉgORG  º¡°ùjh

 áMÉ«°ùdG ∫É› ‘ »HO á«HPÉL IOÉjR

 ±GógCG  Ωóîj  ¬fEÉa  ‹ÉàdÉHh  ,á«Ñ£dG

 É¡æª°V øe »àdGh ájOÉ°üàb’G É¡JóæLCG

 IQÉjõ∏d äÉ¡Lh 3 ºgCG øe »HO π©L

 »ŸÉ©dG  öTDƒŸG{  ∞qæ°U  óbh  .kÉ«ŸÉY

 õcôŸG{ øY QOÉ°üdG ,zá«Ñ£dG áMÉ«°ù∏d

 zá«ë°üdG  ájÉYôdG  çƒëÑd  ‹hódG

 kÉ«HôY ∫hC’G Ö«JÎdG ‘ »HO (IHRC)

 ‘  É¡©°Vh  Éªc  ,kÉ«ŸÉY  ¢SOÉ°ùdGh

 ⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y ¢ùeÉÿG Ö«JÎdG

 äÉeóÿGh äBÉ°ûæŸG IOƒL QÉ«©e øª°V

.á«ë°üdG

 º«¶æàdG ´É£≤d …ò«ØæàdG ôjóŸG OqóYh

 πeGƒ©dG »HóH áë°üdG áÄ«g ‘ »ë°üdG

 á∏°†Øe á¡Lƒc »HO áfÉµe äRõY »àdG

 á«ë°üdG  ájÉYôdGh  á«Ñ£dG  äÉeóî∏d

 É¡à∏gCG »àdG äÉeƒ≤ŸG É¡cÓàe’ áé«àæc

 :∫Ébh ,Iõ«ªàŸG á«ŸÉ©dG áfÉµŸG √ò¡d

 äÉ¡«LƒJh ájDhQ ≥«≤– ≈∏Y πª©f{

 ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U

 ¢ù«FQ  ádhódG  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ,Ωƒàµe  ∫BG

 øe ,ˆG √ÉYQ ,»HO ºcÉM AGQRƒdG ¢ù∏›

 ⁄É©dG ¿óe π°†aCG øe »HO π©L πLCG

 Æƒ∏H ‘ á«ªgCG øe »ë°üdG ´É£≤∏d ÉÃ

 ºYódGh äGAGôLE’G ádƒ¡°ùa .±ó¡dG Gòg

 »HO ∑ÓàeGh QÉªãà°SÓd ÒÑµdG »eƒµ◊G

 É¡∏c ,iƒà°ùŸG á«ŸÉY á«àëàdG á«æÑ∏d

 ´É£≤dG  ƒ‰ õjõ©J ‘ âª¡°SCG  πeGƒY

 ≈bQCGh  äGAÉØµdG  π°†aCG  ÜÉ£≤à°SGh

 ∞∏àfl  øe  á«Ñ£dG  äÉeóÿG  …ôaƒe

z.⁄É©dG AÉëfCG

 ‘ áë°üdG áÄ«g Ωõà∏J ∂dòc{ :±É°VCGh

 ï«°ûdG  ƒª°S  äÉ¡«LƒàH  πª©dÉH  »HO

 ,Ωƒàµe ∫BG  ó°TGQ øH óªfi øH ¿GóªM

 …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ »HO ó¡Y ‹h

 ÖMQCG  áMÉ°ùe áMÉJEG  ‘ ,»HO IQÉeE’

 õjõ©J ‘ ΩÉ¡°SEÓd ¢UÉÿG ´É£≤dG ΩÉeCG

 äÉeóÿGh  á«ë°üdG  ájÉYôdG  ∫É›

 ∫ƒ°Uƒ∏d  kÉ«©°S  ,IQÉeE’G  ‘  á«Ñ£dG

 Gòg  ‘  õ«ªàdG  øe  ≈∏YCG  äÉLQO  ¤EG

 ¢UÉÿG ÚYÉ£≤dG QGhOCG πeÉµàH ,∫ÉéŸG

.»eƒµ◊Gh

áª¡e äÉWGÎ°TG

 óæY  »HO  ‘  áë°üdG  áÄ«g  »YGôJh

 áYƒª› ,á«ë°üdG äBÉ°ûæŸG ¢ü«NôJ

 :É¡æ«H  øe  ,áª¡ŸG  äÉWGÎ°T’G  øe

 ,É¡YƒæJh  á«Ñ£dG  äÉeóÿG  IOƒL

 Iõ«ªŸG  AÉØ°ûà°S’G  AGƒLCG  ÖfÉL  ¤EG

 ±ó¡H ,áãjó◊G êÓ©dG Ö«dÉ°SCGh ¥ôWh

 á«°ùaÉæàdG  äÉeóÿG  øe  ábÉH  ÒaƒJ

.ΩÉY πµ°ûH ™ªàéŸG OGôaCGh ,Ú∏eÉ©àª∏d

 á«ë°üdG  äBÉ°ûæŸG  ‹ÉªLEG  πªà°ûjh

 :≈∏Y  ,ICÉ°ûæe  4482  ÉgOóY  ≠dÉÑdG

 äÉMGô÷  kGõcôe  57h  ,≈Ø°ûà°ùe  56

 ,¢ü«î°ûà∏d kGõcôe 59h ,óMGƒdG  Ωƒ«dG

 ¤EG ,ºª¡dG …hòd kÉ°ü°üîàe kGõcôe 21h

 õcGôe  6h  ,áHƒ°üî∏d  õcGôe  9  ÖfÉL

 πÑ◊G  Ωód  õcGôe3h  ,≈∏µdG  π«°ù¨d

 kGóMGh kGõcôeh ,á«Yò÷G ÉjÓÿGh …öùdG

 kGÈàfl 49h ,»ª°†¡dG RÉ¡÷G ÒXÉæŸ

 á«ë°üdG ájÉYô∏d kGõcôe 17h ,¿Éæ°SCÓd

 IOÉ«Y  1566  º°†J  ∂dòc  .ó© oH  øY

 IOÉ«Y  417h  ,á«°ü°üîJ  á«LQÉN

 á«ë°üdG ájÉYô∏d ádÉch 154h ,á«°SQóe

 ,≈°VôŸG  π≤æd  õcGôe  4h  ,á«dõæŸG

 …ó«∏≤àdG  Ö£∏d  kÉ≤aôe 57 ```d  áaÉ°VEG

 kÉ°†jCG ∑Éæg ¿CG Éªc ,πjóÑdGh »∏«ªµàdGh

 kÉfõfl 17h ,á«f’ó«°U  ICÉ°ûæe  1353

.äÉjöüÑ∏d õcGôe 410h ,ájhOCÓd

 ≥ah  »HóH  áë°üdG  áÄ«g  πª©Jh

 ‘  ™°Sƒà∏d  áë°VGh  á«é«JGÎ°SG

 á∏°UGƒeh ,á°UÉÿG  á«ë°üdG  äBÉ°ûæŸG

 ÜòLh  …ƒ«◊G  ´É£≤dG  Gòg  ôjƒ£J

 õcGôŸGh  äÉ«Ø°ûà°ùŸG  øe  ójõŸG

 kÉ«°TÉ“  iÈµdG  á°ü°üîàŸG  á«Ñ£dG

 »HO  ±GógCGh  äÉ©∏£Jh  ájDhQ  ™e

 áfÉµeh ,»ë°üdG ¿CÉ°ûdG ‘ á«∏Ñ≤à°ùŸG

 á«ë°üdG  áMÉ°ùdG  ≈∏Y  áeó≤àŸG  »HO

 ºéMh  ,á«dhódGh  á«ª«∏bE’Gh  á«Hô©dG

 á«Ñ£dG äÉeóÿG ≈∏Y »eÉæàŸG Ö£dG

 ‘  á«ë°üdG  äBÉ°ûæŸG  ÉgôaƒJ  »àdG

 ádhO πNGO øe Ú∏eÉ©àª∏d AGƒ°S ,»HO

.É¡LQÉN hCG äGQÉeE’G

:ΩGh-»HO

 øH óªfi øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S äÉ¡«LƒàH 

 ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ »HO ó¡Y ‹h ,Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ

 ÜÉ©dCÓd  áª q¶æŸG  áæé∏dG  âæ∏YCG  ,…ò«ØæàdG

 z¿oó oŸG  …ó–{  áÄa  çGóëà°SG  øY  á«eƒµ◊G

 Qô≤ oŸG  á«eƒµ◊G  ÜÉ©dC’G  äÉ°ùaÉæe  øª°V

 øª°Vh ,πÑ≤ŸG ¢SQÉe ô¡°T øe ÊÉãdG ‘ É¡bÓ£fG

 ≈∏Y »HO áfÉµe õjõ©J É¡fCÉ°T øe áª¡e Iƒ£N

 ióe RGôHEGh á«ŸÉ©dG á«°VÉjôdG äÉ«dÉ©ØdG áWQÉN

 »YƒdG öûæH Ió«°TôdG É¡JOÉ«bh IQÉeE’G ΩÉªàgG

.IÉ«M Üƒ∏°SCÉc É¡«æÑJ ≈∏Y õ«ØëàdGh á°VÉjôdÉH

 ,á«eƒµ◊G  ÜÉ©dCÓd  áª q¶æ oŸG  áæé∏dG  âæ∏YCGh

 ≈∏Y á«YÉª÷G äÉ«dÉ©ØdG RôHCG ióMEG tó© oJ »àdG

 ájÉYôH É¡ª«¶æJ ºàjh »HO ‘ á«°VÉjôdG IóæLC’G

 á«ÑgP ájÉYQh ,á«ŸÉ©dG »HO ÅfGƒe øe á«°ù«FQ

 ,zäGQÉeEG{  ∫hÎÑ∏d  áeÉ©dG  äGQÉeE’G  á°ù°SDƒŸ

 áî°ùædG ¿CG ,»°VÉjôdG »HO ¢ù∏› ™e ¿hÉ©àdÉHh

 áæjóe 28 ¢ùaÉæJ  ó¡°ûà°S  çó◊G øe á©HGôdG

 RƒØ∏d  kÉ«©°S  ,∫ÉLôdGh  äGó«°ù∏d  ¥ôØH  á«ŸÉY

 á«eƒµ◊G  ÜÉ©dCÓd  ¿óŸG  …ó–  π£H{  Ö≤∏H

 á«eƒµ◊G äÉ¡÷G ¢ùaÉæàà°S Éª«a ,zá«ŸÉ©dG

 äÉ¡÷G …ó– áÄa Ö≤d ≈∏Y ájOÉ–’Gh á«∏ëŸG

 RƒØ∏d iQÉÑàà°S …òdG Ö≤∏dG ¤EG áaÉ°VEG ,á«eƒµ◊G

.™ªàéŸG …ó– áÄa øY á«©ªàéŸG ¥ôØdG ¬H

»HO ‘ ¢ùaÉæàj ⁄É©dG

 ôjóe  ,≈°ù«Y  øH  ¿Ghôe  ∫Éb  ,áÑ°SÉæŸG  √ò¡Hh

 …ó–{  áÄa  çGóëà°SG{  :á«eƒµ◊G  ÜÉ©dC’G

 ,ΩÉ©dG  Gòg  á«eƒµ◊G  ÜÉ©dC’G  øª°V  z¿óŸG

 ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S øe OhófiÓdG ºYódG ¢ùµ©j

 »HO  ó¡Y  ‹h  ,Ωƒàµe  ∫BG  ó°TGQ  øH  óªfi øH

 ádƒ£H ¥É£f ™«°Sƒàd ,…ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ

 ,»ŸÉY çóM ¤EG É¡∏jƒ–h á«eƒµ◊G ÜÉ©dC’G

 øª°V »HO ‘ ¢ùaÉæà∏d ⁄É©∏d ∫ÉéŸG íàØdh

 ójôØdG ™HÉ£dG äGP á«°VÉjôdG äÉ°ùaÉæŸG ºgCG óMCG

 »àdG á«eÉ°ùdG º«≤dG π«°UCÉJh RGôHEG ¤EG ±OÉ¡dG

 πª©dG ±GógCG ™e ºé°ùæJh á°VÉjôdG É¡d ƒYóJ

.{ ≥jôØdG ìhôH πª©dG É¡ªgCG øeh ,»eƒµ◊G

 ÜÉ©dCÓd  áª¶æŸG  áæé∏dG  ¿CG  ≈°ù«Y  øH  ócCGh

 OóY  øe  äÉÑ∏W  â∏Ñ≤à°SG  ób  âfÉc  á«eƒµ◊G

 áÑZôdG ócCG Ée ,…óëàdG ‘ ácQÉ°ûª∏d ¿óŸG øe

 ¿Éª°V ™e ,äÉ°ùaÉæª∏d IójóL áÄa áaÉ°VEG ‘

 äÉÄØdG  ‘  ÚcQÉ°ûŸG  ÚH  ∫OÉ©dG  ¢ùaÉæàdG

 ¥ÉaBG ƒëf ádƒ£ÑdG äÉjó– π≤f ¬fCÉ°T Ée iôNC’G

.ÖMQCG

 ácQÉ°ûŸG ÜÉH íàa Éfó©°ùj{ :kÉë°Vƒe ±É°VCGh

 …ó–{  áÄa  øª°V  á«ŸÉY  áæjóe  28  ΩÉeCG

 á«eƒµ◊G ÜÉ©dC’G ±GógCGh ádÉ°SQ öûæd ,z¿óŸG

 ,óMGƒdG ≥jôØdG ìhQh »YÉª÷G πª©dG ‘ á∏ãªŸG

 »HO É¡H õ«ªàJ »àdG á©«aôdG áfÉµŸG ≈∏Y kGó«cCÉJ

 AÉæH ‘ ÉgôKCGh á°VÉjôdG á«ªgCÉH »YƒdG öûf ‘

 kÉWÉ°ûf ¿óŸG ÌcCG ióMEG É¡fƒc ¿É°ùfE’G á«°üî°T

.z⁄É©dG ‘

á«dÉààe äÉMÉ‚

 çÓãdG äGQhódG ∫ÓN á«eƒµ◊G ÜÉ©dC’G â«¶Mh

 á«ŸÉYh  á«ª«∏bEGh  á«∏fi  ácQÉ°ûÃ  á«°VÉŸG

 ÚØXƒŸG øe ácQÉ°ûe ±’BG 3 `dG äRhÉŒ á©°SGh

 ™ªàéŸG …ó– áÄa ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,Ú«eƒµ◊G

 âb’h  ,áãdÉãdG  IQhódG  øe  kGQÉÑàYG  äCGóH  »àdG

 Gô¶f ,™ªàéŸG äÉÄa ∞∏àfl øe kÉàa’ kÉHhÉŒ

 º«≤d õjõ©J øe á«eƒµ◊G ÜÉ©dC’G ¬d ƒYóJ ÉŸ

 »é«JGÎ°S’G ÒµØàdGh ΩÉé°ùf’Gh QGhOC’G πeÉµJ

 ∫ÓN  øe  á«fóÑdG  Iƒ≤∏d  í«ë°üdG  ∞«XƒàdGh

 ´ÉÑJ’  ÒÑµdG  ôKC’G  RGôHEGh  »YÉª÷G  πª©dG

 á¡LGƒe ‘ óMGƒdG ≥jôØdG ìhôH º°ùàj Üƒ∏°SCG

 äÉbÉ£dG õ«Ø–h ,äÉbƒ©ŸG »£îJh äÉjóëàdG

 ÒÑc »HÉéjEG ôKCG øe É¡d ÉÃ ,á«ægòdGh á«fóÑdG

 OGôaCÓd á«fóÑdGh á«ægòdGh á«°ùØædG áë°üdG ≈∏Y

 øe  ¿óŸGh  äÉ°ù°SDƒŸG  ÚH  π°UGƒàdG  ≥«≤–h

.á«°VÉjôdG äÉ°ùaÉæŸG ∫ÓN

         

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 15253 Oó`©dG  ̀2023  ôjÉæj 24 AÉKÓãdG
øWƒdGQÉÑNCG 3

 ™jQÉ°ûe äòØf áª«îdG ¢SCGQ äÓ°UGƒe

  π≤ædG á«HÉ«°ùfG õjõ©àd á«é«JGôà°SG

:ΩGh-áª«ÿG ¢SCGQ

 èFÉàf  äÓ°UGƒª∏d  áª«ÿG  ¢SCGQ  áÄ«g  â≤≤M  

 äÉeóN ¥ÓWEG âæª°†J 2022 ΩÉ©dG ∫ÓN Iõ«ªàe

 á«HÉ«°ùfGh  π≤ædG  áeƒ¶æe  Rõ©J  IójóL  ájƒ«M

 IQÉeEG  ‘ IÉ«◊G IOƒL ™aQ øe ºgÉ°ùJh π≤æàdG

.áª«ÿG ¢SCGQ

 »°Tƒ∏ÑdG ø°ùM π«YÉª°SEG ¢Sóæ¡ŸG IOÉ©°S ∫Ébh

 äòØf : äÓ°UGƒª∏d áª«ÿG ¢SCGQ áÄ«g ΩÉY ôjóe

 õjõ©àd  á«é«JGÎ°SE’G  ™jQÉ°ûŸG  øe GOóY áÄ«¡dG

 âæª°†J  áª«ÿG  ¢SCGQ  IQÉeEG  ‘ π≤ædG  á«HÉ«°ùfG

 ∫ÓN  øe  »∏NGódG  ΩÉ©dG  π≤ædG  áeóN  ¥ÓWEG

 ºc  86  øe  ÌcCG  »£¨J  á«°ù«FQ  äGQÉ°ùe  á©HQCG

 ¤EG  áæjóŸG  õcôÃ  áª«ÿG  ¢SCGQ  ≥WÉæe  §HôJh

 í«àJ »àdG á«fhÎµdE’G ô≤°U ábÉ£H Ú°TóJ ÖfÉL

 π≤ædG äÓaÉM ÈY π≤æàdG áaô©J OGó°S Ú∏eÉ©àª∏d

 ºµëàdG õcôe ¥ÓWEG ¤EG áaÉ°V’ÉH »∏NGódG ΩÉ©dG

 áeƒ¶æe õjõ©J ¤EG ±ó¡j …òdGh »còdG áHÉbôdGh

.IQÉeE’G ‘ π≤ædG πFÉ°Sƒd ™ÑààdGh áHÉbôdG

 π≤ædG  áeóÿ ¤hC’G  á∏MôŸG  áÄ«¡dG  â≤∏WCG  Éªc

 á«°ù«FQ äÉ£fi ™HQCG ∫ÓN øe ÜÉcô∏d …ôëÑdG

 ¢SCGQ IQÉeEG §HôJ IójóL äGQÉ°ùe ¥ÓWG ¤EG áaÉ°VEG

 ¥ÓWEG â∏ª°T , ádhódG ‘ á«°ù«FôdG ¿óŸÉH áª«ÿG

 ìÉ‚ ó©H ∂dPh Ú©dG áæjóÃ IQÉeE’G §Hôj §N

 IQÉeEÉH áª«ÿG ¢SCGQ IQÉeEG §Hôj …òdG §N π«¨°ûJ

 §Hôj §N π«¨°ûJ ” Éª«a .. 2021 ΩÉY ‘ »ÑXƒHCG

 OÉ©°SEG  ±ó¡H  »HO  ‘ á«ŸÉ©dG  ájô≤dÉH  IQÉeE’G

.º¡∏≤æJ π«¡°ùJh »YÉª÷G π≤ædG »eóîà°ùe

 ‘  ΩÉ©dG  π≤ædG  πFÉ°Sh  »eóîà°ùe  OóY  ≠∏Hh

 ÉgQób  IOÉjõH  ÖcGQ  ∞dCG  730  øe  ÌcCG  IQÉeE’G

 øe ÌcCG ò«ØæJ ∫ÓN øe ∂dPh áFÉŸG ‘ 108^4

 ΩÉ©dG π≤ædG áeóN øe OÉØà°SG å«M á∏MQ ∞dCG 73

 241 øe ÌcCGh ÖcGQ ∞dCG 485 øe ÌcCG ¿óŸG ÈY

 òæe ∂dPh »∏NGódG ΩÉ©dG π≤ædG áeóÿ ÖcGQ ∞dCG

 ” Éª«a .. 2022 ΩÉ©dG øe πjôHG ô¡°T ‘ É¡bÓ£fG

 äÓaÉM áeóÿ »cP õéM ∞dCG 18 øe ÌcCG ò«ØæJ

 157^79 â¨∏H IOÉjR áÑ°ùæH ¿óŸG ÈY ΩÉ©dG π≤ædG

. 2021 ΩÉ©dÉH káfQÉ≤e áFÉŸG ‘

 á∏MQ ¿ƒ«∏e 4^5 øe ÌcCG äòØf áÄ«¡dG ¿CG ôcòj

 ÚjÓe  7  øe  ÌcCG  É¡dÓN  â∏≤f  IôLCG  áÑcôe

 káfQÉ≤e  áFÉŸG  ‘  3^9  ÉgQób  IOÉjõHh  ÖcGQ

 á«còdG  äGRƒé◊G  äRhÉŒ å«M  ,2021 ΩÉ©dÉH

 ∞dCG 120 Óg-Ëôc ≥«Ñ£J ÈY IôLC’G äÉÑcôŸ

 ΩÉ©dÉH áfQÉ≤e áFÉŸG ‘ 51 ÉgQób IOÉjõHh õéM

 áÑcôŸG  ∫ƒ°Uƒd  »°SÉ«b  øeR  ≥«≤–h  »°VÉŸG

.á≤«bO 3^1 ≠∏H πeÉ©àª∏d

 .. óªëe øH ¿GóªM äÉ¡«LƒàH

á«ªdÉ©dG ≈dEG çóëdG ¥Ó£fÉH kÉfGòjEG á«eƒµëdG ÜÉ©dC’G øª°V z¿óªdG …óëJ{ áÄa çGóëà°SG

 ≥∏ëj z1 »H{h ..ìƒàØe áeÉ©∏d ñôa – Qƒ«H ô«é∏d zõeôdG{ •ƒ°T Ö≤d Rôëj z4153{

z∑ÓªdG { Ö≤∏H

IôØ¶dG ¿ÉLô¡e »a πHE’G áæjGõe äÉ°ùaÉæe ¥Ó£fG

 á«YÉªàL’G á«dhDƒ°ùª∏d á«Hô©dG IõFÉédG øe 16 `dG IQhódG ¥ÓWEG

»HóH äÉ°ù°SDƒª∏d

:ΩGh-IôØ¶dG

 IôØ¶dG ¿ÉLô¡e ΩÉàN ‘ πHE’G áæjGõe â≤∏£fG 

 äGQÉeE’G ádhO ‘ πHE’G ∑Óe øe á©°SGh ácQÉ°ûÃ

 Gƒ°ùaÉæJ øjòdG ,»é«∏ÿG ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hOh

 á°ü°üîŸG  •Gƒ°TC’G  ‘  ¤hC’G  õcGôŸÉH  RƒØ∏d

.(AÉcöûdGh OÓàdG) ≥jÉ≤◊G ø°S øe πHEÓd

 øjõFÉØdG  ,¿ÉLô¡ª∏d  áª¶æŸG  áæé∏dG  âLƒJh

 IOÉ©°S  Qƒ°†ëH  áæjGõŸG  •Gƒ°TCG  äÉ≤HÉ°ùe  ‘

 ΩÉ©dG  ôjóŸG  »ã«eôdG  èM’ƒH  ó«©°S  ó«ªM

 …Qƒ°üæŸG ¢ù«ªN óªMh ,äGQÉeE’G  çGôJ …OÉæd

 ó«ÑYh  ,IôØ¶dG  äÉ«Ø°ûà°ùŸ  …ò«ØæàdG  ôjóŸG

 ™jQÉ°ûŸGh §«£îàdG IQGOEG ôjóe »YhQõŸG ¿ÉØ∏N

 á«aÉ≤ãdG  èeGÈdGh  äÉfÉLô¡ŸG  IQGOEG  áæ÷  ‘

 ôjóe »°ù«Ñ≤dG »£H ˆGóÑYh ,»ÑXƒHCÉH á«KGÎdGh

 øe  OóYh  ,áæé∏dÉH  ∫É°üJ’Gh  äÉ«dÉ©ØdG  IQGOEG

 äÉæjGõŸG »Ñfih πHE’G ∑Óe QÉÑch ÚdhDƒ°ùŸG

 ∫hOh  äGQÉeE’G  ádhO  ‘  á«KGÎdG  äÉ≤HÉ°ùŸGh

.»é«∏ÿG ¿hÉ©àdG ¢ù∏›

 AÉæH’  OÓJ  ≥jÉ≤M  •ƒ°T  ‘ èFÉàædG  äôØ°SCGh

 { π«¡°S º‚ { Rƒa øY ,º«gÉ› - 1 πFÉÑ≤dG

 õcôŸÉH …ôeÉ©dG ⁄É°S ±ƒ©dG ⁄É°S óªMG É¡µdÉŸ

 1 πFÉÑ≤dG AÉæH’ OÓJ ≥jÉ`≤M •ƒ°T øYh ,∫hC’G

 { ÓØdG ËQ { ∫hC’G õcôŸÉH äRÉa ,äÉ«∏fi -

.ÊÉ£ë≤dG »∏Y ¢†jÉY óªfi õjõ©dGóÑY É¡µdÉŸ

 AÉæH’  OÓJ  ≥jÉ≤M  •ƒ°T  ‘ èFÉàædG  äôØ°SCGh

 »YÉHôdG Ió«Mh { Rƒa øY ,º«gÉ› -2 πFÉÑ≤dG

 …ôeÉ©dG ¿ÉYƒL º∏°ùe ¢VƒY º∏°ùe É¡µdÉŸ {

 AÉæH’ OÓJ ≥jÉ`≤M •ƒ°T ‘ ÉeCG ,∫hC’G õcôŸÉH

 {  ∫hC’G  õcôŸÉH  äRÉØa  äÉ«∏fi  -2  πFÉÑ≤dG

 »∏Y ¢†jÉY óªfi õjõ©dGóÑY É¡µdÉŸ { ójGƒf

.ÊÉ£ë≤dG

 AÉæH’  OÓJ  ≥jÉ≤M •ƒ°T  ‘ èFÉàædG  â∏é°Sh

 É¡µdÉŸ { ¬eƒ°Sôe { Rƒa ,º«gÉ› - 3 πFÉÑ≤dG

 Éªæ«H ,∫hC’G õcôŸÉH ‹É¡æŸG ∑QÉÑe ⁄É°S ídÉ°U

 AÉæH’ OÓJ ≥jÉ`≤M •ƒ°T ‘ ∫hC’G õcôŸÉH äRÉa

 »∏Y É¡µdÉŸ { É°†d { ,äÉ«∏fi - 3 πFÉÑ≤dG

.…Qƒ°üæŸG …É«g ó«ÑY ⁄É°S

 ìƒàØe πFÉÑ≤dG AÉæH’ ÉjGöT ≥jÉ≤M •ƒ°T ‘h

 É¡µdÉŸ { áàµ°ùe { äRÉa ,º«gÉ› - AÉcöû∏d

 ,∫hC’G õcôŸÉH …ôeÉ©dG ±ƒ©dG ËôW óªfi óªMG

 ìƒàØe πFÉÑ≤dG AÉæH’ ÉjGöT ≥jÉ≤M •ƒ°T ‘ ÉeCG

 áª¡e { ∫hC’G õcôŸÉH äRÉa ,äÉ«∏fi - AÉcöû∏d

.…Qƒ°üæŸG ÚŸÉ°S ó«©°S ó«ÑY ∑QÉÑe É¡µdÉŸ {

:ΩGh-»HO

 á«YÉªàL’G á«dhDƒ°ùª∏d á«Hô©dG IõFÉ÷G âæ∏YG 

 í°TÎ∏d  π«é°ùàdG  ÜÉH  íàa  øY  äÉ°ù°SDƒª∏d

 30  ¿ƒµj  ¿CG  ≈∏Y  IõFÉ÷G  øe  16`dG  IQhó∏d

 Ωó≤à∏d  »FÉ¡ædG  óYƒŸG  ƒg  πÑ≤ŸG  ƒ«fƒj

 ´ƒÑ°SC’G  ∫ÓN  èFÉàædG  ø∏©J  å«M  IõFÉé∏d

. ΩOÉ≤dG ÈªàÑ°S ô¡°T øe ∫hC’G

 ¬Jó≤Y  iòdG  »Øë°üdG  ô“DƒŸG  ∫ÓN ∂dP  AÉL

 »∏ã‡  Qƒ°†ëH  16`dG  IQhódG  ¥ÓWE’  IõFÉ÷G

 á°UÉÿG  äÉcöûdGh  á«∏ëŸG  ôFGhódG  øe  OóY

 ¢ù°SDƒŸG  »°ûYôŸG  áÑ«ÑM  âdÉb  å«M

 á«dhDƒ°ùª∏d  á«Hô©dG  áµÑ°û∏d  …ò«ØæàdG  ôjóŸGh

 ô“DƒŸG ∫ÓN É¡àª∏c ‘ äÉ°ù°SDƒª∏d á«YÉªàL’G

 á«dhDƒ°ùª∏d  á«Hô©dG  IõFÉ÷G  ¿CG  ,»Øë°üdG

 ‘ ¤hC’G IõFÉ÷G ó©J äÉ°ù°SDƒª∏d á«YÉªàL’G

 ,áeGóà°S’G ÒjÉ©e ≥Ñ£J å«M á«Hô©dG á≤£æŸG

 º¡JGRÉ‚EG h ºgOƒ¡L äÉÑKE’ Úë°TôŸG á«YGO

 ôjQÉ≤J ¢ùµ©J ¿CG Öéj Éªc ,»∏ëŸG º¡bÉ«°S ‘

 ±ó¡à°ùJ »àdG  á«∏ëŸG Oƒ¡÷G ∂∏J áeGóà°S’G

.»Hô©dG ⁄É©dG ‘ ™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y ÉjÉ°†≤dG

 äÉ¨d çÓãH IõFÉ÷G ¿CG  ,z»°ûYôŸG{ â`æ«Hh

 è«∏ÿG  á≤£æe  ‘  áeÉ©dGh  á°UÉÿG  äÉÄ«¡∏d

 Éªc  ,É«≤jôaEG  ∫Éª°Th  »Hô©dG  ¥öûŸGh  »Hô©dG

 äÉ°ù°SDƒŸG ΩÉeCG áÄa 15 ‘ í°TÎdG ÜÉH íàa ”

 áfhôŸÉH  íª°ùj  É‡  ,É¡æ«H  øe  QÉ«àNÓd

.ádOÉ©dG á°ùaÉæŸGh

 ´É£≤dG äÉ°ù°SDƒe/äGQGOEG ;IõFÉ÷G äÉÄa πª°ûJh

 ΩÉ©dG ´É£≤dG äÉ°ù°SDƒe/äGQGOEG ,IÒ¨°üdG ΩÉ©dG

 ΩÉ©dG  ´É£≤dG  äÉ°ù°SDƒe  /äGQGOEG  ,á£°SƒàŸG

 ∫ÉªYC’G  ,IÒÑµdG  ájQÉéàdG  ∫ÉªYC’G  ,IÒÑµdG

 ,IÒ¨°üdG ájQÉéàdG ∫ÉªYC’G ,á£°SƒàŸG ájQÉéàdG

 äÉ°ù°SDƒŸG  ,á«dÉŸG  äÉeóÿG  ,ábÉ£dG  ´É£b

 h áaÉ«°†dG ´É£b ,äGAÉ°ûfE’G ´É£b ,á«YÉªàLE’G

 ájQÉéàdG ∫ÉªYC’G π°†aCGh á«ë°üdG ájÉYôdG ´É£b

 ¿hÉ©àdGh äÉcGöûdGh äGQÉ«°ùdG ´É£bh Iójó÷G

.(äGQOÉÑŸG / èeGÈdG / ™jQÉ°ûŸG)

 ÇOÉÑŸG ≈∏Y kAÉæH IõFÉ÷G ÒjÉ©e ôjƒ£J ”h

 ,IóëàŸG  ·CÓd  »ŸÉ©dG  ¥Éã«ª∏d  Iöû©dG

 õ«ªàdG  êPƒ‰h  á«ŸÉ©dG  ÆÓHE’G  IQOÉÑeh

 ±GógC’G  ≈∏Y  IhÓY  ,IOƒ÷G  IQGOE’  »HhQhC’G

 IóëàŸG  ·CÓd  áeGóà°ùŸG  á«ªæà∏d  17`dG

 á«ªæàdG πLCG øe Ú«ŸÉ©dG øjôªãà°ùŸG ∞dÉ–h

.áeGóà°ùŸG

…Qƒ≤°üdÉH ó«°ü∏d ádhódG ¢ù«FQ ¢SCÉc

  Iõ«ªàªdG êÓ©dGh á«ë°üdG ájÉYôdG äÉeóîd ≈dhCG á¡Lƒc É¡àfÉµe Rõ©J »HO

:áª q¶æªdG áæé∏dG

 ∫ƒM øe áæjóe 28 

 »a ¢ùaÉæàJ ºdÉ©dG

 π£H{ Ö≤∏H RƒØ∏d »HO

 ÜÉ©dCÓd ¿óªdG …óëJ

 zá«ªdÉ©dG á«eƒµëdG

áfÉµe Rõ©J Iƒ£îdG

 áWQÉN ≈∏Y »HO 

 á°VÉjôdG äÉ«dÉ©ØdG

 É¡eÉªàgG RôÑJh á«ªdÉ©dG

 á°VÉjôdG ™«é°ûàH

IÉ«M Üƒ∏°SCÉc

 :»gh äÉÄa çÓK º°†J á«eƒµëdG ÜÉ©dC’G øe á©HGôdG áî°ùædG

 …óëJh á«©ªàéªdG ¥ôØdG …óëJh á«eƒµëdG äÉ¡édG …óëJ

 á«ªdÉ©dG ¿óªdG
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اأبوظبي-الوحدة:

مجالس  اتحاد  مجموعة  وفد  يشارك 
الــدول األعضاء يف منظمــة التعاون 
اإلماراتية  الربملانية  للشعبة  اإلسالمي 
للمجلس الوطني االتحادي، يف املؤتمر 
الدول  مجالس  التحاد  عرش  الســابع 
األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي 
إىل   24 من  الفرتة  خالل  سيعقد  الذي 
الجزائر  مدينة  يف  2023م،  يناير   30
يف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية. 
الربملانيــة  الشــعبة  وفــد  ويضــم 
اإلماراتية ســعادة كل من: عائشــة 
املجموعة،  رئيســة  البــرق  رضــا 
وعفــراء بخيت العليــي نائب رئيس 
السويدي،  عبدالله  وســمية  املجلس، 
وجميلة أحمد املهري، أعضاء املجلس 

الوطني االتحادي.
سيتم  املؤتمر  أعمال  جدول  وحســب 
انتخــاب أعضاء هيئــة املكتب، حيث 
املجموعة  من  رئيس  نائبي  سينتخب 
االفريقيــة واملجموعــة اآلســيوية، 
وسيتم اعتماد جدول أعمال وبرنامج 
ملؤتمر  عرشة  الســابعة  الدورة  عمل 
والقاء  العام،  األمني  وتقرير  االتحاد، 
كلمــات رؤســاء الوفــود، واعتماد 
تقريــر الــدورة الرابعــة والعرشين 
ودراســة  لالتحاد،  العامــة  للجنــة 
القرارات  ومشاريع  التقارير  واعتماد 
اللجنة   الطارئ  االجتماع  من  املقدمة 
الدائمة املتخصصة للشؤون السياسية 
والعالقات الخارجية، ولجان: األقليات 
والشــؤون  املســلمة،  والجاليــات 

الخارجية،  والعالقــات  السياســية 
والبيئــة،  االقتصاديــة  والشــؤون 
وحقوق اإلنســان واملــرأة واألرسة، 
والشؤون الثقافية والقانونية وحوار 

الحضارات واألديان.
التقارير  واعتماد  دراســة  سيتم  كما 
املقدمــة  القــرارات  ومرشوعــات 
مــن: االجتماع الحــادي عرش للجنة 
فلســطني، والدورة العــارشة ملؤتمر 

واالجتماع  املســلمات،  الربملانيــات 
العامني  األمنــاء  لجمعيــة  الرابــع 
االتحاد. وسيتم  األعضاء يف  للمجالس 
يف ختــام االجتماعات اعتماد التقرير 
عن  الصادرين  واإلعــالن  الختامــي 
الدورة السابعة عرشة ملؤتمر االتحاد.

وخــالل اجتمــاع الــدورة الرابعــة 
التحاد  العامــة  للجنــة  والعرشيــن 
مجالــس الدول األعضــاء يف منظمة 

يوم  سيعقد  الذي  اإلسالمي،  التعاون 
29 يناير 2023م، ســيتم دراســـة 
واعتمــاد تقريرى اللجنــة التنفيذية 
الجتماعيها السابع واألربعني والثامن 
واعتماد  وملحقاتهمــا،  واألربعــني 
تقرير  لالتحاد:  التالية  املالية  الوثائق 
لجنة الرقابة املالية عن حسابات عام  
2021و 2022م، وامليزانية املقرتحة 

.2023 للسنة املالية 

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
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اأخبار الوطن 5

الظفرة-الوحدة:
تفتيشــية  زيارة   9076 الظفرة  منطقة  بلدية  نفذت 
التفتيش  2022 ملتابعة أعمال  العــام  وتوعوية خالل 
والرتخيص الصحي واالمتثال للوائح والقوانني املنظمة 
الغذائية والخاضعة للرقابة الصحية،  عىل املنشآت غر 
الحالقة،  التجميــل، وصالونات  والتي تشــمل مراكز 
والورش باملناطق الصناعية، وصاالت األلعاب وتسلية 
األطفال، وأحواض السباحة وخزانات وبرادات املياه. 

وتهــدف الزيــارات إىل املحافظة عــىل الصحة العامة 
االمتثال  تطبيــق  مــن  والتأكد  املجتمــع،  وســالمة 
االرشــادية  واألدلة  والقوانني  واللوائــح  للترشيعات 
للتفتيش،  الخاضعــة  باألنشــطة  والخاصة  الصادرة 
باإلضافة إىل معالجة الشــكاوى الواردة عن األنشطة 
التوعية والتفتيش  الصحية. وتعزيز  للرقابة  الخاضعة 
للرقابة  الخاضعــة  األنشــطة  عىل  امليداني  الصحــي 
العاملني واملرشفني واملالك بالرشوط  الصحية وتوعية 

الصحية.
الزيارات  تنظيم  عىل  الظفــرة  منطقة  بلدية  وتحرص 
والحمالت التوعوية والتفتيشية عىل األنشطة الخاضعة 
تتضمن  والتي  املعتمدة  الخطة  الصحية حسب  للرقابة 
حملة الحالقــة اآلمنة يف الصالونات ومراكز التجميل، 
وحملــة الســالمة والوقاية من الحرائق يف املنشــآت 
والورش الصناعية تحت شــعار السالمة والوقاية من 
الحرائق، باإلضافة إىل حملة توعية برادات مياه الرشب 
والوقاية من مخاطر  الســالمة  )السبيل( تحت شعار 
الــربادات. والتوعية والتفتيش عــىل خزانات املياه يف 
املعسكرات العمالية بجميع مدن منطقة الظفرة تحت 
شــعار الســالمة والوقاية من مخاطر تلوث خزانات 
مياه الرشب. وحملــة التوعية والتفتيش عىل خزانات 
تلوث  والوقاية مــن مخاطر  )الســالمة  الرشب  مياه 
خزانات ميــاه الرشب(، وتضمنت أيضاً حملة التوعية 
والتفتيش عىل أحواض الســباحة تحت شعار أحواض 
ســباحة آمنة. وحملة التفتيش عىل الورش الصناعية 
العاملني وذلك تحت شــعار صحة وســالمة  وتوعية 

العاملني يف الورش الصناعية.

9076 زيارة تفتي�شية وتوعوية 
نفذتها بلدية منطقة الظفرة على 

المن�شاآت غير الغذائية

دبي-الوحدة:

اإلمارات مركز  زار وفد من جامعة     
جمعة املاجد للثقافة والرتاث بدبي، يف 
إطار االطالع عىل ما يقدمه املركز من 
والدارســني وحفظ  للباحثني  خدمات 
الوفــد  اإلنســاني، وكان يف  للــرتاث 
مدير  الربيكي،  غالب  الدكتور  األستاذ 
واألســتاذ  باإلنابة،  اإلمارات  جامعة 
الدكتور أحمد مراد – النائب املشــارك 
ســعاد  والدكتورة  العلمي-،  للبحــث 
املرزوقي- النائب املشــارك لشــؤون 
واألســتاذ خلفان  باإلنابة-،  الطلبــة 
الجامعة  نائــب مديــر   - الظاهــري 
)األمني  واإلداريــة  املالية  للشــؤون 
العــام( باإلنابة، والدكتــور حمد بن 
يف  املكتبــات  عمــادة  مديــر  رصاي، 
األحبابي-  غالية  واألستاذة  الجامعة، 

مدير إدارة االتصال املؤسيس-.
السيد خالد  الوفد     وكان يف استقبال 
جمعة املاجــد، وعبد الله خالد املاجد، 
وماجد خالــد املاجد، والدكتور محمد 
الذي  املركز،  كامل جــاد، مدير عــام 
بأقســام  تعريفية  رافقهــم يف جولة 
دور  عىل  خاللها  مــن  تعرفوا  املركز، 
من  اإلنســاني  الرتاث  حفظ  يف  املركز 
يعمل  الذي  املخطوطات  قســم  خالل 
عــىل جمع صــور املخطوطــات من 

وتوفرها  وفهرستها  العالم  مكتبات 
للباحثني والدارسني.

 واطلــع الوفد يف قســم املخطوطات 
األصلية  املخطوطات  نوادر  عىل بعض 
الوفد  توجه  ثم  املركــز.  يقتنيها  التي 
والرتميم  واملعالجة  الحفظ  قســم  إىل 
الرتميم  معامــل  أبرز  مــن  يعد  الذي 
استمعوا  حيث  املنطقة،  مستوى  عىل 
الدكتور  قبــل  من  مفصــل  رشح  إىل 
بسام داغســتاني، رئيس القسم، عن 
من  القســم  بها  يقوم  التي  العمليات 

ترميــم وصيانــة ومعالجــة لجميع 
املخطوطات والكتب والوثائق.

األســتاذ  الزيارة شــكر  نهاية     ويف 
الدكتــور غالب الربيكــي إدارة املركز 
عىل حسن االســتقبال  مشيداً بالدور 
املركــز يف خدمة  الذي يقدمه  املميــز 
العلم والثقافة وحفظ الرتاث اإلنساني 
باعتبــاره رصحــاً ثقافيــاً وتعليمياً 
مرموقاً عىل مســتوى دولة اإلمارات 
جامعة  درع  املركز  وأهدى  واملنطقة، 

اإلمارات العربية املتحدة.

وفد من جامعة الإمارات يزور مركز جمعة الماجد 
للثقافة والتراث

ال�س��عبة البرلمانية الإماراتية ت�سارك في موؤتمر اتحاد مجال�س الدول 
الأع�ساء بمنظمة التحاد الإ�سالمي 

ال�سارقة-الوحدة:

 تلقــت جمعية متطوعــي االمارات 
املغربي  املنتدى  يف  للمشــاركة  دعوة 
الخليجــي األول بالدار البيضاء الذي 
التضامــن واالدماج  تنظمــه وزارة 
االجتماعي واألرسة، برشاكة مجلس 
العربية ومع  الخليج  لــدول  التعاون 
واملواطنة   للتطــوع  املغربي  املركــز 
لتمكني  »التطــوع  موضــوع  حول 
 25 23 و  الفــرتة  املــرأة«، خــالل 
توجه  ســياق  وذلك  الجــاري  يناير 
ســيما  ال  املرأة  حقوق  لحفظ  أممي 
خالل أجنــدة لتحقيق أهداف التنمية 

املستدامة.
ويأتــي تنظيم هذا املنتــدى مواكبة 
الحتفــاالت العالــم بيــوم التطوع 
العاملي وبمناســبة مــرور عقد عىل 
مسار الرشاكة االسرتاتيجية الجديدة 
بني اململكة املغربية ومجلس التعاون 
وبمناســبة  العربية،  الخليج  لــدول 
إىل  املشرتكة  العمل  خطة  تمديد  قرار 
2024 بني الوزارة ومجلس التعاون. 
الهام  عــىل  للتأكيد  امللتقــى  ويأتي 
للمتطــوع يف إبراز مكانة املرأة داخل 

 ، وتمكينها  مشاركتها  ويف  املجتمع، 
العربية  املنطقة  يف  التطوعي  فالعمل 
التعاون  ومجلس  باملغــرب  وتحديد 
الحضارة  وجدان  من  جذوره  يستمد 
الثقايف  واملوروث  اإلسالمية  العربية 
والحضاري املشــرتك، والذي يستمر 
إىل وقتنــا الحارض بشــكل يرســخ 
الطوعي  والعطــاء  البــذل  ثقافــة 
املجتمع  تنمية  يف  اجتماعي  كإسهام 

وإعطاء صورة 
حضارية مرشقة عن انخراط األفراد 
بلدانهــم  تطويــر  يف  والجماعــات 

ومساعدة اآلخرين لغايات ربحية. 
القائم  الجمعوي  العمــل  عرف  وقد 
التطوع إسهاما من عدة  عىل مفهوم 
بتدخالتها  أهليــة معروفة  منظمات 
االجتماعيــة يف مجــاالت طوعيــة 
العربية  الخليــج  بــدول  مختلفــة 
وكذلك باملغرب، حيث اســتمر العمل 
التطوعي كموروث قديم ينخرط فيه 
الناس طواعية يف عمليات نوعية ذات 

منفعة عامة.
وقد نص دســتور اململكــة املغربية 
لسنة 2011 عىل ان جمعيات املجتمع 
الحكومية  غــر  واملنظمات  املدنــي 

تؤسس وتمارس أنشطتها بحرية مع 
احرتام القانون يف اطار الديموقراطية 
قرارات  اعداد  يف  لالسهام  التشاركية 
املنتخبة  املؤسسات  لدى  ومشــاريع 
رضورة  مع  العمومية  والســلطات 
املالئمة  التدابر  اتخــاذ  الحرص عىل 
لتحقيق وتوســيع وتعميم مشاركة 
االجتماعية  التنمية  والشباب  النساء 
واالقتصاديــة والثقافيــة وقد بهذا 
عمل  تنظم  قوانــني  عدة  الخصوص 

املدني  فعاليات  وإرشاك  الجمعيــات 
وهنا  للعمل  املنظم  القانــون  آخرها 
وجب بني الفعل الخري اإلحســاني 
الــرف والعمــل التطوعــي الذي 
يستوجب ضمانات لحماية املتطوعني 
وذلك  املجتمع،  تنمية  يف  يإسهاماتهم 

عىل أساس تعاقدي.
ومن خالل اشــتغال وزارة التضامن 
واألرسة  االجتماعــي  واالدمــاج 
النشــاء  حقوق  حماية  عىل  املغربية 

واألشــخاص  واملســنني  واألطفال 
يف وضعيــة إعاقــة وباقــي الفئات 
عىل  والعمل  الهشــة،  االجتماعيــة 
واالجتماعي  االقتصــادي   إدماجهم 
او داخل األرسة ، شكلت الرشكة مع 
باعتبارها   ، املدني  املجتمع  جمعيات 
فاعال اجتماعيــا قائم الذات ، ركيزة 
تعاقدي  إطار  يف  ترســخت  أساسية 
والجمعيات  الدولة  مؤسســات  بني  
املحليــة اعتبارا لقربهــا من الفئات 
من  يمكنها  املســتهدفة  االجتماعية 
إيجاد الحلــول االنية واملبتكرة ومن 
خالل هذه الرشاكة االسرتاتيجية مع 
الجمعيات تم ترسيخ مبادئ املساواة 
بني الجنســني وتكافــؤ الفرص بني 
عىل  العمل  مــع  الفئــات  مختلــف 
النســاء اقتصاديا واجتماعيا  تمكني 

وسياسيا، بصفتهن نصف املجتمع. 

جهود املركز املغربي  

واملواطنة  للتطوع  املغربي  املركز  أما 
28 مارس  فقــد تأســس بتاريــخ 
 « برؤية  جمعــوي  كفاعل   ،  2013
واملواطنة  وطنــي..  واجب  التطوع 

رســالة  حامال  حضاري«،  ســلوك 
املواطنة  وقيم  التطوع  ثقافة  إشاعة 
والتسامح وحقوق االنسان من خالل 
والطاقات  التطوعية  املبادرات  حشد 
والعربي  املغربي  للمواطــن  الخالقة 

وتوجيهها ودعمها واستثمارها. 
الدوليــني،  رشكاءه  بــني  ومــن 
املنظمة  العربيــة  الــدول  جامعــة 
والثقافة  والعلوم  للرتبية  اإلسالمية 
»اإليسيسكو« وبرنامج األمم املتحدة 
يف  له  رشيكا  يعــد  الذي  للمتطوعني 
وعاملية  عربية  شبكة  وله  نشاطاته، 
مــن العالقــات فهو من مؤســيس 
التطوعي  للعمــل  العربي  االتحــاد 
القطرية  بالعاصمــة   2003 ســنة 
» الدوحــة » ، نائــب رئيس االتحاد 
للتطوع، مدير املنتدى العربي للتنمية 
باملغرب  الذي ينظم سنويا  املجتمعية 
العربية  الدول  تحت  رعاية جامعــة 
)النســخة الرابعة 2023 التي تضم 
الرابطة  16 دولــة عربية(، عضــو 
التطوع، من مؤسيس  الدولية لجهود 
االتحاد املغاربي للتطوع ومن  أعضاء 
)يف  للتطوع  العربي  األوروبي  املنتدى 

التأسيس(. 

دعوة الإمارات للمنتدى المغربي الخليجي الأول لمنظمات المجتمع المدني بالدار البي�ساء

دبي-الوحدة:

تعقــد لجنة الشــؤون الصحية 
الوطني  املجلــس  يف  والبيئيــة 
نقاشــية  حلقــة  االتحــادي 
»تحديات  عنوان  تحت  افرتاضية 
األمــن املائي يف دولة اإلمارات«، 
عبدالله  ناعمة  ســعادة  برئاسة 
الرشهــان النائب الثاني لرئيس 
ضمن  اللجنة،  رئيســة  املجلس 
خطــة عمــل اللجنة ملناقشــة 

موضــوع سياســة الحكومة يف 
يوم  وذلك  املائــي،  األمن  شــأن 
ينايــر   26 املوافــق  الخميــس 
2023  يف تمام الســاعة 4:30 
مســاًء، يف مقر األمانــة العامة 

للمجلس يف دبي.
وتضم اللجنة يف عضويتها سعادة 
اليماحي  محمــد  نارص  من:  كل 
بن  حسن  وعذراء  اللجنة،  مقرر 
املال،  ركاض، وعائشــة محمــد 
وســميه  الخرجي،  عمر  وخالد 

أحمد  ومحمد  السويدي،  عبدالله 
اليماحي، أعضاء املجلس الوطني 

االتحادي. 
النقاشـــية  وتناقش الحلقــــة 
احتياجات  تلبية  التالية:  املحاور 
مختلف  يف  امليــاه  مــن  املجتمع 
جودتهــا،  ومــدى  القطاعــات 
تحقيق  تواجه  التــي  والتحديات 
الوعي  ونــرش  املائــي،  األمــن 
املوارد  عــىل  الحفاظ  بأهميــة 

املائية وضمان استدامتها.

»�سحية الوطني التحادي« تعقد حلقة نقا�سية »افترا�سية« 
حول »تحديات الأمن المائي في دولة الإمارات«

البلدية تزرع 10 اآلف �سجرة مزهرة ومثمرة 
بالطرق الرئي�سية في جزيرة اأبوظبي

اأبوظبي-الوحدة:

انطالقــاً مــن حرصها عىل زيــادة الرقعة 
الزراعية وتعزيزاً ألصول التجميل الطبيعي، 
مركز  خالل  من  أبوظبي،  مدينة  بلدية  تنفذ 
زراعة  يســتهدف  مرشوعاً  املدينــة،  بلدية 
10 آالف شــجرة مزهرة ومثمرة يف الجزر 
الرئيسية داخل  الطرق  الوســطية وأطراف 

جزيرة أبوظبي.
وتعمــل البلدية عىل زراعة آالف األشــجار 
املزهــرة واملثمــرة ضمن نطــاق األعمال 
بهدف زيادة الرقعة الخرضاء والحفاظ عىل 
املظهــر الحضاري والجمايل ملدينة أبوظبي، 
التي تم  أماكن األشجار  إىل زراعة  باإلضافة 
نقلها إىل مناطق أخرى مناسبة حفاظاً عىل 

سالمة مستخدمي الطرق يف املدينة.
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ال�شارقة-وام:
التقريــر  نتائــج  أظهــرت   
دائرة  عن  الصادر  الســنوي 
بالشارقة  العقاري  التسجيل 
النقدي  التــداول  حجــم  أن 
للترصفــات العقارية املنفذة 
يف   2022 عــام  خــال 
املنطقتني الوسطى والرشقية 
 962.5 بلــغ  باإلمــارة 
 87 شــهدتها  درهم،  مليون 
فروع  خــال  من  منطقــة 
الوســطى  باملنطقة  الدائرة 
ومدينة  خورفــكان  ومدينة 
كلباء،  ومدينة  الحصــن  دبا 
املعامات  إجمــايل  بلغ  فيما 
عدد  الدائرة  بفروع  العقارية 
يمثل  32,954 معاملة وبما 
املعامات  إجمايل  من   36%

املنفذة يف اإلمارة ككل.
مدير  املنصوري  عمــر  وقال 
إدارة الفروع بدائرة التسجيل 
شّكل  بالشــارقة:  العقاري 
يف  النقدي  التــداول  حجــم 
فروع الدائرة %4 من إجمايل 
التداول يف اإلمارة خال العام 
بحجم  يتعلق  وفيما  املنرصم 
الترصفــات العقاريــة وفق 
األشــهر، فقد تصدر شــهر 
العام  نوفمرب قائمة شــهور 
درهم،  مليون   154 بقيمــة 

 118 بقيمة  أكتوبر  ثم شهر 
شــهري  ثم  درهم،  مليــون 
بقيمة  وديســمرب  ســبتمرب 
لكل  درهــم  مليــون   101
أبريل  منهما، فيما كان شهر 
وبقيمة  للتداول  حجًما  األقل 

36.5 مليون درهم.
املعامات  توزعت  وأضــاف: 
إىل  الفروع  بحسب  العقارية 
10,512 معاملــة منفذة يف 
فرع مدينــة خورفكان، تاه 
بواقع  كلبــاء  مدينــة  فرع 
وجــاء  معاملــة،   9,114
بعدهمــا كل من فرع مدينة 
 6,703 بواقع  الحصــن  دبا 
املنطقة  وفــرع  معامــات 
 6,625 بواقــع  الوســطى 

معاملة.

وأوضــح مدير إدارة الفروع 
الرهن  معامات  أن  بالدائرة 
 372 بلغــت  الفــروع  يف 
من   8% تمثل  رهن  معاملة 
يف  الرهن  معامــات  إجمايل 
املنقيض  العام  خال  اإلمارة 
والتي بلغت 4,648 معاملة، 
كلباء  مدينة  فرع  تصدر  وقد 
معاملــة،   130 بإجمــايل 
ثم فــرع مدينــة خورفكان 
120 معاملة، وجاء  بإجمايل 
الوسطى  املنطقة  فرع  بعده 
بعــدد 114 معاملة، وأخرًيا 
فــرع مدينــة دبــا الحصن 

8 معامات. بإجمايل 
يف  منطقة   87 شــهدت  وقد 
بيع  معاملة   617 الفــروع 
تمثل %8.5 من إجمايل هذه 
حيث  اإلمارة،  يف  املعامــات 
معامات   209 تنفيــذ  تــم 
مليون   261.3 بقيمــة  بيع 
يف  منطقــة   39 يف  درهــم 
 192 و  الوســطى،  املنطقة 
 156.9 بقيمــة  معاملــة 
منطقة   17 يف  درهم  مليون 
و20  خورفــكان،  مدينة  يف 
مليون   14.3 بقيمة  معاملة 
مدينة  يف  مناطق   5 يف  درهم 
معاملة  و196  الحصن،  دبا 
درهم  مليون   129.4 بقيمة 
يف 26 منطقة يف مدينة كلباء.

 

ال�شارقة-وام:
 تواصل »عروض الشارقة للتسوق« التي تنظمها غرفة 
تجارة وصناعة الشــارقة، فعالياتها وعروضها املميزة 
يف كافة مدن ومناطق إمارة الشــارقة، لتتيح لسكانها 
وزوارها فرصة االستمتاع بأوقاتهم خال فصل الشتاء، 
والرتويجية  الرتفيهية  العــروض  من  مجموعة  مقدمة 

والتخفيضات الكربى عىل مختلف السلع.
العروض  من  العديد  املشــاركة،  التسوق  مراكز  وتقدم 
املميزة التي تصطحب املتسوقني يف رحلة إىل عالم الربح 
الوفري، والتي تتضمن سحوبات عىل جوائز قيمة تسهم 
يف إدخال الفرحة إىل قلوب الفائزين ممن يحرصون عىل 
التي  املفاجآت  تتميز  كما  العروض.  التسوق خال فرتة 
تقدمها »عروض الشــارقة للتســوق« هذا العام بزخم 
29 يناير  التي ستســتمر حتى  التخفيضات  كبري مــن 
إىل  تصل  بنسب  تخفيضات  للمتسوقني  مقدمة  الجاري، 
العاملية ومختلف  التجارية  العامات  أشهر  75 %، عىل 
املنتجات، إىل جانب تخفيضات استثنائية تمنح املتسوقني 
فرصة االستفادة من عروض ترويجية مذهلة يف مراكز 
التسوق واملحات التجارية املتواجدة يف أرجاء الشارقة.

املهرجانات  قســم  رئيــس  الســويدي  هناء  وأكــدت 
والعروض يف غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الغرفة 
تواصل تعاونها مع رشكائها عىل مســتوى اإلمارة من 
التجارية لتنظيم واحدة  التســوق وكربى املحال  مراكز 
لتأكيد  للتســوق،  الشــارقة  دورات عروض  أفضل  من 
الشارقة  ترســيخ مكانة  يف  العروض  تلعبه  الذي  الدور 
كواحدة من أكثر الوجهات التي يقصدها محبو التسوق، 
بما تقدمه من توليفة رائعة من الفعاليات واألنشــطة 
التجزئة والصفقات الحرصية  إىل جانب عروض  املذهلة 
التــي تخبأها عروض  املفاجآت  الكثري مــن  وغريهــا 
الشارقة. من جانبها  لســكان وزوار  للتسوق  الشارقة 
لعروض  اإلعامية  اللجنة  رئيس  الحوســني  أمل  أكدت 
الشارقة للتســوق، أن العروض تعد من أهم الفعاليات 
عىل التقويم السنوي يف الشارقة الداعمة لقطاع التجزئة 
اغتنام هذه  إىل  املتســوقني  داعيــة جمهور  اإلمارة،  يف 
الجاري وتكثيف عمليات  يناير   29 التي تختتم  املناسبة 

التسوق للفوز بالجوائز الوفرية التي وفرتها.

دبي-وام:
دائرة  يف  العقارية  الترصفــات  بلغت   
االثنني  يوم  بدبي  واألمــاك  األرايض 
أكثــر مــن 2.4 مليــار درهم حيث 
مبايعة   532 تسجيل  الدائرة  شهدت 
بقيمة 1.39 مليــار درهم منها 45 
مبايعــة لــأرايض بقيمــة 413.3 
مليون درهم و487 مبايعة للشــقق 
والفلل بقيمة 980.41 مليون درهم.

بقيمة  األرايض  مبايعات  أهم  وجاءت 
140 مليون درهم يف منطقة الصفوح 
الثانية تليها مبايعة بقيمة 59 مليون 
درهــم يف منطقة الحبية الثانية تليها 
مبايعــة بقيمــة 23 مليون درهم يف 

منطقة الحبية الخامسة.
املناطق   1 اليفرة  منطقــة  وتصدرت 
من حيث عدد املبايعات إذ سجلت 17 
مبايعة بقيمة 98 مليون درهم وتلتها 
بتسجيلها  الخامســة  الحبية  منطقة 
12 مبايعــة بقيمة 57 مليون درهم 
وثالثة يف جبل عيل األوىل بتسجيلها 4 

8 مايني درهم. مبايعات بقيمة 
الشــقق  مبايعات  بأهم  يتعلق  وفيما 
 16 بقيمة  مبايعــة  جــاءت  والفلل 
جمريا  نخلة  بمنطقــة  درهم  مليون 
بقيمة  تلتها مبايعة  املبايعــات  كأهم 
15 مليون درهم يف منطقة الربشــاء 
بقيمة  مبايعة  وأخريا  الرابعة  جنوب 
13 مليون درهم يف منطقة أم الشيف.

التجاري  الخليــج  منطقة  وتصدرت 
املناطق من حيث عدد مبايعات الشقق 
والفلل إذ ســجلت 40 مبايعة بقيمة 
منطقة  وتلتهــا  درهم  مليــون   70
مبايعة   39 بتسجيلها  األوىل  الخريان 
112 مليــون درهم وثالثة يف  بقيمة 
39 مبايعة  وادي الصفا 5 بتسجيلها 

80 مليون درهم. بقيمة 
وســجلت الرهــون قيمــة قدرهــا 
 26 منها  درهــم  مليــون   710.22
رهــن أراض بقيمــة 52.11 مليون 
درهم و75 رهن فلل وشــقق بقيمة 

أهمها  وكان  درهم  مليون   658.11
 246 بقيمة   5 الصفا  وادي  بمنطقة 
ند  منطقة  يف  وأخــرى  درهم  مليون 

93 مليون درهم. حصة بقيمة 
 12 الهبات فقد شــهدت تسجيل  أما 

درهم  مليون   363.74 بقيمــة  هبة 
الصفا 5  كان أهمها بمنطقــة وادي 
بقيمــة 270 مليــون درهم وأخرى 
مليون   55 بقيمــة  رماح  منطقة  يف 

درهم.

دبي-وام:
الغرف  إحدى  دبي،  أعلنت غرفة تجــارة   
الثــاث العاملة تحت مظلــة غرف دبي، 
عــن إطاق 4 مجموعــات أعمال جديدة 
تشمل مجموعة عمل الصناعات الزراعية، 
ومفروشات  املفروشات  عمل  ومجموعة 
املنــازل، ومجموعة عمل تجــار األزهار 
والــورود، باإلضافــة إىل مجموعة عمل 
تجــار اإلطــارات. وتضــاف مجموعات 
القطاعات  قائمــة  إىل  الجديدة  األعمــال 
غرفة  تركز  التي  االقتصادية  واألنشــطة 
تجــارة دبــي عــىل تطويرهــا وتعزيز 
باإلمارة،  االقتصادي  النمو  يف  مساهمتها 
لرفع عدد  الغرفــة  إطــار خطة  وذلك يف 
القطاعــات واألنشــطة االقتصادية التي 
تمثلها مجموعات األعمال إىل 100 قطاع 

.2023 ونشاط اقتصادي بحلول مارس 
وأشــار محمد عيل راشــد لوتــاه، مدير 
عام غرف دبــي إىل أن التنوع االقتصادي 
باإلمــارة هو ميزة تنافســية تضاف إىل 
املزايا التنافســية العديدة التي تتمتع بها 
دبي، مؤكداً ان إطاق مجموعات األعمال 
االقتصادي  التنــوع  ســيدعم  الجديــدة 
صوت  ويوحد  النمو،  مســرية  ويرســخ 
القطاعات  العاملــة يف هــذه  الــرشكات 
واألنشــطة االقتصادية بما يضمن حسن 
يف  التغيري  إحداث  عــىل  وقدرتها  تمثيلها، 

مسرية نمو دبي.
تلعبه  الــذي  الهام  بالدور  لوتــاه،  ونوه 
الخاص يف  مجموعات األعمــال والقطاع 
تعزيز رشاكــة القطاعني العام والخاص، 
معترب أن هذه الرشاكة هي ركيزة التنمية 
والتطوير يف بيئة األعمال، وجزء ال يتجزأ 
دبي،  اقتصاد  مستقبل  صناعة  خطط  من 

مؤكــداً عىل الدور الــذي تلعبه الغرفة يف 
تعزيز أســس هــذه الرشاكــة، وتطوير 
دور القطاع الخاص يف رســم السياسات 

الداعمة ملجتمع األعمال. والترشيعات 
لأغذية  عامليــاً  ســوقاً  االمارات  وتعترب 
ليورومونيرت  تقرير  وحسب  واملرشوبات. 
انرتناشونال، ارتفعت مبيعات الخرضاوات 
الطازجــة خال الفــرتة 2022-2017 
بنســبة  والبقوليــات   ،17% بنســبة 
 21.4% بنســبة  واللحــوم   ،21.4%
واألغذيــة الطازجــة األخــرى بنســبة 
ليورومونيرت  تقرير  وحســب   .16.1%
فئات  يف  املبيعات  حجم  فإن  انرتناشونال، 
املفروشــات خال الفرتة 2021-2016 

مبيعات  ومنهــا  ملحوظاً  نمواً  شــهدت 
والرسائر   ،)31.3%( والفــرش  املراتب 
األريكة )%27.2(، والستائر )28.1%(، 

ومصادر اإلضاءة )35.9 %(.
ووفق بيانات جمــارك دبي، بلغت تجارة 
بأنواعها  والــورود  األزهــار  مــن  دبي 
 2021-2011 الفــرتة  خال  املختلفــة 

حوايل 1.5 مليار درهم.
ويعتــرب مركــز دبــي للزهــور منطقة 
مخصصــة ضمــن مطــار دبــي الدويل 
السترياد وتصدير الزهور، مما يوفر مزايا 
وفوائــد للتجار يف هذا املجال، تصلهم مع 
أكثر من 15 دولة مصدرة للزهور يف آسيا 

وأفريقيا والرشق األوسط.

يومية .. �شيا�شية .. م�شتقلة 
8متابعاتالثاثاء ٢٤ يناير ٢٠٢٣ ــ العـدد ١٥٢٥٣
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ا�ستقالة الحكومة
 ووزير الدولة الكويتي لشؤون مجلس 

الوزراء براك الشيتان.
الكويتية  الحكومــة  اســتقالة  وتأتي 
يوم االثنين، بينما تمســكت بموقفها 
األخيرة، إذ  السياســية  األزمــة  تجاه 
فيما  للنواب  تعهدات  أي  تقديم  رفضت 
الشــعبية. وتشــهد  بالقوانين  يتعلق 
الحكومة  بين  سياســية  ازمة  الكويت 
إنتخابات  من  شــهرين  بعد  والبرلمان 
حيث  الحكومة  وتشكيل  األمة  مجلس 
يطالــب البرلمان الحكومة بإســقاط 
الذي رفضته  المواطنين ،األمر  قروض 
جلســات  حضور  وقاطعت  الحكومة 

البرلمان .

وزير بريطاني:
تجسد حرص اإلمارات على استقطاب 
الدولي للعمل معاً بما  قادة المجتمــع 
في  وتطلعاتها  الشعوب  مصالح  يخدم 
مجال التنمية االقتصادية واالجتماعية 

المستدامة .
وأشار إلى أن باده كانت قد استضافت 
الدورة السادسة والعشرين من مؤتمر 
األطــراف في اتفاقيــة األمم المتحدة 
في  المنــاخ  تغّير  بشــأن  اإلطاريــة 
مدينة غاســكو عام 2021 .. وقال: 
"إن اســتضافة دولة اإلمارات العربية 
المتحدة كدولــة كبيرة منتجة للطاقة 
لمؤتمر  والعشــرين  الثامنة  الــدورة 
للغاية  مهمة  رســالة  تعطي  األطراف 
للمؤتمر  للعالم”. وأكــد معاليه دعمه 
 COP 28“ يكون أن  علــى  وحرصه 

” ناجًحــا.. الفتــا إلى مــا تتمتع به 
اإلمارات من وفرة في مشاريع الطاقة 
في  األكبر  بين  من  تعد  التي  الشمسية 
العالم .. مشــيرا إلى أنه زار واحدا من 
أن  دبي .. معتبرا  المشــاريع في  هذه 
الرؤية الحكيمة  المشاريع تعكس  هذه 
لقيــادة دولة بها الكثيــر من الموارد 
تحول 25 في  التــي  الهيدروكربونية 
إلى  الطاقة  مــن  إنتاجها  مــن  المائة 

الطاقة النووية السلمية.
وقــال : “ فخورون بــأن نلعب دورنا 
في هــذا المجال. نحن نتمتع بعاقات 
وطيــدة وقويــة مع دولــة اإلمارات 
فعاال  شــريكا  المتحدة  المملكة  كون 

لإلمارات”.
واستشــهد على العاقات الوثيقة بين 
البلديــن في مجال الطاقة باســتثمار 
المملكة  الرياح في  اإلمارات في طاقة 
المتحدة، التي بنت أحد أكبر مشــاريع 
طاقــة الرياح في العالــم ، كما تعمل 
بريتيش  بريطانيــة، مثــل  شــركات 
تســاعد  حيث  اإلمارات  في  بتروليوم 
فــي االنتقال إلى الطاقــة النظيفة .. 
فضا عن استثمار العديد من الشركات 
البريطانية فــي اإلمارات.. مؤكدا أنها 

شراكة استراتيجية ذات اتجاهين.

حكومة راأ�س الخيمة
مســتهدفات  تحقيــق  كجــزء مــن 
اســتراتيجية رأس الخيمــة لكفــاءة 

الطاقة والطاقة المتجددة 2040.
عبد  محمد  الدكتــور  ســعادة  وقــال 
للمجلس  العام  األمين  خليفة،  اللطيف 
التنفيــذي مديــر عام دائــرة الموارد 

البشــرية فــي رأس الخيمــة - بهذه 
المناسبة - : "يأتي هذه اإلنجاز نتيجة 
لتنفيذ توجيهات ورؤى صاحب السمو 
الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو 
الخيمة،  رأس  حاكــم  األعلى  المجلس 
الرامية إلى تعزيز االســتدامة وتحويل 
اإلمارة إلى نمــوذج عالمي في كفاءة 

الطاقة والطاقة المتجددة."
بفرق  ســعادته: " فخورون  وأضاف 
الجهات  جميع  فــي  والمدراء  الطاقة 
ونشــجعهم  اإلنجاز  هذا  حققت  التي 
على مواصلة الطموح لمستويات أعلى 
إلى  الخيمة  رأس  لتحويــل  الطمــوح 

مركز عالمي الستدامة الطاقة ".
بن  منذر محمد  من جهته، قال سعادة 
الخيمة:  رأس  بلدية  عام  شــكر، مدير 
تقديــراً اللتزام  اإلنجاز  هــذا  " يأتي 
حكومــة رأس الخيمة بتحّول الطاقة، 
تم  التي  الطاقــة  إدارة  أنظمــة  ودعم 
وهي  الحكومية  الجهات  في  تطبيقها 
والمبادرات  المشاريع  للعديد من  بداية 
التي ستســاهم في تحقيق  الجديــدة 
الوصول  في  اإلمارات  دولة  طموحات 
عام  بحلــول  المناخي  الحيــاد  إلــى 

."2050

مجل�س الأمن ال�سيبراني
القدرات  اختبــارات  مــن  مجموعــة 
أجــل  مــن  وقياســها  اإللكترونيــة 
والتي  األمنية  للحــوادث  االســتجابة 
مســابقات  أكبر  من  واحدة  اعتبــرت 

محاكاة هجمات األمن السيبراني.
المسابقة مشــاركة كبيرة  وشــهدت 
مــن المحترفيــن والهواة إذا شــارك 

وطاب  الموظفين  150 متسابقاً من 
الجامعات على مســتوى الدولة ضمن 
وهي "تحديات  رئيسية  محاور  أربعة 
والهندسة  الخوادم  ومهاجمة  التشفير 

العكسية وأمن اإلنترنت".
ونفــذ مجلس األمن الســيبراني على 
مدار أيام المعرض محاكاة ســيبرانية 
التعليم  قطاعات  في  األمنية  للتحديات 
األمن  وتطبيق  والفضاء واالتصــاالت 
والطاقة والنقل وغيرها من القطاعات 

االستراتيجية .
الدكتور محمد الكويتي  وقال ســعادة 
رئيــس مجلــس األمــن الســيبراني 
مســابقة  إن  اإلمارات  دولة  لحكومة 
إطار  فــي  دريلــز" جاءت  "ســايبر 
الوطني  الوعي  بتعزيز  المجلس  جهود 
الســيبرانية  والمخاطر  بالتهديــدات 
وتمكين جيل جديد بأدوات مبتكرة في 

مواجهة مواجهة الجرائم السيبرانية.
دريلز"  مسابقة "ســايبر  أن  وأضاف 
تأتــي ضمن مجموعــة تمارين الدرع 
جزءاً  تشكل  والتي  السيبرانية  الواقية 
الشــاملة لمجلس  االســتراتيجية  من 
دولة  لحكومــة  الســيبراني  األمــن 
اإلمــارات والتــي يهدف مــن خالها 
لتأهيل الكــوادر الوطنية القادرة على 
السيبراني من خال بنية  حماية األمن 

تحتية آمنة ومحصنة.
والمؤتمر  المعــرض  أن  بالذكر  جدير 
"إنترسيك"  والسامة  لأمن  التجاري 
2023 شــهد مشــاركة أكثــر مــن 
1000 جهــة عارضة مــن 55 دولًة 
مختلفــة و حضــوراً مكثفــاً لخبراء 
حلــول األمــن الســيبراني والقــادة 
والدولييــن  واإلقليمييــن  المحلييــن 

والخاص  العام  القطاعين  وخبراء من 
والمستشــارين السيبرانيين باإلضافة 
الســيبراني  لخبــراء اقتصادات األمن 

والمشترين من الشركات.
خال  الســيبراني  األمن  مجلس  وقدم 
العرض  منصة  وعبر  المؤتمر  جلسات 
الخاصــة شــروحات موســعة حول 
المبــادرات الرائــدة والمبتكــرة التي 
الســيبراني  أطلقهــا في مجال األمن 
وحمايــة األصول الرقمية التي تترجم 
رؤية حكومة اإلمــارات للحفاظ على 
ســامة وأمــن الفضــاء الرقمي في 
الدولة مثل مبادرة النبض الســيبراني 
اإلماراتي والتي فازت مؤخراً بالترشح 
لمجتمع  العالمية  القمــة  جائزة  لنيل 

المعلومات 2023.

ال�سي�سي يبحث
الرئيس  إلــى  بيرنز  جانبــه، نقل  من 
المصري تحيات بايدن، وكذلك تأكيداته 
المصرية  العاقات  أهمية وقــوة  على 
خال  واشــنطن  تطلع  األمريكية، مع 
الفترة القادمة لتطوير عاقات التعاون 
مركز  تعتبر  مصر، التى  مع  والشراكة 
ثقل منطقة الشــرق األوسط ودعامة 
الرئيس  بقيادة  به  واالســتقرار  األمن 
المرحلة  هذه  في  الســيما  السيســي 
أزمــات دولية  التي تشــهد  الدقيقــة 

وإقليمية.
اللقاء  أن  الرســمي  المتحدث  وأوضح 
تعزيز  ســبل  حــول  التباحث  شــهد 
بين  واالســتخباراتي  األمني  التعاون 
البلدين، فضا عن تبادل وجهات النظر 
بشــأن المســتجدات المتعلقــة بعدد 

ذات  واالقليمية  الدوليــة  القضايا  من 
االهتمام المشترك.

الإمارات.. اإجراءات
اإلمارات،   2023 عاماً لاستدامة في 
جهود ومساعي الدولة في هذا الملف، 
تعزيز  فــي  التزامها  عــن  عبــر  كما 
العمــل الجماعي لمعالجــة التحديات 
طرح  خال  من  المشــتركة  المناخية 
المبادرات والبرامج ذات األثر اإلنساني 
الممتــد عالميــاً. واتخــذت اإلمارات 
مجموعة  الماضيــة  الســنوات  خال 
للتصدي  االســتباقية  اإلجــراءات  من 
لظاهــرة التغير المناخــي والتحديات 
تحدياتها  تحويل  في  ونجحت  البيئية، 
إلــى فرص تنموية مبتكــرة عبر عدد 
التي  واالســتراتيجيات  المبادرات  من 
ونهجها  المســتقبلية  رؤيتها  ترجمت 

االستباقي في هذا المجال.
- الحياد المناخي.

شــكل إعان دولة اإلمارات عن هدف 
بحلول 2050  المناخي  الحياد  تحقيق 
تتويجاً لجهودها ومسيرتها في العمل 
من أجل المناخ على المستويين المحلي 
والعالمي خال العقود الثاثة الماضية 
المتحدة  األمم  التفاقية  انضمامها  منذ 
المنــاخ في 1995،  لتغير  اإلطاريــة 
الوقت مجموعة  ذلــك  تبّنت منذ  حيث 
كبيرة من التشــريعات وطبقت العديد 
خفض  إلى  الهادفــة  اإلجــراءات  من 
المستدامة،  الحلول  وتقديم  االنبعاثات 
بما يتماشى مع أفضل الممارسات في 
فيها  الحيوية، بما  القطاعــات  جميع 

الطاقة والصناعة والزراعة.

ــ

2.4 مليار درهم ت�شرفات عقارات دبي  »عرو�س ال�سارقة للت�سوق« توا�سل فعالياتها 
في كافة مدن ومناطق الإمارة

غرف��ة تج��ارة دبي تطل��ق 4 مجموعات اأعم��ال جديدة 
لتنمية اقت�شاد الإمارة ودعم تنوعه

962.5 ملي��ون دره��م حج��م الت�شرف��ات 
العقارية في »الو�شطى وال�شرقية« باإمارة 

ال�شارقة خالل عام 2022
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دبيـ  )الوحدة(:

اأمّتت طريان الإمارات بنجاح اختبارا على الأر�ض 

طائراتها  اإحدى  على   »90 ئي  »جي  ملحرك 

البوينغ 300ER-777 با�ستخدام وقود م�ستدام 

.SAF بن�سبة 100 باملائة

اإىل  النتائج  الأر�سي وحتليل  الختبار  ويهدف 

اإظهار قدرة املحرك على العمل مبزيج خا�ض 

من وقود م�ستدام بن�سبة 100 باملائة من دون 

اأن هذا  اإىل تاأكيد  اأدائه بالإ�سافة  التاأثري على 

النوع من الوقود ي�سلح كبديل منا�سب لوقود 

الطائرات التقليدي ول يتطلب اأي تعديالت على 

اأنظمة الطائرات اأو اأي اإجراءات �سيانة وتعديل 

التي   »90 ئي  »جي  حمركات  على  خا�سة 

.300ER-777 ت�سغل طائرات البوينغ

الهند�سي  الإمارات  مركز  يف  الختبار  واأجري 

الوقود  ويقلل  الدويل.  دبي  مبطار  احلديث 

دورة  مدى  على  الكربون  انبعاثات  امل�ستدام 

حياة الوقود بن�سبة ت�سل اإىل 80 باملائة.

ومتهد نتائج الختبار الأر�سي الطريق اأمام اأول 

الأ�سبوع  هذا  الإمارات  لطريان  جتريبية  رحلة 

با�ستخدام وقود م�ستدام 100 باملائة يف حمرك 

واحد.

وت�سمن الختبار ت�سغيل حمرك واحد بالوقود 

�سلوك  لتحليل  تقليدي  بوقود  واآخر  امل�ستدام 

اأف�سل حتت كل نوع  واأداء نظام الوقود ب�سكل 

لكل  املحددة  املخرجات  ومقارنة  الوقود  من 

حمرك و�سمان الت�سغيل ال�سل�ض ملحرك الطائرة 

واأنظمة الوقود اأثناء الرحلة التجريبية املزمع 

اإجراوؤها.

وخ�سعت الطائرة قبل اإجراء الختبار الأر�سي 

للفحو�سات القيا�سية املعتادة. ثم بداأ بعد ذلك 

اختبار الت�سغيل الثابت بتفعيل وحدة الطاقة 

بالوقود   »500-331 »هانيويل  امل�ساعدة 

امل�ساعدة  الطاقة  وحدة  و�سعت  ثم  امل�ستدام. 

APU حتت احلمل الكامل من الوقود امل�ستدام 
لبدء ت�سغيل املحرك.

طاقته  بكامل  الأي�رس  املحرك  ت�سغيل  ومت 

�ست�ستخدم  التي  الإعدادات  نف�ض  با�ستخدام 

للرحلة التجريبية.

و«الإقالع«  التوقف  اإعدادات  ذلك  و�سمل 

الرحلة  تعريف  ملف  فرتات  يف  و«ال�سعود« 

الكاملة التي تعمل باأق�سى �رسعة وكثافة. ثم 

املالحة  اإعدادات  يف  املحركني  ت�سغيل  جرى 

اجلوية ملدة 15 دقيقة وبعد انتهاء املحاكاة 

ف�سل  على  وللمحافظة  املحركني  تربيد  مت 

وقود الختبار يف كل حمرك مت احتواء �سمامي 

التغذية املت�سالبة لف�سل خزانات الوقود طوال 

الختبار  اكتمال  وعند  الأر�سي.  الختبار  مدة 

الأر�سي جرى تنزيل بيانات املحرك للمراجعة 

واملقارنة والتحليل.

وكانت طريان الإمارات و«جي ئي اإيرو�سبي�ض« 

وبوينغ قد وقعت مذكرة تفاهم يف معر�ض دبي 

رحلة  لإجراء  برنامج  لتطوير   2021 للطريان 

جتريبية با�ستخدام وقود م�ستدام 100 باملائة 

-777 البوينغ  الإمارات  طائرات  اإحدى  على 

300ER العاملة مبحركات »جي ئي 90«.
ووا�سلت طريان الإمارات خالل عام 2022 العمل 

وبوينج  اإيرو�سبي�ض«  ئي  »جي  �رسكائها  مع 

و«هنيويل« وني�ست« و«فايرت اإنك« التابعة 

لـ«ماراثون برتوليوم كورب« على اختبار مزيج 

ال�رسكاء مزيجًا  امل�ستدام SAF. وطّور  الوقود 

الطائرات  وقود  اأداء  وخ�سائ�ض  موا�سفات  له 

الفني  التحليل  يف  وتعاونوا  ذاتها  التقليدي 

بالختبارات  املتعلقة  الت�سغيلية  واملتطلبات 

الأر�سية واأن�سطة الطريان التجريبية.

وبحوثا  بيانات  املبادرة  هذه  نتائج  و�ستوفر 

اإ�سافية حول مكونات مزيج الوقود ال�سطناعي 

املوا�سفات  �سبط  وتدعم  احليوي  والوقود 

ا�ستخدام  على  م�ستقباًل  واملوافقة  واملقايي�ض 

التجربة  باملائة وعقب  امل�ستدام 100  الوقود 

طريان  �ستوا�سل  واحد  حمرك  على  الناجحة 

م�سنعي  مع  املبادرات  هذه  تطوير  الإمارات 

هياكل الطائرات ومزودي وقود SAF من اأجل 

ا�ستخدام حمركات تعمل بهذا الوقود واعتمادها 

حاليا  موافقات  وهناك  التجاري  لال�ستخدام 

ل�ستخدام الوقود امل�ستدام يف اخللطات حتى 

50 باملائة مع وقود الطائرات التقليدي.

جهود  دعم  على  الإمارات  طريان  وداأبت 

ال�سناعة واحلكومات لت�سجيع تطوير �سناعة 

الوقود امل�ستدام وت�سارك بانتظام يف مبادرات 

النوع  هذا  ا�ستخدام  تو�سيع  يف  للم�ساهمة 

الإمارات  لطريان  رحلة  اأول  وتعود  الوقود.  من 

ا�ستخدمت وقودا م�ستداما اإىل عام 2017 بطائرة 

بوينج 300ER-777 انطلقت من مطار �سيكاغو 

اأوهري.

طائرة  اأول  ت�سلمت  قد  الإمارات  وكانت طريان 

A380 تعمل بوقود م�ستدام يف دي�سمرب 2020 

كما قامت بتحميل 32 طنا من هذا الوقود على 

العام  ذلك  يف  �ستوكهومل  من  رحالتها  اإحدى 

للوقود  �سويدافيا  حوافز  »برنامج  من  بدعم 

احليوي«.

0

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

الثالثاء 24 يناير  2023ـ  العـدد 15253 
12 متـابعــــــات

الأ�سهم الأوروبية ترتفع للجل�سة 

الثانية على التوالي

انتخاب اللجنة النوعية لمهن الإنتاج 

الزراعي بم�سروع الجنيد ال�سوداني

�سيولة الأ�سهم المحلية تناهز 1.3 

مليار درهم في م�ستهل الأ�سبوع

لندنـ  )وام(:

 ارتفعت موؤ�رسات الأ�سهم الأوروبية خالل 

تداولت يوم الثنني، لتوا�سل �سعودها للجل�سة 

الثانية على التوايل.

الإمارات،  بتوقيت  م�ساًء  ال�ساعة 01:39  وبحلول 

بن�سبة  الأوروبي   »600 »�ستوك�ض  موؤ�رس  �سعد 

0.2 يف املائة اأو ما يعادل 0.94 نقطة لي�سل عند 

م�ستوى 453.06 نقطة.

 0.29 بن�سبة   »50 �ستوك�ض  »يورو  موؤ�رس  وزاد 

يف املائة ما يعادل 12.01 نقطة ليبلغ م�ستوى 

4131.91 نقطة، ومنا موؤ�رس »كاك 40« الفرن�سي 

بنحو 8.91 نقطة اأو ما ن�سبته 0.12 يف املائة 

لي�سل اإىل 7004.17 نقطة.

 0.21 بن�سبة  الأملاين  »داك�ض«  موؤ�رس  وزاد 

اإىل  لي�سل  نقطة  يوازي 31.92  ما  اأو  املائة  يف 

»فوت�سي«  موؤ�رس  وارتفع  نقطة،   15063.07

يوازي  ما  اأو  املائة  يف   0.23 بنحو  الربيطاين 

17.74 نقطة ليبلغ م�ستوى 7788.52 نقطة.

مدينـ  )الوحدة(:

مت اإنتخاب الطيب عثمان املن�سور رئي�سًا للجنة 

النوعية ملزارعي م�رسوع �سكر اجلنيد وذلك يوم 

بولية  اجلنيد  �سكر  م�سنع  باإ�سرتاحة  الثنني 

اجلزيرة ،و�سهد اإجراءات تكوين اللجنة امل�ست�سار 

عامر ال�رسيف اأحمد م�سجل عام تنظيمات اأ�سحاب 

مهن الإنتاج الزراعي واحليواين واملهند�ض حممد 

عبد اهلل مدير عام م�سنع �سكر اجلنيد .

و�سدد م�سجل عام تنظيمات اأ�سحاب مهن الإنتاج 

�رسورة  على  ال�رسيف  عامر  واحليواين   الزراعي 

الأهداف  لتحقيق  الإنتاج  جمعيات  كل  تفعيل 

املن�سودة جتاه م�سلحة املزارع وزيادة الإنتاج ، 

بح�سب«�سونا« .

فيما اأ�ساد مدير م�سنع �سكر اجلنيد املهند�ض حممد 

عبداهلل باجلهود التي بذلت لإجناح قيام جمعيات 

الإنتاج الزراعي باجلنيد معربا عن امله ان يتم 

اإنتخاب اللجنة الفرعية ب�سال�سة وي�رس.

اأبوظبيـ  )وام(:

 ا�ستقطبت اأ�سواق الأ�سهم املحلية �سيولة ناهزت 

1.3 مليار درهم يف ختام تداولت يوم الثنني، مع 

تركيزها ب�سكل رئي�سي يف اأ�سهم العقار واملالية 

والبنوك. وتوزعت ال�سيولة بواقع 1.08 مليار درهم 

يف �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية و206.4 مليون 

 278.4 تداول  بعد  املايل،  دبي  �سوق  يف  درهم 

مليون �سهم عرب تنفيذ اأكرث من 14.7 األف �سفقة.

تاأ�سي�س مجل�س �سباب جمارك دبي لدعم تحقيق م�ستهدفات مئوية الإمارات
دبيـ  )الوحدة(:

دبي  جمارك  اأ�سبوع  اأعمال  انطلقت 

ال�ساد�ض بالإعالن عن تاأ�سي�ض »جمل�ض 

وفق  واملعتمد  دبي«  جمارك  �سباب 

لل�سباب  الحتادية  املوؤ�س�سة  معايري 

الكوادر  متكني  بهدف  دبي،  وجمارك 

ال�سابة يف الدائرة من ا�ست�رساف امل�ستقبل 

�سعادة  وحتقيق  التحديات  ومواجهة 

املجتمع، وتاأهيل مناذج وطنية جمركية 

واقت�سادية قادرة على قيادة امل�ستقبل، ما 

يدعم حتقيق م�ستهدفات مئوية الإمارات 

الدولة،  �سباب  يف  بال�ستثمار   2071

التي  واملعارف  باملهارات  وجتهيزهم 

املت�سارعة،  العاملية  املتغريات  تواكب 

حتى تكون دولة الإمارات اأف�سل دولة يف 

العامل. وتنظم جمارك دبي اأ�سبوع اجلمارك 

للعام ال�ساد�ض على التوايل خالل الفرتة 

مبنا�سبة  اجلاري  يناير   31 اإىل   23 من 

اليوم العاملي للجمارك والذي يوافق 26 

يناير من كل عام، وتقام فعاليات الأ�سبوع 

لهذا العام حتت �سعار »ابتكارات جمركية 

لأجيال واعدة« وتهدف اإىل توعية كافة 

فئات املجتمع بدور العمل اجلمركي يف 

حتقيق التنمية امل�ستدامة ودعم القت�ساد 

الوطني وحماية املجتمع، ومن املقرر اأن 

تنظم الدائرة 23 فعالية على مدار اأيام 

الأ�سبوع.

املدير  م�سبح  حمبوب  اأحمد  افتتح 

التنفيذي  الرئي�ض  دبي  جلمارك  العام 

واملنطقة  واجلمارك  املوانئ  ملوؤ�س�سة 

احلرة، فعاليات الأ�سبوع بح�سور ال�سيخ 

النعيمي رئي�ض دائرة  حممد بن عبداهلل 

واأحمد  عجمان،  يف  واجلمارك  امليناء 

عام  مدير  الفال�سي  لحج  بن  اهلل  عبد 

للهوية  الحتادية  الهيئة  يف  اجلمارك 

املنافذ،  واأمن  واجلمارك  واجلن�سية 

مدير  ال�رساح  عبدالرحمن  مري  وحممد 

املوانئ واجلمارك بهيئة ال�سارقة للموانئ 

واجلمارك واملناطق احلرة، ورا�سد �سيف 

حماد مدير عام جمارك الفجرية، وماجد 

الباراملبية  اللجنة  رئي�ض  الع�سيمي 

الباراملبية  اللجنة  ع�سو  الآ�سيوية، 

دبي  لنادي  التنفيذي  املدير  الدولية، 

لأ�سحاب الهمم.

وقال املدير العام جلمارك دبي: »خالل 

التوريد  �سال�سل  تاأثرت   2020 العام 

امل�سافرين  حركة  وكذلك  العاملية 

من  وبالرغم  كورونا،  جائحة  بتداعيات 

هذه الأزمة العاملية جنحت دولة الإمارات 

والتعايف  اآثارها  تخطي  من  وبامتياز 

ال�رسيع بف�سل روؤية وتوجيهات قيادتها 

الدولة  اأدت اجلمارك يف  الر�سيدة، حيث 

وا�ستمرارية  ت�سهيل  يف  رئي�سيًا  دوراً 

بالعتماد  وذلك  التوريد،  �سال�سل  تدفق 

التكنولوجيا  من  ال�سلبة  الأر�سية  على 

التي ا�ستثمرت فيها ل�سنوات، عرب حتويل 

غالبية العمليات واخلدمات اإىل الأنظمة 

ال�ساعة 7  التي تعمل على مدار  الذكية 

اأي تدخل ب�رسي،  دون  الأ�سبوع  اأيام يف 

املعامالت  اإجناز  من  العمالء  ميكن  ما 

التقيد  دون  مكان  اأي  من  اجلمركية 

املختلفة،  اجلمركية  للمراكز  باحل�سور 

ب�سكل مبا�رس يف دعم  اأ�سهم  الذي  الأمر 

اتفاقيات التجارة امل�سرتكة مع دول الهند 

واإ�رسائيل وتركيا واأندوني�سيا، ما انعك�ض 

على زيادة حجم جتارة الدولة لتتجاوز 

1.6 تريليون درهم خالل الأ�سهر الت�سعة 

الأوىل من العام املا�سي، و�سط توقعات 

بتجاوزها حاجز تريليوين درهم بنهاية 

عرب  امل�سافرين  اأعداد  قفز  كما   ،2022

مطارات الدولة، اإىل اأكرث من 101 مليون 

م�سافر بنهاية العام املا�سي«.

لتعزيز  جهودنا  »تهدف  قائاًل:  واأردف 

التقدم  مواكبة  اإىل  والبتكار  التطوير 

جاءت  وقد  الوطني،  لالقت�ساد  ال�رسيع 

التي   »D33« القت�سادية  دبي  اأجندة 

اأطلقها �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض 

اهلل،  رعاه  دبي،  حاكم  الوزراء  جمل�ض 

طموحة  اقت�سادية  م�ستهدفات  لتحدد 

لالإمارة، حيث تعد التجارة اخلارجية من 

اأبرز القطاعات القت�سادية التي �ستعمل 

الإمارة على تطويرها اإذ تهدف اأجندة دبي 

القت�سادية »D33« اإىل م�ساعفة جتارة 

جتارية  ممرات  واإ�سافة  اخلارجية  دبي 

لدبي مع 400 مدينة جديدة حول العامل، 

باأق�سى  العمل  جميعًا  منا  يتطلب  ما 

اأجل  من  اجلمركي  العمل  لتطوير  اجلهد 

القادم يف جتارة  النمو  تلبية متطلبات 

دبي«.

وقال اأحمد عبد اهلل بن لحج الفال�سي اإن 

قطاع اجلمارك يف دولة الإمارات العربية 

املتحدة ا�ستطاع حتقيق اإجنازات كبرية 

اجلمركي،  التطوير  م�سرية  يف  وم�سيئة 

مبا ي�سهم يف بناء امل�ستقبل على اأ�س�ض 

�سحيحة جت�سد توجهات القيادة، وتلبي 

قطاع  �سيد  حيث  املجتمع،  طموحات 

ال�سنوات  خالل  الدولة  يف  اجلمارك 

املا�سية، جتربة رائدة يف تطوير القطاع 

العمليات  اأ�سبحت  حيث  اجلمركي، 

 ،%100 بن�سبة  رقميًا  تدار  اجلمركية 

حتقيق  من  اجلمارك  اإدارات  ومتكنت 

التوظيف الأمثل للموارد الب�رسية واملالية، 

ورفع م�ستوى الكفاءة والإنتاجية، وابتكار 

لإدارة  الرائدة  والربامج  الذكية  الأنظمة 

وامل�ساريع  واملخاطر  التفتي�ض  عملية 

اأ�سهم يف بناء  واملن�سات اجلمركية، ما 

وتعزيز القدرات وحتقيق الريادة العاملية.

توجيه  اجلمارك  قطاع  ا�ستطاع  كما 

ال�رسبات الواحدة تلو الأخرى للمهربني، 

و�سبكات اجلرمية املنظمة بف�سل كفاءة 

الدويل  والتعاون  اجلمركية  الإدارات 

هذا  ويف  واخلربات،  املعارف  وتبادل 

العامة  الإدارة  اإح�سائيات  ت�سري  ال�سدد، 

للجمارك اإىل اأن اإجمايل عدد ال�سبطيات 

اجلمركية على م�ستوى الدولة خالل عام 

2022 بلغ نحو 19 األفًا و741 �سبطية، 

للمواد  �سبطية  و511  اآلف   6 منها 

املخدرة. ول �سك يف اأن هذه ال�سبطيات 

كان لها اأثرها البالغ يف احلفاظ على اأمن 

املجتمع، وحماية ا�ستقراره ومكت�سباته، 

وتعزيز النمو القت�سادي، ورفع م�ستوى 

لأفراد  ال�سعادة  وحتقيق  احلياة،  جودة 

املجتمع واملتعاملني.

بدور  الع�سيمي  ماجد  اأ�ساد  بدوره 

اجلمارك يف الإمارات وجهودها يف حماية 

املجتمع والقت�ساد عرب ت�سديها لكافة 

املواد املهربة واملمنوعة.

وخالل حفل الفتتاح اأعلنت جمارك دبي 

اخل�رساء«، حيث  مبادرة »اجلمارك  عن 

للعمل  منوذجًا  اخل�رساء  اجلمارك  متثل 

الدويل امل�سرتك ملنع الجّتار غري امل�رسوع 

باملواد ال�سارة بالبيئة، عن طريق بناء 

واملوظفني  اجلمركيني  املفت�سني  قدرات 

املعنيني باملراقبة، والرتخي�ض، والر�سد، 

اخلطرة،  والنفايات  املواد  يف  والتحكم 

املهددة  واحليوانية  النباتية  وال�ساللت 

بالنقرا�ض، وتعريفهم بالتفاقيات البيئية 

الدولية التي بنيت عليها املبادرة.

تكرمي  الفتتاح  حفل  خالل  مت  كما 

اأ�سحاب الهمم،  املوظفني املبتكرين من 

نظري جهودهم يف طرح الأفكار واحللول 

من خالل اأنظمة وقنوات الإبداع والبتكار، 

دبي  جلمارك  العام  املدير  ا�سطحب  ثم 

ال�سيوف يف جولة لواحة البتكار مبقر 

ابتكارات  ا�ستعرا�ض  مت  حيث  الدائرة، 

الدائرة املتميزة.

طيران الإمارات تختبر محركاً على الأر�س بوقود م�ستدام 100 %  

اجلزائرـ  )وكالت(:

قالت جمموعة اإيني الإيطالية للطاقة، الإثنني، 

اإن اجلزائر �ستزيد �سخ الغاز اإىل البالد لي�سل 

اإىل 28 مليار مرت مكعب بحلول العام 2024.

جاء ذلك، على ل�سان رئي�سها التنفيذي كالوديو 

دي�سكالت�سي، يف ت�رسيح لل�سحافة على هام�ض 

زيارة رئي�ض جمل�ض الوزراء الإيطايل جورجيا 

ميلوين اإىل اجلزائر.

“نقوم �سنويا بتحديث  واأو�سح دي�سكالت�سي: 

احرتامها  مت  والتي  عليها،  املتفق  الكميات 

 3 بـ  اإمدادنا  مت  اجلزائر..  طرف  من  بالكامل 

مليارات مرت مكعب اإ�سافية يف 2022 اإ�سافة لـ 

3 اأخرى يف 2023 واملزيد م�ستقبال”.

الإيطالية،  الطاقة  املجموعة  م�سوؤول  ووفق 

فاإن “اإمدادات اجلزائر كانت قبل قرابة �سنتني 

فقط، يف حدود 21 مليار مرت مكعب، و�ست�سل 

الكميات اإىل 28 مليار مرت مكعب يف 2024.. 

�سنتخطى هذه الكميات يف 2025”.

)حكومة   2022 يف  واإيطاليا  اجلزائر  ووقعت 

ماريو دراغي(، على عقود ل�سخ كميات اإ�سافية 

من الغاز ت�سل 9 مليارات مرت مكعب اإ�سافية 

روما  اإطار م�ساعي  املتو�سط، يف  املدى  على 

للتخل�ض من التبعية للغاز الرو�سي.

حتولت  الأوكرانية  الرو�سية  احلرب  وعقب 

اجلزائر اإىل اأول مورد للغاز الطبيعي اإىل اإيطاليا.

املحروقات  �رسكة  خالل  من  اجلزائر  وتزود 

احلكومية �سوناطراك، اإيطاليا بالغاز الطبيعي 

عرب خط اأنابيب “تران�سميد – اإنريكو ماتاي( 

الذي ي�سل اإيطاليا عرب البحر املتو�سط مرورا 

بتون�ض، وتبلغ طاقة نقله ال�سنوية 32 مليار 

مرت مكعب.

وم�ساء الأحد، و�سلت رئي�سة الوزراء الإيطالية، 

مهمة  اإطار  يف  اجلزائر  اإىل  ميلوين  جورجيا 

عمل ت�ستمر يومني، وهي الزيارة الأوىل لها اإىل 

اخلارج، منذ توليها املن�سب.

ومن املنتظر اأن تلتقي ميلوين الرئي�ض اجلزائري 

عبد املجيد تبون، بالق�رس الرئا�سي بالعا�سمة، 

يتوج بالتوقيع على عدة اتفاقيات يف جمال 

الطاقة وال�سناعة والتعاون الف�سائي.

الريا�سـ  )الوحدة(

بنهاية  ال�سعودية  الأ�سهم  ارتفعت 

التعامالت يوم الثنني مدفوعة ب�سعود 

اأ�سهم الطاقة والبنوك ب�سكل اأ�سا�سي، يف 

حني عززت تعامالت مزاد الإغالق من 

مكا�سب املوؤ�رس العام.

اأرامكو  اأ�سهم  ال�سوق  ارتفاع  وقاد 

ال�سعودية بعد ارتفاعه 1.7 يف املائة 

م�سجاًل مكا�سب للجل�سة اخلام�سة.

اأي�سًا �سعد �سهم م�رسف الراجحي 1 يف 

املائة، م�سجاًل اأعلى اإغالق منذ مطلع 

دي�سمرب املا�سي.

هبط �سهم اأكواباور 3.6 يف املائة اأكرب 

من  اأ�سابيع مما حد  �سبعة  وترية يف 

مكا�سب ال�سوق.

واأغلق املوؤ�رس العام بنهاية التعامالت 

مرتفعا 41 نقطة اأو ما يعادل 0.4 يف 

املائة عند م�ستوى 10766 نقطة، وهي 

الأعلى يف �سبعة اأ�سابيع، فيما بلغت 

�سيولة اجلل�سة بنهاية التعامالت نحو 

3.4 مليار ريال.

ال�سيولة عرب تداول 128 مليون  واأتت 

�سهم، وب�سفقات منفذة جتاوزت 271.2 

على  ال�سيولة  وتركزت  �سفقة،  األف 

اأرامكو ال�سعودية والبنك الأهلي وكذلك 

لوبريف.

اإىل ذلك، �سعدت اأ�سهم 91 �رسكة خالل 

»البحر  ت�سدرها  الثنني،  يوم  جل�سة 

باحلد  �سهمها  �سعود  بعد  الأحمر« 

الأعلى 10 يف املائة.

ومن بني الأ�سهم املرتفعة �سعد �سهم 

بعد  املائة،  يف   5.2 ال�رسق  اأنابيب 

اإعالن ال�رسكة عن توقيع عقدين بقيمة 

و�رسكة  نيوم  مع  ريال  مليون   569

بتورجت.

الريا�سـ  )الوحدة(:

العمراين  والتخطيط  الإ�سكان  وزير  اأو�سح 

اأن  ال�سعيلي  خلفان  الدكتور  ُعمان  ب�سلطنة 

 2040 الُعمانية  الروؤية  بربامج  امل�ستهدفات 

اململكة 2030 خا�سة  روؤية  ت�سابه مالحمها 

الهتمام مبحور  وذلك يف  الرئي�سة،  بالأ�س�ض 

واجلانب  واحلوكمة  واملجتمع  الإن�سان 

القت�سادي والبيئي.

حواية  جل�سة  يف  م�ساركته  خالل  ذلك  جاء 

بعنوان »دور الأمارات واملحافظات والوزارات 

العقاري« �سمن  القطاع  يف املواءمة لتمكني 

اأعمال الن�سخة الثانية ملنتدى م�ستقبل العقار، 

مبيًنا اأنه على مدار الـ 5 �سنوات التي �سبقت 

ال�سلطنة  لدى  كان   2040 عمان  روؤية  اإطالق 

اأن  مفيًدا  �سامل،  عمراين  اإ�سرتاتيجي  برنامج 

املحاور  من  جمموعة  در�ست  الإ�سرتاتيجية 

التنمية  اأهداف  ُيحقق  مبا  مكتمل  ب�سكل 

الأمم  معايري  بح�سب  العاملية  امل�ستدامة 

املتحدة يف هذا املجال.

خرجت  ال�سلطنة  اأن  ال�سعيلي  الدكتور  واأكد 

باإطار وطني وا�سح مل�ستهدفات الدولة للتنمية 

هناك  اأن  كما  قادمة،  �سنة  لـ20  العمرانية 

اإطارا اإقليميا وحتت�سن ما يقارب 11 حمافظة 

العمرانية  الإقليمية  الروؤية  اإطالق  ُوِجدت مع 

لكل حمافظة، وبالتايل اخلريطة ال�ستثمارية 

والتطوير وا�سح وكبري، و�سل ملرحلة معرفة 

م�ستهدفات النمو خا�سة باجلانب ال�سكاين.

القاهرةـ  )الوحدة(:

جمل�ض  رئي�ض  اجلواد  عبد  م�سطفى  اأكد 

املحا�سيل ال�سكرية يف وزارة الزراعة امل�رسية 

لرويرتز اأن م�رس ت�ستهدف اإنتاج حوايل ثالثة 

ماليني طن من ال�سكر هذا العام.

وقال اإن امل�ساحات املزروعة بالق�سب وبنجر 

ال�سكر هي نف�ض م�ساحات العام املا�سي ومل 

يحدث لها اأي تغيري، م�سرياً اإىل اأن من املحتمل 

زيادة الإنتاج هذا املو�سم مبقدار 50 األف طن 

عن العام املا�سي، واأرجع ذلك اإىل اأن الأحوال 

املناخية منا�سبة ملح�سول الق�سب هذا العام.

مجموعة اإيني: الجزائر تزود اإيطاليا بـ 28 مليار متر مكعب من 

الغاز بحلول 2024

»تا�سي« ي�سعد للجل�سة الثالثة وي�سجل اأعلى م�ستوى في 7 اأ�سابيع

وزير ُعماني: الروؤية الُعمانية 2040 ت�سابه روؤية ال�سعودية 2030

م�سر ت�ستهدف اإنتاج 3 ماليين طن من ال�سكر في المو�سم الحالي



دبي-وام:

 حتظى دولة الإمارات مبواقع بيئية فريدة 

ت�شمل جمموعة م���ن املحميات الطبيعية 

الغنية بتنوعه���ا البيولوجي وتكويناتها 

اجليولوجية املذهلة، وحيواناتها ونباتاتها 

الن���ادرة، اإ�شافة اإىل ال�شع���اب املرجانية 

الزاخرة بالكائن���ات البحرية الفريدة من 

نوعها، ما جعلها مبثاب���ة البو�شلة التي 

توجه خيارات ع�ش���اق املواقع ال�شياحية 

ح���ول العامل، مبا يف ذلك زوارها من داخل 

الدولة، ل �شيم���ا يف ظل الأجواء الربيعية 

التي يتميز بها �شت���اء الإمارات، والربامج 

والفعالي���ات ال�شتثنائي���ة التي ت�شهدها 

حملة اأجمل �شتاء يف العامل. 

وحتتل دولة الإم���ارات املرتبة الأوىل يف 

معيار »املحميات الطبيعية البحرية« يف 

»موؤ�رش ال�شتدام���ة البيئية«، وهو موؤ�رش 

عامل���ي يقي�س تقدم الدول يف هذا املجال، 

عالوة على النجاحات املهمة التي حققتها 

يف جم���ال املحافظة على الأنواع املهددة 

بالنقرا�س واإكثارها واإطالقها يف بيئاتها 

الطبيعي���ة، لرت�شخ الإم���ارات مكانتها يف 

جمال الهتم���ام باملحمي���ات الطبيعية 

وتنميته���ا، ودورها يف تعزي���ز ال�شياحة 

البيئية. 

ومتتد املحميات الطبيعي���ة يف الإمارات 

على م�شاحة تزي���د على 15.5 يف املائة 

من اإجمايل م�شاحة الدولة، لت�شكل اأحد اأهم 

املقا�شد للمالي���ني من الزائرين املحليني 

وال�شياح من خارج الدولة، على مدار العام 

وخ�شو�شًا خالل الن�شخة الثالثة من حملة 

»اأجمل �شت���اء يف الع���امل«، لال�شتمتاع 

باملناظر الطبيعية اخلالبة واحلياة الربية، 

وممار�شة العديد من الأن�شطة املمتعة.

-اأبوظبي.. وجهة رئي�سية

 ملحبي احلياة الفطرية

تزخر الإمارات مبحمي���ات طبيعية تتميز 

بتنوع بيولوجي كبري، ففي اإمارة اأبوظبي 

هناك العديد من املحمي���ات الربية وهي 

حمميات الوثب���ة، واملزم���وم »الغ�شا«، 

واحلب���ارى، واملها العربي، وق�رش ال�رشاب، 

والبدع���ة، والط���وي، وبدع ه���زاع، وبرقا 

ال�شقور، والرملة، وبو الدب�شة، والدلفاوية، 

وجبل حفيت.

وتعترب حممية الوثب���ة لالأرا�شي الرطبة 

م���ن اأ�شهر املحمي���ات الربي���ة يف اإمارة 

اأبوظب���ي، حيث تتيح لهواة مراقبة الطيور 

وحمبي احلياة الفطرية ال�شتمتاع بالتنوع 

البيولوجي مبا يف ذلك العديد من الأنواع 

امله���ددة بالنقرا����س، والتي جل���اأت اإىل 

هذا املكان لي�شب���ح موئاًل لها حتتمي به 

وتعتمد عليه لتغذيتها وتكاثرها.

وت�شته���ر ه���ذه املحمي���ة بوج���ود عدد 

كبري من طي���ور النحام الكب���ري املعروف 

حملي���ًا ب�«الفنتري«، وال���ذي يعرف اأي�شًا 

بالفالمنجو الكب���ري، حيث يعي�س يف هذه 

املحمية اآلف الطيور خالل ف�شلي اخلريف 

والربيع، وجمموعة وا�شعة من احليوانات 

املائية.

كما ت�شم اأبوظب���ي حمميات بحرية وهي 

وبوال�شياييف،  غنا�شة،  وراأ�س  ال�شعديات، 

والقرم ال�رشق���ي، واليا�ش���ات، اإ�شافة اإىل 

حممية مروح التي تعد اأول حممية حميط 

حي���وي يف الإمارات، وهي موطن لأكرث من 

60% من اأبقار البح���ر »الأطوم« يف مياه 

الدول���ة، كما اأنها موق���ع جيد ل�شتك�شاف 

الدلف���ني قارورية الأنف واحلدباء والطيور 

البحرية.

حمميات برية وبحرية فريدة يف دبي

- ويف اإم���ارة دبي توج���د حمميات برية 

فري���دة ت�شم���ل حممي���ات حت���ا، وجبل 

واملرموم  ال�شحراوية،  والوحو����س  نزوى، 

ال�شحراوي���ة، والغ���اف بن���زوى، ودب���ي 

ال�شحراوية، اإ�شافة اإىل حمميتني بحريتني 

هما حممية جبل علي الطبيعية، وحممية 

راأ�س اخلور للحياة الفطرية.

وت�شهد حممية راأ�س اخلور للحياة الفطرية 

يف دبي اإقباًل مميزاً من اجلمهور، خ�شو�شًا 

خالل فرتة ال�شتاء التي تتزامن مع مو�شم 

هج���رة الطي���ور بالعامل، حي���ث حتت�شن 

املحمية قراب���ة 450 نوعًا من احليوانات 

و47 نوعًا تقريبًا من النباتات.

وتعمل اأجواء املحمي���ة على اإثراء ف�شول 

حمبي ال�شتك�شاف كونها حتت�شن اأ�شلوبًا 

خمتلفًا وتنوعًا بيولوجيًا يجمع خمتلف 

اأنواع الطيور والكائنات احلية التي ت�شتمل 

عل���ى الق�رشيات والأ�شم���اك والالفقاريات 

والثدييات ال�شغرية.

- تنوع بيولوجي يف ال�سارقة

وتت�شم اإمارة ال�شارقة بالغنى يف تنوعها 

البيولوج���ي املميز، نتيجة لتنوع املوائل 

البحري���ة والربية واجلبلي���ة فيها، اإ�شافة 

اإىل الأرا�ش���ي الرطبة، حي���ث ت�شم الإمارة 

عدة حمميات برية منها حمميات الربدي، 

والظليم���ة، والفاية، وحزام غابات املنترث، 

ومليحة، ووا�شط الطبيعية، وجبل بحي�س، 

وم�شند، و�شن���وف، ووادي قرح���ة، ووادي 

احللو، اإىل جانب حمميتني بحريتني هما 

حممي���ة اأ�شجار الق���رم واحلفية، وحممية 

جزيرة �شري بونعري.

وت�شتهر حممية جزيرة �شري بونعري بتقدمي 

فر�شة اكت�شاف معامل فريدة على الياب�شة 

ويف البح���ر، وتعد م���الذاً اآمًنا ملجموعة 

متنوعة من الأنواع امله���ددة بالنقرا�س، 

مثل �شالح���ف منقار ال�شق���ر، وال�شالحف 

البحرية اخل�رشاء الن���ادرة التي تاأتي اإىل 

�شواطئ اجلزيرة لو�شع البي�س بني �شهري 

مار�س ويونيو من كل عام.

وبالن�شبة للغوا�شني، ت�ش���م مياه البحر 

ح���ول جزي���رة �شري بونعري اأك���رث من 76 

نوعًا من الأ�شماك املرجانية و40 نوعًا من 

ال�شعاب املرجانية.

ومن املثري لالهتمام، اكت�شاف وجود �شمك 

املعطف الأحمر يف اجلزيرة الذي مل ي�شبق 

اكت�شافه يف مياه اخلليج من قبل.

- طبيعة �ساحرة يف عجمان

ويف اإمارة عجمان تربز »حممية الزوراء« 

الت���ي �شهدت اإطالق الن�شخ���ة الثالثة من 

حملة »اأجمل �شت���اء يف العامل«، وتتميز 

املحمية بغابات �شجر القرم ذات الطبيعة 

ال�شاحرة على م�شاح���ة مليون مرت مربع 

وتقطنه���ا العديد م���ن الف�شائ���ل الربية 

والبحرية، وت�شّكل موطن���ا لأكرث من 100 

نوع من الطيور املحلية واملهاجرة، مبا يف 

ذل���ك طيور الفالمينجو الوردية التي ميكن 

م�شاهدتها على مدار ال�شنة بالإ�شافة اإىل 

مالك احلزين اأو البل�شون.

وتوفر هذه املحمية الطبيعية بيئة مثالية 

ملمار�ش���ة العدي���د من الأن�شط���ة املائية 

ال�شيقة مثل ريا�ش���ة التجديف بالقوارب 

ال�شغرية )الكاياك( بني اخللجان واملمرات 

ال�شيقة املحاطة باأ�شجار القرم.

كما تتاح الفر�شة لزوار املنطقة امل�شاهمة 

يف تفعي���ل احلملة الوطني���ة لزراعة 100 

مليون �شجرة قرم يف دولة الإمارات بحلول 

الع���ام 2030، حيث ميكن ل���زوار املنطقة 

امل�شاركة يف زيادة الرقعة اخل�رشاء بزراعة 

�شتالت �شجر القرم فيها.

- تكوينات جيولوجية 

مده�سة يف الفجرية

و�شم���ن �شل�شلة جبال حج���ر اخلالبة يف 

اإمارة الفجرية، تقع حممية وادي الوريعة 

الوطني���ة التي تتميز بجماله���ا ال�شاحر، 

وتزخر بتنوع بيولوج���ي فريد وتكوينات 

جيولوجي���ة مده�ش���ة، م���ن املنح���درات 

ال�شخرية  والت�شكيالت  والأنهار  ال�شخرية 

الرائع���ة. وت�شم املحمي���ة تنوعًا طبيعيًا 

مذهاًل ي�شم���ل مئات الأنواع من احليوانات 

والنبات���ات، وتوجد فيها زه���رة الأوركيد 

املحلي���ة، كم���ا اأنه���ا اأول حممية جبلية 

وهي موطن لثعلب بالندفورد والقط الربي 

العربي والقنفذ والو�شق وغريها.

واإىل جانب حممية وادي الوريعة الوطنية، 

ت�شم اإمارة الفجرية ع���دة حمميات منها 

العقة، و�شدنا، والبدية، وجزيرة الطيور.

-اأم القيوين.. مق�سد لع�ساق الهدوء

وتعترب جزي���رة ال�شيني���ة يف اأم القيوين 

حممية طبيعية ووجهة �شياحية منا�شبة 

لع�شاق الهدوء يف اأح�شان الطبيعة، اإذ تزخر 

باأنواع عديدة من الطيور كطيور الفالمينجو 

واحليوانات والنباتات الطبيعية والأ�شجار 

ومن اأ�شهرها اأ�شجار القرم املختلفة.

وت�ش���م البيئة التاريخية جلزيرة ال�شينية 

عدداً من اأهم املواق���ع الأثرية وال�شياحية 

يف الإمارة، وموؤخ���ًرا مت الإعالن عن الدير 

امل�شحي والكني�شة بجزيرة ال�شينية والتي 

تعد مبثابة �شجل حي ملختلف املجتمعات 

املتع���ددة الثقاف���ات الت���ي ا�شتقرت يف 

اجلزيرة على مدى القرون املا�شية.

-راأ�س اخليمة.. موئل

 النحام ون�سر ال�سمك

وتعد حممية خ���ور املزاحم���ي البحرية 

يف اإمارة راأ�س اخليم���ة موئاًل للعديد من 

الأنواع ذات الأهمية البيئية العالية منها 

طائر النحام »الفالمينجو«، ون�رش ال�شمك، 

بجانب كون املحمية من مناطق تع�شي�س 

وتغذي���ة ال�شالح���ف اخل����رشاء املهددة. 

ومتتاز حممية خور املزاحمي باأنها بيئة 

حا�شنة للعديد من الأ�شماك التجارية التي 

حتتمي يف بيئة املحمي���ة، قبل اأن تنتقل 

اإىل املخزون ال�شمكي، و�شاعد اإطالق خور 

املزاحمي كمحمية طبيعية، على ا�شتكمال 

م�رشوع ترقيم ال�شالحف اخل�رشاء املهددة 

بالنقرا�س.
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 اإلغاء اعالن �سابق

اإعالن ت�سفية �سركة

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة بوابة التسامح لألستشارات والتدريب 

رخصة رقم : CN- 2828951 قد تقدموا إلينا بطلب : 

 BAWAB ALTASAMUH CONSULTANCY   / من  تجاري  إسم  تعديل   

 BAWABT إىل  والتدريب  لألستشارات  التسامح  بوابة   -  AND TRAINING

- معهد   ALTASAMUH FOR LANGUAGES & TRAINING INSTITUTE

بوابة التسامح للغات والتدريب 

تعديل نشاط/ إضافة معهد تعليم اللغات )8549031( 

تعديل نشاط/ إضافة التدريب عىل االعامل والنظم االدارية )8549013( 

تعديل نشاط/ حذف املراكز واملعاهد التدريبية )30038( 

تعديل نشاط/ حذف االستشارات ومراكز األبحاث والتطوير )30002( 

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

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

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:   كوكر االمارات لسخانات املياه ذ.م.م 

 عنوان الرشكة: ط9 م 14 وحدة املالك السيدة/ سمو الشيخة / فاطمة 

بنت مبارك ، C2  جزيرة ابوظبي، البطني، شارع بينونة، غرب 35 - 

  CN-1923025 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/  القمة- محاسبون قانونيون،  كمصفي قانوين للرشكة 

بتاريخ  6-1-2023  وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :    2350001417    

 تاريخ التعديل:   2023-1-23 

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

خالل مدة 30 يوماً من تاريخ نرش هذا االعالن.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة : نوتا للعقارات ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 3878287 قد تقدموا إلينا بطلب :

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ عمر عبد الرحمن رباح من رشيك إىل مدير

تعديل نسب الرشكاء/ عمر عبد الرحمن رباح من %49 إىل 0% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ عمر عبدالرحمن رباح من رشيك إىل مالك

 تعديل نسب الرشكاء/ عمر عبد الرحمن رباح من %49 إىل 100%

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عيىس حسن احمد حسن آل عىل 

تعديل رأس املال/ من NULL إىل 100000 

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

إىل  ذ.م.م  للعقارات  نوتا   -  NOTA PROPERTIES LLC من  تجاري  إسم  تعديل 

للعقارات  نوتا   -  NOTA PROPERTIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

- رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

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

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

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

 نوع الرشكة: رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

االسم التجاري :   كويك اكشن لتنظيم الحسابات- رشكة الشخص الواحد 

ذ.م.م  

 عنوان الرشكة: تاجر أبوظبي 

   CN-4344870 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/ مكتب الرشق االوسط لتدقيق الحسابات، كمصفي 

قانوين للرشكة بتاريخ 12-1-2023  وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :     2305001538

 تاريخ التعديل:   2023-1-23 

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

خالل مدة 30 يوماً من تاريخ نرش هذا االعالن.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة : محالت املنصور التجارية 

- رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

رخصة رقم : CN- 1017226 قد تقدموا إلينا بطلب : 

 AL-MANSOUR COMMERCIAL   / من  تجاري  إسم  تعديل 

STORES - SOLE PROPRIETORSHIP L.LC - محالت املنصور 

 AL MANSOUR HERBS التجارية - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  إىل

 -  NUTS AND SPICES - SOLE PROPRIETORSHIPL.L.C

املنصور لالعشاب واملكرسات والبهارات - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

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

فإن  وإال  اإلعللالن  هذا  نرش  تاريخ  من  واحللد   يوم  خالل  االقتصادية 

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

السلللادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    

املصنع الوطني الخليجي لالخشاب

رخصة رقم : IN -  1001281 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 

مراجعة  دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من 

تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 

عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 
االسم التجاري:  او يك كاي لتجارة االسامك ذ.م.م  

، مبنى السيد سامل  الرابع عرش  الهري، 14 -  الهري، رملة   عنوان الرشكة: 
حمودة باروت واخرين 

  CN-2809671 :رقم القيد يف السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة
الحسابات،  لتدقيق  ماهر  عبداملنعم  السادة/ مكتب محمد  تعيني   -  2
كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ  7-1-2023  وذلك بناًء عىل قرار محرض 
     : بالرقم  العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  الجمعية 

2022-1-351526
 تاريخ التعديل:   2023-1-23 

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

 تعلن  دائرة التنمية االقتصادية بأن السلللادة/ الديار العاملية 
ألعامل تركيب الحجر  

رخصة رقم : CN -  1189568 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة محمد حمد محمد سعيد 

الجنيبي 100%    
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف حمد محمد سعيد الجنيبي 
مراجعة   اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق  من  كل  فعىل 
تاريخ  من  يوماً  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

بخصللوص  االقتصادية  التنمية  دائللرة  تعلن     
التجاري   باالسم   CN  -  1152098 رقم  الرخصللة 
ليامر للمقاوالت العامة بإلغاء طلب تعديل الرخصة 

وإعادة الوضع كام كان عليه سابقا.  
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 املذكورة. 
CN - 1152098  /الرقم : د ت/ ش ت

CA -  4745976 : رقم الخطاب

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 
االسم التجاري:   الربق لالستثامر يف املرافق والطاقة ذ.م.م 

 عنوان الرشكة: جزيرة املارية، برج السلع، مربعه الصوة، الطابق 15 - 
مكتب رقم 1501 وحدة املالك رشكة الصوة سكوير للعقارات

  CN-1951562 :رقم القيد يف السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة
فرع   - قانونيون  محاسبون  ورشكاه  عباس  اسعد  السادة/  تعيني   -  2
أبوظبي،  كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ  6-1-2023 وذلك بناًء عىل قرار 
محرض الجمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم 

2305002786     :
 تاريخ التعديل:    2023-1-23

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

 اسم الرشكة :  سيرت انرتناشيونال ش. ذ.م.م
العنوان :   مكتب  رقم 18 - 1501 ملك انيل شانديراين، الخليج التجاري 

الشكل القانوين : رشكة ذات مسؤولية محدودة الشخص الواحد ذ.م.م
رقم القيد بالسجل التجاري 1585807   رقم الرخصة  810967       

السجل  التأشري يف  تم  قد  بأنه  والسياحة يف ديب  االقتصاد  دائرة  تعلن  تعلن   مبوجب هذا 
اس  ايه  ايه  افينياكس    : املصفي  وبتعيني  أعاله   املذكورة  الرشكة  بانحالل  لديها  التجاري 

اوديتورز  للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :16-1-2023 تاريخ تصديق القرار: 2023-1-16   

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم 106 ملك افينياكس جروب ليمتد، الخليج التجاري، هاتف   : 5578358 - 04 فاكس   
: 5578358 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من 

تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم الرشكة :  جرين سوليوشنز للتجارة ش. ذ.م.م
العنوان :   مكتب رقم R-03 ملك حميد سلطان حميد بن مويزه ، املرر، ديرة،  

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1634053   رقم الرخصة  1001098      

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

الحسابات للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :3-1-2023 تاريخ تصديق القرار:   2023-1-3

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم 1 - 2903 ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان، املركز التجاري االول 
واألوراق  املستندات  كافة  معه  مصطحباً   -04  2955598 فاكس:   -04  2955582  : هاتف 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

اسم املصفي: افينياكس ايه ايه اس اوديتورز   

العنوان :مكتب رقم 106 ملك افينياكس جروب ليمتد، الخليج التجاري

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

التجاري لديها لتصفية رشكة/   سيرت انرتناشيونال   ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاله 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :16-1-2023 تاريخ تصديق القرار: 2023-1-16   

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

كافة  معه  مصطحباً   04  5578358  : فاكس     04  -  5578358  : هاتف    أعاله   العنوان 

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

اسم املصفي: ايه & ام االنصاري لتدقيق الحسابات  
العنوان :مكتب رقم 1 - 2903 ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان، املركز 

التجاري االول  

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

للتجارة ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور  التجاري لديها لتصفية رشكة/ جرين سوليوشنز 

أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :3-1-2023 تاريخ تصديق القرار:   2023-1-3

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

العنوان أعاله هاتف 2955582 04 فاكس: 2955598  04 مصطحباً معه كافة املستندات 

واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 
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 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة : مؤسسة الحرث العامل الفايربجالس 

رخصة رقم : CN- 1107831 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة هرييش جانيش جانيشان كونهريامان ناير )50%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة جانيشان كونهي رامان )50%( 

تعديل مدير/ إضافة جانيشان كونهي رامان 

تعديل وكيل خدمات/ حذف عيل حمد سامل سيف الراشدي 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف جانيشان كونهي رامان 

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

تعديل إسم تجاري من AL HARTH FIBER GLASS WORKS EST - مؤسسة 

 - AL HARTH FIBER  GLASS WORKS L.L.C الحرث العامل الفايربجالس إىل

الحرث العامل الفايرب جالس 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. 

الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن  
مؤسسة الخليج للنقل الربي العام 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1107471  : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن  دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  زيرو 
تن كافيه

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  3696677   : 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  
الزمردة ستون للحجر والديكور

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   4341355: 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 : سامء الخليج مليزان السيارات 

رخصة رقم : CN- 2711165 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل مدير/ إضافة عدنان صبحي دريزي

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة عدنان صبحي دريزي )100%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف ليىل اسامعيل ابراهيم اسامعيل ال عيل

 تعديل رأس املال/ من NuLL إىل 50000 

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

تعديل إسم تجاري من/ SAMAA ALKHALEEJ VEHICLE BALANCE - سامء 

 SAMAA ALKHALEEJ VEHICLE BALANCE - إىل  السيارات  مليزان  الخليج 

SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C - سامء الخليج مليزان السيارات - 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 الســـادة/  سوبر 
مون لتجارة املواد الغذائية

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1124282  : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن  دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  وافل 
اوف وندر كافيه

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   4373132: 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  
الوقت العاملي للساعات

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  4298270   : 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 : فيكس برو للمقاوالت وصيانة املباين ذ.م.م 
رخصة رقم : CN- 2235633 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حسني جعفر عبدالعزيز باقر العبيدىل من رشيك إىل مالك 
تعديل نسب الرشكاء/ حسني جعفر عبدالعزيز باقر العبيدىل من %51 إىل 100% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حسني جعفر عبد العزيز باقر العبيدىل من رشيك إىل مدير 
تعديل نسب الرشكاء/ حسني جعفر عبدالعزيز باقر العبيدىل من %51 إىل 0% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عبدالرحمن نجيب قزاز 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف نائله سليامن 

تعديل شكل قانوين/ من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
 FIXPRO CONTRACTING AND BuILDING من/  تجاري  إسم  تعديل 
إىل  ذ.م.م  املباين   وصيانة  للمقاوالت  برو  فيكس   -  MAINTENANCE L.L.C
 FIXPRO CONTRACTING AND BuILDING MAINTENANCE - SOLE
رشكة   - املباين  والصيانة  للمقاوالت  برو  فيكس   -   PROPRIETORSHIP L.L.C

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 كافيه ايام العمر ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 2777998 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة يارس ابراهيم فريد مصطفى )%100( تعديل مدير/ 

إضافة يارس ابراهيم فريد مصطفى 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف هادي سليامن خويل

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف صالح محمد ثامر مجينني املنصوري 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف سمري حنا 

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

 تعديل إسم تجاري من /  AYAAM ALOMOR CAFE LLC. - كافيه ايام العمر 

 - AYAAM ALOMOR CAFE - SOLE  PROPRIETORSHIP L.L.C ذ.م.م إىل

كافيه ايام العمر - 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. 

 - السيارات  لتجارة قطع غيار  : ترو واليو  السادة  بأن/  االقتصادية  التنمية  تعلن دائرة 
رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

رخصة رقم : CN- 4611543 قد تقدموا إلينا بطلب : 
تعديل مدير/ إضافة راشد محمد رشيف باراميل ارايا بوراث 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ راشد محمد رشيف باراميل ارايا بوراث من مالك إىل رشيك 
تعديل نسب الرشكاء/ راشد محمد رشيف باراميل ارايا بوراث من %100 إىل 50% 

مواليل  موالىل  افيكوىت  ثار  اوندا  ناالراكيتيل  ساجد  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 
بوتيا بورايل )50%(

 تعديل رأس املال/ من 100000 إىل 50000
تعديل شكل قانوين/ من رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة 
 TRuE VALuE AuTO SPARE PARTS TRADING - / تعديل إسم تجاري من 
SOLE PROPRIETORSHIP LLC . - ترو واليو لتجارة قطع غيار السيارات - رشكة 
 TRuE VALuE AuTO SPARE PARTS TRADING الشخص الواحد ذ.م.م  إىل

L.L.C. - ترو واليو لتجار  قطع غيار السيارات ذ.م.م 
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل 
ثالثون يوما  من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو 

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

تعلن  دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ اراب 

بورينج لالساسات

رخصة رقم : CN - 4518515 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 

مراجعة  دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من 

تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 

عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن  دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ املها 
لتدريب املوارد البرشية واالستشارات التطويرية 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1041740  : 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.

الجيمي ألعامل  ابراج   : السادة  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    

البالسرت 

رخصة رقم : CN- 1691409 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل رأس املال/ من NuLL إىل 50000 

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

 ALJIMI TOWERS PLASTER WORKS  / تعديل اسم تجاري من

 AL JIMI TOWERS PLASTER ابراج الجيمي ألعامل البالسرت إىل -

الجيمي  ابراج   -  WORKS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

ألعامل البالسرت - 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. 

الشخص  رشكة   - التجارية  العربة  رشكة   : السادة  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

الواحد ذ.م.م  

رخصة رقم : CN- 1111524 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل مدير/ إضافة توىن اجوستني انديباليل او غستني جوزيف 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة توين اجوستني انديباليل او غستني جوزيف )50%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة انديباليل اوغستني جوزيف )50%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف انديباليل اوغستني جوزيف 

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

 AL ABRAH TRADING COMPANY - SOLE  / من  تجاري  إسم  تعديل 

PROPRIETORSHIP L.L.C - رشكة العربة التجارية - رشكة 

الشخص الواحد ذ.م.م  إىل AL ABRAH TRADING COMPANY L.L.C - رشكة 

العربة التجارية 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 : بيلد ريت العامل البالسرت 

رخصة رقم : CN- 3877797 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل مدير/ إضافة محمد ليتون محمد باتري مياه 

تعديل وكيل خدمات/ حذف هيثم صالح هيثم الهميمي الحرضمي

 تعديل رأس املال/ من NuLL إىل 50000 

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

تعديل إسم تجاري من /  BuILD RITE PLASTERING WORKS - بيلد ريت 

 BuILD RITE BuILDING CONTRACTING - SOLE إىل  البالسرت  العامل 

الواحد  الشخص  - رشكة  البناء  مقاوالت  ريت  بيلد   -  PROPRIETORSHIP L.L.C

ذ.م.م  

تعديل نشاط/ إضافة مقاوالت مشاريع املباين بانواعها )4100002( 

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.

فن  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  
بلكس لتجارة االلعاب

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1164477  : 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  
الجموح لتفصيل املالبس النسائية 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1186814  : 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  
سامرت ستور 71 للوساطة التجارية

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   4393710  : 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.



لندن  )د ب �أ(-

 ك�ص���ف ق�رص باكنجهام ع���ن تفا�صيل جديدة 

ب�صاأن الفعالي���ات التي �صتقام خالل االحتفال 

بتتويج ت�صارلز الثالث ملكا لربيطانيا يف اأيار/

مايو املقبل، والتي �صتتنوع ما بني الظهور يف 

�رصفة الق�رص امللكي، وحفل مو�صيقي ي�صم عددا 

من النجوم العامليني، باال�صافة اإىل يوم للعمل 

التطوعي.

واأفادت وكالة اأنباء »بي اإيه ميديا« الربيطانية 

باأن مرا�ص���م التتويج �صتت���م يف عطلة نهاية 

اال�صب���وع، و�صتكون حتديدا خ���الل الفرتة من 

ال�صبت املوافق ال�صاد�س من اأيار/مايو، وحتى 

االثنني املوافق الثامن من ال�صهر نف�صه.

و�ص���وف يتم تتويج امللك وامللكة يف »كني�صة 

وي�صتمن�صرت« �صباح يوم ال�صبت، بقيادة رئي�س 

اأ�صاقفة كانرتبري. وبح�ص���ب ق�رص باكنجهام، 

ف�صيكون هناك »قدا�س مهيب، اإىل جانب احتفال 

ومهرجان«.

و�ص���وف يعك����س القدا����س »دور امللك احلايل 

وتطلعه اإىل امل�صتقبل، بينما يكون را�صخ اجلذور 

و�صديد االلتزام بالتقاليد واملباهج اال�صيلة«.

و�صي�صل كل م���ن ت�صارلز وكاميال اإىل الكني�صة 

يف موكب �صينطلق من ق�رص باكنجهام، ُيعرف 

با�صم »موكب امللك«، ثم �صيعودان بعد القدا�س 

اإىل الق�رص يف موكب احتفايل اأكرب ُيعرف با�صم 

»موكب التتويج«، حيث �صين�صم اإليهما اأع�صاء 

اآخرون من العائلة املالكة.

ويف الق����رص، �صين�ص���م اإىل ت�صارل���ز وكاميال 

اأفراد من العائلة بال�رصفة الختتام الفعاليات 

االحتفالية لليوم.

ومل يحدد الق�رص امللكي اأف���راد العائلة الذين 

�ص���وف يظهرون يف »موك���ب التتويج« اأو يف 

ال�رصفة، بح�صب ما اأوردته وكالة اأنباء »بي اإيه 

ميديا«.

ثم �صي�صه���د ي���وم االأحد م�صارك���ة جمموعة 

م���ن »رم���وز املو�صيقى العاملي���ني والنجوم 

املعا�رصون«، الذين �ص���وف ينزلون اإىل قلعة 

وند�صور حل�صور حفل التتويج الذي �صيتم بثه 

على الهواء مبا����رصة على �صبكة هيئة االإذاعة 

الربيطانية )بي بي �صي(.

و�صيتم اختيار عدة اآالف من االأ�صخا�س للح�صول 

على اثنني من التذاكر املجانية، من خالل اقرتاع 

وطني تقيمه هيئة االذاعة الربيطانية.

و�صيك���ون م���ن ب���ني احل�ص���ور جمموعة من 

املتطوعني التابعني جلمعيات خريية خا�صة 

بامللك وامللكة.

واأعلن ق�رص باكنجه���ام اأن العر�س �صيت�صمن 

اأورك�صرتا من الطراز العاملي �صتقدم مقطوعات 

مو�صيقية مف�صلة بح�صور »بع�س اأكرب الفنانني 

يف العامل، اإىل جانب فنانني من عامل الرق�س«.

و�صيت���م تعزي���ز العرو�س من خ���الل االإخراج 

والتنظي���م امل�رصحي، باال�صاف���ة اإىل موؤثرات 

موج���ودة يف احلديقة ال�رصقي���ة للقلعة، كما 

�صتت�صم���ن جمموعة خمت���ارة م���ن ت�صل�صل 

الكلمات املنطوقة التي �صيقدمها جنوم امل�رصح 

وال�صا�صة.

كما �صتظه���ر جوقة التتوي���ج، وهي جمموعة 

متنوع���ة �صيتم تكوينها من جوقات جمتمعية 

ذات اهتمام بالغ يف البالد ومغنني من الهواة 

من جميع اأنحاء اململكة املتحدة، مثل جوقات 

خا�صة بالالجئني، وجوقات من هيئة ال�صحة 

الوطنية الربيطاني���ة، وجمموعات غنائية من 

جمتمع املثليات واملثلي���ني ومزدوجي امليل 

اجلن�صي واملتحولني جن�صيا )اإل جي بي تي(، 

وجوقات غنائية من ال�صم.

و�ص���وف يروي فيلم وثائق���ي جديد، ي�صتك�صف 

ت�صكيل جوقة التتويج، ق�ص�صا لال�صخا�س الذين 

ميثلون الوجوه واالأ�صوات العديدة يف البالد.

و�صتظهر جوقة التتوي���ج اإىل جانب »اجلوقة 

االفرتا�صي���ة«، املكونة م���ن مغنني من جميع 

اأنح���اء الكومنولث الربيط���اين، لتقدمي عر�س 

خا�س ليال.

وق���ال الق����رص اإنه م���ن املتوقع اإقام���ة اآالف 

الفعاليات يف ال�ص���وارع واحلدائق واملتنزهات 

العامة، يف كل ركن من اأركان اململكة املتحدة.

وقد مت تخ�صي�س يوم االإثنني، وهو يوم العطلة 

امل�رصفية، للعمل التطوع���ي، ومت و�صفه باأنه 

�صيكون »يوم امل�صاعدة الكبرية«.

وقال الق�رصاإنه تكرميا للخدمة العامة اخلا�صة 

باملل���ك، فاإن امل�صاعدة الكبرية »�صوف ت�صجع 

اأفراد ال�صعب على حماول���ة التطوع باأنف�صهم 

واالن�صمام اإىل العمل الذي يتم القيام به لدعم 

مناطقهم املحلية«.

جدي���ر بالذكر اأن الهدف من اليوم هو ا�صتخدام 

التط���وع للجمع بني املجتمع���ات وعمل اإرث 

تطوعي دائم من خالل عطل���ة نهاية االأ�صبوع 

اخلا�صة مبرا�صم تتويج امللك.

م���ن ناحية اأخرى، قالت وزارة ال�صوؤون الرقمية 

والثقافة واالإعالم والريا�صة، اإنه من املتوقع اأن 

يزور ع�رصات االآالف من االأ�صخا�س لندن لتجربة 

ح�صور مرا�صم التتويج.

وم���ن جانبها، قال���ت وزيرة الثقاف���ة، مي�صيل 

دوني���الن، اإن التتويج يع���د »عالمة فارقة يف 

تاريخ اململكة املتحدة والكومنولث«، م�صيفة 

اأن عطلة نهاية االأ�صبوع التي �صتت�صمن مرا�صم 

التتويج �صتجمع االف���راد �صويا مًعا لالحتفال 

»مبزي���ج م���ن التقالي���د واحلداث���ة والثقافة 

واملجتمع الذي يجعل بالدنا عظيمة ».

مو�سكو -وكاالت 

اكت�صف عامل االأحياء اجلزيئية الرو�صي مك�صيم 

نيكيتني االآلي���ة االأ�صا�صية لتخزين املعلومات 

يف احلم����س النووي )DNA( واحلم�س النووي 

. )RNA( الريبي

 وهذا باالإ�صافة اإىل االآلية املرتبطة بالتحكم يف 

ن�صاط اجلينات. ومل يكن يتوقع العلماء �صابقا 

وجودها. اأعلنت ذلك اخلدمة ال�صحافية جلامعة 

»�صرييو�س« الرو�صي���ة ، نقال عن مقال ن�رصته 

.Nature Chemistry جملة

وقال مك�صيم نيكيتني، رئي�س الق�صم يف جامعة 

�صرييو�س: »لقد لفتُت االنتباه اإىل خا�صية غري 

عادية للحم�س النووي، ظلت ملدة 70 عاما غري 

ملحوظة من قبل اأي اأحد يف ظل جمال احللزون 

املزدوج. وات�صح اأن هناك بالن�صبة الأي حم�س 

نووي اأحادي ال�صل�صلة جمموعة كبرية ومتنوعة 

من اجلزيئات االأحادية ال�صل�صلة التي لديها قوة 

تقارب حمددة �صلفا. وي�صمح التعامل بني تلك 

اجلزيئات 

لفرتة طويل���ة، كان علماء االأحياء يفرت�صون اأن 

م�صتوى ن�ص���اط اجلني يعتمد فقط على بنيته. 

وقد ات�صح للعلماء يف القرن املا�صي، اأن االأمر 

لي�س كذلك. فهناك الكث���ري من العوامل االأخرى 

التي توؤثر على عمل اجلينات، مبا يف ذلك كيفية 

»تكد�س« احلم�س الن���ووي داخل نواة اخللية، 

وكيفية قراءة االآليات اخللوية االنتقائية جلزء 

اجلين���وم الذي يوجد فيه هذا اجلني اأو ذاك، وما 

هي اخليوط الق�صرية للحم����س النوي الريبي 

التي ميكن اأن تتفاعل بن�صخها العاملة وجزيئات 

احلم�س النووي الريبي االأ�صا�صي.

ي�صمح عدد كبري من هذه االآليات جل�صم االإن�صان 

وغ���ريه من الكائن���ات احلية االأخ���رى ب�صبط 

م�صتوى ن�صاط اجلينات املختلفة عند التكيف 

مع الظروف البيئية املتغرية. وغالبا ما توؤدي 

اال�صطراب���ات يف هذه العملي���ة التي ي�صميها 

علماء االأحياء »التعبري اجليني« اإىل االإ�صابة 

بال�رصطان وعدد من االأمرا�س االأخرى.

ومع ذلك فاإن نيكيتني اكت�صف اآثارا لوجود اآلية 

اأخرى غ���ري معروفة �صابقا للتحكم يف التعبري 

اجليني. وهي مبنية عل���ى اأ�صا�س اآلية تخزين 

املعلوم���ات التي اكت�صفها يف احلم�س النووي، 

والت���ي ترتبط مبدى ت�صاب���ه ال�صال�صل الفردية 

املختلفة للنيوكليوتي���دات بع�صها مع بع�س 

ومدى ترابطها ملدة طويلة.

ولفت نيكيتني االنتباه اإىل اأن التفاعل بني �صال�صل  

احلم�س النووي و�صال�صل احلم�س النووي الريبي 

الق�صرية املت�صابهة ميكن اأن يحدث غالبا داخل 

اخلالي���ا احلية. ومن املحتم���ل اأن يوؤثر تكوين 

روابط �صعيفة وموؤقتة ب���ني خيوط مت�صابهة 

من النيوكليوتيدات على نقل املعلومات داخل 

اخلاليا، ف�ص���ال عن التاأثري على م�صتوى ن�صاط 

عدد كب���ري من اجلينات التي �صتتفاعل اأ�صولها 

اأو ن�صخها مع مثل ه���ذه اخليوط من DNA و

RNA. بناء على هذه الفكرة، قام عامل االأحياء 
الرو�صي بح�صاب كيفية ت�رصف جزيئات احلم�س 

النووي الق�صرية املت�صابهة املكونة من ع�رصة 

احل�صابات  واأظهرت  نيوكليوتيدات ع�صوائي���ة. 

اأن���ه ميكن ا�صتخ���دام التفاعالت ب���ني �صال�صل 

النيوكليوتيدات هذه لنقل املعلومات التع�صفية 

وت�صفري الدوائر املنطقية املعّق���دة التي ُتدرك 

البيانات اخلارجية وتعاجلها.

 بروك�سل  )د ب �أ( –

 حث���ت وزيرة اخلارجي���ة االأملانية 

اأنالين���ا بايرب���وك جم���ددا االحتاد 

االأوروبي الي���وم االإثنني، على و�صع 

احلر����س الثوري االإ�صالم���ي االإيراين 

عل���ى قائم���ة االحت���اد اخلا�ص���ة 

باالإرهاب .

وقال���ت بايرب���وك قب���ل اجتم���اع 

ل���وزراء خارجية االحت���اد االأوروبي 

يف بروك�صل اإن ا�صتم���رار »االأعمال 

الوح�صية« يف اإيران يعني اأن االحتاد 

االأوروبي يجب » اأن يناق�س اخليارات 

القانونية«، لت�صنيف احلر�س الثوري 

االإ�صالمي االإيراين منظمة اإرهابية.  

و�صن���ت طه���ران حملة قم���ع �صد 

املظاه���رات، مبا يف ذل���ك عمليات 

اإع���دام للمتظاهرين موؤخ���را، والتي 

فجرته���ا وفاة ام���راأة كردية اإيرانية 

هي مه�صا اأميني، يف حجز لل�رصطة 

بعد اعتقاله���ا بزعم انتهاك القواعد 

ال�صارمة للبا����س االإ�صالمي. وميكن 

الطعن على و�ص���ع احلر�س الثوري 

قائمة  عل���ى  االإي���راين  االإ�صالم���ي 

االإرهاب باالحتاد االأوروبي يف اأنظمة 

املحاكم االأوروبية.

النم�صاوي  اخلارجي���ة  وزي���ر  وقال 

األيك�صندر �صانلينربج اإنه �صوف يتم 

ا�صتهداف 37 ف���ردا ومنظمة اإيرانية 

االآن يف احلزمة الرابعة من العقوبات 

باالحت���اد االأوروب���ي من���ذ ب���داأت 

املظاه���رات يف اأيلول/�صبتمرب. ومن 

غري الوا�صح م���ا اإذا كان هذا ي�صمل 

املزي���د من اأع�ص���اء احلر�س الثوري 

االإ�صالمي االإيراين.

وا�صتهدف االحتاد االأوروبي اإيران يف 

ال�صابق بثالث ح���زم من العقوبات 

ب�صبب انتهاكات حقوق االإن�صان منذ 

بدء االحتجاجات العام املا�صي، مع 

ا�صتهداف 146 فردا و 12 منظمة، مبا 

يف ذلك اأع

ومن املقرر اأن يناق�س وزراء خارجية 

التكتل ال����27 احل���رب اجلارية يف 

اأوكرانيا. كما �صيجري النظر يف قرار 

اإر�ص���ال 500 مليون ي���ورو اإ�صافية 

هيئ���ة  يف  دوالر(  ملي���ون   541(

م�صاعدات ع�صكرية اإىل كييف.

كما يبح���ث وزراء اخلارجية الو�صع 

االأمن���ي يف منطق���ة ال�صاح���ل يف 

�صمال اأفريقيا، ونه���ج التكتل جتاه 

فنزويال وكذلك الو�صع االإن�صاين يف 

اأفغان�صتان.
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ي�ضم عدداً من النجوم العالميين

عالم رو�سي يكت�سف �آلية مجهولة لتخزين �لمعلومات في �لحم�ض �لنووي

وزيرة �لخارجية �لألمانية تدعو مجدد�ً �إلى �إدر�ج �لحر�ض �لثوري �لإير�ني على قائمة �لإرهاب

تفا�سيل جديدة ب�ساأن فعاليات �لحتفال بتتويج ت�سارلز �لثالث ملكاً لبريطانيا
�أفغان�ستان ت�سعى لتطعيم 5٫3 مليون 

طفل �سد �سلل �لأطفال

�لإغاثة �لتركية تر�سل 12 �ساحنة 

م�ساعد�ت لل�سمال �ل�سوري

»نوكيا«  توقع �تفاق بر�ءة �ختر�ع 

لت�سالت �لجيل �لخام�ض مع �سام�سونج

توقعات بهبوب عو��سف ثلجية على 

معظم �أنحاء �ليابان

�إ�سالم �آباد  )د ب �(-

 د�صنت اأفغان�صت���ان حملة تطعيم وا�صعة النطاق 

�صد �صلل االأطفال  االثنني، وذلك بهدف حماية 3ر5 

مليون طفل اأقل من عمر خم�صة اأعوام.

وقالت وزارة ال�صح���ة اإن احلملة �صوف ت�صمل 16 

اإقليما من بني 34 اإقليما، وت�صتمر ملدة ثالثة اأيام.

وقال املتح���دث با�صم الوزارة �رصف���ات زمان اإنه 

مت اكت�ص���اف حالتي اإ�صابة من النوع القوي ل�صلل 

االأطفال يف اأفغان�صتان العام املا�صي.

وي�ص���ار اإىل اأن حمالت التطيع���م يف اأفغان�صتان 

وباك�صت���ان غالبا م���ا تواجه �صعوب���ات ب�صبب 

نظريات املوؤام���رة باأن التطعيم �صد �صلل االأطفال 

ي�صب���ب العق���م، اأو اأن امل�صاركني يف التطعيم من 

اجلوا�صي�س.

�أنقرة  )د ب �أ(-

 اأر�صلت هيئة االإغاثة االإن�صانية الرتكية 12 �صاحنة 

حممل���ة مب�صاعدات اإن�صاني���ة اإىل املحتاجني يف 

خميمات الن���زوح يف �صمال �صوري���ا، بح�صب ما 

اأوردته وكالة اأنباء »االنا�صول« الرتكية، االثنني.

واأر�صلت هيئة االإغاثة االإن�صانية الرتكية م�صاعدات 

اإن�صاني���ة من خمتلف الوالي���ات الرتكية، يف اإطار 

حمل���ة اأطلقتها بعن���وان »اخلري ُيذه���ب برودة 

ال�صتاء«.

ومن جانبه، قال طاه���ر غوزال، من�صق الهيئة يف 

والي���ة كيلي�س بجن���وب تركي���ا، اإن اإجمايل عدد 

ال�صاحن���ات التي مت اإر�صالها خالل �صهر بلغ 102، 

م�صيفا اأن امل�صاعدات ت�صمنت م�صتلزمات �صتوية 

منها بطانيات واألب�صة �صتوية ومدافئ وفحم.

واأو�صح اأنها �صت�ص���ل اإىل املحتاجني يف مناطق 

اأعزاز والباب وجرابل�س �صمايل �صوريا.

وقال غوزال اإن ظروف ال�صت���اء تزداد �صعوبة يف 

�صوريا وخا�صة يف املخيمات.

هل�سنكي  )د ب �أ( –

 وقع���ت �رصك���ة نوكي���ا الفنلندي���ة لالت�صاالت 

وال�صبكات احليوية اتفاق���ا جديدا لرباءات اخرتاع 

اجليل اخلام����س مع �رصكة �صام�صوجن االلكرتونية 

العمالقة الكورية اجلنوبية.

ياأتي اأحدث اتفاق عقب انتهاء فرتة �رصيان االتفاق 

ال�صابق بنهاية عام 2022، والذي يغطي االبتكارات 

الرئي�صية لنوكي���ا يف تكنولوجيا ات�صاالت اجليل 

اخلام�س والتكنولوجيات االأخرى.

ومبوجب االتفاق، �صتدفع �صام�صوجن ر�صوم حقوق 

امتياز اإىل نوكيا لفرتة متتد عدة �صنوات، اعتبارا من 

االأول من كانون الثاين/ يناير عام 2023.

وال تزال �رصوط االتفاق �رصية بني الطرفني.

واأ�ص���ارت نوكيا  االإثن���ني اإىل اأن االتفاق يتما�صى 

مع االفرتا�صات التي ك�صف���ت عنها يف التوقعات 

بعيدة املدى لوحدة نوكيا تكنولوجيز التابعة لها، 

وال�صادرة يف 20 ت�رصين االأول/ اأكتوبر املا�صي.

وقالت جيني لوكاندر رئي�صة الوحدة اإن »االتفاق 

مينح كلتا ال�رصكتني احلرية يف االبتكار، ويعك�س 

قوة حمفظة نوكيا من براءات االخرتاع، وا�صتثمارات 

متت���د لعق���ود يف البحث والتطوي���ر وم�صاهمات 

للمعايري اخللوية وتكنولوجيات اأخرى«.

طوكيو )د ب �أ(

- م���ن املرج���ح اأن ت�صهد معظم اأنح���اء اليابان 

ت�صاقطا كثيفا للثلوج اعتبارا من اليوم الثالثاء، مما 

دفع وكالة االأر�صاد اجلوية يف البالد اإىل املطالبة 

بتوخي اليقظة �صد تعطيل احلركة املرورية التي 

ت�صببها العوا�صف الثلجية .

وذكرت وكالة االأر�ص���اد اجلوية اليابانية االثنني 

اأنه من املتوقع اأن ت�صهد املناطق التي تواجه بحر 

اليابان وجزء كبري من جانب املحيط الهادئ من 

االأرخبي���ل رياحا وعوا�صف قوية جدا خالل الفرتة 

من الثالث���اء اإىل اخلمي�س ب�صب���ب نظام ال�صغط 

املنخف�س يف ف�صل ال�صتاء، ح�صبما ذكرت وكالة 

كيودو اليابانية لالأنباء.

وقالت وكالة االأر�ص���اد اإنه من املتوقع  ، الثالثاء 

، اأن يتط���ور  ال�صغط اجل���وي املنخف�س ويتجه 

نحو البح���ر بالقرب من جزر الكوريل �صمال �رصق 

هوكاي���دو و�رصق اليابان، مما ي���وؤدي اإىل درجات 

حرارة اأكرث برودة .

نيودلهى -وكالت 

�صه���دت مدينة فارانا�ص���ي بوالية اأوتار 

برادي�س الواقعة على �صفاف نهر الغاجن 

االأ�صب���وع املا�صي انط���الق اأطول رحلة 

�صياحي���ة نهري���ة يبلغ طوله���ا 3200 

كيلومرت.

وذلك على م���ن باخرة �صياحية. اأفادت 

 The Pioneer بذل���ك �صحيف���ة

الهندية.

وي�صار اإىل اأن 33 �صائحا �صوي�رصيا قاموا 

بالرحلة ال�صياحية االأوىل عرب نهر اجلانغ 

و27 نه���را يف الهن���د وبنغالدي�س على 

 ،MV Ganga Vilas من باخرة

و�صت�صتغرق الرحلة النهري���ة 51 يومًا 

و�صتنتهي يف مدينة ديربوجاره  بوالية 

اآ�صام الهندية. وقالت ال�صحيفة اإن رئي�س 

الوزراء الهن���دي نارندرا مودي �صارك يف 

مرا�صم افتتاح الرحلة ال�صياحية النهرية 

عن طريق ج�رص الفيديو.

وقال رئي�س الوزراء الهن���دي اإن انطالق 

اأط���ول رحل���ة نهرية يف الع���امل عرب 5 

والي���ات هندية يد�صن ع����رص ال�صياحة 

اجلديد يف اجلمهورية.

والغاية من افتت���اح الرحلة ال�صياحية 

اجلدي���دة هي اإطالع ال�صياح على الرتاث 

الهن���دي الثق���ايف واحل�ص���اري الغني. 

ويق�ص���ي برنام���ج الرحل���ة ال�صياحية 

بزي���ارة 50 مركزا �صياحيا، مبا فيه تلك 

التي اأدرجت على قائمة الرتاث الثقايف 

العاملي لالأمم املتحدة واحلدائق القومية 

واملدن مثل باتنا، �صاهيجانغ ، كولكاتا، 

غواهاتي ودكا.

لندن -وكاالت 

اأعلنت الدكتورة تاتيانا زاليتوفا، خبرية 

التغذية الرو�صي���ة، اأن االإفراط يف تناول 

اليو�صفي قد ي�صبب �رصرا لل�صحة.

وت�صري اخلب���رية يف مقابلة م���ع راديو 

»�صبوتنيك«، اإىل اأن ثمار اليو�صفي غنية 

باملواد املفيدة واأولها فيتامني С، كما 

هي غنية كبقي���ة احلم�صيات بعنا�رص 

غذائية مفي���دة وخا�صة يف مو�صم الربد. 

ولكن االإفراط يف تناولها يزيد من خطر 

احل�صا�صية وي�صكل عبئ���ا اإ�صافيا على 

الكلى.

وتقول: »عند االإفراط يف تناول اليو�صفي 

ميكن اأن تظهر عالمات احل�صا�صية ب�صبب 

ارتفاع تركيز فيتامني С يف اجل�صم. اأي 

ميكن اأن ي�ص���اب ال�صخ�س بطفح جلدي 

)�رصى(، كما يزداد عبء الكلى اأي�صا«.

ووفقا له���ا، يجب على االأ�صخا�س الذين 

يعانون م���ن م�صكالت يف اجلهاز البويل 

تناول اليو�صفي بحذر. كما ال تن�صح الذين 

يعانون من م�صكالت يف اجلهاز اله�صمي 

باالإفراط بتناول اليو�صفي.

وتقول: »اليو�صفي من احلم�صيات، اأي اأنه 

يهيج الغ�صاء املخاطي للمعدة وي�صبب 

الته���اب املعدة ل���دى االأ�صخا�س الذين 

يعان���ون من اأمرا����س مزمنة يف اجلهاز 

اله�صمي«.

وت�صيف، يحت���وي اليو�صفي على ن�صبة 

مرتفعة من �صكر الفركتوز.

وتقول: »يجب على مر�صى ال�صكري ومن 

يعاين من م�ص���الت يف عملية التمثيل 

الغذاين للكربوهيدرات ومن قرر التخل�س 

من الوزن الزائد االنتباه لذلك«.

ووفق���ا لها ، يج���ب اأال تتج���اوز كمية 

اليو�صفي الت���ي يتناولها ال�صخ�س 500 

غرام يف اليوم. وال تن�صح تناول اليو�صفي 

بعد تناول وجبة الطع���ام مبا�رصة، بل 

يجب التمتع بتناولها خالل فرتة النهار.

�لهند تطلق �أطول رحلة �سياحية نهرية في �لعالم للتعريف 

بالثقافة و�لتر�ث �لهندي

خبيرة تغذية تو�سح متى ي�سبح �ليو�سفي �سار�ً للج�سم
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كشــف تقريــر صحفي،  اإلثنني، سســبب 
وسط  أمرابط، العب  سفيان  املغربي  وجود 
وخيتايف  برشــلونة  مبــاراة  يف  فيورنتينــا 

بالدوري اإلسباني.
األول  األحد، عىل  أمــس  املبــاراة  وأقيمت 
ملعب »كامب نو«، ضمن منافسات الجولة 
الدوري اإلســباني، وانتهت لصالح  18 من 

البارسا )1-0(.
لشــبكة »relevo« اإلسبانية،  ووفقا 
فــإن ســفيان أمرابــط كان متخفيــا بني 

79814 متفرًجا يف ملعب »كامب نو« أثناء 
إقامة مباراة برشلونة وخيتايف.

وأشارت إىل أن الالعب املغربي أجرى الرحلة 
إىل برشــلونة ألسباب شــخصية بحتة، وال 
أمرابط بأي اجتماع مع مســؤويل  يرتبــط 

برشلونة.
وينتهــي عقد أمرابط مع نادي فيورنتينا يف 
ملوســم  التمديد  إمكانية  صيف 2024، مع 
مثل  األوروبية  األندية  بعض  بأن  آخر، علًما 

ليفربول وأتلتيكو مدريد تستهدف ضمه.

محمد  العراقي  الربملــان  رئيس  أشــاد 
االتحاد  رئيــس  بجهــود  الحلبــويس، 
العراقي لكرة القدم والجهات املســاندة 
الشــباب  ووزارة  البرصة  محافظة  من 
لبطولة  املبهر  النجــاح  بعد  والرياضة، 

خليجي 25.
وقــدم رئيــس مجلس النــواب محمد 
الشباب  االثنني، لوزير  الحلبويس، أمس 
والرياضــة أحمــد املربقــع، ومحافظ 

االتحاد  العيداني، ورئيس  أسعد  البرصة 
العراقــي لكــرة القدم عدنــان درجال 
محمود، درع  يونــس  الثاني  والنائــب 
املتميزة  لجهودهــم  وذلــك  الربملــان، 
 ،25 خليجــي  بطولــة  باســتضافة 
اللقب  عىل  العراقــي  املنتخب  وحصول 

الرابعة يف تاريخه. للمرة 
وعــىل هامــش اللقاء، تم تــداول عدة 
قوانني  إلقرار  رياضية، والسعي  قضايا 

جديدة لدعــم الرياضة العراقية، وكذلك 
العراقي  للمنتخــب  املقبلة  املشــاركات 
يف بطــوالت غرب آســيا وكأس آســيا 

وتصفيات مونديال 2026.
وكان الحلبــويس، قــد حــر أغلــب 
مباريــات املنتخب العراقــي يف خليجي 
باحتفالية  الوفد  تكريم  عىل  25، عالوة 
العراقي  النواب  أقيمت يف مقر مجلــس 

ببغداد.

ـــ

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة17
الثالثاء ٢٤ يناير ٢٠٢٣ ــ العـدد ١٥٢٥٣

الريا�سة

 

�ش��باب الأهل��ي بط��ا لل�ش��تاء.. 
والظفرة يهزم دبا الفجيرة

فاز شــباب األهيل عىل مصيفــه عجمان )1-3(، عىل 
استاد راشد بن سعيد، مساء االثنني، ضمن الجولة 13 

)األخرية( للدور األول من دوري أدنوك للمحرتفني.
ووصل شــباب األهيل، إىل 28 نقطــة، وانتزع املركز 
األول، ولقب "بطل الشتاء"، فيما تجمد رصيد عجمان 

الرابع مؤقتا. عند 23 نقطة، وبقي يف املركز 
وتلقى عجمــان رضبة موجعة بعــد 25 ثانية فقط 
من انطالق املباراة، بطرد العبه محمد إســماعيل، بعد 
تدخل قوي مع العب شباب األهيل، وليد عباس، ليلعب 
فريقه املبــاراة كاملة بعرشة العبــني. وأضاع يوري 
الدقيقة  األهيل يف  أول لشــباب  ســيزار، فرصة هدف 
13، بعدما سدد الكرة يف القائم ومرمى عجمان خاليا 

تماما، بعد عرضية مثالية من حارب سهيل.
وافتتح عجمان التســجيل رغــم النقص العددي، عن 
داخل  الكرة  اســتلم  بالعربــي، بعدما  فــراس  طريق 
منطقة الجزاء، وسددها قوية يف سقف مرمى الضيوف 
بالدقيقة 38. وتألق حارس عجمان، يف التصدي للعديد 
من الفرص الخطرية لشباب األهيل، قبل أن يحتسب له 
الحكم ركلة جزاء، وسجل منها كارتابيا، هدف التعادل 
لشــباب األهيل يف الدقيقة 58. وتمكن شــباب األهيل 
من تســجيل الهدف الثاني بنــريان صديقة يف الدقيقة 
63، برأسية عبد الرحمن أحمد، مدافع عجمان، عندما 
امللعب. وحسم  إىل خارج  كارتابيا  إبعاد عرضية  حاول 
جيلريمــي دا ســيلفا، نتيجة املبــاراة ملصلحة فريقه 
شباب األهيل، بتســجيل الهدف الثالث يف الدقيقة 74، 

بتسديدة صاروخية قوية من خارج منطقة الجزاء.
وضمن الجولة نفســها، تغلب الظفرة عىل ضيفه دبا 
زايد، ورفع  بــن  الفجرية )1-2(، عىل ســتاد حمدان 
رصيــده إىل 7 نقاط، وصعد إىل املركــز 13، وبفارق 

نقطة واحدة عن النرص يف املركز 12.
إىل  الفجرية، 4 نقاط، وتراجع  دبا  يزال رصيد  بينما ال 
قربا من  الــدوري، وازداد  ترتيب  املركز 14 األخري يف 
األول  الدور  نهاية  األوىل مع  الدرجة  دوري  إىل  الهبوط 

من دوري املحرتفني.

.. كاأ�س العالم  2022 

رئي�س البرلمان العراقي يكرم درجال ويون�س 
محمود

 

لماذا ح�سر اأمرابط مباراة بر�سلونة 
وخيتافي؟

يتطلّــع بايرن ميونخ للعودة إىل ســكة 
االنتصارات مــن بوابة كولن الثالثاء، يف 
الجديد،  العام  يف  أرضــه  عىل  مباراة  أول 
نقاًطا  املتســاويني  بني  قمة  تجمع  فيما 
وفرايبورج  الثاني  فرانكفورت  آينرتاخت 
السداسية،  ذل  لنســيان  الساعي  الرابع 
الدوري  املرحلة 17 من  منافسات  ضمن 

األملاني.
منافســات  البافاري  العمالق  اســتأنف 
الجمعة  الجديد  العــام  يف  البوندســليجا 
املــايض بتعادل خارج أرضه مع اليبزيج 
شهرين  من  أكثر  دام  توقف  )1-1(، بعد 
األعياد  عطلــة  ثم  ومن  قطــر  ملونديال 

والعطلة الشتوية.
ويتصــدر الرتتيــب برصيــد 35 نقطة 
فيما تتســاوى 3 فرق خلفه "آينرتاخت 
فرانكفورت وأونيون برلني وفرايبورج" 
)30 نقطــة( الــذي لــم يفــّرط فقط 
البافاري  مع  الفــارق  تقليص  بإمكانية 
املاضية، بل مني  املرحلــة  يف  إىل نقطتني 
بخســارة مذلة خارج أرضه )0-6( ضد 

فولفسبورج.
الوافد الجديد الحارس السويرسي  ولعب 
بعد  بايرن  مع  األوىل  مباراته  سومر  يان 
مونشنجالدباخ  بوروســيا  من  وصوله 
قائد  غياب  حتى 2025، لتعويض  بعقد 
الغائب  نويــر  مانويل  العمالق  الفريــق 

الساق  حتى نهاية املوسم بسبب كرس يف 
تعرض له خالل التزلج.

بأداء  ناجلسمان  يوليان  املدرب  وأشــاد 
جيد  بشكل  يان  الجديد: "لعب  حارســه 
حًقا. لعب بشكل جيد مع الكرة، وكان له 
حضور حقيقي وشخصية خاصة به. لم 
يتحتم عليه القيام بالكثري من التصديات، 
َيبُد  لـــ3 أو 4 عرضيات. لم  خرج  لكنه 

أوكأنه يلعب مباراته األوىل معنا".

ويعاني بايرن من العديد من اإلصابات يف 
صفوفــه، إذ يغيب أيًضا املدافع الفرنيس 
املوســم،  نهاية  حتى  هرنانديز  لوكاس 
الســنغايل  الدويل  املهاجم  يعود  لن  بينما 
ســاديو ماني حتى شباط/فرباير املقبل 
عىل األقل، إىل جانب املدافع الدويل املغربي 
نصري مــزراوي الذي يعاني من تداعيات 
كوفيــد19- خالل  بفــريوس  إصابتــه 

املونديال.

كولن ي�سط��دم ببايرن ميونخ.. وقمة بين فرانكفورت 
وفرايبورج

قدم عماد متعب نائب رئيس  
املحرتفة،  األنديــة  رابطــة 
لجنة  لدى  رســمية  شكوى 
املرصي  االتحاد  يف  االنضباط 
القدم، ضــد مرتىض  لكــرة 

منصور رئيس الزمالك.
منصور،  مرتــىض  وتجاوز 
بطريقة  متعب  عماد  حق  يف 
مســيئة يف املؤتمر الصحفي 
لرئيس الزمالك، وهو ما دفع 
األندية  رابطة  رئيــس  نائب 
شــكوى  لتقديم  املحرتفــة 

ضده.
االنضباط  لجنة  أمــام  وبات 
محمد  املستشــار  برئاســة 
عبــده صالح، 3 شــكاوى، 
ضــد  الزمالــك  مــن  األوىل 
"كهربا"  املنعم  عبد  محمود 

نجم األهيل.
األهيل  من  مقدمة  والثانيــة 
ضــد رئيــس الزمالــك بعد 
كهربا، والثالثة  عىل  هجومه 

مرتىض  ضد  متعب  عماد  من 
منصور.

ومــن املنتظــر أن تجتمــع 
خــالل  االنضبــاط  لجنــة 
أجل  من  املقبلة،  الســاعات 
بحث الشــكاوى املقدمة من 

األطراف املختلفة.
الزمالــك أمام األهيل  وخرس 
بنتيجــة )3-0( يف الجولــة 
للــدوري  عــرش  الرابعــة 
املــرصي، وتراجــع للمركز 

الخامس برصيد 26 نقطة.

عماد متعب يتقدم ب�سكوى ر�سمية 
�سد رئي�س الزمالك

الصفاقــيس، امــس  أعلــن 
تذاكر  طــرح  عــن  االثنني، 
خزينــة  لدعــم  افرتاضيــة 

النادي.
وسينطلق ترويج هذه التذاكر 
داخل تونس وخارجها، بداية 
من كالسيكو النجم الساحيل، 
غد  الفريق  ســيجمع  الــذي 
الجولة  إطــار  يف  األربعــاء 
منافســات  مــن  العــارشة 
بالدوري  األوىل،  املجموعــة 

التونيس املمتاز. 
وأكــد الصفاقــيس، يف بيان، 
األحباء،  رغبة  عند  نزوال  أنه 
افرتاضية  تذاكر  سيوفر  فإنه 
ألحباء النادي، داخل وخاصة 
لدعم  الوطــن،  أرض  خارج 
قــادم  يف  ماديــا  النــادي 

االستحقاقات.
وتابع: "الدعم ســيكون عرب 
اإللكرتوني، باقتناء  الخالص 
بقيمــة €10 )مــا  تذاكــر 

يقارب 35 دينارا(". 
بأزمة  الصفاقــيس  ويمــر 
املبادرات  بعديد  وقام  مالية، 
من أجل توفري املبالغ الالزمة 
لتسوية عديد امللفات العالقة، 
مــع  بالنزاعــات  الخاصــة 
الفيفا، لرفع عقوبة املنع من 
املريكاتو  نهاية  قبل  االنتداب 

الشتوي.
يذكــر أن الصفاقــيس يحتل 
املركــز الثالــث يف املجموعة 
األوىل، برصيــد 11 نقطــة، 
عىل بعد 7 نقاط من املتصدر 

النجم الساحيل.

العمل  ورشة  دبي  يف  انطلقت 
املدربني  ملحــارضي  الفنيــة 
تنظمها  التــي  اإلماراتيــني، 
اتحــاد  يف  الفنيــة  اإلدارة 
حتى  القدم،  لكــرة  اإلمارات 
الثانــي  يناير/كانــون   26

الجاري.
 12 الــدورة  يف  ويشــارك 
من  معتمدا  محليــا  محارضا 
والدويل  اآلســيوي  االتحادين 

لكرة القدم.
املحارضات  محــاور  وترتكز 
عليها  يرشف  النظرية، التــي 
يــان  الهولنــدي  املحــارض 
لوكاسني،  زوتمان، ومارسيل 
املديــر الفني التحــاد الكرة، 
املســتجدات  جميــع  عــىل 
والخطط  بالحصص  املتعلقة 

التدريبية.
مواكبــة  جانــب  إىل  وهــذا 
كرة  عىل  طرأت  التي  التغريات 
القــدم، وســاهمت يف تطور 
املسابقات يف البطوالت القارية 
نقل  كيفية  وتناول  والدولية، 
للمدربني  املحــارض  خــربات 

التدريبية،  الــدورات  خــالل 
اآلســيوية  الرخــص  لنيــل 
القاري. االتحاد  من  املعتمدة 

وتأتــي هذه الورشــة ضمن 
لتطوير  الكــرة  اتحاد  جهود 
اإلماراتية،  التدريبية  الكوادر 

أن  عــىل  االتحــاد  وحــرص 
تتزامن مــع الدورة التدريبية 
 ،)A( اآلسيوية الرخصة  لنيل 

من  عىل 5 فرتات  تعقد  والتي 
مايو/ إىل  الثاني  يناير/كانون 

أيار 2023.

ال�سفاق�سي يطرح تذاكر افترا�سية لجماهيره

انطالق محاور الور�سة الفنية لمحا�سري المدربين الإماراتيين



دبي ـ الوحـدة: 

للسباقات  الجواد )راجي( لياس  تألق 
العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد 
الجهوري  ماجد  بأشراف  نهيان،  آل 
حينما  بينيرو،  برناردو  وبقيادة 
األول  الشوط  في  مثيرا  فوزا  سجل 
األصيلة  العربية  للخيول  المخصص 
حسب عمر ونتائج المشارك لمسافة 
الرملي،  المسار  على  متر   1900
المنافسة  في  خيال   16 وبمشاركة 
على جوائز مالية بلغت 80 ألف درهم 
وعلى لقب سباق )لينكولن أفياتور(، 
 6 العمر  من  البالغ  )راجي(  وتفوق 
)منجز(  نسل  من  والمنحدر  سنوات 
دقيقة،   )2:10:51( الزمن  مسجال 
)إيه  الجواد  عن  واحد  طول  وبفارق 
النابودة،  خليفة  لخالد  محير(  إف 
الجواد )مجدي( السطبالت  فيما حل 
األمسية  وشهدت  ثالثا،  العجبان 
مردود  محمد  للمدرب  األول  الفوز 
الختامي،  الشوط  بمضمار ميدان في 
من  كل  تألق  األمسية  شهدت  كما 
والفارس  بينيرو  برناردو  الفارس 
الفوز  حققا  هيرولد، اللذان  فرانسوا 
أقيم  الذي  السباق  بثنائية الفتة خالل 

أمس األحد بمضمار ميدان العالمي.
رعته  الذي  عشر  الثاني  الحفل   تألف 
مجموع  وبلغ  للسيارات(،  )الطاير 
درهم،  ألف   630 المالية  جوائزه 
خصصت  مثيرة  أشواط  سبعة  من 
األصيلة،  المهجنة  للخيول  جميعها 
خصص  الذي  األول  الشوط  عدا 
األصيلة، وبمشاركة  العربية  للخيول 
المنافسة، وشهد  في  90 خيال  نحو 
المتفرجين  من  غفير  جمهور  الحفل 
الخيول  سباقات  وعشاق  محبي  من 

بمضمار ميدان العالمي. 
المهر  تمكن  الثاني  الشوط  وفي 
عبدالله  لفوزي  كان(  أوف  )ليجند 

جابرييل  وبقيادة  وبأشرافه  ناس، 
وتوج  الصدارة  خطف  من  مالون، 
المهجنة  للخيول  المخصص  بالكأس 
 1600 لمسافة  المبتدئة  األصيلة 
خيال   16 وبمشاركة  عشبي،  متر 
في المنافسة على جوائز مالية بلغت 
لقب  وعلى  درهم،  و500  ألفا   82
سباق )لينكولن كورسير(. وإستطاع 
الجواد )جراند دبي( لحميد راشد علي 
مصبح  باشراف  العليلي،  الرايحي 
بينيرو،  برناردو  وبقيادة  المهيري 
الصدارة بثقة ونال كأس  التقدم نحو 
للخيول  المخصص  الثالث  الشوط 
المهجنة األصيلة لمسافة 2000 متر 
تكافؤ رملي، وبمشاركة 11 خيال في 
المنافسة على جوائز مالية بلغت 95 
ألف درهم، وعلى لقب سباق )الطاير 
الثنائية  الفوز  ومنح  للسيارات(، 

للفارس برناردو بينيرو.
لحمدان  )زوكيني(  الجواد  وسطر 

حرمش  بن  أحمد  باشراف  حرمش، 
فوزا  داوسون،  راي  وبقيادة 
الرابع  الشوط  كأس  وإنتزع  مثيرا 
األصيلة  المهجنة  للخيول  المخصص 
عشبي،  تكافؤ  متر   2000 لمسافة 
المنافسة  في  خيال   11 وبمشاركة 
ألفا   87 بلغت  مالية  جوائز  على 
سباق  لقب  وعلى  درهم،  و500 

)لينكولن نوتيلوس(.
لنقابة  )إنفينسيبلي(  الجواد  وإنفرد 
راشد  بأشراف  للسباقات،  بورسلي 
هيرولد،  فرانسوا  وبقيادة  بورسلي 
بعد  مثيرا  نصرا  وسجل  بالصدارة 
بكأس  وتوج  المتصدرين  تخطى  أن 
للخيول  المخصص  الخامس  الشوط 
المهجنة األصيلة لمسافة 1800 متر 
عشبي، وبمشاركة 10 خيول  تكافؤ 
المنافسة على جوائز مالية بلغت  في 
سباق  لقب  وعلى  درهم،  ألف   95
وخطف  فافيجيتور(.   )لينكولن 

علي،  لسلطان  بارك(  )هايد  الجواد 
بأشراف سالم بن غدير وبقيادة مايكل 
السادس  الشوط  كأس  بارزالونا، 
األصيلة  المهجنة  للخيول  المخصص 
رملي،  تكافؤ  متر   1600 لمسافة 
المنافسة  في  خيال   11 وبمشاركة 
ألف   95 بلغت  مالية  جوائز  على 

درهم، وعلى لقب سباق )لينكولن(.
)سلتيك  الجواد  إنتزع  الختام  وفي   
بلو  واسطبالت  لنقابة  فويجر( 
مردود  محمد  بأشراف  للسباقات، 
كأس  هيرولد،  فرانسوا  وبقيادة 
للخيول  المخصص  السابع  الشوط 
السرعة  لمسافة  األصيلة  المهجنة 
1200 متر تكافؤ عشبي، وبمشاركة 
جوائز  على  المنافسة  في  خيال   15
وعلى  درهم،  ألف   95 بلغت  مالية 
برزيدنشال(،  )لينكولن  سباق  لقب 
للمدرب  األول  اإلنتصار  الفوز  ومنح 

محمد مردود بمضمار ميدان.

18 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
الريا�سةالثالثاء ٢٤ يناير ٢٠٢٣ ــ العـدد ١٥٢٥٣

»راجي« لمن�سور بن زايد يتاألق في ال�سباق الثاني ع�سر 
بم�سمار ميدان العالمي

نوفمبر المقبل موعد مبدئي لمونديال 
الكرة ال�شاطئية في دبي

ـ وام: دبي ـ 
اتحاد  إدارة  مجلس  عضو  البدواوي  حمد  علي  قال   
إن  الشاطئية  الكرة  لجنة  رئيس  القدم  لكرة  اإلمارات 
الموعد المبدئي المحدد الستضافة اإلمارات بطولة كأس 

العالم لكرة القدم الشاطئية 2023، هو نوفمبر المقبل.
القدم )فيفا( اجتمع  الدولي لكرة  االتحاد  وكان وفد من 
للوقوف  الماضي  األسبوع  للعبة  اإلمارات  اتحاد  مع 
لمونديال  الدولة  باستضافة  الخاصة  االستعدادات  على 

الشاطئية 2023.
وقال البدواوي ؛إن وفد "الفيفا" اتفق مع اتحاد اإلمارات 
على مجموعة من األمور الخاصة بتنظيم البطولة، وفي 
مقدمتها الموعد المقترح؛ حيث تم االتفاق على إقامتها 
في نوفمبر المقبل، عالوة على مكان استضافة منافسات 
أن  لم يسبق  تماما  بملعب جديد  البطولة في دبي، وذلك 

استضاف منافسات كرة قدم شاطئية.
راشد  الشيخ  برئاسة  االتحاد  إدارة  مجلس  أن  وأضاف: 
استضافة  في  شديدا  حماسا  أبدى  النعيمي،  حميد  بن 
مع  تتماشى  مميزة  نسخة  وتقديم  العالمي  الحدث  هذا 

النجاحات الكبيرة التي حققتها اإلمارات في هذا الصدد.
اإلمارات  منتخب  لتجهيز  الفنية  االستعدادات  أن  وأكد 
مع  جنب  إلى  جنباً  تسير  المونديال،  في  للمشاركة 
بنفس  البطولة،  الستضافة  التنظيمية  االستعدادات 
الفيفا  وفد  ارتياح  إلى  مشيرا  والحماس..  الشغف 
العالم  كأس  نهائيات  الستضافة  اإلمارات  باستعدادات 
أن  إلى  البدواوي  ونوه   .  2023 الشاطئية  القدم  لكرة 
البرنامج الموضوع إلعداد المنتخب يتضمن خوض العديد 
من البطوالت والمشاركات الخارجية والمحلية للوصول 

إلى أفضل جاهزية قبل المونديال.
وكان الفيفا قد منح اإلمارات في ديسمبر الماضي، حق 
تنظيم بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية، للمرة الثانية 
في تاريخها؛ حيث كانت المرة األولى عام 2009، وذلك 
بعدما تفوق ملف الترشح اإلماراتي على العديد من طلبات 

الترشح األخرى.

انطالق كاأ�س اأكاديمية فاطمة بنت مبارك 
لقفز الحواجز 26 يناير

ـ وام: اأبوظبيـ 
 

للرياضة  مبارك  بنت  فاطمة  أكاديمية  أعلنت 
العاشرة  النسخة  تفاصيل  عن  النسائية، 
بنت  فاطمة  أكاديمية  كأس   " بطولة  من 
ستقام  الحواجز"، والتي  لقفز  الدولية  مبارك 
من  وفارسة  من 300 فارس  أكثر  بمشاركة 

بينهم 75 من اإلمارات.
دولة،   34 البطولة  في  المشاركون  ويمثل 
يتنافسون على جوائز قدرها 800 ألف درهم، 

وهي القيمة األعلى في تاريخ البطولة.
الفرسان  منتجع  في  المنافسات  وتقام 
سمو  رعاية  بأبوظبي، تحت  الدولي  الرياضي 
االتحاد  رئيسة  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة 
النسائي العام رئيسة المجلس األعلى لألمومة 
التنمية  لمؤسسة  األعلى  الرئيسة  والطفولة 
من  وبتوجيهات  اإلمارات"،  "أم  األسرية 
نهيان  آل  زايد  بن  هزاع  بنت  فاطمة  الشيخة 

بنت  فاطمة  أكاديمية  إدارة  مجلس  رئيسة 
مبارك للرياضة النسائية رئيسة نادي أبوظبي 

ونادي العين للسيدات.
وأكدت اللجنة المنظمة للبطولة خالل المؤتمر 
منتجع   " في  اليوم  عقدته  الذي  الصحفي 
المنافسات  أن  الدولي"،  الرياضي  الفرسان 
ستقام ضمن ست فئات، تم تقسيمها على 20 

شوطا، على مدار أيام البطولة األربعة.
الدكتورة  سعادة  بحضور  المؤتمر  وعقد 
إدارة  مجلس  رئيس  نائب  الهاجري،  أمنيات 
أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، 
التنفيذي  الرئيس  الكعبي  سلطان  وسعادة 
رئيس  الهنائي  الفرسان ، وشمسة  لمجموعة 
الرياضي،  أبوظبي  مجلس  في  اإلعالم  قسم 
اتحاد  في  التنفيذي  المدير  السويدي،  وأحمد 
اإلمارات للفروسية والسباق، ومحمد الناخي، 
ومساعد  الحواجز  قفز  لجنة  رئيس  نائب 

المدير الفني للبطولة.

راأ�س الخيمة ــ وام: 

لتنمية  الخيمة  رأس  هيئة  أعلنت 
نصف  لسباق  المنظمة  السياحة، الجهة 
 4 انضمام  عن  الخيمة،  رأس  ماراثون 
النسخة  في  للمشاركة  عالميين  عدائين 
 18 في  يقام  الذي  السباق،  من  الـ16 

فبراير المقبل.
يشهد  للسيدات،  النخبة  فئة  ففي 
الكينية  العداءة  عودة  المرتقب  السباق 
صاحبة  كورير،  جيبتوم  جوديث 
السيدات  لماراثون  الفضية  الميدالية 
ببطولة العالم أللعاب القوى 2022 في 
التي  الخيمة  رأس  إمارة  أوريجون، إلى 
محاولة  في  الطبيعية،  بأجوائها  تتميز 

للفوز بلقب السباق.
وكانت جوديث قد حققت المركز الرابع 
نصف  من  الماضي  العام  نسخة  في 
اآلن  وتسعى  الخيمة،  رأس  ماراثون 
 65 البالغ  الشخصي  رقمها  لتحطيم 

دقيقة و28 ثانية.
ويشارك في المنافسة على لقب السباق 
أوبيري،  هيلين  الكينية  العداءة  أيضاً 
لمسافتي  الفضية  بالميدالية  المتوجة 
دي  ريو  أولمبياد  في  كم  و10  كم   5
على   2020 وطوكيو   2016 جانيرو 

الترتيب.
حققته  شخصي  زمن  أفضل  ويبلغ 

 64 الماراثون  نصف  لمسافة  أوبيري 
دقيقة و22 ثانية.

الثاني  المركز  حققت  أوبيري  وكانت 
ماراثون  نصف  من   2022 نسخة  في 
منافسة  شهد  سباق  في  الخيمة  رأس 

الندية. عالية 
العداء  مشاركة  الرجال  فئة  وتشهد 
المركز  صاحب  تورا،  سيفو  اإلثيوبي 
 ،2022 شيكاغو  ماراثون  في  الثاني 
الذي  ماتيكو،  دانييل  الكيني  والعداء 
يبلغ زمنه الشخصي األفضل 58 دقيقة 

في  حل  ماتيكو  وكان  ثانية.  و26 
فالنسيا  ماراثون  بنصف  الثالث  المركز 

.2023
عن  للسباق  المنظمة  اللجنة  كشفت  و 
الفائزين  لجميع  ستمنح  التي  الميدالية 
السباق  في  النهاية  خط  عبور  بعد 
بتصميم  الميدالية  وتتميز  المرتقب، 
فريد وأنيق يتضمن شكال مربعا ورسما 
الشريك  من  ملهما  واقتباسا  لعداء، 
أقوى  "أنت  أرمور:  أندر  للحدث  الفني 

مما تظن".

ان�سمام 4 عدائين من فئة النخبة لن�سف ماراثون 
راأ�س الخيمة 2023

»الوحدة« يتعاقد مع ماتيو�س بيريرا قادماً 
من الهالل ال�سعودي

اأبوظبي ــ  وام:
 

أعلنت شركة نادي الوحدة لكرة القدم التعاقد 
عاماً"،   26" بيريرا  ماتيوس  البرازيلي  مع 
سبيل  على  السعودي  الهالل  نادي  من  قادماً 
النادي بالالعب،  اإلعارة. ورحب مجلس إدارة 

متمنيا له التوفيق والنجاح خالل مشواره مع 
الفريق.

لنادي  شكرها،  عن  النادي  إدارة  وأعربت 
الهالل السعودي ، مؤكدة أن تسهيل إجراءات 
انتقال الالعب، والتعاون المثمر، يعكس متانة 

الناديين. التاريخية بين  العالقات 

مدرب  بيتزي،  خوان  األرجنتيني  أعرب 
الكبير  فريقه  بفوز  سعادته  الوصل، عن 
على خورفكان )0-3(، على ستاد زعبيل 
أدنوك  دوري  من   13 بالجولة  بدبي، 

للمحترفين.
بعد  الصحفي  المؤتمر  في  بيتزي  وقال 
المراكز  على  القتال  "سنواصل  المباراة: 
نقطة،   25 إلى  وصولنا  بعد  األولى 

بفوزنا الكبير اليوم على خورفكان".
بالفوز  "سعيد  الوصل:  مدرب  وأضاف 
نظافة  على  بالحفاظ  وكذلك   ، الكبير 
االنتقاالت  سوق  وضع  شباكنا، وسنقيم 

بعد رحيل مهاجمنا جيلبرتو أوليفيرا".
عن  الحالية  للغيابات  أنظر  ال  "أنا  وأتم: 
األداء  تقديم  على  التركيز  بقدر  الوصل، 
وتحقيق  الحالية،  المجموعة  مع  الجيد 

النتائج اإليجابية التي تخدم هدفنا".
العنبري،  العزيز  عبد  المقابل، بارك  وفي 
للوصل،  الفوز  لخورفكان،  الفني  المدير 
سعياً  العمل  استمرارية  أهمية  على  وأكد 

النتائج اإليجابية. للوصول إلى 
لم  للدوري  األخيرة  التوقف  وأتم: "فترة 
ولكن  لخورفكان،  بالنسبة  جيدة  تكن 
على  وبقدرتهم  بالالعبين،  ثقة  لدينا 

النتائج مع عودة المصابين". تحسين 
ورفع الوصل رصيده إلى 25 نقطة وتقدم 
خورفكان  رصيد  وتجمد  الثالث،  للمركز 

عند 15 نقطة بالمركز العاشر.

ال�سعادة تغمر مدرب الو�سل

»ثنائيتان« لبرناردو بينيرو وفران�شوا هيرولد 



 دبي - الوحدة:

تعــود اليوم الثالثاء مباريــات كأس دبي الفضية للبولو 
2023 مجــددا بعد يومني من الراحة حيث من املقرر ان 
والفروسية  للبولو  الحبتور  ومنتجع  نادي  مالعب  تشهد 
مباراتــني االوىل تجمع بني فريق بنجــاش وفريق ذئاب 
دبــي كافو  فيما تجمع الثانية بــني فريق ايه ام وفريق 

االمارات.
واملباراة االوىل التي تجمع فريقي بنجاش ) املســريح ( 
للفريقني  كافو ) الجريح( فســتكون مهمة  دبي  وذئاب 
ألن فريق بنجاش بقياة حيدر بنجاش يلعب اوىل مبارياته 
ويحتــاج ان يســمع الجميع صوته وهو يقــول انا هنا 
خاصــة وهو يضم نخبة مــن الالعبــني املميزين الذين 
توماس  العمالق  للبطولة وهــم  تعاقد معهــم خصيصا 
فيدريكو  نيجري )7جول( و  لورينت )8جول( وجوسيو 
فون )5جول( وحيدر بنجــاش بينما يحاول فريق ذئاب 
خســارته  لتعويض  والفوز  جراحة  تضميــد  كافو  دبي 
التهمه بفوز عريض وب 13  الــذي  امام فريق االمارات 
هدفا مقابل خمســة اهداف وهي هزيمة ثقيلة اعتقد لن 
يستطيع فريق آخر ان يحققها عليه يف البطولة وكما هو 
معروف فان الفريق يضــم اىل جانب حبتور الحبتور )1 
جول( كل من كارلوس اوال )6 جول( وتيودورا لوكا )6 

جول (جاكينتو كروتو )7 جول ( .
أما املباراة الثانية بني فريق  ايه ام والحصان الجامح فريق 
الذي قدم مســتوى متميز وحقق فوزا عريضا  االمارات 
عىل ذئاب دبي كافو ويســعى اليــوم اىل ان يحقق فوزه 
الثاني لكي يضمن التأهــل اىل املرحلة الثنية من البطولة 
ويضم الفريق كل من سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن 
مونتفريد )6  العمران” ولوكاس  مكتوم “خالد  آل  راشد 
جول ( وتوماس برييســفورد )7 جول( ومارتن بودستا 
)7 جول( فيما يحاول فريق ايه ام بقيادة الشــيخة عليا 
آل مكتوم ان يســتجمع قواه ويستفيد من خطأه الفادح 
يف مباراته االفتتاحية والذي حمله خســارته املباراة بعد 
ان ظل متقدما طوال املبــاراة عىل فريق الحبتور ثم هدأ 
الفريق  الفوز ويضم  ليخطف منافسه  االخرية  الدقائق  يف 
الشــيخة عليا آل مكتوم وبنيامــني أوركويزا )6 جول( 

وسيزار كرسبو )6 جول واسيدرو اسرادا )7 جول ( .
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الكا�س الف�ضية للبولو تعود مجدداً
بنجا�س »الم�ضتريح« يالقي الذئاب »الجريح« 

واالمارات يواجه »ايه ام«

اأبوظبي )الوحدة(:

بن  منصور  الشيخ  سمو  رعاية  تحت 
مجلس  رئيس  نهيــان، نائب  آل  زايد 
الرئاســة،  ديوان  وزيــر  الــوزراء، 
اختتمت مساء األحد فعاليات النسخة 
الثانية عــرة لبطولة كأس صاحب 
الســمو رئيس الدولة لقفز الحواجز 
األمم  نجوم، وكأس  الخمس  فئة  من 
لونجــني يف العاصمة أبوظبي، والتي 
نظمهــا اتحاد اإلمارات للفروســية 
والســباق يف الفرة مــن 18 إىل 22 
الفرســان  بمنتجع  الجــاري،  يناير 
الريايض الــدويل يف أبوظبي، بإرشاف 

االتحاد الدويل للفروسية.
مهرجان  فعاليات  ثاني  ختام  شــهد 
وتّوج  األول،  للفروســية  أبوظبــي 
فرســان الفرق الفائزة بكأس األمم، 
آل  مبارك  بــن  نهيان  الشــيخ  معايل 
نهيــان، وزير التســامح والتعايش، 
بحضور معايل جرب غانم الســويدي، 
والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، 
الرييس،  نارص  أحمد  الدكتور  واللواء 
للفروســية  اإلمارات  اتحــاد  رئيس 
للبطولة،  الفخري  الرئيس  والسباق، 
الله  وســعادة الشــيخ خالد بن عبد 
البحرين  آل خليفة، ســفري مملكــة 
الفخري  الدولة، النائب  لدى  الشقيقة 
للفروســية،  الدويل  االتحاد  لرئيــس 
املنصــوري، عضو  ناعمة  وســعادة 
االتحــادي، عضو  الوطني  املجلــس 
بنت  فاطمة  أكاديمية  إدارة  مجلــس 
مبارك للرياضة النســائية، والدكتور 
العام التحاد  الهاجــري، األمني  غانم 
اإلمارات للفروســية، وباتريك عون، 
راعية  لونجني  لركة  االقليمي  املدير 
الدهامــي، رئيس  الكأس، وســامي 
املجموعة اإلقليمية السابعة يف االتحاد 
محمد  وســلطان  للفروسية،  الدويل 
نادي  عام  اليحيائي، مديــر  خليفــة 
وخالد  والسباق،  للفروسية  الشارقة 
البطولة، وكبار  الجنيبي، مديــر  عيل 
البطولة،  أشــواط  ورعاة  املسؤولني 
وضيــوف الحدث وجمهور غفري من 
محبي رياضة قفز الحواجز، استمتع 

واملثري  الراقي  االستعراض  من  بجمل 
من نخبة الفرسان حول العالم.  

وشــاركت ســتة فرق يف منافســة 
حواجز  جولتني، عىل  من  األمم  كأس 
أربعة  من  فريق  )160( ســم، وكل 
لثالثة  النتائج  أفضل  فرسان، وتعتمد 
فرســان مــن كل فريق، وأســفرت 
للمرة  النمسا  فريق  فوز  عن  نتائجها 
أبوظبي، وبمجموع 8 نقاط  األوىل يف 
نظيفة، ويف  تمايز  جولــة  جزاء، مع 
املركز الثانــي فريق بريطانيا بعد أن 
أكمل الجولة الثانية متعادالً بمجموع 
التعادل  تمايز  جزاء، وخرس  8 نقاط 
النمســا برصيد 4 نقاط جزاء،  أمام 
وجــاء فريــق إيرلندا الفائــز بلقب 
الثالــث  املركــز  الــكأس 2022 يف 
فريق  جزاء، وحل  برصيد 16 نقطة 
الســعودية يف املركــز الرابع برصيد 
22 نقطــة جزاء، وفريــق اإلمارات 
فريق  برصيــد 40 نقطة جــزاء ثم 
ســوريا برصيــد 94 نقطــة جزاء، 
وبهــذه النتيجة يكون قد تأهل فريق 
نهائي  إىل  اإلمارات  وفريق  السعودية 
سبتمرب  برشــلونة، آخر  األمم  كأس 
القــادم، ولفريق  أكتوبــر  ومطلــع 
اإلمــارات لقفــز الحواجــز تجاربه 
ونتائجــه اإليجابية التــي حققها يف 

برشلونة منذ العام 2017.
الفرسان  من  اإلمارات  فريق  وتكون 
والجواد  النعيمي  الشــيخ عيل جمال 
“كاســبار أيــه جيه” )14 ســنة(، 
والجواد “جي  الهاجري  غانم  محمد 
اس فابيــان” )13 ســنة(، الفارس 
املهــريي والجواد  الله حميــد  عبــد 
“شــاكولو” )14 ســنة( والفارس 
الفرس  مــع  الكربي  عويضة  مــويف 
أول  “بالوسنتا” )18 ســنة(، وهي 
الشباب  فرســاننا  ملشــاركة  تجربة 
الشــيخ عيل جمــال النعيمي، ومويف 
األمم، ومن  كأس  يف  الكربي  عويضة 

بعدها يف نهائي الكأس يف برشلونة.
ويكســب  التألق  يواصل  إيمانويــل 

تحدي الراع 
حقــق الفــارس اإليطــايل إيمانويل 
بجائزة  جوديانو نرصاً جديــداً وفاز 

تحــدي الــراع يف آخر منافســات 
البطولــة من فئة الخمس نجوم، من 
جولة واحدة مع جولة للحســم، عىل 
حواجز )150( ســم، بمشاركة 35 
منهم 11  فارســاً وفارســة، نجح 
فارســاً يف االنتقال إىل جولة الحسم، 
خطــأ،  دون  7 فرســان  وأكملهــا 
املشارك  إيمانويل  الفارس  وتصدرها 
رقم )5( بالجــواد “جوليوس دي”، 
بلغ 34.14  زمن  يف  الجولــة  وأنهى 
ثانيــة، وتّوج بجائــزة املركز الثاني 
الفارس البلجيكي عبد القادر ســعيد 
املشــارك رقم )6( والجــواد “كلون 
زد”، والزمن 34.27  بيكوبيلو  أوف 
الثالث  املركــز  جائزة  ثانية، وحــاز 
الفــارس األوملبي الســعودي رمزي 
الدهامي املشــارك رقم )8( والفرس 
“مانوال لس السيال”، والزمن 35.35 
ثانيــة، تّوجت الفائزين يف منافســة 
املنصوري،  الــراع، ناعمــة  تحدي 
فاطمة  أكاديمية  إدارة  مجلس  عضو 
النسائية، ممثلة  للرياضة  بنت مبارك 

الراع.
الرميث��ي بط��ل جائ��زة لوجنني 

الكربى 2*
تّوج فارســنا محمد شــايف الرميثي 
البطولة  يف  الكــربى  لونجني  بجائزة 
النجمتــني، والتي  فئة  مــن  الدولية 
وجاءت  الرئيس،  الحدث  مع  تزامنت 
بمواصفــات الجولــة الواحــدة مع 
بلغ  حواجــز  عــىل  للتمايز  جولــة 
وبمشاركة  ســم،   )145( ارتفاعها 
الجولة  50 فارســاً متأهالً، وعــرب 
فرسان  خمسة  خطأ  دون  الرئيســة 
تجــدد بينهــم التنافــس يف جولــة 
أول  الرميثي  التمايز، وانفــرد محمد 
دون  بــأداء نظيف  فيها  املشــاركني 
زمن  بالجواد “كابشــور” يف  خطــأ 
بلــغ 34.27 ثانية، والثاني الفارس 
)الفائز  غوديانو  إيمانويــل  اإليطايل 
البطولة 5 نجــوم( والجواد  بلقــب 
“كونذارغو”، والزمن 33.87 ثانية، 
جائزة  جزاء، ونالت  برصيد 4 نقاط 
الربازيلية  الفارســة  الثالــث  املركز 

ذا  آي  والجواد “ري  شافيس  ماريانا 
بلو”، وأنهت التمايز يف 35.49 ثانية 

وبرصيد 4 نقاط جزاء.
�س��ارة تك�س��ب جائ��زة  الأردني��ة 

)اأبوظبي الريا�سي(
البطولة  يف  األخرية  قبل  املنافسة  ويف 
النجمتــني، فازت  فئة  مــن  الدولية 
حســني  ســارة  األردنية  الفارســة 
جولة  من  منافســة  األرموطــي، يف 
للتمايــز، برعاية  واحدة مــع جولة 
مجلس أبوظبي الريايض، بمشــاركة 
89 فارساً وفارســة، نجح منهم 9 
التمايز، وأكمله  إىل  العبور  يف  فرسان 
دون خطــأ 6 فرســان، تصدرتهــم 
الفارســة األردنية ســارة حســني، 
جوادها  مــع   )6( رقــم  املشــارك 
التمايز  وأكملــت  بــي”  “جالديتور 
بلــغ 32.83 ثانيــة، وجاء  زمن  يف 
فوز املتصدرة عىل حســاب  الفارس 
الســوري محمــد مغيث الشــهاب، 
املشــارك رقم )4( بالجواد “ســفري 
بلغ  زمــن  يف  زد”، منهيــاً التمايــز 
املركز  جائزة  33.32 ثانية، وحــاز 
وليم  الربيطانــي  الفــارس  الثالــث 
التمايز  فونيل، املشــارك رقم )7( يف 
أولجا”،  الفــرس “بيلــيل  بصحبــة 

وأكمله يف زمن بلغ 33.38 ثانية.
دوليات )اجلونيورز( والأ�سبال

برعايــة منتجع الفرســان الريايض، 
أقيمت املنافسة الدولية لفئة الفرسان 
تمايز،  مع  جولة  )الجونيورز(، مــن 
وتنافس فيها 42 فارساً وفارسة، و3 
منهم أيضاً صعدوا إىل التمايز، وجاءت 
يف املركز األول الفارســة السورية آية 
حمشو والفرس “دفني دو ال برايس”، 
تميم  وارث  العماني  الفارس  والثاني 
املحروقي والجواد “اكســريم إفراي 
اإلماراتية  الفارسة  ايه”، وحازت  ايه 
الثالث  املركز  جائزة  النويس  بســمة 
مــع الجواد “أناكــني دو فا هنري”، 
الفرسان من فئة )الجونيورز( قدموا 
للمشــاركة يف البطولة من ســوريا، 
ُعمان، هولندا، فلســطني، السعودية، 

أمريكا واإلمارات. 

دبي -الوحدة:

دبي  بطولة  منافســات  كشفت   
عىل  التزحلق  أللــواح  املفتوحــة 
املاء باملظالت -كايت سريف- التي 
نظمها نادي دبي الدويل للرياضات 
البحرية ضمن روزنامة السباقات 
يف املوسم الريايض 2022-2023 
متميزة  إماراتيــة  مواهــب  عن 
وصاعدة يف هــذه الرياضة املثرية 

والجميلة.
وينظم نادي دبي الدويل للرياضات 
البطولــة  منافســات  البحريــة 
التوايل  عىل  الســادس  للموســم 
لراع  االمــارات  إتحاد  بإرشاف 
وبالتعاون  الحديــث  والتجديــف 
سريف  للكايت  االمارات  لجنة  مع 
املاء  عىل  والتزحلــق  والتجديــف 
املنافسات 12 فئة  حيث شــملت 
هي  مســابقات  اربع  يف  متنوعة 
الحر  واالســتعراض  تيب  تويــن 
وهايدروفويــل إضافة اىل )وينيغ 

فويل( التي أقيمت للمرة األوىل.
تألقاً واضحاً يف  أبطالنا  وســجل 
إقيمت يف  التي  املســابقات األربع 
متسابقا   81 بمشــاركة  الحدث 
ومتسابقة  من املحرفني والهواة 
هــي: لبنان  بلــدان  عدة  مثلــوا 
ومرص  وتنس  وسوريا  وفلسطني 
وبريطانيــا وفرنســا وروســيا 
والربتغــال وهولنــدا  وإيطاليــا 

وأوكرانيا وبولندا وبلجيكا وأملانيا 
وســريالنكا  والفلبني  وبلغاريــا 
واألرجنتني وكندا وجنوب أفريقيا 
منتخبنا  نجوم  أبطالنا  اىل  إضافة 

الوطني
املنصوري  عبيــد  محمد  وخطف 
إنتزع  بعدما  الجميع  األضواء من 
ثــالث ميداليات ملونــة ذهبيتني 
األول  باملركز  فاز  حيث  وبرونزية 
يف )اإلستعراض الحر( متفوقا عىل 
رقم 23 غيث  بطلينا  املتســابق 
املري )الثاني(  الغيث  سيف  أحمد 

راشد  رقم 43 سالم  واملتســابق 
السويدي )الثالث(  كما نال  سالم 
)توين  مسابقة  ذهبية  املنصوري 
تيب( متقدما عىل بطلينا املتسابق 
الفاليس  أحمــد  رقم 13 راشــد 
)الثاني( وغيث أحمد سيف الغيث 

املري )الثالث(.
 46 رقم  املتســابق  بطلنا  ونجح 
صالح  محمد  عبدالله  عبدالعزيــز 
املرزوقي يف الفوز بلقب منافسات 
عىل  متقدما  هايدروفويــل  فئــة 
الغيث  ســيف  أحمد  غيث  بطلينا 

املــري )الثانــي( ومحمــد عبيد 
محمد املنصوري  )الثالث(

املتسابق  الصاعد  بطلنا  وإستطاع 
رقــم 68 عبدالله ضاحي ســالم 
بطــي املحريبي من الفوز بذهبية 
متفوقا  ناشئني  الحر  اإلستعراض 
البولنــدي رقم 13 فريدريك  عىل 
سزيســني )الثانــي( والبلجيكي 
ريمونــد  دي  لويــك   16 رقــم 
)الثالــث( ليؤكــد عــىل موهبته 
ابطالنا  مــن  كواحــدة  الكبــرية 

املوهوبني الصاعدين.

نهيان بن مبارك يتّوج فر�سان النم�سا بكاأ�س الأمم 
لقفز الحواجز 

المرزوقي بطل هايدروفويل والمحيربي اأول 
النا�سئين

دبي،الوحدة:

الحرة  دبي  سوق  بطوالت   كشفت 
من  قائمة  مشــاركة  عــن  للتنس 
تتضمن  التنس، والتي  محريف  أبرز 
سالم،  جراند  بألقاب  فائزين  أربعة 
املصنفني  مــن  العبــني  وأربعــة 
العالم، وحامل  يف  األوائــل  العرة 
مرات، وثالثة  خمس  البطولة  لقب 
أبطال سابقني للبطولة، واثنني من 
التنس عىل  أشهر أســاطري رياضة 
اإلطالق، فضــاًل عن مجموعة من 
التنس، يف  عالم  يف  األسماء الواعدة 
الدورة 31 من البطولة التي تنطلق 
بــني 19 فرباير و4 مارس 2023 
عىل أرض اســتاد سوق دبي الحرة 

للتنس.
وتشــهد البطــوالت، بعــد انتهاء 
منافســات  من  الحافل  األســبوع 

السيدات، مشاركة املصنف الخامس 
دجوكوفيتش، إىل  عامليــاً نوفــاك 
العبي  من  مميزة  مجموعة  جانب 
من  أربعة  تضــم  املحرفني  التنس 
العــرة األوائــل عىل  املصنفــني 
الرجال،  فئــة  يف  العالم  مســتوى 
بــني 25 فرباير و4 مارس.  وذلك 
رافايل  عاملياً  الثاني  املصنف  وكان 
نادال قد أّكد مشــاركته يف البطولة 
يف وقت سابق، لكن مشاركته باتت 

موضع شك بداعي اإلصابة. 
الدورة  بطــل  دبــي  وتســتضيف 
عاملياً  الســادس  واملصنف  املاضية 
بطولة  يف  األداء الالفت  وصاحــب 
أندري  الجارية  املفتوحة  أســراليا 
روبليــف، إىل جانب املصنف الثامن 
أمريكا  بطولة  بلقب  والفائز  عاملياً 
املفتوحة للتنس عام 2021 دانييل 

ميدفيديف.

�سوق دبي الحرة للتن�س تقدم لجمهورها 
نخبة لعبي التن�س المحترفين 

برعاية من�ضور بن زايد..

المن�ضوري يتاألق في بطولة دبي كايت �ضيرف

تأهل اإلمارات والسعودية إلى نهائي كأس األمم برشلونة

 تعاون اأكاديمي مع جامعة كاليفورنيا لتاأهيل 
الكوادر الريا�ضية في ال�ضارقة  

ال�سارقة )الوحدة(:
بحث مجلس الشارقة الريايض مع ممثيل جامعة كاليفورنيا 
خطوات التعاون األكاديمي بــني الجانبني عىل صعيد اعداد 
وتأهيل الكــوادر الرياضية يف اإلمارة، تم ذلك خالل اجتماع 
سعادة عيىس هالل الحزامي رئيس املجلس مع وفد الجامعة  
الذي ضم كل من د.ميليسيا مايس رئيسة قسم علوم الحركة 
الوفد  و ماريس بوب محارض بقسم علوم الحركة   ورئيس 
ود.ريبيكا ليتل األســتاذ بقســم علوم الحركة  وتانيا مور 
منسقة قسم الربية البدنية   يف مكتب التعليم بلوس أنجلسو 
و د. جوزي بالجريف مســاعد رئيس القسم ، بحضور وفد 
د. محدثة  الخاص ممثالً يف سعادة  للتعليم  الشــارقة  هيئة 
الهاشمي رئيس الهيئة ود. مختار بورشاق مستشار جودة 
حياة الطلبة . وأشار ســعادة عيىس هالل إىل أن اللقاء كان 
مثمراً وتناول آلية التعاون التي تحقق رؤية صاحب السمو 
الشيخ الدكتور ســلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس 
األعىل حاكم الشــارقة، بالنســبة لتطوير وإلعداد الكوادر 
املؤهلة ملواجهة تحديات املســتقبل،  الرياضية  والقيــادات 
وقال أن التنفيذ سيتم عرب مراحل يدرس فيها طالب الربية 
الرياضيــة يف جامعة كلباء مناهج متقدمة يف مجايل الربية 
الجامعة  من  ومتابعة  بإرشاف  واإلدارة  والتنظيم  الرياضية 

األمريكية لثالث سنوات .



عن  باباس  نايك  األمريكي  الجراح  كشــف 
أغرب العنارص، التي أزالها من أيدي املرىض 

خالل مسريته املهنية منذ 10 سنوات.
وقــال باباس إنــه أزال الرباغي وأشــواك 
القنفذ وإبر الخياطة وخطافات األســماك، 
فيها  تعامل  التي  النادرة  للحاالت  باإلضافة 
مع عمليات إزالة األصابع اإلضافية من اليد. 
ميل” الربيطانية،  صحيفة “دييل  وبحسب 
قال باباس: “ذات مرة، أجريت عملية إلزالة 
أشــواك قنفذ البحر من يد مريض، وكانت 

األشواك مغروسة فيها حتى العظم”.
اإلصابات  أصعب  مــن  واحدة  أن  وأضاف 
هي تلك التي يتســبب بهــا الضغط العايل 
للمسدســات التي تســتخدم لرش الطالء 
عــى الجدران، فضغطها العــايل قد يؤدي 

العامل واخرتاقه  الطالء عــى  انعكاس  إىل 
للجلد. ولفــت إىل أن هذه الحالة الجراحية 
للغاية،  ســاما  الطالء يكون  ألن  طارئــة 

اليد كلها. ويمكن أن يؤدي إىل برت 
وبالنسبة لإلصابات بالرصاص، قال باباس 
إن الرصاصــة التي تســتقر يف العظم وال 
بقيت عى حالها  وإذا  مراقبتها  يتم  تتحرك 
ال يزيلهــا بالجراحــة، ولكــن إذا تحركت 

فتكون خطرية ويجب التدخل فورا.

تيدي  الربيطاني  الطفــل  تمكن 
الثالث سنوات من  هوبز يف عمر 
الربيطانية  املجموعة  إىل  الدخول 
للنخبــة  الحرصيــة  “منســا” 
أعمارهم  ترتاوح  والذين  املثقفة 
أشهر  وتسعة  سنوات  ثالث  بني 
فقــط، حيــث يســتطيع تيدي 
الرقم  إىل  بطالقة، والعد  القراءة 
ذلك  يف  لغات، بما  100 بســبع 
املاندرين والويلزية والفرنســية 

واإلسبانية واألملانية.
العمر  من  تيــدي ، البالغ  وتعلم 
يف  وهو  أعوام ، القــراءة  أربعة 
أشهر فقط  وأربعة  العامني  عمر 

وهو اآلن قــادر حتى عى قراءة 
كتب هاري بوتر ، حسب والديه.

مجموعة  يف  تيــدي  قبــول  وتم 
منســا يف أواخر العام املايض بعد 

الــذكاء - حيث  اختبار  تخطيــه 
ســجل 139 من 160 يف اختبار 
“ستانفورد بينت” وصدم والديه 
فكرة  أي  لديهما  يكن  لم  ، اللذين 

تماًما عن مدى ذكائه.
    

التي  التوابل  أشهر  القرفة من 
العربي،  املطبخ  يف  ُتســتخدم 
وتدخــل يف صنــع العديد من 
ويحبها  والحلويات،  األطعمة 
ليســت  وهــي  الكثــريون، 
ورائحة  فريــدة  نكهة  مجرد 
من  العديد  لهــا  جميلــة، بل 
املقال  هذا  لصحتك، يف  الفوائد 
فوائد  عــى  أكثر  ســتتعرف 
القرفة الصحية املذهلة وأيضاً 

آثارها الجانبية.
ُتســتخلص  القرفة؟  هي  ما 
القرفة من لحاء شجر القرفة 
االستوائية،  آســيا  منطقة  يف 
ومن أشــهر املناطق املعروفة 
والهند،  ســريالنكا  بزراعتها 
القرفة  استخدام  يتوقف  ولم 
بل  لألطعمة،  إضافتهــا  عى 
اُستخدمت منذ القدم ألغراض 
الصحية،  لفوائدهــا  عالجية 
يف  كبرية  مكانــة  ذات  فهــي 
الطب  يف  خاصة  القديم  الطب 
املعروف  الشــعبي،  الهنــدي 
باســم األيورفيدا، وتنقســم 

القرفة لنوعني، وهما:
سيلون Ceylon أو  قرفة 

القرفة السرييالنكية
كاســيا Cassia أو  قرفة 

القرفة الصينية
مــا الفرق بني قرفة كاســيا 

وقرفة سيلون؟
باســم  تعرف  كاســيا  قرفة 
ذات  الصينيــة، وهي  القرفة 
نكهــة ورائحــة أقــوى من 
أرخص  أنها  اآلخر، كما  النوع 
وأكثر انتشاراً، إال أنها تحتوي 
كومارين  تســمى  مادة  عى 
واإلفراط يف تناولها قد يسبب 

مشاكل صحية
عليها  ويطلق  ســيلون  قرفة 
وموطنها  الحقيقية،  القرفة 
ســريالنكا والهند، وهي أغى 
مــن قرفــة كاســيا إال أنها 
تجارية  كاسيا  فقرفة  نادرة، 
يميز  ما  أن  أكثر، إال  وشعبية 

نســبة  أن  الحقيقية  القرفة 
مركب الكومارين بها أقل من 

النوع األول.
أنواع  أفضل  عن  املزيد  اعرف 
القرفــة  مكونــات  القرفــة 
تحتوي  الغذائيــة  وقيمتهــا 
ملعقــة صغرية مــن القرفة 

املطحونة عى:
26 ملجم من الكالسيوم

ملجم من البوتاسيوم
0.1جرام من الربوتني

1جرام من األلياف
2 جرام من الكربوهيدرات

0.3 جرام من الدهون
3 ميكروغــرام مــن البيتــا 

كاروتني
6 سعرات حرارية

من  دولية  8 وحــدات  حوايل 
فيتامني .

ما هي فوائد القرفة الصحية؟ 
تحتوي القرفة عى الكثري من 
التي  الغذائية  والقيم  العنارص 
املرشوبات  مقدمة  يف  تجعلها 
قامت  التي  الصحية  والتوابل 
األبحاث  مــن  الكثري  عليهــا 
إثبات  تم  والدراســات، حيث 
لها، وأيضا  الفوائد  من  الكثري 
هناك فوائد تحتاج من البحث، 

وتشمل الفوائد ما ييل:
الدموية  الدورة  تحســني   1-
تساعد  أنها  القرفة  فوائد  من 
الدورة  وتنشيط  تحسني  عى 
الجسم  الدموية، وإمداد خاليا 
األلم  يقلل  باألكســجني، مما 
ويرفع مســتوى األيض، مما 

يساعد يف إنقاص الوزن.
تحتوي  األلــم  تخفيــف   2-
القرفة عى مضادات االلتهاب، 
إزالة تصلب  يف  قد يساعد  مما 
وتساعد  واملفاصل،  العضالت 
يف تخفيف ألم التهاب املفاصل، 
يصاب  الذي  الصداع  وتخفيف 
الربد،  بســبب  البعــض  بــه 
الشهرية  الدورة  ألم  وتخفيف 

وتقلصاتها.

نجا صياد من هجوم تمســاح انقض عليه وحــاول جره إىل النهر، 
ورصد الواقعة املخيفة بكامريته الخاصة. وصور الصياد كودي 

التمساح يف منطقة شالالت  دنكان نفســه وهو يقرتب من 
“ووجال ووجال” بوالية كوينزالند األسرتالية.

وبدا أن التمساح املستلقي تحت املياه الصافية غري مستعد 
صنارته  ووجه  بكامريتــه  الصياد  اقــرتب  للقتال، حيث 
باتجــاه رأس الحيوان الزاحف. إال أن التمســاح رسعان 
ما رد عملياً عى “االســتهتار بــه”، وانقض عى الصياد 

وكاد أن يمسك ساقه بني فكيه، لكن الرجل أفلت يف اللحظة 
األخرية، وفقما يظهر يف فيديو نرشه الصياد عى “تيك توك”.

ومن املعروف أن تماســيح املياه العذبة تهرب من البرش، وتهاجم 

فقط إذا شعرت أن مناطق نفوذها مهددة.
• تقدم الســلطات املحلية يف ووجال ووجال العديد من نصائح 
الســالمة للزوار الذين يدخلون املنطقة، بما يف ذلك االبتعاد 

عن املاء.
العامة عى رضورة “البقاء عى  املحلية  اللوائح  • تنص 
األنهــار والبحريات  األقل من حافة  بعد 5 أمتار عــى 

وبرك املياه يف جميع األوقات”.
• تضيــف اللوائح: “حياتنا الربية، حتى األنواع الخطرة 
مثل التماسيح والثعابني لدينا، عادة ما تكون خجولة من 
إذا اقرتبت جدا من  البرش وتفضل االبتعاد عــن طريقك، إال 

أراضيها”.

يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة  أسسها را�ضــد بن عوي�ضة سنة ١٩٧٣م 

من الصعب يف 2023، أال يتمكن أي زائر ملنطقة سوق “سميثفيلد” 
املعــروف بلندن يف الصباح الباكر، من مالحظة التغيري الذي طرأ عى 
املــكان، حيث لم تعد الرائحة الكريهــة التي كانت منترشة يف املكان 

بسبب اللحوم النيئة، موجودة اآلن، وذلك ألول مرة منذ 800 عام.
لـ “بلومبريج”، إن  تقرير  أوســوليفان يف  الكاتب فريجوس  ويقول 
املمرات القديمــة التي كانت منترشة بشــكل مكثف يف قلب مجمع 
األسواق، صارت هادئة إىل حد كبري جدا يف الوقت الحايل؛ كما صارت 
بوابات الســوق مغلقة، واختفت شــاحنات التربيــد ذات االصوات 
املزعجة. إال أن الصمت الحايل هو مجرد حالة مؤقتة فقط، حيث أن 
موقع الســوق التاريخي الذي تم إغالقه يف نوفمرب 2022، سيعود 
إىل الحياة قريبا. ويوضح الكاتب املتخصص يف شؤون البنية التحتية 
األوروبيــة والتصميمات والحوكمة الحرضيــة، أنه بحلول 2025، 
سيعاد فتح ســوق الدواجن يف “ســميثفيلد” الذي اشتهر يف املكان 

خالل ستينيات القرن املايض.

أعلنت منصة “نتفليكس” عن خطط لتغيري طريقة وصول املستخدمني 
إىل خدماتها.

التغيري املرتقب ســيمنع املســتخدمني من مشــاركة حساباتهم مع 
الدفع لقاء امليزة، وذلــك لضمان بقاء أرباح  مشــرتكني آخرين دون 

الرشكة.
اســتخدامهم لحسابات  تم ضبط  الذين  األشــخاص  وســيتعني عى 

أشخاص آخرين إنشاء معلومات تسجيل دخول خاصة بهم.
وبحسب صحيفة “الصن” الربيطانية، قالت “نتفليكس” إنه سيكون 
هناك خيار جديد إلضافة خيار “مشــاركة مدفوعة”، والتي ستسمح 

بملفات تعريف متعددة ولكن تكلفتها أقل من اشرتاك كامل.
وأضافت أن “مشــاركة الحســاب عى نطاق واســع تقوض قدرتنا 

طويلة املدى عى االستثمار يف )نتفليكس( وتحسينها”.
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فاكس: 065541166
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فوائد صحية من أبرزها تنشيط الدورة الدموية في 
الجسم تقدمها لك القرفة 

15253 1444ه ـ العـدد  2 رجب   2023 املوافق   24 يناير  الثالثاء 

بقواعد جديدة.. »نتفليكس« تفاجئ 
المشتركين

كيف تغيرت معالم سوق »سميثفيلد« التاريخي 
في لندن بعد 800 عام؟

طفل بعمر الثالثة يجيد العد بـ 7 لغات

هجوم مباغت من تمساح بعد »االستهتار به«

 الله سبحانه وتعاىل فضل بعض الشهور عى بعض 
وفضل بعــض األماكن عى بعــض، ولكن ال يثبت 
بد من  بدليل قطعي وال  إال  ملــكان  فضٌل لزمان وال 
الله عليه  التثبت حتى ال ُيكذب عى رسول الله صى 
رجب  فضل  يف  جاءت  األحاديث  من  وســلم، وكثري 
النقل  التثبت يف  ما بني ضعيف وموضوع فال بد من 
عن رســول الله صى الله عليه وسلم، وشهر رجب 
شــهر االنتصارات يذكرنا بمجــد كان ألمتنا ففيه 
كانت غزوة تبوك، وفيه أيضا كان تخليص املســجد 
األقىص من أيدي الصليبني عى يد صالح الدين وفيه 
كان اإلرساء واملعــراج ، فجدير بنــا أن نتذكر هذه 
األحداث ونأخذ منها عربة وذكرى )ملن كان له قلب 

أو ألقى السمع وهو شهيد(.  
 وقــد وضــع الحافظ أحمد بن عيل بــن محمد بن 
العجب بما  العسقالني رسالة بعنوان: “تبِيني  حجر 
ورد يف فضل رجــب”، جمع فيها جمهرة األحاديث 
الواردة يف فضائل شهر رجب وِصيامه والصالة فيه 
ثمانيَة  له  وموضوعة. وذكر  ضعيفة  إىل  مها  ، وقسَّ
َعرَشَ اســًما، من أشــهرها ” األصّم” لعدم َسماع 
َقعقعِة الســالح فيه؛ ألنه من األشــهر الحرم التي 
ُحــرِّم فيها القتال، و “األصــّب” النصباب الّرحمة 
فيه، و “منصل األِسّنة” كما ذكره البخاري عن أبي 
رجاء العطــاردي قال: كنا نعُبد الحجَر، فإذا وجدنا 
حجــًرا هو خري منه ألقينــاه وأخذنا اآلخر، فإذا لم 
نجــد حجًرا جمعنا َحْثوًة من تراب ثم جئنا الّشــاَء 
ــياه ـ فحلْبنــا عليه ثم ُطفنا بــه، فإذا َدخل  ـ الشِّ
ُرمًحا فيه  َندع  األسّنة، فلم  قلنا: منصل  شهر رجب 
َحديدة، وال ســهًما فيه َحديدة إال نزعناه فألقيناه. 
وفضــل رجب داخل يف عموم فضل األشــهر الُحُرم 
ــهوِر ِعْنَد اللِه اْثَنا  الله فيها: )إنَّ ِعدََّة الشُّ التي قال 
َمواِت واألرَض  َعرَشَ َشْهًرا يِف ِكتاِب اللِه َيْوَم َخلََق السَّ
ِفيِهنَّ  َتْظلِموا  َذلَِك الدِّيُن الَقيُِّم، َفاَل  أَْرَبَعٌة ُحُرم  ِمْنَها 
أَْنُفَســُكم( )ســورة التوبــة : 36( وعيَّنها حديُث 
د )أي  الّصحيَحــنْي يف ِحّجة الوداع بأّنهــا ثالثة رَسْ
واملحّرم ،وواحد  الحجة  وذو  القعــدة  متتالية ( ذو 
اآلخرة  جمادى  بني  رجب )ُمرض(الــذي  فرد ،وهو 
وشعبان، وليس رجب )ربيعَة( وهو رمضان. ومن 
لم فيه َعَدُم الِقتــال، وذلك لتأمني الّطريق  عــدم الظُّ
لزائري املَسجد الحرام، كما قال تعاىل: بعد هذه اآلية 
كنَي َحْيُث  )فإذا اْنَســلََخ األَْشُهُر الُحُرم فاْقُتُلوا املرُْشِ
لم  التوبة : 5( ومن عدم الظُّ َوَجْدُتموُهْم( )ســورة 
العلماء  الله، واســَتنَبط بعض  أيًضا عــدم َمعصية 
ّنة نصَّ  القرآن والسُّ من ذلك ـ دون دليل ُمبارش من 
عليهـ  جواَز تغليظ الدِّية عى الَقتل يف األشهر الُحُرم 

الحرم  الثُُّلث. ومن مظاهِر تفضيل األشــهر  بزيادة 
ـ بمــا فيها رجبـ  ُنــِدب الّصيام فيها. كما جاء يف 
حديث رواه أبــو داود من ُمجيبة الباهلّية عن أبيها 
هــا أن النبــّيـ  صى الله عليه وســلمـ  قال  أو عمِّ
الُحرم واترْك”  له ـ بعــد كالم طويل ـ “ُصْم مــن 
الثالثة، حيث ضّمها  بأصابعه  ثالَث مّرات، وأشــار 
وأرســلها والّظاهر أن اإلشارة كانت لعدد املّرات ال 
لعدِد األّيام. فالعمل الصالح يف شهر رجب كاألشهر 
الّصيام، يســتوي يف  العظيم، ومنه  ثواُبه  له  الُحرم 
ذلك أّوُل يوم مع آخره، وقد قال ابن حجر: إن شهر 
يام فيه، ال  َرجــب لم يِرد حديث خــاصٌّ بفضل الصِّ
صحيح وال حسن. ومن أشهر األحاديث الضعيفة يف 
ُيقال له رجب، ماؤه أشدُّ  الجنة نهًرا  صيامه “إن يف 
بياًضا من اللَّبن وأحَى من العسل، َمن صام يوًما من 
رجب َســقاه اللُه من ذلك الّنهر” وحديث”َمن صام 
من رجب يوًما كان كصيام شــهٍر، ومن صام منه 
ســبعَة أّيام ُغلِّقت عنه أبواب الَجحيم السبعُة ومن 
صام منــه ثمانيَة أيام ُفتِّحْت أبواُب الجّنِة الثمانيُة، 
ئاته حسناٍت”  ومن صام منه عرشة أيام ُبدِّلت ســيِّ
أيام منه،  ومنها حديث طويل جــاء يف فضل صيام 
الله وشعبان شهري  أثناء الحديث “رجب شهر  ويف 
ورمضان شــهر أّمتي” وقيل إنه موضوع، وجاء يف 
الفتح  أبي  أّنه من رواية  الكبري للســيوطي  الجامع 
بن أبي الفوارس يف أماليه عن الحسن ُمرساًل. ومن 
مخصوصٍة  صالة  فضل  يف  غرُي املقبولــة  األحاديث 
فيه “َمن صيلَّ املغرَب يف أّول ليلة من رجب ثم صّى 
بفاتحة  بعدها عرشيــن ركعة، يقــرأ يف كل ركعة 
الله أحد مّرًة ويســلِّم فيهن َعرْشَ  الكتاب، وقل هو 
الله يف نفسه وأهله وماله وولِده،  تسليماٍت حِفظه 
اط كالربق  وأُِجرَي من َعــذاب الَقرب، وجاز عى الرصِّ
بغري حســاب وال َعــذاب” وهو حديــث موضوع، 

الّرغائب.  ومثلها صالة 

ما هي خصائص شهر رجب ؟ 

أخرياً  املرصيــة  الجامعات  طرقــت 
أبــواب العــالج بالفن، وهــو واحد 
من أحــدث األســاليب العالجية عى 
مستوى العالم، ورغم أنَّ األمر ال يعد 
حديثــاً إال أنَّه بدأ ينترش يف مرص عى 

مستويات عديدة.
وكانــت أّول جامعة مرصية تخوض 
يف هــذا الحقل األكاديمي هي جامعة 
دبلوم  أخرياً عن  أعلنــت  التي  حلوان 
رشوط  عّدة  وضع  بالفّن، مع  للعالج 

ملن يريد االلتحاق بها.
ما هو العالج بالفن؟

• وفقــاً للجمعيــة األمريكية للعالج 
العالج يســتخدم  بالفــّن فإّن هــذا 
عن  للتعبري  اللفظــي  غــري  التواصل 

املشاعر واألفكار.
• يختــار املعالــج بالفن األســاليب 
املريض  حالة  لتعكس  املناسبة  الفنية 

العاطفية.
• تشــجيع املريض عــى تكوين لغة 

بناء شخصيته  تعيد  ورمزية  مجازية 
من جديد.

• يدعم العالج بالفن االعتقاد بأن كل 
شــخص لديه القدرة عى التعبري عن 

نفسه بشكل إبداعي.
• العمليــة العالجيــة نفســها أكثر 
أهمية من النتيجة النهائية، إذ ينصب 
العالجية  املتطلبات  املعالج عى  تركيز 
املزايا  بدالً مــن  للتعبــري  للمريــض 

الجمالية للعمل الفني.
• إجــراءات العالج بالفن تشــمل 6 
العالقات،  بناء  االستكشاف،  مراحل: 
الداخــيل، اإلدراك  العاطفي  التعبــري 
مكان  الشــخصية،  العالقات  الذاتي، 

اإلنسان يف بيئته.
تقول املعالجة النفسية بالفن، ورئيس 
للمعالجني  األفرو-أســيوية  الرابطة 
بالفن ياســمني الفياليل، إنَّه نوع من 
أنواع العالجــات التكاملية التي تتبع 

الثالثة من العالج النفيس. املوجة 

العالج بالفن.. مصر تطرق باب أحدث األساليب العالجية بالعالمالعالج بالفن.. مصر تطرق باب أحدث األساليب العالجية بالعالم

جراح يكشف عن أغرب ما أزاله من أيدي  
المرضى خالل 10 سنوات

مكارثي، 28  لورين  األم  عاشت 
أن  كادت  عامــا، أياماً عصيبــة 
تفقدها  حقيقية  بمأساة  تنتهي 
من  البالغة  الرضيعــة  طفلتهــا 
إصابتها  العمر 22 شهرا، نتيجة 
الدم. وبحســب “الصن”  بتعفن 
الربيطانيــة، قالــت لوريــن إن 
ابنتها كانت تشــعر بألم شــديد 
للمرحاض، وعند  دخولهــا  عند 
فحصها من قبل األطباء أخربوها 

أنها مصابــة بنوع من اإلنتانات 
البولية.  املسالك  اللتهاب  املسببة 
بنصيحة  املنزل  إىل  الطفلة  عادت 
اســتمرت  حالتها  أن  األطباء إال 

بالتدهور.
وقالــت األم إن طفلتهــا دخلت 
بســبات ملدة 24 ساعة، ثم جاء 
من  تعاني  ال  إنهــا  وقال  طبيب 
من  البولية، بل  املســالك  التهاب 

عدوى فريوسية.

»عفن قاتل«.. أم تحذر اآلباء من خطر إصابة األطفال به

اأ�ضماوؤه وف�ضله واأهميته
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