
اأبوظبي-وام:

 اســتقبل صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بــن زايد آل نهيان رئيــس الدولة "حفظه 
الله" يوم الثالثــاء في مجلس قصر البحر 
رئيس  فيلكــس تشيســكيدي  .. فخامــة 
جمهوريــة الكونغو الديمقراطية الصديقة 

الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

وبحث سموه والرئيس فيلكس تشيسكيدي 
اإلمارات  دولة  بين  التعاون  مختلف جوانب 
بما  العالقات  تطويــر  وفرص  والكونغــو 

يخدم المصلحة المشتركة.
 كما تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايــد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"  
يوم الثالثاء رســالة خطية من فخامة عبد 
الجزائرية  الجمهورية  رئيس  تبون  المجيد 

الديمقراطيــة الشــعبية الشــقيقة تتصل 
بالعالقــات األخويــة بين البلدين وســبل 

تعزيزها.
الســمو  جاء ذلك خالل اســتقبال صاحب 
امس في  نهيان  آل  زايد  بن  الشــيخ محمد 
قصــر البحر فــي أبوظبــي معالي صالح 
الجزائري  للرئيس  الخاص  المبعوث  بوشة 
إلى ســموه تحيــات فخامة  نقل  والــذي 

لسموه  وتمنياته  تبون  المجيد  عبد  الرئيس 
اإلمارات  ولدولة  والســعادة  الصحة  دوام 
حمله  واالزدهار .. فيما  التقدم  اســتمرار 
الجزائري  للرئيــس  تحياته  أطيب  ســموه 
وتمنياته لبلده وشــعبه الشقيق مزيداً من 

التقدم واالزدهار.

بيروت-)رويترز(:

 قالــت وزارة الخزانة األمريكيــة يوم الثالثاء 
إنها فرضت عقوبات على اللبناني حســن مقلد 
عالقات  بسبب  يملكها  التي  الصرافة  وشــركة 

مالية مزعومة مع حزب الله.
وذكرت الوزارة أن مقلد يعمل مستشــارا ماليا 
يخضع  إيــران، والذي  من  المدعوم  الله  لحزب 
مالية  بمعامالت  أمريكية، وقام  لعقوبات  أيضا 
نيابة عن الحزب أدت إلى تربحه مئات اآلالف من 
الخزانة لشــؤون  الدوالرات. وقال وكيل وزارة 
اإلرهاب بريان إي نيلسون »تتخذ وزارة الخزانة 
اليوم إجراءات ضد صاحب شركة صرافة فاسد 
تدعــم معامالته المالية حــزب الله ومصالحه 
وتمكن له على حساب شعب لبنان واقتصاده«.

اإ�سالم اأباد-)د ب اأ(:

لقيت فتاتان يف ســن املراهقة بباكستان حتفهما عىل 
يــد والديهمــا يف حادثني منفصلني، ممــا أثار موجة 
القائم  العنف  فيها  يتصاعــد  التي  البالد  تلك  يف  غضب 

عىل أساس النوع.
وقال املسؤول املحيل محمد منري إن الرشطة يف منطقة 
رشسادة بشمال غرب باكستان قامت بمداهمات يوم 
 18 العمر  البالغة من  ابنتــه  قتل  أب  الثالثاء العتقال 

عاما بعد مشاهدتها وهي ترقص يف مقطع مصور.
وقال منري، نقال عن أم الفتاة، إن الغضب استبد باألب 
عقــب مشــاهدة املقطع املصور الــذي تم نرشه عىل 

مواقع التواصل االجتماعي، دون موافقة الفتاة.
تبلغ  فتاة  إن  أحمد  شــبري  بالرشطة  املســؤول  وقال 
مــن العمر 19 عاما لقيت حتفهــا بعد الحادث األول 
بســاعات، برصاص أطلقه والدهــا عليها عند بوابة 
قاعــة محكمــة يف مدينة كراتيش بجنوب باكســتان 

لزواجها من الرجل الذي اختارته.

موجة غ�سب في باك�ستان بعد قتل 
اأبوين بنتيهما

اأمريكا تعاقب �ساحب �سركة �سرافة 
لبنانياً لعالقته بحزب الله
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»»طالع ص 2 و 3««

خطة اأوروبية جديدة لزيادة عمليات ترحيل »الأونــروا« تطلــب تمويــالً بقيمــة 1.6 مليار 
المهاجرين المتحدة إلغاثة وتشغيل  األمم  جنيف-)رويترز(:  ناشدت وكالة 

الجئي فلســطين في الشــرق األدنــى التابعة لألمــم المتحدة 
)أونــروا( يوم الثالثاء الحصول علــى تمويل بقيمة 1.6 مليار 
أنها تكافح من أجل االضطالع  دوالر بعد أن حذر رئيســها من 

بمسؤولياتها بسبب ارتفاع التكاليف وتقلص الموارد.
وتأسست أونروا عام 1949 في أعقاب الحرب العربية اإلسرائيلية 
الصحية  والرعاية  المدارس  تشمل  عامة  األولى، وتقدم خدمات 
األولية والمساعدات اإلنسانية في غزة والضفة الغربية واألردن 
وسوريا ولبنان. وقالت الوكالة في بيان »التحديات المتضاعفة 
التــي واجهتنا خالل العام الماضي بمــا في ذلك نقص التمويل 
والتشويشــات  المالي  والتضخم  المتضاربة  العالمية  واألزمات 
في سلســلة التوريد والتغيرات الجيوسياسية واالرتفاع الهائل 
الفقر والبطالة بين الجئي فلسطين قد فرضت  في مســتويات 

ضغوطا هائلة على األونروا«.

بروكسل-)د ب أ(: أعربت المفوضية األوروبية عن رغبتها في 
الذين  النظاميين  المهاجرين غير  المتزايد مــن  للعدد  التصدي 
يصلون إلى االتحاد األوروبي وذلك بوضع استراتيجية جديدة 

لعمليات الترحيل تم اإلعالن عنها يوم الثالثاء.
وقالــت مفوضة الشــؤون الداخلية لالتحــاد األوروبي ايلفا 
يوهانسون في بروكســل »أولئك الذين ال يحتاجون للحماية 
إلى بالدهم األصلية«. وقالت يوهانســون  يجب أن يعــودوا 
إنه في عام 2022، تم تســجيل وصــول أكثر من 300 ألف 
مهاجر غيــر نظامي. وأضافت أن معظم هؤالء الوافدين غير 
مؤهلين للحصول على اللجوء. وقال بيان للمفوضية إن وضع 
اســتراتيجية فعالة للترحيل يتعيــن أن » يكون بمثابة رادع 

للمساعدة في تقليص الهجرة غير اآلمنة وغير النظامية«.

�سنعاء-)د ب اأ(:

املتحدة،  لألمم  التابعة  للهجرة  الدولية  املنظمة  أعلنت   
7ر2  مليــون طفل يف اليمن  يوم الثالثــاء، أن هناك 

محرومون من التعليم.
وقالــت املنظمة، يف حســابها عرب موقــع "تويرت"، 
بمناســبة اليوم العاملي للتعليــم، 24 كانون الثاني/ 
يناير من كل عام، إن نظام التعليم يف اليمن عىل حافة 
2700  مدرســة للدمار أو  االنهيــار، حيث تعرضت 

الرضر، منذ بدء الحرب.
وأشــارت إىل أنها تقوم ببناء 18 فصالً دراسياً جديداً 
املزيد  يف سبع مدارس، لتوفري مساحة أكرب الستيعاب 

من الطلبة اليمنيني.
ثماني  نحــو  منذ  مســتمرة  حرًبا  اليمــن  ويعانــي 
ســنوات، خلفت واحدة من أســوأ األزمات اإلنسانية 
واالقتصادية بالعالم، وألقت بانعكاساتها السلبية عىل 

قطاع التعليم.

الأمــم المتحــدة: 7ر2 مليــون طفل يمني 
محرومون من التعليم

اأبوظبي-وام:

أبوظبي  يف  االثنني  مســاء  انطلقت 
اجتماعــات الدورة الـــ 54 للجنة 
العربي  للعمــل  العليــا  التنســيق 
السادســة  والــدورة  املشــرتك، 
النوعية  العربية  االتحــادات  مللتقى 

خالل  مــن  وبــدأت  املتخصصــة، 
االجتماع الخامس للمكتب التنفيذي 
النوعية  العربية  االتحــادات  مللتقى 
املتخصصــة، برئاســة معايل أحمد 
الجــروان رئيس املكتــب التنفيذي 
املفوض  الوزير  وبحضور  للملتقى، 
القادر  عبــد  خــري  محمد  معــايل 

واالتحادات  املنظمــات  إدارة  مدير 
العربية،  الــدول  بجامعة  العربيــة 
وســعادة أيمن غنيــم األمني العام 
الرقمي  لالقتصاد  العربــي  لالتحاد 
وبمشاركة ممثيل االتحادات العربية 

التنفيذي للملتقى. أعضاء املكتب 

وزير الداخلية اللبناني: النتخابات 
البلدية ل ت�سكل عبئاً على الأمن

بيروت-) د ب اأ (:

اللبناني بســام  والبلديات  الداخلية  أعلن وزير    
مولوي، يوم الثالثــاء،  أنه »لن يطرح موضوع 

البلدية عىل مجلس الوزراء«. تأجيل االنتخابات 
يوم  صحفية  ترصيحــات  يف  مولــوي،  وقــال 
الثالثــاء :  »إن القانــون يجربنــي أن أدعو إىل 
هــذه االنتخابــات يف األول من نيســان/ابريل 
املقبــل، وأن أجريها  يف شــهر أيار/مايو املقبل 
، خصوصا أن واليــة مجالس البلدية الحالية يف 
2023،  إال  31 أيار/مايو   كل لبنان تنتهــي يف 
بإرجائها،  قانون  النيابــي  املجلس  عن  صدر  اذا 
مولوي  وأشار  التأجيل«.  سيقرتح  من  أنا  وليس 
إىل أن » االنتخابــات البلدية ال تشــكل عبئاً عىل 
األمن، وهي تفرز دينامية جيدة، وتشكل عنرصاً 
السلطات  يف  والنشــاط  الحياة  لضخ  مســاعداً 
البلدية عن  املحلية، وسأبعد موضوع االنتخابات 

التجاذبات السياسية«.
وكشــف الوزير أن »وزارة الداخلية جاهزة جداً 
إداريــاً، ونحــن يف صدد إنجاز لوائــح الناخبني  
لنرشها يف األول من شــباط/فرباير املقبل، عىل 
آذار/مارس   شهر  يف  تصحيحها  عملية  تكون  أن 

املقبل  وتجمد يف آخر الشهر عينه«.
لهذه  النهائية  الكلفة  تقدير  » يف صدد  أنه  وأعلن 
االنتخابات وتمويلها خالل األســبوعني املقبلني، 
الدول  عن  ممثلــني  املقبلة  األيام  يف  وســألتقي 

»تتمة ص 88««املانحة، »تتمة ص 88««

»تتمة ص 88««

عمان - »د ب اأ«:

 استقبل العاهل األردني الملك عبدالله 
الثاني في عمان، يوم الثالثاء، رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
بعد توترات في ســاحات المســجد 
األقصى بالقدس أدت إلى اســتدعاء 
مرتين  اإلســرائيلي  للسفير  األردن 

وكالة  الجاري.  ووفق  الشهر  خالل 
األنباء األردنيــة )بترا( يوم الثالثاء، 
شــدد الملك عبــد اللــه الثاني على 
ضــرورة احترام الوضــع التاريخي 
المســجد  في  القائــم  والقانونــي 
األقصــى المبارك/ الحرم القدســي 

الشريف وعدم المساس به.

»تتمة ص 88««

بدء اأعمال اجتماعات لجان الجامعة العربية 
المنعقدة في اأبوظبي

القاهرة-)رويترز(:

 يبــدأ الرئيــس المصري عبــد الفتاح 
السيسي زيارة للهند يوم األربعاء حيث 
ســيلتقي بكبار رجال األعمال ويكون 
ضيف شــرف فــي يــوم الجمهورية 
يوافــق 26 يناير كانون  الذي  الهندية 
المصرية  للرئاســة  بيان  الثاني. وذكر 
أن الزيارة ستشــمل مباحثات بشــأن 
تعزيز العالقات االقتصادية بين البلدين 
الهندي  واســتعراض فرص االستثمار 

في مصر.
وتسعى القاهرة إلى حشد االستثمارات 

فيه  تحاول  الذي  الوقــت  في  األجنبية 
مواجهــة نقص في الــدوالر أدى إلى 

انخفاض حاد في قيمة الجنيه.
وفي العام الماضي، سعت إلى مساعدة 
الغنية  الحليفة  الخليجيــة  الــدول  من 
بالطاقــة ومن صنــدوق النقد الدولي 
االقتصادية  التداعيات  فاقمــت  أن  بعد 
التي  التحديات  أوكرانيا من  للحرب في 
تواجهها. وتسعى مصر أيضا إلى إقامة 
تتجاوز  وتجاريــة  سياســية  عالقات 
الواليات  التقليديــة مــع  تحالفاتهــا 
األوروبية، بما يشمل  والقوى  المتحدة 
منطقة أفريقيا جنوب الصحراء وآسيا.

الريا�ض-)د ب اأ(:

 كشــفت أنباء صحفية ســعودية 
يــوم الثالثاء أن حصــول القنوات 
العالميــة على حقــوق بث دوري 
"روشــن" الســعودي لكرة القدم 
جاء بعد اتفاقها مع رابطة الدوري 
السعودي للمحترفين بشكل مباشر، 
في أعقاب تعاقــد نادي النصر مع 
كريستيانو  البرتغالية  األســطورة 
رونالدو، وهو األمر الذي أسهم في 
انتشــار الــدوري عالمًيا ألكثر من 

125 دولة.
"الرياضيــة"  صحيفــة  ونقلــت 
بـ"الخاص"  وصفتــه  مصدر  عن 
:"حصول 37 قناة من قارات العالم 
كافــة، على نقل مباريــات دوري 
الرابطة،  الســعودي، من  روشــن 
البرتغال وإســبانيا  أبرزهــا مــن 

والصين وتايالند وإندونيسيا".
أن حق  إلــى  المصدر  وأشــار ذات 
النقل الذي تم منحه للقنوات الـ37 
عبارة عــن مباراتين في كل جولة، 

لعدد 125 دولة، 

اأبوظبي - وام:

 أدانــت دولة اإلمارات بشــدة ما أقدم 
عليه أحد المتطرفين في الهاي بهولندا 

من حرق لنسخة من القرآن الكريم.
والتعاون  الخارجيــة  وزارة  وأكــدت 
اإلمارات  بيان، رفض دولة  الدولي، في 
الدائم لجميع الممارسات التي تستهدف 

مع  وتتنافى  واالستقرار  األمن  زعزعة 
القيم والمبادئ اإلنسانية واألخالقية.

وشــددت الوزارة على ضرورة احترام 
واالبتعاد  والمقدســات  الدينية  الرموز 
وقت  واالستقطاب، في  التحريض  عن 
من  معا  العمل  إلــى  العالم  فيه  يحتاج 
أجل نشر قيم التسامح والتعايش، ونبذ 

الكراهية والتطرف.

125 دولة تبث الدوري ال�سعودي بعد 
تعاقد الن�سر مع رونالدو الإمارات تدين ب�سدة اإحراق ن�سخة من 

القراآن الكريم في هولندا

ال�سي�سي يتوجه اإلى الهند و�سط م�سعى 
لح�سد ال�ستثمارات

  

العاهل الأردني يلتقي بنتنياهو في عمان 
بعد توترات الم�سجد الأق�سى
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التغير %ال�ســابقالحالي التغير%  ال�ســابقالحالي
 0.63   0.41  10,159.77 10,095.853,364.003,349.95

اأ�سدر مر�سوماً اأميرياً بتعيين عدد من اأع�ساء المجل�ض التنفيذي لإمارة اأبو ظبي

رئي�س الدولة يبحث مع رئي�س الكونغو تعزيز التعاون ويت�سلم ر�سالة خطية من الرئي�س الجزائري    رئي�س الدولة يبحث مع رئي�س الكونغو تعزيز التعاون ويت�سلم ر�سالة خطية من الرئي�س الجزائري    

اأكدت على �سرورة احترام الرموز الدينية والمقد�سات

حب�س �ساحب �سركة خا�سة ح�سل
بطرق احتيالية على مبالغ مالية من 

296 متدربًا في برنامج ناف�س
اأبوظبي- وام:

 أمــرت النيابة العامة اإلتحاديــة بحبس صاحب ومدير 
شــركة خاصة حصل بطرق احتياليــة على مبالغ مالية 

من متدربين مواطنين بالشركة ضمن برنامج نافس.
يأتي بعد ما ثبت من تحقيقات  أن ذلك  النيابة  وأوضحت 
نيابــة العاصمة أن صاحب ومدير شــركة خاصة تضم 
موظفين اثنين، أجرى تســجيل شــركته ضمن برنامج 
نافس عبر منصتها الرقمية لتدريب مواطنين على أعمال 
التجارة اإللكترونية والوســاطة التجارية، وســجل من 
الجنســين، واشــترط  من  عدد 296 متدربا  المتدربين 
عليهم ســداد مبالغ مالية يودعها كل منهم في حساب 
الشركة مدعيا انها ضمن مبادرة للتبرع لألعمال الخيرية، 
مهددا اياهم انه في حال عدم دفعهم لتلك المبالغ سيقوم 
بتقييم تدريبهم بدرجة رسوب، كما تبين انه اليقدم لهم 
احتياال  أو عملية، مما يعد  ذا قيمة علمية  تدريبا مباشرا 
لســلب أموالهم بغيــر وجه حــق، وبالمخالفة الحكام 

برنامج نافس.

»تتمة ص 88««

»»طالع ص7««



:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ∑QÉÑe øH ¿É«¡f ï«°ûdG ‹É©e íààaG 

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

 ,øWƒdG  ¥hóæ°U  IQGOEG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ

 øH øªMôdGóÑY QƒàcódG  ‹É©e ¬≤aGôj

 ájöûÑdG OQGƒŸG ôjRh Qƒ©dG ¿ÉæŸGóÑY

 äÉeÉ¡°SG{  ìƒàØŸG  Ωƒ«dG  ..ÚWƒàdGh

 πª©dG ¢Uôa ÒaƒJ ‘ øWƒdG ¥hóæ°U

 zäGQÉeE’G  äÉæHh  AÉæHCG  ΩÉeCG  èàæŸG

 »ÑXƒHCG õcôe ‘ ¥hóæ°üdG ¬ª¶æj …òdG

 ≈∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùàd ¢VQÉ©ª∏d »æWƒdG

 äÉæHh  AÉæHC’  áëLÉædG  ÜQÉéàdG  ºgCG

 ºYóH ∫ÉªY’G IOÉjQ ∫É› ‘ äGQÉeE’G

 ÖfÉL  RGôHEGh  ,¥hóæ°üdG  øe  öTÉÑe

 ≈∏Y ó«cCÉàdGh ,¥hóæ°üdG πªY øe º¡e

 ‘ ôªà°ùŸG ¬eÉ¡°SEGh ,á«eÉ°ùdG ¬àdÉ°SQ

 äÉæHh  AÉæHCG  ΩÉeCG  ¢UôØdG  áaÉc  ÒaƒJ

 á£°ûædG ácQÉ°ûŸG øe º¡æ«µ“h ,øWƒdG

 ádhódG ‘ ,Ωó≤àdGh á«ªæàdG Oƒ¡L ‘

.⁄É©dGh á≤£æŸGh

 á«∏ëŸG äGOÉ«≤dG øe OóY ìÉààa’G ö†M

 IQGOEG ¢ù∏› AÉ°†YCGh ,ádhódÉH ájôµØdGh

.ÚMÉæŸGh AÉcöûdGh ,¥hóæ°üdG

 èeÉfôH »éjôN ËôµàH ¬«dÉ©e ΩÉbh

 äÉ°ù∏÷G  øe  ÉÑfÉL  ö†Mh  ,Qƒ°ùL

 ádƒªŸG äÉYhöûŸG QÉ«àNGh ,á«°TÉ≤ædG

 áÄ°TÉædG ∫ÉªYC’G Úµ“h ºYO ∫ÓN øe

.»JGQÉeE’G ÜÉÑ°û∏d

 ¿CG á«MÉààa’G áª∏µdG ‘ ¬«dÉ©e ócCGh

 Ωƒ«dG á£°ûfCG ∫ÓN õcôj øWƒdG ¥hóæ°U

 äÉeÉ¡°SG{ ¿GƒæY πªëj …òdG ìƒàØŸG

 πª©dG ¢Uôa ÒaƒJ ‘ øWƒdG ¥hóæ°U

 zäGQÉeE’G  äÉæHh  AÉæHCG  ΩÉeCG  èàæŸG

 »àdG ¬›GôHh ¬JGQOÉÑe ¢VGô©à°SG ≈∏Y

 ΩÉ¡°SE’Gh  ,¿É°ùfE’G  Úµ“  ¤EG  ±ó¡J

 ,áæWGƒŸG πª©dG Iƒb ôjƒ£Jh AÉæH ‘

 »àdGh  äGQó≤dGh  ±QÉ©ŸÉH  IOhõŸG

 AÉæHh  ,á«LÉàfE’G  ™aQ  ‘  ∑QÉ°ûJ

 õjõ©Jh ±QÉ©ŸG ≈∏Y ºFÉ≤dG OÉ°üàb’G

 ™«ªL ‘ íLÉædG ¢ùaÉæàdG ≈∏Y IQó≤dG

 øe  ,äÉjƒà°ùŸG  πc  ≈∏Yh  ä’ÉéŸG

 ÜQÉéàdGh  á°Sƒª∏ŸG  èFÉàædG  ∫ÓN

 ‘ äGQÉeE’G AÉæHCG Égõ‚G »àdG áëLÉædG

.ä’ÉéŸG øe ójó©dG

 IOÉ«≤dG πX ‘ äGQÉeE’G ádhO ¿EG” ∫Ébh

 πª©dGh  IÒæà°ùŸG  Oƒ¡÷Gh  ,áª«µ◊G

 óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd π°UGƒàŸG

 ¬¶ØM” ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ójGR øH

 ájƒb  ,É¡Ñ©°ûH  IõjõY  ádhO  »g  “ˆG

 ,É¡JÉ°ù°SDƒeh  É¡eÉ¶æH  IóFGQ  ,É¡JOÉ≤H

 ∞à∏jh ,IOÉ«≤dG ™e Ö©°ûdG É¡«a ºëà∏j

 ,º¡e  »æWh  ±óg  ∫ƒM  É¡«a  ™«ª÷G

 AGOC’G  øe ¬æ«µ“h ¿É°ùfE’G  á«ªæJ ƒg

 áYÉæb ≈∏Y äGQÉeE’G ‘ ÉæfEGh ,RÉ‚E’Gh

 ,¿É°ùfE’G á«ªæJ ‘ ÉæMÉ‚ ¿CÉH á∏eÉc

 á≤KGƒdG Iô¶æ∏d ≥«ªY ó«°ùŒ ƒg É‰EG

 í°VGh ÒÑ©J ∂dòc ƒg ,πÑ≤à°ùŸG ƒëf

 AÉªàf’Gh  øWƒdG  ÖM  øY  π«°UCGh

.“IOÉ«≤dGh ádhó∏d A’ƒdGh ,™ªàéª∏d

 áÑ°SÉæŸG √òg õ¡àfCG { ¬«dÉ©e ±É°VCGh

 ¢ù«FQ  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¤EG  ™aQCG  »c

 ≈ª°SCGh  ,ôµ°ûdG  äÉjBG  ¥ó°UCG  ádhódG

 ¬ªYód kGôjó≤J ΩGÎM’Gh ¿Éaô©dG ÊÉ©e

 áaÉc  áMÉJEÉH  âHÉãdG  ¬eGõàdGh  ,…ƒ≤dG

 äÉæHh  AÉæHCG  ΩÉeCG  áæµªŸG  ¢UôØdG

 á£°ûfC’G  áaÉc  ‘  ΩÉ¡°SEÓd  ,øWƒdG

 √òg  ‘  Ωó≤JCG  Éªc  ,¬«a  äGRÉ‚E’Gh

 ôµ°ûdG  º«¶©H  √ƒª°S  ¤EG  áÑ°SÉæŸG

 ¥hóæ°üd  ,ájƒ≤dG  ¬JófÉ°ùŸ  ¿Éæàe’Gh

 ¬≤«≤– ¤EG ¥hóæ°üdG ≈©°ùj Éeh øWƒdG

 ™ªàéŸG áeóN ‘ ,äÉjÉZh ±GógCG øe

.zIõjõ©dG ÉæàdhO ‘ ¿É°ùfE’Gh

 áeƒ¶æe πµ°ûJ »àdG ÇOÉÑŸG ºgCG øYh

 ”  ¬«dÉ©e  ∫Éb  ,øWƒdG  ¥hóæ°U  πªY

 ±ô©àdG Oó°üH ºàfCGh Ωƒ«dG ºµeÉeCG ócDhCG

 øWƒdG  ¥hóæ°U  èeGôHh  á£°ûfCG  ≈∏Y

 èàæŸG πª©dG ¢Uôa ÒaƒJ ä’É› ‘

 OóY  ≈∏Y  ,äGQÉeE’G  äÉæHh  AÉæHCG  ΩÉeCG

 πªY ºµ– »àdG á«°SÉ°SC’G ÇOÉÑŸG øe

 »gh ,ΩÉ¡dG  ∫ÉéŸG Gòg ‘ ¥hóæ°üdG

 äÉ¡«LƒJ QÉWEG ‘ Égójó– ” ÇOÉÑe

 ¬¶ØM“  ádhódG  ¢ù«FQ  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U

.zˆG

 á«ªæJ øY åjó◊G ¿CG ƒg :∫hC’G CGóÑŸG

 ™bGh ‘ ó© oj É‰EG äGQÉeE’G ‘ ¿É°ùfE’G

 ÉæJGQób øYh πÑ≤à°ùŸG øY kÉãjóM ,ôeC’G

 QhO øYh ,πÑ≤à°ùŸG Gòg á¡LGƒe ≈∏Y

 ¬fiÓe áZÉ«°U ‘ øWƒdG äÉæHh AÉæHCG

 ƒ¡a ÊÉãdG CGóÑŸG ÉeCG ..¬dÉµ°TCG ójó–h

 ¿É°ùfE’G  á«ªæJ ≥«≤– ¤EG  ≥jô£dG  ¿CG

 òNC’G  ≈∏Y  óªà©j  É‰EG  äGQÉeE’G  ‘

 πc  ≈∏Y  ,RÉ‚EÓd  á«dÉY  äÉ©bƒàH

 ¿CG π«Ñ°S ‘ É©e πª©f ¿CGh ,äÉjƒà°ùŸG

 kGOhõe ™ªàéŸG Gòg ‘ Oôa πc ¿ƒµj

 øe  ¬æµ“  »àdG  äGQó≤dGh  ±QÉ©ŸÉH

 ócDƒj Éª«a ..öü©dG Gòg ‘ èàæŸG πª©dG

 ,øWƒdG ¥hóæ°U πªY øe ådÉãdG CGóÑŸG

 Ö∏£àJ  ¿É°ùfEÓd  áëLÉædG  á«ªæàdG  ¿CG

 ∫ÉLôdG ,¿Éµ°ùdG äÉÄa áaÉµH ΩÉªàg’G

.AGƒ°ùdG ≈∏Y AÉ°ùædGh

 õcôj ™HGôdG CGóÑŸG ¿CG ¤EG ¬«dÉ©e QÉ°TCGh

 áÑ°ùf  IOÉjR  ≈∏Y  πª©dG  á«ªgCG  ≈∏Y

 ,ádhódÉH ¢UÉÿG ´É£≤dG ‘ ÚæWGƒŸG

 õ«Ø– πLCG øe ó¡÷G ≈°übCG ∫òÑf ¿CGh

 ´É£≤dG  äÉ°ù°SDƒeh  äÉcöûdG  áaÉc

 πª©∏d  ,ÚæWGƒŸG  ÜÉ£≤à°S’  ¢UÉÿG

 ¿ƒµj  ¿CG  QÉWEG  ‘ ∂dPh  ,É¡«a  èàæŸG

 GóFGQ ÉLPƒ‰ ádhódG »Ø°UÉÿG ´É£≤dG

 ó°ùéàJ »àdG á«©ªàéŸG á«dhDƒ°ùŸG ‘

 IOÉ©°ùdG ≥«≤– ≈∏Y ,ΩÉàdG ¢Uô◊G ‘

 πX ‘ ,øWƒdG äÉæHh AÉæHC’ QGô≤à°S’Gh

 ìÉ‚ ¤EG …ODƒj ∂dP ¿CÉH á∏eÉc áYÉæb

.¬JGP ¢UÉÿG ´É£≤dG QÉgORGh

 πªY  ‘  ¢ùeÉÿG  CGóÑŸG  ¿CG  ±É°VCGh

 IQób ºYóH ΩGõàd’G ≈∏Y ócDƒj ¥hóæ°üdG

 IOÉjQ  ∫É›  ‘  øWƒdG  äÉæHh  AÉæHCG

 ,Iójó÷G  äÉcöûdG  AÉ°ûfEGh  ,∫ÉªYC’G

 πjƒ– ¤EG áaOÉ¡dG Oƒ¡÷G áaÉc ºYOh

 ¤EG  øWƒdG  AÉæHCG  iód  á©aÉædG  QÉµaC’G

 AGƒ°S ,áëLÉf ájQÉŒh á«∏ªY äÉ≤«Ñ£J

 πjƒªàdG  QOÉ°üe  ÒaƒàH  ôeC’G  ≥∏©J

 ¬«LƒàdGh ÖjQóàdG πÑ°S hCG ,É¡d áeRÓdG

 QhódG Gò¡H Ωƒ≤j ¥hóæ°üdGh ,IQƒ°ûŸGh

 ºgóYÉ°ùeh äGQOÉÑŸG ÜÉë°UCG ™«é°ûàH

 º¡©e πª©dGh ,º¡d ìÉéædG ¢Uôa ÒaƒJh

 »Øª¡fGôbCG  ™e  π°UGƒàdG  ájƒ≤J  ≈∏Y

.É¡LQÉNh ádhódG πNGO

 ¥hóæ°üdG πªY ‘ ¢SOÉ°ùdG CGóÑŸG øYh

 ,∑QÉÑe øH ¿É«¡f ï«°ûdG ‹É©e í°VhCG

 »g ¿É°ùfE’G  á«ªæJ  ¿CG  ≈∏Y õcôj  ¬fCG

 ‘  ìÉéædG  ¿CGh  ,™«ª÷G  á«dhDƒ°ùe

 ,™«ª÷G  ∞JÉµJ  Ö∏£àj  ≈©°ùŸG  Gòg

 º«∏©à∏d ádÉ©a èeGôH ò«ØæJ ∫ÓN øe

 á«ŸÉ©dG ÜQÉéàdG øe IOÉaE’Gh ÖjQóàdGh

 çƒëÑdG  èFÉàæHòNC’Gh  ,áëLÉædG

 á«YƒJh º«∏°ùdG §«£îàdGh äÉ°SGQódGh

 ,IƒLôŸG  äÉjÉ¨dGh  ±GógC’ÉH  ™«ª÷G

 á©HÉàª∏d áë°VGh ¥ôW ≈∏Y OÉªàY’Gh

.èFÉàædG º««≤Jh

 ¥hóæ°üdG ÇOÉÑe áaÉc ¿EG” ¬«dÉ©e ∫Ébh

 èeGÈdGh äGQOÉÑŸG  ‘ ÉeÉ“ áë°VGh

 äGQOÉÑŸG ∂dP ‘ AGƒ°S ,É¡°VôY ” »àdG

 OGóYEG  ≈∏Y  Ωƒ≤J  »àdG  èeGÈdGh

 ´É£≤dG  ∞FÉXƒH  ¥ÉëàdÓd  ÚéjôÿG

 á«ªæJ ≈∏Y õcôJ »àdG ∂∏J hCG ,¢UÉÿG

 ä’ÉéŸG  ‘  ∫ÉªYC’G  IOÉjQ  äGQÉ¡e

 ≈∏Y  ÚæWGƒŸG  IóYÉ°ùeh  ,áØ∏àîŸG

 ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,ìÉéæH º¡JÉcöT ¢ù«°SCÉJ

 ≥«°ùæà∏d ádÉ©a á«dBG OÉéjEG ≈∏Y πª©dG

 ‘ ∫ÉªYC’G  IOÉjQ  äÉæ°VÉM πªY ‘

 ¥hóæ°üdG  èeGôH  πª°ûJ  Éªc  ,ádhódG

 ™e  πeÉ©àdG  ≈∏Y  ÚæWGƒŸG  ÖjQóJ

 πjƒ– ‘ º¡JóYÉ°ùeh ,»ªbôdG ⁄É©dG

 …OÉ°üàbG  êÉàfEG  OQƒe  ¤EG  IQó≤dG  √òg

 ¢Vô©H º¡°ùØfCG ÜÉÑ°ûdG Ωƒ≤«°Sh ,º¡d

 ¥hóæ°üdG  Ωƒ≤j  »àdG  ,º¡JÉYhöûe

 Oó©H AÉØàM’G ¤EG áaÉ°VE’ÉH É¡àjÉYôH

.“∫ÉéŸG Gòg ‘ ìÉéædG ¢ü°üb øe

 QhO  ¢VGô©à°SG  ºàj  Éªc  ”  ±É°VCGh

 äÉ°SGQódG ≈∏Y OÉªàY’G ‘ ,¥hóæ°üdG

 äGƒæb ≥«ª©J ¤EG ±ó¡J »àdG çƒëÑdGh

 äÉ°ù°SDƒe áaÉc ÚH ,QGƒ◊Gh π°UGƒàdG

 ,ÚéjôÿG π«¨°ûJ ä’É› ‘ ™ªàéŸG

 QhO ôjƒ£J ‘ á°UÉN máØ°üH ΩÉ¡°SE’Gh

 Úµ“  ‘  ádhódÉH  ¢UÉÿG  ´É£≤dG

 èeÉfôH  ,¬∏c  ∂dòH  §ÑJôjh,¿É°ùfE’G

 ∞∏àfl øe ÚæWGƒŸG ™«é°ûàd ∞ãµe

 ≈∏Y  ¢SQGóŸG  áÑ∏W  Éª«°S’h  ,QÉªYC’G

 á›ÈdG ä’É› ‘ , RÉ‚E’Gh ¥ƒØàdG

 ,á«còdG  ä’B’Gh  »YÉæ£°U’G  AÉcòdGh

 Èà©j …òdG ∫ÉéŸG Gòg ‘ º¡JóYÉ°ùeh

 ≈∏Y ºFÉ≤dG OÉ°üàb’G øe Éª¡e GAõL ¿B’G

.“⁄É©dGh á≤£æŸG ‘ ±QÉ©ŸG

 ¥hóæ°U ‘ πª©dG ¿CG ¬«dÉ©e í°VhCGh

 ¿hÉ©àdG  ≥«≤–  ¤EG  ±ó¡j  øWƒdG

 ,™ªàéŸG  äÉ°ù°SDƒe  áaÉc  ™e  ≥«KƒdG

 ,äGQó≤dG  áaÉc  øe  IOÉaE’G  πØµj  ÉÃ

 á≤∏M  ¿ƒµj  »c  ¥hóæ°üdG  ≈©°ùjh

 øe øWƒdG äÉæHh AÉæHCG ÚH áª¡e π°Uh

 ¢SQGóŸGh  äÉÄ«¡dGh  äGQGRƒdGh  ,ÖfÉL

.¢UÉÿG ´É£≤dG äÉ°ù°SDƒeh äÉ©eÉ÷Gh

 áeó≤àe õcGôe ¿hó°üëj Ωƒàµe õcGôe ÜÓW øe 9

ºjôµdG ¿BGô≤∏d óæg áî«°ûdG á≤HÉ°ùe »a

 RƒeôdG øe áYƒªée ìô£J ¿ÉªéY áWô°T

zNFT{ ∫GóÑà°SÓd á∏HÉ≤dG ô«Z

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj
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:ΩGh-»HO

 ËôµdG ¿BGô≤∏d Ωƒàµe õcGôe IQGOEG øe ÜÓW 9 ó°üM 

 πª©dGh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdG IôFGód á©HÉàdG ¬eƒ∏Yh

 ‘ º¡àcQÉ°ûe øª°V áeó≤àe õcGôe »HóH …ôÿG

 ‘ ËôµdG ¿BGô≤∏d Ωƒàµe âæH óæg áî«°ûdG á≤HÉ°ùe

. `g1444 (23) `dG É¡JQhO

 Ωƒàµe õcGôe IQGOEG ôjóe »LQõÿG óªfi óªM ∫Ébh

 áæé∏dG ¿EG »HO á«eÓ°SEG ‘ ¬eƒ∏Yh ËôµdG ¿BGô≤∏d

 ¿BGô≤dG  ß«Ø–  õcGôŸ  í«àJ  á≤HÉ°ùª∏d  áª¶æŸG

 øe ÜÓW á©°ùJ π°†aCG í«°TôJ ádhódG ‘ ËôµdG

 óMGh º«≤eh óMGh øWGƒe í«°TôJ ºàjh õcôe πc

 ºàj ¿CG ó©H á«FÉ¡ædG äÉ«Ø°üàdG ¢Vƒÿ ´ôa πµd

 AÉ≤àf’  ºgõcGôe  ‘  º¡d  á«∏NGO  äÉ«Ø°üJ  ó≤Y

 ´hôa ‘ õcôŸG π«ãªàd Úeó≤àŸG ÚH øe π°†aC’G

 áÄa »gh ËôµdG ¿BGô≤dG ßØM QGó≤e Ö°ùM á≤HÉ°ùŸG

 IöûYh GAõL ¿höûYh ÓeÉc ËôµdG ¿BGô≤dG ßØM{

. zÖ«JÎdG ≈∏Y AGõLCG áKÓKh AGõLCG á°ùªNh AGõLCG

 õcGôe  ‘ ¿BGô≤dG  ¢VÉjQ  øe  ÜÓW 9 ó°üM Éªc

 ≈∏Y IôFGó∏d á©HÉàdG ¬eƒ∏Yh ËôµdG ¿BGô≤∏d Ωƒàµe

 Ωƒàµe âæH óæg áî«°ûdG á≤HÉ°ùe ‘ áeó≤àe õcGôe

 É¡ª¶æJ »àdGh ádhódG iƒà°ùe ≈∏Y ËôµdG ¿BGô≤∏d

 èFÉàædG âfÉch ËôµdG ¿BGô≤∏d á«dhódG »HO IõFÉL

 ËôµdG  ¿Gô≤dG  ßØM{  ∫hC’G  ´ôØdG  ‘  ..  ‹ÉàdÉc

 πØ©°T ídÉ°U ÖdÉ£dG ∫hC’G õcôŸÉH RÉa { ÓeÉc

..…ójƒ°ùdG öTÉf ∞«°S ÖdÉ£dG ¢ùeÉÿG õcôŸG ‘h

 ådÉãdG õcôŸÉH RÉa zGAõL 20{ ÊÉãdG ´ôØdG ‘ ÉeCG

 ÖdÉ£dG ™HGôdG õcôŸG ‘h ™«HQ ódÉN IõªM ÖdÉ£dG

 10{ ådÉãdG ´ôØdG ‘ ÉeCG .. ∞jöT óªMCG ˆGóÑY

 ¿Gó«°ûc π«YÉª°SEG ÖdÉ£dG ∫hC’G õcôŸÉH RÉa { AGõLCG

 ..…Qƒ°üæŸG ¿ƒæëW ÖdÉ£dG ¢SOÉ°ùdG õcôŸG ‘h

 õcôŸÉH RÉa ÚæWGƒe AGõLCG z5z™HGôdG ´ôØdG ÉeCG

 ¢ùeÉÿG ´ôØdG ÉeCG ..óMGƒdGóÑY ódÉN ÖdÉ£dG ådÉãdG

 RÉa  äGƒæ°S  öûY  øe  πbCG  Úª«≤ª∏d  zAGõLCG  5{

 3{ ¢SOÉ°ùdG ´ôØdG ÉeCG ..øÁG Ö«¡°U ™HGôdG õcôŸÉH

 õcôŸÉH RÉa äGƒæ°S ™°ùJ øe πbCG ÚæWGƒe zAGõLCG

. »∏Y ∫BG ´Gõg ÖdÉ£dG ådÉãdG

 Ú°SQGódG ¿hDƒ°T º°ùb ¢ù«FQ ìÓ°U ∞°Sƒj QÉ°TCGh

 ËôµdG ¿BGô≤∏d Ωƒàµe õcGôe IQGOEG ¿CG ¤EG Úª∏©ŸGh

 ∞∏àfl ‘ É¡HÓW ácQÉ°ûe ≈∏Y ¢Uô– ¬eƒ∏Yh

 ¿BGô≤dG  ßØM  ‘  á«dhódGh  á«∏ëŸG  äÉ≤HÉ°ùŸG

 ‘ kÉ«dÉY  äGQÉeE’G  ádhO  º°SG  ™aQ  ±ó¡H  ËôµdG

 ¿É≤JE’G  øe ójõŸG  É¡HÓW ÜÉ°ùcEGh  πaÉëŸG  ∂∏J

.¬eƒ∏Yh ËôµdG ¿BGô≤dG ßØM ‘ ¢ùaÉæàdGh

:ΩGh-¿ÉªéY

 É¡àYƒª› ¿ÉªéY áWöûd áeÉ©dG IOÉ«≤dG âMôW 

 ∫GóÑà°SÓd á∏HÉ≤dG ÒZ á«ªbôdG ∫ƒ°UC’G øe ¤hC’G

 É¡ëæeh  »ªbQ  π°UCG  200 øe  ¿ƒµàJh  “NFT”
.Ú∏eÉ©dGh AÉcöûdGh Ú∏eÉ©àª∏d

 AGƒ∏dG IOÉ©°S ¬°SCGôJ …òdG AÉ≤∏dG ∫ÓN ∂dP AÉL

 ΩÉY  óFÉb  »ª«©ædG  ˆG  óÑY  øH  ¿É£∏°S  ï«°ûdG

 ó«ÑY »∏Y ó«ª©dG IOÉ©°S Qƒ°†ëH ¿ÉªéY áWöT

 ,AGOC’G ôjƒ£Jh á«é«JGÎ°S’G IQGOEG ôjóe »°ùeÉ°ûdG

 ¢ù«FQ  ¿Gójƒ°S  ¿ÉÑ«°T  óªfi  ó«ª©dG  IOÉ©°Sh

 QÉµàH’G  ≥jôa  AÉ°†YCG  øe  OóYh  ,QÉµàH’G  ≥jôa

 π°ü«a  ácöûd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdGh  ,áWöûdG  ‘

 å«M ,AGôØYƒH ó«ÑY π°ü«a õ«LƒdƒæµJ ∫É°ûææjÉa

 ∞«XƒJ ºà«d  ´höûŸG  πªY á£N ¢VGô©à°SG  ”

 É¡≤«Ñ£Jh ∫GóÑà°SÓd á∏HÉ≤dG ÒZ RƒeôdG ΩGóîà°SGh

 á«é«JGÎ°SG  ™e  ºFGƒàj  ÉÃ »eƒµ◊G  πª©dG  ‘

 øH ¿É£∏°S AGƒ∏dG IOÉ©°S ∫Ébh .QÉµàHÓd äGQÉeE’G

 É¡æ«°TóJ ó©Hh ¿ÉªéY áWöT ¿EG »ª«©ædG ˆGóÑY

 áµÑ°ûdG ‘ ÉgóLGƒJ øe Rõ©J ¢SÒaÉà«ŸG ´höûe

 á∏HÉ≤dG  ÒZ RƒeôdG  ¥ÓWEG  ∫ÓN øe á«JƒÑµæ©dG

 øª°V »JCÉJ Iƒ£ÿG √òg ¿CG ¤EG kGÒ°ûe ,∫GóÑà°SÓd

 ∫É› ‘ »eƒµ◊G ¬LƒàdG áÑcGƒŸ »©°ùdG QÉWEG

.á«ªbôdG ∫ƒ°UC’G

:ΩGh-»ÑX ƒHCG

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

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

 áeÉîa .. ôëÑdG öüb ¢ù∏› ‘ AÉKÓãdG Ωƒj

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

 πªY IQÉjõH  Ωƒ≤j  …òdG  á≤jó°üdG  á«WGô≤ÁódG

.ádhódG ¤EG

 …ó«µ°ù«°ûJ  ¢ùµ∏«a  ¢ù«FôdGh  √ƒª°S  åëHh

 äGQÉeE’G  ádhO  ÚH  ¿hÉ©àdG  ÖfGƒL  ∞∏àfl

 Ωóîj  ÉÃ  äÉbÓ©dG  ôjƒ£J  ¢Uôah  ƒ¨fƒµdGh

.ácÎ°ûŸG áë∏°üŸG

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

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

 πã‡ ¿É«¡f ∫BG óªfi øH ¿ƒæëW ï«°ûdG ƒª°Sh

 ¿É«¡f ï«°ûdG ƒª°Sh Ú©dG á≤£æe ‘ ºcÉ◊G

 á°ù°SDƒe AÉæeCG ¢ù∏› ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ójGR øH

 ájÒÿG  ∫ÉªYCÓd  ¿É«¡f  ∫BG  ¿É£∏°S  øH  ójGR

 ójGR øH ∞«°S ï«°ûdG ƒª°S ≥jôØdGh á«fÉ°ùfE’Gh

 ôjRh  AGQRƒdG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ¿É«¡f  ∫BG

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óeÉM ï«°ûdG ƒª°Sh á«∏NGódG

 ƒª°Sh »ÑXƒHCG IQÉeE’ …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ƒ°†Y

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

 ∫BG ójGR øH ódÉN ï«°ûdG ƒª°Sh ‹hódG ¿hÉ©àdGh

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

 ¿É£∏°S QƒàcódG ï«°ûdG ƒª°Sh ºª¡dG ÜÉë°UC’

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U QÉ°ûà°ùe  ¿É«¡f  ∫BG  áØ«∏N øH

 øH óªfi øH ódÉN ï«°ûdG ƒª°Sh ádhódG ¢ù«FQ

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

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

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

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

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

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

 ñƒ«°ûdG øe OóYh ádhO ôjRh ,¿É«¡f ∫BG ¿É«¡f

.ÚæWGƒŸGh ÚdhDƒ°ùŸGh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U º∏°ùJ 

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

 ¿ƒÑJ  ó«éŸG  óÑY  áeÉîa  øe  á«£N  ádÉ°SQ

 á«Ñ©°ûdG á«WGô≤ÁódG ájôFGõ÷G ájQƒ¡ª÷G ¢ù«FQ

 øjó∏ÑdG ÚH ájƒNC’G äÉbÓ©dÉH π°üàJ á≤«≤°ûdG

.Égõjõ©J πÑ°Sh

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ∫ÉÑ≤à°SG  ∫ÓN ∂dP  AÉL

 ‘ ôëÑdG öüb ‘ ¢ùeCG ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi

 ¢UÉÿG  çƒ©ÑŸG  á°TƒH  ídÉ°U  ‹É©e  »ÑXƒHCG

 äÉ«– √ƒª°S ¤EG  π≤f …òdGh …ôFGõ÷G ¢ù«Fô∏d

 √ƒª°ùd ¬JÉ«æ“h ¿ƒÑJ ó«éŸG óÑY ¢ù«FôdG áeÉîa

 QGôªà°SG äGQÉeE’G ádhódh IOÉ©°ùdGh áë°üdG ΩGhO

 ¬JÉ«– Ö«WCG √ƒª°S ¬∏ªM Éª«a .. QÉgOR’Gh Ωó≤àdG

 ≥«≤°ûdG ¬Ñ©°Th √ó∏Ñd ¬JÉ«æ“h …ôFGõ÷G ¢ù«Fô∏d

.QÉgOR’Gh Ωó≤àdG øe kGójõe

 çƒ©Ñeh  ádhódG  ¢ù«FQ  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  åëHh

 §HôJ  »àdG  ájƒNC’G  äÉbÓ©dG  …ôFGõ÷G  ¢ù«FôdG

 ¿hÉ©àdG õjõ©J äÉ«fÉµeEGh ôFGõ÷Gh äGQÉeE’G ádhO

 ΩóîJ »àdG ä’ÉéŸG ∞∏àfl ‘ ∑Î°ûŸG πª©dGh

 ôëÑdG öüb ¢ù∏› ö†M ádOÉÑàŸG Éª¡◊É°üe

 ºcÉ◊G πã‡ ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S..

 óªfi øH ¿ƒæëW ï«°ûdG ƒª°Sh IôØ¶dG á≤£æe ‘

 ƒª°Sh Ú©dG á≤£æe ‘ ºcÉ◊G πã‡ ¿É«¡f ∫BG

 AÉæeCG ¢ù∏› ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ¿É«¡f ï«°ûdG

 ájÒÿG ∫ÉªYCÓd ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S øH ójGR á°ù°SDƒe

 ∫BG ójGR øH ∞«°S ï«°ûdG ƒª°S ≥jôØdGh á«fÉ°ùfE’Gh

 á«∏NGódG ôjRh AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf ¿É«¡f

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

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

 ¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG ôjRh ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ˆG óÑY

 ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ódÉN ï«°ûdG ƒª°Sh ‹hódG

 ºª¡dG ÜÉë°UC’ É«∏©dG ójGR á°ù°SDƒe IQGOEG ¢ù∏›

 ¿É«¡f ∫BG áØ«∏N øH ¿É£∏°S QƒàcódG ï«°ûdG ƒª°Sh

 ï«°ûdG ƒª°Sh ádhódG ¢ù«FQ ƒª°ùdG ÖMÉ°U QÉ°ûà°ùe

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

 ƒª°Sh …ò«ØæàdG »ÑX ƒHCG Öàµe ¢ù«FQ …ò«ØæàdG

 ƒ°†Y ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi øH ÜÉjP ï«°ûdG

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

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

 ï«°ûdG ‹É©eh ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi øH ójGR

 øe OóYh ádhO ôjRh ,¿É«¡f ∫BG ¿É«¡f øH •ƒÑî°T

.ÚæWGƒŸGh ÚdhDƒ°ùŸGh ñƒ«°ûdG

øjó∏ÑdG ø«H ¿hÉ©àdG ÖfGƒL ∞∏àîe ¿ÉãëÑjh ƒ¨fƒµdG ¢ù«FQ πÑ≤à°ùj ójGR øH óªëe

¢UÉîdG çƒ©ÑªdG ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN

  …ôFGõédG ¢ù«FôdG øe á«£N ádÉ°SQ º∏°ùàj ádhódG ¢ù«FQ

zΩGh{           ƒ¨fƒµdG ¢ù«FQ ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN ójGR øH óªfi

zΩGh{          …ôFGõ÷G ¢ù«Fô∏d ¢UÉÿG çƒ©ÑŸG ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN ádhódG ¢ù«FQ

 : ∑QÉÑe øH ¿É«¡f

 ácQÉ°ûªdG øe øWƒdG äÉæHh AÉæHCG ø«µªJ »a º¡°ùj øWƒdG ¥hóæ°U
Ωó≤àdGh á«ªæàdG Oƒ¡éH

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ∫BG  ójGR  øH  ´Gõg  âæH  áªWÉa  áî«°ûdG  äócCG  

 âæH áªWÉa á«ÁOÉcCG IQGOEG ¢ù∏› á°ù«FQ ,¿É«¡f

 ICGôŸG  ácQÉ°ûe  ¿CG  ,á«FÉ°ùædG  á°VÉjô∏d  ∑QÉÑe

 äÉ«°VÉjôdG áÑîf ÖfÉL ¤EG Iôe ∫hC’ á«JGQÉeE’G

 ∫ÓN  äGó«°ù∏d  äGQÉeE’G  ±GƒW  ‘ äÉ«ŸÉ©dG

 Qó°üe πµ°ûJ ,πÑ≤ŸG ôjGÈa 12 - 9 øe IÎØdG

 á°VÉjô∏d ∑QÉÑe âæH áªWÉa á«ÁOÉcCG ‘ Éæd ôîa

.á«FÉ°ùædG

 á≤K Éæ∏c { :´Gõg âæH áªWÉa áî«°ûdG âdÉbh

 óYƒŸG  ≈∏Y  ¿ƒµà°S  “äGQÉeE’G  âæH“  ¿CÉH

 áaô©ŸGh äGÈÿÉH áë∏°ùàe áÁõ©dGh QGöUE’ÉH

 ΩÉ©dG QGóe ≈∏Y ΩÉ≤J »àdG á«ŸÉ©dG ä’ƒ£ÑdG øe

 á∏Ñbh  ä’ƒ£ÑdG  øWƒe  ,äGQÉeE’G  ¢VQCG  ≈∏Y

 á«dhódG  çGóMC’G  ÈcCGh  ºgCG  ‘  äÉ≤HÉ°ùàŸG

.zá«°VÉjôdG

 ±Gƒ£dG Gòg” :´Gõg âæH áªWÉa áî«°ûdG âaÉ°VCGh

 ºgÉ°ù«°S ,á≤£æŸG ‘ ¬Yƒf øe ∫hC’G »ŸÉ©dG

 Iõ«ªŸG ájQÉ°†◊Gh á«©«Ñ£dG ⁄É©ŸG RGôHEG ‘

 å«M ,äGQÉeE’G ‘ áYƒæàŸGh IójôØdG ™bGƒª∏d

 ⁄É©dG ¤EG ™bGƒŸGh äÉ°TÉ°ûdG ÈY É¡∏≤f ºà«°S

 ICGôŸG  øY  áª¡∏e  ¢ü°üb  ≈∏Y  ±ô©à«d  ,¬∏c

 ºYóH ÖJGôŸG ≈∏YCG ¤EG â∏°Uh »àdG á«JGQÉeE’G

 ∑QÉÑe âæH áªWÉa áî«°ûdG ƒª°S øe π°UGƒàe

 ¢ù∏éŸG á°ù«FQ ΩÉ©dG »FÉ°ùædG OÉ–’G á°ù«FQ

 ≈∏YC’G  á°ù«FôdG  ádƒØ£dGh  áeƒeCÓd  ≈∏YC’G

.“äGQÉeE’G ΩCG “ ájöSC’G á«ªæàdG á°ù°SDƒŸ

:ΩGh-IôØ¶dG

 ,IöûY á°SOÉ°ùdG ¬JQhóH IôØ¶dG ¿ÉLô¡e êƒJ 

 áæjGõe ‘ ¤hC’G õcGôŸÉH øjõFÉØdG πHE’G ∑Ó oe

 πHE’  •Gƒ°TCG  9  øª°V  ≥jÉ≤◊G  ø°ùd  πHE’G

 º«gÉéŸGh ,äÉ«∏fi – ñƒ«°ûdG ƒª°ùdG ÜÉë°UCG

 äÉæé¡ŸGh ,πFÉÑ≤dG AÉæHC’ ÉjGöûdG äÉ«∏ëŸGh

.í°VƒdGh πjÉ°UC’G

 óªfi ±öûdG ∞«°V Qƒ°†ëH øjõFÉØdG èjƒàJ ”h

 ,IôØ¶dG  á≤£æe  ¿É«YCG  øe  »∏eÉ¡dG  π°VÉa  øH

 §«£îàdG  IQGOEG  ôjóe  »YhQõŸG  ¿ÉØ∏N  ó«ÑYh

 èeGÈdGh äÉfÉLô¡ŸG IQGOEG áæ÷ ‘ ™jQÉ°ûŸGh

 ∑Óe QÉÑc øe OóYh ,»ÑXƒHCÉH á«KGÎdGh á«aÉ≤ãdG

 ‘ á«KGÎdG äÉ≤HÉ°ùŸGh äÉæjGõŸG »Ñfih πHE’G

.»é«∏ÿG ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hOh äGQÉeE’G ádhO

 ÜÉë°UCG  ≥jÉ`≤M  •ƒ°T  ‘  èFÉàædG  äôØ°SCGh

 { QOGƒf { Rƒa øY äÉ«∏fi - ñƒ«°ûdG ƒª°ùdG

 óªfi øH ∞«°S øH áØ«∏N ï«°ûdG ï«°ûdG É¡µdÉŸ

 äRÉa ÊÉãdG õcôŸG ‘h ,∫hC’G õcôŸÉH ¿É«¡f ∫BG

 »∏Y  öUÉf  ídÉa  ï«°ûdG  É¡µdÉŸ  zπjGƒg{

 { …hÉ≤g { ådÉãdG õcôŸG ‘ â∏Mh ,ÊÉK ∫BG

 õcôŸGh ,ÊÉK ∫BG »∏Y öUÉf ídÉa ï«°ûdG É¡µdÉŸ

 ô≤°U  óªfi  ï«°ûdG  É¡µdÉŸ  {  øWh  z™HGôdG

 É¡µdÉŸ { …hÉ≤g { äAÉLh ,»ª°SÉ≤dG  óªfi

 ‘ ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ¿É£∏°S øH ódÉN ï«°ûdG

.¢ùeÉÿG õcôŸG

 :´Gõg âæH áªWÉa

 äGó«°ù∏d äGQÉeE’G ±GƒW »a á«JGQÉeE’G ICGôªdG ácQÉ°ûe

™«ªé∏d ôîa Qó°üe

πHE’G áæjGõe »a øjõFÉØdG êƒàj IôØ¶dG ¿ÉLô¡e



:ΩGh-¿ÉªéY

 ó°TGQ øH ó«ªM ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U Ωób 

 ºcÉM  ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG  ƒ°†Y  »ª«©ædG

 ¬d QƒØ¨ŸG IÉah ‘ AGõ©dG ÖLGh ¿ÉªéY

 …QÉ°üfC’G  óªfi óªMCG  óªfi zˆG ¿PEÉH{

 óÑYh ˆGóÑY QƒàcOh º«gGôHEG  øe πc ódGh

 √ƒª°S  ÜôYCGh  .…QÉ°üf’G  óªfi  øªMôdG

 ¢ù∏› ‘ AGõ©dG ¢ù∏› ¬JQÉjR ∫ÓN –
 -¿Éªé©H ±Ò°ûe á≤£æe ‘ AÉaöûdG ÚeCG

 ¥OÉ°Uh  ¬jRÉ©J  ¢üdÉN  øY  AÉKÓãdG  Ωƒj

 kÓFÉ°S ..ó«≤ØdG …hPh IöSCGh AÉæHC’ ¬JÉ°SGƒe

 ™°SGƒH  √óª¨àj  ¿CG  ôjó≤dG  »∏©dG  ¤ƒŸG

 ¬JÉæL í«°ùa ¬æµ°ùj ¿CGh ¬JôØ¨eh ¬àªMQ

.¿Gƒ∏°ùdGh È°üdG ¬jhPh ¬∏gCG º¡∏jh

 √ƒª°S  ÖfÉL  ¤EG  AGõ©dG  ÖLGh  Ωób  Éªc

 πã‡  »ª«©ædG  ó«ªM  øH  óªMCG  ï«°ûdG  ..

 ¿hDƒ°û∏d  ¿ÉªéY  ºcÉM  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U

 õjõ©dG  óÑY  ï«°ûdGh  á«dÉŸGh  ájQGOE’G

 á«ªæàdG  IôFGO  ¢ù«FQ  »ª«©ædG  ó«ªM  øH

 »ª«©ædG ó«ªM øH ó°TGQ ï«°ûdGh á«MÉ«°ùdG

 IOÉ©°Sh  §«£îàdGh  ájó∏ÑdG  IôFGO  ¢ù«FQ

 ¿GƒjóH  QÉ°ûà°ùŸG  AÉaöûdG  ÚeCG  ˆGóÑY

 ôjóe  ¬£«∏Z  øH  ¥QÉW  IOÉ©°Sh  ,ºcÉ◊G

 OóYh ¿ÉªéY ºcÉM ƒª°ùdG  ÖMÉ°U Öàµe

.ÚdhDƒ°ùŸG QÉÑc øe

:ΩGh-áª«ÿG ¢SCGQ

 ô≤°U øH Oƒ©°S øH óªfi ï«°ûdG ƒª°S ó¡°T 

 ìÉÑ°U  ,áª«ÿG  ¢SCGQ  ó¡Y  ‹h  »ª°SÉ≤dG

 ¢SCGQ  IõFÉ÷ á«FÉ¡ædG  äÉ«Ø°üàdG  ,AÉKÓãdG

 ájOÉ◊G  É¡JQhO  ‘ ËôµdG  ¿BGô≤∏d  áª«ÿG

 ÖMÉ°U ájÉYQ â– ΩÉ≤J »àdG  øjöû©dGh

 »ª°SÉ≤dG  ô≤°U  øH  Oƒ©°S  ï«°ûdG  ƒª°ùdG

 ..áª«ÿG ¢SCGQ ºcÉM ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ƒ°†Y

 ¢SCGQ  ‘  ójGR  ï«°ûdG  óé°ùe  ‘  ∂dPh

.áª«ÿG

 á≤HÉ°ùŸG ‘ ÚcQÉ°ûŸG OóY ‹ÉªLEG ≠∏Hh

 AÉahh  A’h  ”  QÉ©°T  â–  ΩÉ≤J  »àdG  -

 52  øe  á≤HÉ°ùàeh  ≥HÉ°ùàe  1400  -  “
 á«FÉ¡ædG äÉ«Ø°üàdG ¤EG πgCÉJ Éª«a ..á«°ùæL

 ´ôaCG ∞∏àfl ‘ á≤HÉ°ùàeh kÉ≤HÉ°ùàe 441

.IõFÉ÷G äÉ≤HÉ°ùe

 øH ô≤°U ï«°ûdG.. √ƒª°S ∫ÉÑ≤à°SG ‘ ¿Éch

 ¢ù∏›  ¢ù«FQ  »ª°SÉ≤dG  ó«ªM  øH  ódÉN

 ËôµdG  ¿BGô≤∏d  áª«ÿG  ¢SCGQ  á°ù°SDƒe  IQGOEG

 ¿É©«Ñ°S  º«gGôHEG  óªMCG  QƒàcódGh  ¬eƒ∏Yh

 ËôµdG ¿BGô≤∏d áª«ÿG ¢SCGQ IõFÉL ΩÉY ÚeCG

 øe  OóYh  áª¶æŸG  É«∏©dG  áæé∏dG  ¢ù«FQ

 √ƒª°S  ≥aGQ  Éª«a  IõFÉ÷G  ‘  ÚdhDƒ°ùŸG

 »ª°SÉ≤dG ódÉN øH Oƒ©°S øH áªMQCG ï«°ûdG

 ó¡Y ‹h ƒª°S ÖàµÃ »eÓYE’G º°ù≤dG ôjóe

 øH  óªfi  QƒàcódG  ï«°ûdGh  ,áª«ÿG  ¢SCGQ

.»ª°SÉ≤dG ódÉN øH Oƒ©°S

 øH  Oƒ©°S  øH  óªfi  ï«°ûdG  ƒª°S  OÉ°TCGh

 á«æWƒdG  IOÉ«≤dG  ΩÉªàgÉH  »ª°SÉ≤dG  ô≤°U

 ≈∏Y  ÚªFÉ≤dGh  õcGôŸG  Oƒ¡÷  É¡ªYOh

 º¡àÄ°ûæJh A¢ûædGh ∫É«LCÓd ¿BGô≤dG ß«Ø–

 õY ˆG ÜÉàµH ájÉæ©dGh áë«ë°üdG áÄ°ûæàdG

 Iôªà°ùŸG ájÉYôdGh ¬à¶ØëH ΩÉªàg’Gh πLh

 áæé∏dG É¡H âeÉb »àdG Oƒ¡÷G Éæªãe.. º¡d

 áî°ùædG êGôNEGh ìÉ‚’ IõFÉé∏d áª¶æŸG

 áª«ÿG  ¢SCGQ  IõFÉ÷  øjöû©dGh  ájOÉ◊G

.É¡æe ƒLôŸG ¬LƒdG ≈∏Y ËôµdG ¿BGô≤∏d

:ΩGh-áª«ÿG ¢SCGQ

 »ª°SÉ≤dG ó«ªM øH ódÉN øH ô≤°U ï«°ûdG ó≤ØJ

 áª«ÿG  ¢SCGQ  á°ù°SDƒe  IQGOEG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ

 á«FÉ¡ædG  äÉ«Ø°üàdG  ¬eƒ∏Yh  ËôµdG  ¿BGô≤∏d

 ¢SCGQ IõFÉL øe øjöû©dGh ájOÉ◊G IQhó∏d

 óé°ùe ‘ ΩÉ≤J »àdG ËôµdG ¿BGô≤∏d áª«ÿG

 áÁôc ájÉYQ â– áª«ÿG ¢SCGôH ójGR ï«°ûdG

 ô≤°U øH  Oƒ©°S  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U øe

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

.áª«ÿG

 QƒàcódG ¬≤aGôj ódÉN øH ô≤°U ï«°ûdG ™∏WGh

 IõFÉ÷G  ΩÉY  ÚeCG  ¿É©«Ñ°S  º«gGôHEG  óªMCG

 Ò°S ≈∏Y É¡d áª¶æŸG É«∏©dG áæé∏dG ¢ù«FQ

 Ée  πc  ÒaƒJ  øe  ócCÉàdGh  äGQÉÑàN’G  πªY

 Ú≤HÉ°ùàŸG  ∫ƒ°üM  ¿Éª°V  πLCG  øe  Ωõ∏j

 ´GóHE’G ºªb ¤EG º¡H π°üJ áëjôe áÄ«H ≈∏Y

 ‘  ÚcQÉ°ûŸG  OGóYCG  ≠∏H  å«M  õ«ªàdGh

 á≤HÉ°ùàeh  ≥HÉ°ùàe  1400  IõFÉ÷G  √òg

 ádhO AÉæHCG  øe áæWGƒeh øWGƒe 401 º¡æe

 ºgô¨°UCG  ≠∏ÑJ áJhÉØàe QÉªYCG  øe äGQÉeE’G

 77  ≠∏ÑJ  ºgÈcCGh  äGƒæ°S  6  ôª©dG  øe

 á≤HÉ°ùàeh  É≤HÉ°ùàe  441  πgCÉJ  óbh  áæ°S

 ô≤°U ï«°ûdG ™ªà°SGh .á«FÉ¡ædG äGQÉÑàNÓd

 GƒYóHCG øjòdG Ú≤HÉ°ùàŸG ¢†©H äGƒ°UCG ¤EG

 äGQÉÑàN’G AGOCG ‘ º¡°ùaÉæJ ∫ÓN Gƒ≤dCÉJh

 ø°ùëH  OÉ°TCGh  πª©dG  äÉjô› ≈∏Y ™∏WGh

 πc ‘ IõFÉ÷G √ó¡°ûJ …òdG Qƒ£àdGh º«¶æàdG

 ≥jôa É¡H Ωƒ≤j »àdG IÒÑµdG Oƒ¡÷Gh ΩÉY

 IQƒ°U ≈¡HCG ‘ É¡H êhôî∏d IõFÉ÷G πªY

 …òdG  ™°SGƒdG  »©ªàéŸG  ∫ÉÑbE’ÉH  Gó«°ûe

 É¡YôaCG  πc  ‘  IõFÉ÷G  äÉ≤HÉ°ùe  √ó¡°ûJ

 ¿BGô≤dG áeóN ¿CÉH GócDƒe áYƒæàŸG É¡JÉ«dÉ©ah

 º¡ÁôµJh ˆG ÜÉàc á¶ØëH ájÉæ©dGh ËôµdG

 IOÉ«≤dG  GôcÉ°T  ¿É°ùfEG  …C’  ÒÑc  ±öT  ƒg

 Oƒ¡L  øe  ∫òÑJ  Ée  ≈∏Y  ádhó∏d  áª«µ◊G

 ™ªàéŸG ™Øf ¬«a Ée πc ‘ IÒÑch á©°SGh

.¬JOÉ©°Sh

:ΩGh-áª«ÿG ¢SCGQ

 ô≤°U øH Oƒ©°S øH óªfi ï«°ûdG ƒª°S Ωób 

 ‘ AGõ©dG ÖLGh áª«ÿG ¢SCGQ ó¡Y ‹h »ª°SÉ≤dG

 »∏«ª°ûdG …ô¡eõdG óªMCG ó°TGQ ¬d QƒØ¨ŸG IÉah

.πª°T á≤£æe ‘ AGõ©dG ¢ù∏éÃ

 ¬JÉ°SGƒeh  ¬jRÉ©J  ¢üdÉN  øY  √ƒª°S  ÜôYCGh

 √óª¨àj ¿CG ôjó≤dG »∏©dG ˆG kÉ«YGO ..ó«≤ØdG IöSC’

 º¡∏jh ,¬JÉæL í«°ùa ¬æµ°ùj ¿CGh ,¬àªMQ ™°SGƒH

.¿Gƒ∏°ùdGh È°üdG ¬jhPh ¬∏gCG

:ΩGh-áª«ÿG ¢SCGQ

 ô≤°U øH Oƒ©°S øH óªfi ï«°ûdG ƒª°S Ωób 

 AGõ©dG ÖLGh áª«ÿG ¢SCGQ ó¡Y ‹h »ª°SÉ≤dG

 ¿Gƒ∏Y ó«©°S »∏Y ó°TGQ ¬d QƒØ¨ŸG IÉah ‘

.âN á≤£æÃ AGõ©dG ¢ù∏› ‘ ∂dPh ,»°ùÑ◊G

 ¬JÉ°SGƒeh  ¬jRÉ©J  ¢üdÉN  øY  √ƒª°S  ÜôYCGh

 √óª¨àj ¿CG ôjó≤dG »∏©dG ˆG kÉ«YGO ..ó«≤ØdG IöSC’

 º¡∏jh ,¬JÉæL í«°ùa ¬æµ°ùj ¿CGh ,¬àªMQ ™°SGƒH

.¿Gƒ∏°ùdGh È°üdG ¬jhPh ¬∏gCG

:ΩGh-»HO

 á«dhódG  IQÉéàdG  IQGRh  âØ°ûc  

 ‘ ™°SƒŸG É¡›ÉfôH øY á«fÉ£jÈdG

 çó◊G - z2023 å∏«g ÜGQBG z¢Vô©e

 ájÉYôdG ´É£b ‘ ¬Yƒf øe ºî°VC’G

 …òdGh §°ShC’G ¥öûdG á≤£æÃ á«ë°üdG

 ôjÉæj  30  øe  IÎØdG  ∫ÓN  ΩÉ≤«°S

 õcôe ‘ πÑ≤ŸG ôjGÈa 2 ≈àM ‹É◊G

.»ŸÉ©dG …QÉéàdG »HO

 IOÉbh  á«fÉ£jÈdG  áeƒµ◊G  §∏°ùJh

 ΩÉjC’G  QGóe  ≈∏Y  á«ë°üdG  ájÉYôdG

 ä’É› ≈∏Y Aƒ°†dG çóë∏d á©HQC’G

 ¢ù∏› ∫hO πNGO äÉcGöûdGh ¿hÉ©àdG

 õjõ©J  ±ó¡H  »é«∏ÿG  ¿hÉ©àdG

 áµ∏ªŸG  ÚH  ájQÉéàdG  äÉbÓ©dG

.á≤£æŸG ∫hOh IóëàŸG

 á©°SGƒdG  á«eƒµ◊G  ácQÉ°ûŸG  ócDƒJh

 Iõ«ªŸG äÉbÓ©dG á«ªgCG çó◊G Gòg ‘

 áµ∏ªŸG  ÚH  äÉYÉ£≤dG  áaÉc  ‘

.äGQÉeE’G ádhOh IóëàŸG

 á«dhódG  IQÉéàdG  IQGRh  Ö£≤à°ùJh

 IOÉ≤dG  QÉÑc  øe  áÑîf  á«fÉ£jÈdG

 á«ë°üdG  áeóÿG  øe  Ú«eƒµ◊G

 á«dhódG  IQÉéàdG  IQGRhh  á«æWƒdG

 á«YÉªàL’G ájÉYôdGh áë°üdG IQGRhh

 áeóÿG øe äÉª¶æe 10 ¤EG áaÉ°VE’ÉH

 ∫OÉÑJh  π°UGƒà∏d  á«æWƒdG  á«ë°üdG

 á«ë°üdG ájÉYôdG AGÈN ™e É¡JGÈN

 á≤£æŸG  AÉëfCG  ™«ªL  øe  øjôNB’G

 ¢†©H  øe  óah  ™e  ÖæL  ¤EG  É kÑæL

 áë°üdG ∫É› ‘ øjóFGôdG øjôµàÑŸG

 Ωƒ∏Yh á«Ñ£dG É«LƒdƒæµàdGh á«ªbôdG

 í«à«°S Ée IóëàŸG áµ∏ªŸG ‘ IÉ«◊G

 ∫ƒ∏◊G  ≈∏Y  ±ô©àdG  á°Uôa  QGhõ∏d

.»ë°üdG ájÉYôdG ∫É› ‘ IQƒ£àŸG

 …QÉéàdG ¢VƒØŸG »æ«H ¿ƒª«°S ∫Ébh

 ¥öûdG  ‘  É«fÉ£jôH  ∂∏e  ádÓ÷

 äÉjó–  ó©J  {  ¿Éà°ùcÉHh  §°ShC’G

 å«M á«ŸÉY Ωƒ«dG á«ë°üdG ájÉYôdG

 ‘ GkóFGQ G kQhO IóëàŸG áµ∏ªŸG Ö©∏J

 äÉjóëàdG √òg á÷É©Ÿ ∫ƒ∏M OÉéjEG

 ¢Vô©e ‘ ÉæJÉMƒªW óMCG πãªàj PEG

 ™e ¿hÉ©àdG ‘ ΩÉ©dG Gòg å∏«g ÜGQBG

 QhódG  ≈∏Y Aƒ°†dG  §«∏°ùJh AÉcöûdG

 ‘  áeGóà°S’Gh  QÉµàH’G  ¬Ñ©∏j  …òdG

 øe ∂dPh  á«ë°üdG  ájÉYôdG  πÑ≤à°ùe

 ÉÃ ácÎ°ûŸG ÉæJÉjó– á°ûbÉæe ∫ÓN

 áë°üdGh  ¿ÉWöùdG  ¢VGôeCG  ∂dP  ‘

.zá«∏≤©dG

 »àdG  çGóMC’G  á∏°ù∏°S  ¿CG  í°VhCGh

 IQÉéàdG  IQGRh  AGÈN  É¡Ø«°†à°ùj

 ÜGQBG{  ∫ÓN  á«fÉ£jÈdG  á«dhódG

 ∑Î°ûŸG º∏©àdG ≈∏Y ™é°ûà°S zå∏«g

 á°ûbÉæe  øe  áë°üdG  AGÈN  Úµ“h

 ÒaƒJ  ±ó¡H  á«°ù«FôdG  ÉjÉ°†≤dG

 ájÉYôdG  äÉ°ù°SDƒe  øe  πµd  ¢UôØdG

 áµ∏ªŸG  ‘  IÉ«◊G  Ωƒ∏Yh  á«ë°üdG

 ¿hÉ©àdG  ¢ù∏›  ∫hOh  IóëàŸG

 á«ë°üdG  ájÉYôdG  »eó≤eh  »é«∏ÿG

 ¢Uôa ±É°ûµà°S’ á≤£æŸG ‘ øjôNB’G

 äÉjóëàdG QÉ¡XEG ™e IójóL äÉcGöTh

 áµ∏ªŸG  É¡à≤≤M  »àdG  äÉMÉéædGh

.á«°ù«FôdG ä’ÉéŸG √òg ‘ IóëàŸG

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

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

 ¢ù«FQ ábQÉ°ûdG ºcÉM ÖFÉf ó¡©dG ‹h »ª°SÉ≤dG

 ˆGóÑY ï«°ûdG ƒª°S Qƒ°†ëH ,…ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG

 ºcÉM  ÖFÉf  »ª°SÉ≤dG  ¿É£∏°S  øH  ⁄É°S  øH

 ƒª°Sh ,…ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ÖFÉf ábQÉ°ûdG

 »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S øH óªMCG øH ¿É£∏°S ï«°ûdG

 ¢ù∏éŸG  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ábQÉ°ûdG  ºcÉM  ÖFÉf

 ¢ù∏éŸG  ´ÉªàLG  AÉKÓãdG  ìÉÑ°U  ,…ò«ØæàdG

 Öàµe ‘ ó≤Y …òdG ábQÉ°ûdG IQÉeE’ …ò«ØæàdG

.ºcÉ◊G ƒª°S

 äÉYƒ°VƒŸG  øe  kGOóY  ¢ù∏éŸG  ¢ûbÉfh

 äÉYÉ£≤dG  ∞∏àîÃ  ≥∏©àJ  »àdG  á«eƒµ◊G

 åëHh ,ábQÉ°ûdG IQÉeEG ‘ ájƒ«◊G ä’ÉéŸGh

 AÉ≤JQ’G  ¤EG  áaOÉ¡dG  äÉMÎ≤ŸGh  ∫ƒ∏◊G

.»eƒµ◊G πª©dG áeƒ¶æÃ

 ióàæŸG äÉ«°UƒJ ôjô≤J ≈∏Y ¢ù∏éŸG ™∏WGh

 RôHCG  øª°†J  …òdG  »eƒµ◊G  ∫É°üJÓd  ‹hódG

 áaOÉ¡dGh  öûY  ájOÉ◊G  áî°ùædG  äÉ«°UƒJ

 Ëó≤Jh ,IQÉeE’G ‘ »eƒµ◊G ∫É°üJ’G ôjƒ£àd

 ôgGƒ¶dG  RôHCG  ™e  πeÉ©à∏d  äGQOÉÑeh  ∫ƒ∏M

 ôjô≤àdG  øª°†J  Éªc  ,äÉeRC’Gh  äÉjóëàdGh

 »eƒµ◊G  ∫É°üJÓd  ‹hódG  ióàæŸG  äÉ«°UƒJ

 √RÉ‚EG ” Éeh Ω2012 ΩÉ©dG ‘ ¬bÓ£fG òæe

.ábQÉ°ûdG IQÉeEG ‘ É¡æe

 »eÓYE’G  ÖàµŸG Oƒ¡L ≈∏Y ¢ù∏éŸG ≈æKCGh

 ∫É°üJ’G áeƒ¶æe ôjƒ£J ‘ ábQÉ°ûdG áeƒµ◊

 πª©dÉH  kÉ¡Lƒe  ábQÉ°ûdG  IQÉeEG  ‘  »eƒµ◊G

 IöûY ájOÉ◊G áî°ùædG äÉ«°UƒJ ò«ØæJ ≈∏Y

 ‘ á«æ©ŸG äÉ¡÷G ™e ≥«°ùæàdÉH ióàæŸG øe

.IQÉeE’G

 äÉeóÿG  ôjƒ£J  ´höûe  ¢ù∏éŸG  ¢ûbÉfh

 ™aQ ¤EG ±ó¡j …òdG ábQÉ°ûdG IQÉeEG ‘ á«eƒµ◊G

 áeó≤ŸG äÉeóÿG IOƒL Ú°ù–h AGOC’G iƒà°ùe

 áeƒµM §£N øª°V ∂dPh ,IQÉeE’G iƒà°ùe ≈∏Y

 âHCGO …òdG ôªà°ùŸG ôjƒ£àdGh Ú°ùëà∏d ábQÉ°ûdG

.áeÉ©dG É¡££N ‘ ¬«∏Y

 á≤HÉ°ùdG  èeGÈdGh  äGQOÉÑŸG  ôjô≤àdG  øª°†Jh

 π«dO  ¥ÓWEG  πãe  IQÉeE’G  É¡«∏Y  â∏ªY  »àdG

 áeó≤àŸG ÒjÉ©ŸG ™°Vhh á«eƒµ◊G äÉeóÿG

 §£ÿG ¤EG áaÉ°VE’ÉH äÉeóÿG IOƒL õjõ©àd

 ™jöùdG Qƒ£àdG ÖcGƒJ »àdG áfôŸG á«∏Ñ≤à°ùŸG

 äÉ«æ≤àdGh  IÉ«◊G  Ö«dÉ°SCG  ∞∏àfl  ‘

.áeóîà°ùŸG

 áeÉ©dG  áfÉeC’G  Oƒ¡L  ≈∏Y  ¢ù∏éŸG  ≈æKCGh

 ≥«°ùæàdÉH ôªà°ùŸG πª©dG ‘ …ò«ØæàdG ¢ù∏éª∏d

 á«eƒµ◊G äÉeóÿG ôjƒ£àd äÉ¡÷G ∞∏àfl ™e

 Oƒ¡L ôaÉ¶àH ¢ù∏éŸG ¬Lhh ,É¡JOƒL Ú°ù–h

 äÉeóÿG  ôjƒ£J  ´höûe  ‘  äÉ¡÷G  áaÉc

.IQÉeE’G áfÉµŸ kGõjõ©J á«eƒµ◊G

         

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 15254 Oó`©dG  ̀2023  ôjÉæj 25 AÉ©HQC’G
øWƒdGQÉÑNCG 3

 AÉ°†YCG øe kGOóY ø«©j ójGR øH óªëe 

»ÑX ƒHCG IQÉeE’ …ò«ØæàdG ¢ù∏éªdG

 ájÉeô∏d á«dhódG Iô«éØdG ádƒ£H

πÑ≤ªdG ôjGôÑa ≥∏£æJ á«∏ÑédG

 ÜGOBÓd äGQÉeE’G ¿Gô«W ¿ÉLô¡e

πÑ≤ªdG ôjGôÑa ≥∏£æj

 ¢VÉØîfÓd π«ªJ IQGôëdG äÉLQO 

IQGõ¨dG áØ∏àîe QÉ£eCGh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 kÉªcÉM ¬àØ°üH zˆG ¬¶ØM{ ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f

 øe OóY Ú«©àH kÉjÒeCG  kÉeƒ°Sôe ,»ÑXƒHCG  IQÉeE’

.»ÑXƒHCG IQÉeE’ …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG

 »∏Y  óªfi  ‹É©e..Ú«©J  ≈∏Y  Ωƒ°SôŸG  ¢üfh

 IôFGód  kÉ°ù«FQ  …ò«ØæàdG  ¢ù∏éŸG  ƒ°†Y  AÉaöûdG

 º«gGôHEG Qƒ°üæe ‹É©e Ú«©Jh , π≤ædGh äÉjó∏ÑdG

 kÉ°ù«FQ  …ò«ØæàdG  ¢ù∏éŸG  ‘  kGƒ°†Y  …Qƒ°üæŸG

 ΩÉ°ûg º«“ óªMCG ‹É©e Ú«©Jh áë°üdG IôFGód

 IôFGód kÉ°ù«FQ …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ‘ kGƒ°†Y ÜÉàµdG

 º°SÉL  óªMCG  ‹É©e  Ú«©Jh  ,»eƒµ◊G  OÉæ°SE’G

 IôFGód kÉ°ù«FQ …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ‘ kGƒ°†Y »HÉYõdG

.ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG

:ΩGh-IÒéØdG

 óªM øH óªfi ï«°ûdG ƒª°S Qƒ°†Mh ájÉYQ â– 

 ádƒ£H ≥∏£æJ ,IÒéØdG ó¡Y ‹h »böûdG óªfi øH

 …OÉf ±GöTEÉH ,á«∏Ñ÷G ájÉeô∏d á«dhódG IÒéØdG

 ¢ùaÉæàe 400 øe ÌcCG ácQÉ°ûÃ , ájÉeô∏d IÒéØdG

.⁄É©dG ∫hO ∞∏àfl øe ádhO 40 øe

 øe IÎØdG ∫ÓN ¤hC’G É¡àî°ùf ‘ ádƒ£ÑdG ΩÉ≤J

 ‘ É¡Yƒf øe ¤hC’G ó©Jh ,πÑ≤ŸG ôjGÈa 11 ¤EG 6

(≠æ«JQƒÑ°ùdG) ¥ÉÑWC’G ájÉeQ á°VÉjQ ‘ á≤£æŸG

 IÒéØdG IQÉeE’ á«∏Ñ÷G á©«Ñ£dG §°Sh ‘ ΩÉ≤Jh

 ™HQCG øª°†àJ å«M ,IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhóH

 .AÉ°ùædGh ,ÚÄ°TÉædGh ,QÉÑµdGh ,áMƒàØŸG »g äÉÄa

 ÌcCG É¡Yƒª› ≠∏Ñj õFGƒL øjõFÉØdG íæe ºà«°Sh

 õFGƒLh á«°SÉ°SC’G äÉÄØ∏d »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e øe

 áÑMÉ°üŸG äÉ«dÉ©ØdG ‘ øjõFÉØ∏d áª«b á«aÉ°VEG

.ádƒ£Ñ∏d

:ΩGh-»HO

 ¿GÒW ¿ÉLô¡e øe IöûY á°ùeÉÿG IQhódG ≥∏£æJ 

 äÉfÉLô¡ŸG π°†aCG óMCG - »HO ‘ ÜGOBÓd äGQÉeE’G

 ¢ü°ü≤dÉH ∫ÉØàMG ÈcCGh ⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y á«HOC’G

 6  ¤EG  1  øe  IÎØdG  ∫ÓN  -  »Hô©dG  øWƒdG  ‘

 ÜÉàµdG øe 250 øe ÌcCG ácQÉ°ûÃ πÑ≤ŸG ôjGÈa

.⁄É©dG ‘ IQƒ¡°ûŸG á«HOC’G äÉ«°üî°ûdGh

 óªfi áÑàµe  ìöùe  ‘ áMƒàØe  á«°ùeCG  ΩÉ≤Jh

 á°UôØdG í«àj É‡ ôjGÈa 2 ¢ù«ªÿG Ωƒj ó°TGQ øH

 Iõ«ªŸG  ºgóFÉ°üb  Ëó≤àd  á≤£æŸG  AGô©°T  RôHC’

 ‘ á«∏ëŸG ÖgGƒŸG π°†aC’ πeÉ°T ¢VôY ∫ÓN

 øe ójó©dG ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,ábƒ£æŸG äÉª∏µdG ô©°T

 ÜÉàµdG øe áÑîf É¡eó≤j »àdG áª¡∏ŸG äÉ°ù∏÷G

 õ«‡ πµ°ûH  ΩÉ©dG  òg  ¿ÉLô¡ŸG  AGôKE’  AGÈÿGh

.¬Yƒf øe ójôah

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 Ωƒ«dG  ó¡°ûj  ¿CG  OÉ°UQCÓd  »æWƒdG  õcôŸG  ™bƒJ  

 ¢ù≤£dG ¿ƒµjh …ƒL QGô≤à°SG ΩóY ádÉM AÉ©HQC’G

 Öë°ùdG ¢†©H É¡∏∏îàJh ºFÉZ ¤EG É«FõL ÉªFÉZ

 IQGõ¨dG áØ∏àfl QÉ£eCG •ƒ≤°ùH áHƒë°üe á«eÉcôdG

 ,ábôØàe  ≥WÉæe  ≈∏Y  kÉfÉ«MCG  óYôdGh  ¥ÈdG  ™e

 áØ«ØN ìÉjôdGh ,¢VÉØîfÓd IQGô◊G äÉLQO π«“

 ™e kÉfÉ«MCG ájƒb ¤EG á£°ûfh áYöùdG ádóà©e ¤EG

.QÉÑ¨∏d IÒãe á«eÉcôdG Öë°ùdG

 ¿ƒµà°S ìÉjôdG ¿EG »eƒ«dG ¬fÉ«H ‘ õcôŸG ∫Ébh

 30 ¤EG 20 / á«böT á«dÉª°T ¤EG á«böT á«HƒæL

 è«∏ÿG  ‘  êƒŸG  ¿ƒµjh  ¢S/ºc  55  ¤EG  π°üJ

 ∫hC’G óŸG çóëjh Üô£°†e ¤EG kÉ£°Sƒàe »Hô©dG

 04:58 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG óŸGh 15:21 áYÉ°ùdG óæY

. 09:13 áYÉ°ùdG óæY ∫hC’G Qõ÷Gh

…QÉ°üfC’G óªMCG óªëe IÉah »a …õ©j ¿ÉªéY ºcÉM

 äÉ«Ø°üàdG ó¡°ûj »ª°SÉ≤dG ô≤°U øH Oƒ©°S øH óªëe

ºjôµdG ¿BGô≤∏d áª«îdG ¢SCGQ IõFÉéd á«FÉ¡ædG

 áª«îdG ¢SCGQ IõFÉL ó≤Øàj »ª°SÉ≤dG ó«ªM øH ódÉN øH ô≤°U

21 `dG ºjôµdG ¿BGô≤∏d

…ô¡eõdG ó°TGQ »a …õ©j áª«îdG ¢SCGQ ó¡Y »dh

»°ùÑëdG ó°TGQ IÉah »a …õ©j áª«îdG ¢SCGQ ó¡Y »dh

»HóH zå∏«g ÜGQBG ¢Vô©e{ »a IóëàªdG áµ∏ªª∏d á©°SGh ácQÉ°ûe

 äÉeóîdG ôjƒ£J ´hô°ûe ¢ûbÉæj zábQÉ°ûdG …ò«ØæJ{

 IQÉeE’G »a á«eƒµëdG

…QÉ°üfC’G óªMCG óªfi IÉah ‘ AGõ©dG ÖLGh Ëó≤J ∫ÓN ¿ÉªéY ºcÉM

á«FÉ¡ædG äÉ«Ø°üàdG √Qƒ°†M ∫ÓN áª«ÿG ¢SCGQ ó¡Y ‹h

äGQÉÑàN’G πªY Ò°S ≈∏Y ¬YÓWG ∫ÓN »ª°SÉ≤dG ó«ªM øH ódÉN øH ô≤°U

…ô¡eõdG ó°TGQ ‘ AGõ©dG ÖLGh Ëó≤J ∫ÓN áª«ÿG ¢SCGQ ó¡Y ‹h

»°ùÑ◊G ó°TGQ IÉah ‘ AGõ©dG ÖLGh Ëó≤J ∫ÓN áª«ÿG ¢SCGQ ó¡Y ‹h

´ÉªàL’G ¬°SDhôJ ∫ÓN ábQÉ°ûdG ó¡Y ‹h
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اأبوظبي-الوحدة:

تنفــذ بلدية مدينة أبوظبي، من خالل 
مركز بلديــة مصفح، فعالية توعوية 
"مدينتي  بعنــوان  ترفيهية  تثقيفية 
املجتمع  أفراد  كافة  أجمل"، تستهدف 
للمركز،  الجغــرايف  النطــاق  ضمــن 
بهــدف تعزيز التواجد البلدي وإرشاك 
مختلف فئات املجتمع وتفعيل دورهم 
املدينــة والحفاظ عليها من  يف تنمية 
العام  باملظهر  واالرتقاء  املشــوهات 
تتمتع  التي  النظيفة  الصحية  والبيئة 
بها، وكذلــك توعية الجمهور بأهمية 

البيئة املستدامة. 
أيام متتالية،   5 ملدة  الفعالية  وتستمر 
الرشكاء  مــن  عــدد  مع  بالتعــاون 
العامة  القيادة  هم:  االســراتيجيني، 
لرشطــة أبوظبــي ممثلــة يف مركز 
املدني،  الدفاع  وهيئة  مصفح،  رشطة 
النفايــات  أبوظبــي إلدارة  ومركــز 
)تدويــر(، وجمعية أصدقــاء البيئة، 
القابضة،  الطبية  برجيــل  ومجموعة 
باإلضافــة إىل إدارة البيئــة والصحة 

والسالمة يف بلدية مدينة أبوظبي.
وتتضمــن الفعالية عقــد العديد من 
الــورش التوعويــة يوميــاً من قبل 
الــرشكاء االســراتيجيني، من بينها 

املظهر  عىل  للحفــاظ  توعوية  ورش 
العام للمدينة والحد من املشــوهات، 
تدويرها،  املعــاد  املواد  عــن  وورش 
الحفاظ  أهمية  عــن  توعوية  وورش 
توعوية  ورش  وكذلــك  البيئــة،  عىل 

حول ترشيد استهالك الطاقة، وورش 
توعوية عن البيئة والصحة والسالمة.

العديد  تنظيــم  الفعالية  كما تشــمل 
التثقيفية،  التعليميــة  من األنشــطة 
والرفيهية  الرياضيــة  واملســابقات 

املجتمع،  أفــراد  من  املشــاركني  بني 
250 شــتلة ورد  باإلضافة إىل توفري 
عىل  املدارس  طالب  قبل  من  لزراعتها 
مدار أيام الفعالية، بواقع 50 شــتلة 

يومياً.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
األربعاء ٢٥ يناير ٢٠٢٣ ــ العـدد ١٥٢٥٤

اأخبار الوطن 5

ال�سارقة-الوحدة:

 أطلق معهد الشارقة للراث هويته اإلعالمية البرصية 
والسمعية الجديدة وبما يجسد رؤيته السامية يف صون 
ومبادراته  جهوده  مــن  ويعزز  الهوية  وحفظ  الراث 
والعلمية  والثقافية  الحضارية  األبعاد  املتواصلة إلبراز 

إلمارة الشارقة.
جــرت مراســم اإلطالق بحضــور ســعادة الدكتور 
الشارقة  معهد  رئيس  املســلم  عبدالرحمن  عبدالعزيز 
للراث ولفيف من كبار املســؤولني واملهتمني بالشأن 
الشــارقة للبحوث  أقيم بمجمــع  الراثــي يف حفــل 

والتكنولوجيا واالبتكار.
وقال ســعادة الدكتور عبدالعزيز املســلم “ إن معهد 
يتســم  نهًجا  يتبنى  تأسيســه  منذ  للراث  الشــارقة 
النهج يف  باالبتكار والتجديــد والحيوية وينعكس هذا 
مبادراتنا وفعالياتنا وبرامجنا املختلفة عىل مدار العام 
لتعزيز مكانته وموقعه  املعهد خطة واعدة  ينفذ  حيث 

عىل مستوى مؤسسات الوطن العربي”.
وأعرب عن تطلعه ألن يصبح املعهد املؤسســة األكثر 
ريادة وابتــكاًرا يف العالم يف مجــال االهتمام باملكون 
الراثي بشــقيه املادي وغري املادي ويف اإلسهام بقوة 
وثراء يف املحافظة عىل ما تزخر به بلدان الوطن العربي 
الراث وقيمه  بالعديــد من معالم  العالم  بلدان  وباقي 
التاريخيــة األصيلــة ألنها بغناها وتنوعها تســتحق 
جهــًدا مؤسســياً ومجتمعًيا متكامــالً ومتواصالً يف 
التعريف بها ونرشها وتأسيس كفاءات وكوادر  سبيل 
وطنية مؤهلــة علمًيا وأكاديمًيــا يف مختلف األنماط 
الراثية إلدارة هذه الجهود واالنتقال بها إىل مستويات 

تتجاوز التطلعات والطموحات.
ولفت املسلم إىل أن إطالق املعهد هويته الجديدة يندرج 
واملدروس  والواعــي  النوعي  التحول  مســرية  ضمن 
إلمارة الشــارقة نحو املســتقبل وترســيخ مكانتها 
حاضنة للثقافة والقيم واملعرفة محلًيا وعربًيا ودولًيا 
بن  سلطان  الدكتور  الشــيخ  الســمو  صاحب  بقيادة 
محمد القاســمي عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة، 
منوها إىل أن املعهد يحرص عىل ضمان توافق مبادراته 
املختلفــة مع الرؤيــة الحارضة واملســتقبلية إلمارة 

الشارقة وغاياتها الطموحة.

»ال�صارقة للتراث« يطلق هويته الب�صرية 
وال�صمعية الجديدة

دبي-وام:

 يشــهد معرض "آراب هيلث 2023 
" - معرض الرعاية الصحية الرائد يف 
الرشق األوســط والذي سيقام خالل 
الفــرة من 30 ينايــر الجاري إىل 2 
التجاري  دبي  مركــز  يف  فربايراملقبل 
طبيب  برنامــج  إطــالق   - العاملــي 
عدة  من  طالب  بمشــاركة  املستقبل 

جامعات يف الدولة .
وكجزء من هذا الربنامج الجديد طور 
الطــالب أبحاًثا تتنــاول املوضوعات 
الصحية  الرعاية  صناعة  يف  الرئيسية 
يف اإلمــارات بمــا يف ذلــك األشــعة 
والجراحة وطب الطوارئ وطب إدارة 
الصحية  الرعاية  يف  واالستدامة  األلم 
بني  من  الصحيــة  الرعاية  وابتــكار 

العديد من األمور أخرى.
ورقة   15 أفضــل  عــرض  وســيتم 
بحثية عىل شــكل ملصــق خالل أيام 
املعرض حيث ستتاح للطالب الفرصة 
علميــة  مناقشــات  يف  للمشــاركة 
ألعمالهم مع الخرباء الذين سيتحدثون 
2023" حيث  "آراب هيلث  يف مؤتمر 
الطــالب مجموعة  تغطــي بحــوث 
الصحية  الرعاية  عوامل  من  واســعة 
للخدمات  املتزايدة  األهمية  ذلك  يف  بما 
الصحية عن بعد من خالل تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت وغريها .
مديرة  ماكاروتيس  وقالــت ســينثيا 
"إنفورمــا  رشكــة  يف  املؤتمــرات 
 " لـ  املنظمــة  الجهــة  ماركتــس" 
هذا  ترســيخ  "نريد   : هيلــث"  آراب 
وظائف  إلطالق  مثايل  كمكان  الحدث 
للجيــل القادم من املهنيني الطبيني يف 
أطباء  برنامج  يعرف  حيث  اإلمارات 

ويشجعها  الشابة  باملواهب  املستقبل 
ويلهمهم  أبحاثهم  أحدث  الستعراض 
وهذا  املتخصص  تعليمهــم  ملتابعــة 
ما يتوافق مــع مهمة "آراب هيلث" 
واالســتدامة  التحول  أهداف  دعم  يف 
فعاليات  وتتضمــن  الصناعــة".  يف 
عقد   "2023 هيلــث  "آراب  معرض 
املستمر  الطبي  للتعليم  مؤتمرات   10
املتوقع  من  حيث  األربعة  أيامه  خالل 
مندوب   3200 الحدث  يســتقبل  أن 
و550 متحدًثــا دولًيــا فضــال عن 
رشكة   3000 مــن  أكثر  مشــاركة 
عارضــة من 70 دولة حول العالم .. 
فيما سيشمل املعرض تسعة قطاعات 
من املنتجات تعرض من خاللها أحدث 
التقنيات واالبتكارات يف مجال جراحة 
والخدمات  الصحية  والرعاية  العظام 
الطبية  واألجهزة  والتصويــر  العامة 
والصحة  املعلومــات  وتكنولوجيــا 

والوقاية والبنية التحتية واألصول.

نسخة  يف  هيلث"  "آراب  وسيخصص 
الرعاية  تحــول  منطقة  العــام  هذا 
الرشكات  ســتضم  التــي  الصحيــة 
أحدث  عىل  الضوء  وستسلط  الناشئة 
التطــورات التقنيــة مــن املبتكرين 
أحدث  ســيعرضون  الذين  العامليــني 
املستقبل يف  منتجاتهم ويتحدثون عن 

حوارات التحول.
التي  األخرى  الفعاليات  ستشمل  كما 
 2023 هيلث  "آراب  يف  خالل  ستقام 
 Innov8  - إنوفيــت  "حــوارات 
Talks "والتــي تأتــي كجزء من 
الصحية  للرعايــة  التحــول  منطقة 
مــن   24 أمــام  الفرصــة  وتتيــح 
ورواد  واملتوسطة  الصغرية  الرشكات 
األعمــال لتقديم أحــدث أفكارهم يف 
تعرض  حيث  الصحية  الرعاية  مجال 
كل منهــا حلوالً فريــدة ومبتكرة يف 
مجــاالت الوقاية واإلدارة والعمليات 

والتشخيص وغريها .

طالب من جامعات بالدولة ي�ساركون ببحوثهم 
الطبية خالل »اآراب هيلث«

بلدي��ة اأبوظبي تنظ��م فعالية توعوي��ة تثقيفية بعنوان 
»مدينتي اأجمل«  

الدار البي�ساء-الوحدة:
 

أشغال  البيضاء  بالدار  افتتحت  
األول  الخليجي  املغربي  املنتدى 
املجتمع  ومنظمات  للحكومات 
رافعة  “التطــوع  حول  املدني 
تنظمه  الــذي  املرأة”،  لتمكني 
واإلدمــاج  التضامــن  وزارة 

االجتماعي واألرسة.
الذي  املنتــدى،  هــذا  ويــروم 
شــاركت فيه معــايل عواطف 
حيار وزيرة التضامن واإلدماج 
إىل  واألرسة،  االجتماعــي 
االســراتيجية  الرشاكة  تعزيز 
مجلــس  ودول  املغــرب  بــني 
تقوية  عرب  الخليجــي  التعاون 
التعــاون والتضامن  عالقــات 
املدني،  املجتمع  منظمــات  بني 

خصوصــا يف مجــاالت تمكني 
النســاء والعمل عىل ترســيخ 
عرب  والتــآزر  التضامن  قيــم 
العمل  وتأهيل  وتنمية  تشجيع 
التجارب  وتقاســم  التطوعي، 
الناجحة  الفضىل واملمارســات 
وتبادل  املشــاركة  البلدان  بني 
يجســد  بما  واألفــكار  اآلراء 
الروابــط  التقــارب وتقويــة 

األخوية.
الذي  املنتــدى،  يســعى  كمــا 
ينظــم عــىل مــدى يومــني، 
التطوعــي  العمــل  تكريــس 
بوضعية  للنهــوض  كرافعــة 
داخل  مكانتهن  وتعزيز  النساء 
إبراز مساهماتهن  املجتمع عرب 
الطابــع  ذات  ومشــاركتهن 
التماســك  وتعزيز  االجتماعي، 

والرابــط االجتماعــي وإذكاء 
لدى  واالنتماء  املواطنــة  روح 
ومحاربة  والجماعات،  األفراد 

النمطيــة والتمييز ضد  الصور 
النساء.

إىل  املنتــدى  هذا  يف  ويشــارك 

جانب كل مــن اململكة العربية 
الســعودية، واإلمارات العربية 
عمــان،  وســلطنة  املتحــدة، 

والبحرين،  وقطــر  والكويت، 
املجتمع  فعاليــات  واملغــرب، 
من  األهلية  والجمعيات  املدني 

البلدان املشاركة. مختلف 
املناسبة، أوضح االستاذ  وبهذه 
محمــد العصفور رئيس املركز 
أن  واملواطنة  للتطــوع  املغربي 
تنظيم هذا املنتدى يأتي احتفاال 
عىل  األوىل  العرشيــة  بمــرور 
االسراتيجية  الرشاكة  مســار 
الجديــد بني املغــرب ومجلس 
العربية،  الخليج  لدول  التعاون 
العالقــات  لعمــق  وتجســيدا 
الوطيــدة التي تجمــع املغرب 

والدول الخليج.
املنظم  املنتدى،  هذا  أن  وأضاف 
أيضا بمناســبة اليــوم العاملي 
للتطوع، يشــكل لبنــة جديدة 

إطار  ترسيخ  أجل  من  للتعاون 
تشــاركي للتعاون من شــأنه 
العالقات  تعزيــز  عــىل  العمل 
واالقتصاديــة  السياســية 
منظمات  إىل  لتمتد  والتجاريــة 
لها من  ملــا  املدنــي  املجتمــع 
قواسم مشركة باعتبارها قوة 

اقراحية.
ســعادة  عرب  جانبــه،  ومــن 
رئيس  الكاظم  يوسف  الدكتور 
االتحاد العربي للعمل التطوعي، 
عن ســعادته للمشاركة يف هذا 
الخربات  تبادل  أجل  من  املنتدى 
حول موضوع “التطوع كرافعة 
لتمكني املرأة” ملا للمرأة من باع 
وكذا  التطوعي  العمل  يف  طويل 
ملا لهــا من تأثــري مبارش عىل 

املجتمع.

افتتاح المنتدى المغربي الخليجي الأول للتطوع بالدار البي�ساء

العني-وام:

العربية   نرشت جامعة اإلمارات 
عام  يف  بحثــاً   2324 املتحــدة 
 1013 ذلــك  يف  بمــا   ،2022
بأهداف  متعلًقا  منشــوًرا بحثياً 
إىل جانب منح  املستدامة  التنمية 
24 بــراءة اخراع اســتناًدا إىل 
السجالت املستخرجة يف 4 يناير 
.sCoPUs 2023 من موقع

 ،2022 منشورات  تحليل  وعند 
البحــث،  موضــوع  حســب 
املنشــورات  نســبة  بلغت  فقد 
يف   10.8 بالهندســة  املتعلقــة 
املائــة ، و يف الطــب والعلــوم 
فيما  املائــة،  يف   9.4 الصحيــة 
املتعلقة  املنشورات  نسبة  بلغت 

بعلــوم الكمبيوتر 7.9 يف املائة، 
االجتماعية  بالعلــوم  واملتعلقة 

6.7 يف املائة.
ففي عام 2022، تم نرش 26.9 
يف املائــة من األبحاث يف املجالت 

األعىل تصنيفاً )10يف املائة(.
وباإلضافة إىل ذلك، تشكل براءات 
أحد  واملمنوحة  املسجلة  االخراع 
أهم نتائج البحث ألي مؤسســة 
أكاديمية.. فقــد حصلت جامعة 
حتى  املتحدة  العربيــة  اإلمارات 
بــراءة اخراع يف   227 اآلن عىل 
 28 تســجيل  تم   ،2022 عــام 
براءة اخــراع جديدة ومنح 24 
جامعة  وتســعى  اخراع.  براءة 
اإلمارات العربية املتحدة إىل رسم 
واقع معريف جديد يرسخ مكانتها 

الجامعة  تساهم  وعاملياً،  محلياً 
بشــكل فعال يف التقــدم العلمي 
الذي يخدم اإلنسانية بشكل عام 

والبيئة املحلية بشكل خاص.
-النائب  مراد  أحمد  الدكتور  وأكد 
املشارك للبحث العلمي- أن جامعة 
تعمل  املتحدة  العربيــة  اإلمارات 
وتفاعلها  ارتباطهــا  تعزيز  عىل 
خرباتها  وتكريــس  املجتمع  مع 
إيجــاد  يف  العامليــة  األكاديميــة 
الحلول املالئمة للمشــكالت التي 
تواجه مختلف قطاعات املجتمع، 
وتكثيف الجهود إلعداد جيل جديد 
من الباحثني واملفكرين.. مشــريا 
إىل أن أن جــودة نتائج البحث يتم 
تقييمها بناًء عىل نسبة املنشورات 

يف املجالت ذات التصنيف األعىل .

جامعة الإم��ارات تح�سل على 24 ب��راءة اختراع 
خالل 2022 

»اأوقاف دبي« تجّدد ح�سولها على 3 �سهادات للموا�سفات العالمية
دبي-الوحدة:

اموال  وإدارة  األوقــاف  أعلنــت مؤسســة 
لثالث  اعتمادها  إعــادة  عن  دبي،  يف  القرص 
"اآليزو"  العاملية  املواصفات  شــهادات  من 
بعــد عملية تدقيق ودراســة أجرتها رشكة 
"بريو فرييتاس"  لضمان تطبيق املؤسســة 

لرشوط الحصول عىل الشهادات. 
تسلم الشــهادات سعادة خالد آل ثاني نائب 
األمني العام  ملؤسسة األوقاف وإدارة اموال 
القرص، من الســيد مــروان العرييض مدير 
فرييتاس"،  "بــريو  برشكة  املصادقة  إدارة 
الجودة  إدارة  نظام  شــهادة  شــملت  حيث 
ISO 9001:2015، وشــهادة نظام إدارة 

ISO 14001:2015، وشــهادة  البيئــة  
 Iso نظام إدارة الصحة والســالمة املهنية

.45001:2018
اإلنجاز  هذا  أن  ثاني  آل  خالد  ســعادة  وأكد 
تحقيق  يف  املؤسســة  ملســرية  تتويجاً  يأتي 
بااللتزام  واإلســتمرار  التميــز  و  الريــادة 
بتقديم خدمات ذات جودة عاملية ضمن بيئة 
املؤسسة  أن  إىل  الفتاً  ومستدامة،  آمنه  عمل 
حصلت عىل  تجديد شــهادات األيزو  الثالث 
بعد اجتياز  عملية املراجعة الشــاملة والتي 
شملت تدقيق أنظمتها وعملياتها وخدماتها 
مع  توافقها  نتيجــة  و  االعتمــاد  إلعــادة 
املتطلبات وعمليات التقييم الصارمة لآليزو.

للحفاظ على المظهر العام في م�صفح
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ال�شارقة-وام:
 نفذت هيئــة كهرباء ومياه 
من  عــددا  الشــارقة  وغاز 
يف  التطويريــة  املرشوعــات 
عام  خالل  الوسطى  املنطقة 

. 2022
تنفيذ  املرشوعات  وتضمنت 
يف  لإلنــارة  مرشوعــا   16
املختلفة  واملناطق  الشعبيات 
وتمديد  عمودا   994 برتكيب 
كما   41.730 بطول  كابالت 
هوائية  خطــوط  إلغــاء  تم 
عدد  وإنجاز  كم   300 بطول 
لتعديــالت  مرشوعــا   254
محطات  وتركيب  الشــبكة 
توزيــع فرعية جديدة والتي 
التطويرية  املرشوعات  تخدم 
باملنطقــة  واملســتفيدين 
سوق  مرشوع  مثل  الوسطى 
الجبيــل ومزرعــة القمــح 
كما  »رشوق«  ومرشوعــات 
الكهرباء  خدمات  توصيل  تم 
جديدة  مشرتكات   107 لعدد 
86 محوال و1120  وتركيب 
كابالت  وتمديــد  صندوقــا 
كــم   263.820 بطــول 
املرشوعات  تكلفة  وتجاوزت 
التطويرية التي نفذتها الهيئة 
املنطقة  يف   2022 عام  خالل 
مليون   92.171 الوســطى 

درهم.
خليفة  املهنــدس  وأوضــح 
محمــد الطنيجي مدير إدارة 
بهيئة  الوســطى  املنطقــة 
الشارقة  كهرباء ومياه وغاز 
أن املرشوعــات التطويريــة 
باملنطقة  الهيئة  نفذتها  التي 
 2022 خــالل  الوســطى 
االرتقــاء  يف  ســاهمت 
استقرار  وتحقيق  بالخدمات 
خالل  من  الشــبكات  وثبات 
حالة   480 وصيانــة  إغالق 

صيانة  وإجراء  طــارئ  بالغ 
التوزيع  محطات  من   1773
..كما  وملحقاتها  الفرعيــة 
معاملة   1532 استقبال  تم 
وعدم  املخططــات  العتماد 

املمانعات.
كهرباء  هيئة  أن  إىل  وأشــار 
الشــارقة  وغــاز  وميــاه 
خدماتها  تطوير  يف  مستمرة 
الوســطى  املنطقة  ألهــايل 
التطويرية  املشاريع  وتنفيذ 
الخاصــة  والتنمويــة 
بالشبكات ومحطات التوزيع 
بمدن املنطقة الوسطى سعياً 
الكبري  التطور  منها ملواكبــة 
التنموية  وتحقيقــا لخطتها 
كافة  مــع  بالتعاون  وذلــك 

إلنجاز  الحكومية  الجهــات 
املرشوعــات بجودة وكفاءة 

ويف أرسع وقت.
تحرص  الهيئة  أن  وأضــاف 
التقنيات  كافة  استخدام  عىل 
تنفيذ  يف  املتاحــة  الحديثــة 
اإلجراءات  وتسهيل  أعمالها 
املشــرتكني  رضا  يحقق  بما 
وجهدهم  وقتهــم  وتوفــري 
مبنى  يف  املتعاملني  وتستقبل 
يف  الوســطى  املنطقة  إدارة 
لتقديم  البطائــح  منطقــة 
فواتــري  ســداد  خدمــات 
التوصيل  ورسوم  اإلستهالك 
واملخالفــات وعقود اإليجار 
وعدم املمانعات وذلك لخدمة 

األهايل والتيسري عليهم.

 

دبي-وام:
 أكــد معايل بيوش غويــال وزير التجــارة والصناعة 
الرشاكة  اتفاقيــة  أن  الصديقــة  الهند  جمهوريــة  يف 
االقتصادية الشــاملة بني الهند ودولة اإلمارات وفرت 
زخما طبيعيا لقطاعات رئيسية مثل املنتجات الزراعية 
والغذائيــة باإلضافــة إىل تجــارة األحجــار الكريمة 

واملجوهرات.
الهندية  الرشاكة  فعاليــات قمة  افتتاح  ذلك خالل  جاء 
اإلماراتيــة التي نظمتهــا يوم الثالثــاء غرف دبي يف 
مقرهــا بالتعاون مع املنتدى الــدويل لعالقات األعمال 
لالحتفــاء بالعالقات االقتصاديــة املتميزة التي تربط 
دولــة اإلمارات بالهند. وقــال معاليه خالل كلمة عرب 
اإلمارات  الهند ودولة  تعتمــد   “ املبارش  الفيديو  تقنية 
وتجارية حيوية  اســتثمارية  اسرتاتيجيات وسياسات 
حيــث تتطلع الهند لبلوغ قيمــة صادراتها 1 تريليون 
القريب واملتوســط يف حني  املدى  أمريكــي عىل  دوالر 
أساسيا يف دعم  البلدين دورا  الثنائية بني  التجارة  تلعب 
العام  جهود اإلمارات ملضاعفة حجم اقتصادها بحلول 

.” 2030
وأضاف أن مصري اإلمارات والهند كان مرتبطا ارتباطا 
وثيقا منذ قرون والتعاون الوثيق والثقة املتبادلة وروح 
فــرص غري محدودة  بخلق  األعمال ستســاهم  ريادة 
اآلن  البلدين وقطاعاتهما ومدنهما وأهلهما  القتصادي 
اتفاقية  تتطلع  التي  الرؤية  القادمة هذه هي  ولألجيال 

الرشاكة االقتصادية الشاملة لتحويلها إىل حقيقة.
املتنوعة  التعــاون  آفاق  الضوء عــىل  وســلط معاليه 
بالعملتني  التجاري  التبادل  الجانبني والتي تشــمل  بني 
الهندية  والروبية  اإلماراتــي  الدرهم  وهمــا  املحليتني 
واالســتفادة  األغذية  االفرتاضية وممر  التجارة  وممر 
مــن منظومتي الرشكات الناشــئة يف اإلمارات والهند 
إىل وجود فرص كذلك يف قطاعات مثل األقمشة  مشرياً 
والطاقة النظيفة والبنية التحتية من مطارات وموانىء 

وطرق باإلضافة إىل إدارة النفايات.

اأبوظبي-الوحدة: 
االقتصادية-  التنميــة  دائــرة  أعلنت 
اإلماراتيــة  العاصمــة  أن  أبوظبــي 
ستقوم باســتضافة ملتقى فورتشن 
العاملــي يف الفــرتة مــن 27 إىل 29 
نوفمــرب 2023، وذلــك للمرة األوىل 
وشمال  األوســط  الرشق  منطقة  يف 

أفريقيا.
امللتقى ضمن جهود  استضافة  وتأتي 
ضمن  مكانتها  لتعزيز  أبوظبي  إمارة 
أبــرز املراكز املاليــة واالقتصادية يف 
عامي  خالل  تستضيف  حيث  املنطقة 
2023 و2024 عــدداً من الفعاليات 
الـ13  الوزاري  املؤتمــر  مثل  العاملية 
ومنتدى  العامليــة،  التجــارة  ملنظمة 
"األونكتــاد"،  العاملــي  االســتثمار 
واملنتدى  السنوي،  االستثمار  وملتقى 

االقتصادي اإلسالمي العاملي. 
ويمثل ملتقى فورتشن العاملي 2023 
التنفيذيني  للرؤســاء  مالئمة  فرصة 
الجنســيات  متعددة  الرشكات  ألكرب 
من  واالقتصاديني  القــرار  وُصنــاع 
مختلــف أنحاء العالم للمشــاركة يف 
نقاشات مبارشة مع نظرائهم يف دولة 

اإلمارات واملنطقة.
التطــورات الجيوسياســية  يف ظــل 
والتكنولوجية  والعلمية  واالقتصادية 
االقتصاد  إعادة تشكيل  التي تسهم يف 
ينظم  الذي  امللتقــى،  يناقش  العاملي، 
تحت شعار "حقبة جديدة لألعمال"، 
بما يف  الحايل  الوقت  يف  القضايــا  أهم 
التجارة،  وديناميــات  األســواق  ذلك 
والتطورات الجيوسياسية، والتقنيات 
يف  والتحوالت  واملواهــب  الجديــدة، 
ظــروف العمل، واملخاطــر املناخية، 

واتجاهات املستهلكني.
التنويع  لتعزيــز  جهودهــا  وضمن 
التوجهــات  االقتصــادي ومواكبــة 
الجديــدة يف العالــم، ُتركــز أبوظبي 
عــىل اقتصــاد املعرفــة واالبتــكار 
التي  القطاعــات  يف  االســتثمار  عرب 
مثل  أعــىل  نمو  بإمكانــات  تتميــز 
والتكنولوجيا  الزراعيــة  التقنيــات 
والصناعة  الصحية  والرعايــة  املالية 
الدوائية، والطاقة، والسياحة، وتقنية 
ببيئة  اإلمــارة  وتتميز  املعلومــات. 
عاملية،  وتنافســية  داعمة  اقتصادية 
ومنهج لريادة األعمال من أجل توفري 

فرص النمو لألعمال واألفراد.
الكريم   وقال ســعادة راشــد عبــد 
التنميــة  دائــرة  وكيــل  البلــويش، 

:»تشــكل   أبوظبــي  االقتصاديــة- 
العاملي  فورتشن  مللتقى  اســتضافتنا 
التقدم  اســرتاتيجية  من  مهماً  جزءاً 
خصوصاً  أبوظبي  إلمارة  االقتصادي 
يف ظــل مســاهمتها يف تطوير قطاع 
البيئية  األجندة  ودعم  العاملي  األعمال 
واالجتماعيــة والحوكمــة بالتعاون 
العاملية من  واملؤسســات  املُــدن  مع 
فئات  لجميع  الحيــاة  تحســني  أجل 
املجتمع. وســوف تســهم النقاشات 
والتحليــالت التــي يقوم بهــا كبار 
واإلعالميني  واالقتصاديني  املسؤولني 
يف  أبوظبي  يف  امللتقى  خالل  والباحثني 
استكشــاف الفرص االقتصادية التي 
تحقق أفضل املكاســب مــع الرتكيز 
الالزمة  اأُلطر  وتوفري  االستدامة  عىل 

لضمان استفادة جميع فئات املجتمع 
من النشاطات االقتصادية«.

وأضــاف ســعادته: »تتميــز الفرتة 
تؤثر  التي  العوامــل  بتعــدد  الحالية 
األمر  الحيــاة  جوانب  مختلــف  عىل 
لتحقيق  جهودنا  لتعزيز  يدفعنا  الذي 
األهــداف االقتصاديــة واالجتماعية 
وطموحاتنــا بزيــادة وتــرية تنفيذ 
مع  التعــاون  عىل  ونركز  الخطــط. 
مختلف القوى الفاعلة عىل املســتوى 
الدويل بهدف  التكامل  العاملي لتعزيــز 
صياغة نمــاذج اقتصادية أكرب وأكثر 

فعالية واستدامة«.
العاملي يف  مللتقى فورتشن   واستعداداً 
أبوظبي، ســتقوم مؤسسة فورتشن 
بتنظيــم فعاليتــني يف مراكــز مالية 
عاملية خالل العام، بحيث تتم مناقشة 
عدد مــن املواضيع التي ســوف يتم 

تناولها بشكل أكثر تعمقاً يف امللتقى.
عبد  قال ســعادة سعود  جانبه،   من 
العزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة 
والســياحة – أبوظبــي إن »ســجل 
كربيات  اســتضافة  يف  الرائد  أبوظبي 
فعاليات األعمال العاملية هو دليل عىل 
إمكاناتنا املشــهودة، وبنيتنا التحتية 
األفضــل بني مثيالتها، كما يؤكد عىل 
وعىل  عاملية  كوجهة  أبوظبي  جاذبية 
مدار العام. يف هذه الظروف املتسارعة 
العاملية،  التجاريــة  لألعمــال  التغري 
القرار  بصنــاع  الرتحيب  إىل  نتطلــع 
وكبــار ممثــي الجهــات الحكومية 
والقطــاع الخاص ووســائل اإلعالم 
لنقل حوار األعمال إىل مســتوى أعىل 
مع تجربة الضيافة اإلماراتية األصيلة 

يف أبوظبي«.

دبي-وام:
أعلنت شبكة “أفييشن ويك” بالتعاون مع 
مؤتمر  إقامة  عن  “تارسوس”  مجموعة 
وتجديد  وإصالح  لصيانة  األوسط  الرشق 
ما  لسوق  الرائد  امللتقى   2023 الطائرات 
بعــد البيع يف قطاع الطــريان التجاري يف 
املنطقة ومعرض الرشق األوسط للتصميم 
تجمع  أكرب   2023 للطائــرات  الداخــي 
يف  الطائرات  مقصورات  تصميم  لرشكات 
منطقة الرشق األوسط وأفريقيا وجنوب 
آسيا للجمع بني رشكات الطريان ومزودي 

الداخلية للطائرات يف دبي. التجهيزات 
ومن املقرر إقامة املعرضني ضمن مساحة 
1 و2 مارس املقبل يف مركز  مشرتكة بني 
الضوء  لتســليط  العاملي  التجــاري  دبي 
عىل أحــدث التوجهات وفــرص االبتكار 
مالمح  برســم  تســهم  التي  واألعمــال 
مستقبل سالسل التوريد يف قطاع الطريان 

عىل مستوى العالم.
وأعربت ليديا جانو املدير اإلداري لشؤون 
الفعاليــات يف شــبكة أفييشــن ويك عن 
األوسط  الرشق  معرض  بإقامة  سعادتها 
لصيانة وإصــالح وتجديد الطائرات الذي 
أحدث  التعرف عــىل  للحارضيــن  يتيــح 
التقنيات املستخدمة يف سوق ما بعد البيع 
من  االستفادة  إىل  إضافًة  الطريان  بقطاع 
خرباء القطاع وتوســيع شبكة معارفهم 
هذا  ثياتر«  اليــف  »جو  منصة  تعود  كما 
العام بسلســلة من العــروض التقديمية 
والجلســات الحوارية ودراســات الحالة 
حول أبرز قضايا القطاع بما فيها تحديات 
واالستدامة  واملحركات  التوريد  سلســلة 
واالتجاهات الرقمية والتقنيات املبتكرة«.

وتســتضيف منصة جو اليــف ثياتر عىل 
من  متحدثا   30 مــن  أكثر  يومــني  مدار 
القيمة  آرائهم  ملشــاركة  والعالم  املنطقة 
حــول كيفية تعزيز نمــو قطاع الطريان 
بمن فيهم هشام عثمان من رشكة رويال 
طريان  رشكة  من  القاسماني  وراغد  جت 
للطريان  االتحاد  الجمل من  الجزيرة وعي 
وكيــدوس ميلكامو من الخطوط الجوية 

اإلثيوبية.
مــن جانبه تطلع تيم هاوز املدير اإلداري 
املعرض  استضافة  إىل  تارسوس  ملجموعة 
الداخي  بالتصميــم  املتخصص  الوحيــد 

والرتحيب  األوســط  الرشق  يف  للطائرات 
مختلف  من  والــزوار  العارضة  بالجهات 
مارس  شــهر  خالل  دبي  إىل  العالم  أنحاء 
املقبل ويتضمن معرض الرشق األوســط 
 2023 للطائــرات  الداخــي  للتصميــم 
واملعززة  الجديدة  امليــزات  من  مجموعًة 
كما يســلط الضوء عىل أحــدث التقنيات 
واملنتجات يف سلسلة توريد قطاع الطريان.

ويشــهد املعرض هذا العام إطالق منصة 
إلقامة  املخصصة   OnbOard Hub
ورش عمل تتضمن عروضاً تقديمية حية 
جانب  إىل  املبتكرة  والتقنيــات  للمنتجات 
ورش عمل ومقابالت مع رشكات طريان 
إقليمية مثل طــريان اإلمارات والخطوط 
الكينية  الجويــة  والخطوط  الســعودية 

والخطوط الجوية الرتكية.
كما ســيتم اســتقبال عدد مــن رشكات 
تصنيــع املقاعد وموردي املواد يف املعرض 
يف ضــوء اتجاه رشكات الطــريان لزيادة 
االســتثمار يف عروض الدرجة االقتصادية 
املمتــازة الخاصة بها اســتجابًة الرتفاع 
طلب الركاب. ومن املتوقع أن يشهد قطاع 
الطريان خالل عــام 2023 ارتفاعا كبريا 
يف أعداد املســافرين يتجاوز األربعة مليار 
مســافر مما شــجع عىل إطالق خطوط 
طريان جديدة مثــل رشكة الطريان ريا يف 
اململكة العربية السعودية ورشكة فاليوجت 
النيجرييــة وســاهم يف تحفيــز رشكات 

إىل  الرحالت  تســيري  عىل  الحالية  الطريان 
وجهات جديدة ورشاء الطائرات.

ويشــهد القطاع نمواً ملحوظاً يف الرشق 
اململكة  مثل  الدول  تستثمر  حيث  األوسط 
يف  اإلمارات  ودولــة  الســعودية  العربية 
قطاعاتها الجوية بهدف تنويع اقتصاداتها 
فتتضمــن رؤية الســعودية 2030 عىل 
ســبيل املثال تقديم استثمار بقيمة 100 

مليار دوالر يف قطاع الطريان.
وتســهم زيادة االســتثمارات باشــتداد 
واملتمثلة  القطاع  مســتوى  عىل  املنافسة 
طرق  إليجــاد  الطريان  رشكات  بســعي 
وعىل  عليهم.  واملحافظــة  الركاب  لجذب 
اإلمارات  تســتعد طــريان  املثال  ســبيل 
إىل   A350 إيربــاص  طائــرة  إلدخــال 
مؤخرا  أطلقــت  كما  الجوي  أســطولها 
اســتثمارا بقيمة 2 مليــار دوالر لتعزيز 
الدرجة  العمالء وزيــادة مقاعد  تجربــة 
أيضا  تعمل  حني  يف  املمتــازة  االقتصادية 
رشكة ويز إير أبوظبي عىل توسيع شبكة 

رحالتها العاملية.
ويتيح املعرضان للرشكات لقاء أبرز خرباء 
القطــاع من املورديــن يف قطاع خدمات 
جانب  إىل  والعمــرة  واإلصالح  الصيانــة 
املعدات األصلية وموردي  رشكات تصنيع 
ورشكات  ومكوناتهــا  الطائــرات  قطع 
الطائرات  وتأجــري  الجويــة  الخطــوط 

واملتخصصني يف التصميم الداخي.
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وما زالت الرابطة تتلقى طلبات إضافية 
للنقل التلفزيوني.

وطبًقا للمصدر نفسه، لم تتدخل قنوات 
المفاوضات،  الرياضية" في  "شــاهد 
إذ تملك حقوق بث الدوري في الشــرق 
فقط، لذلك  إفريقيا  وشــمال  األوسط 
لم يتــم مناقشــتهم، أو بحث ذلك من 

المسؤولين عنها.
لتلك  الماليــة  العائــدات  أن  وأضــاف 
المباريات التي تنقلها القنوات العالمية، 
يتم توزيعه كما هو المعتاد بين الرابطة 

واألندية.
بنقل  بدأت  العالمية  القنــوات  أن  يذكر 
النصر  مباراة  الدوري، مــن  مواجهات 
واالتفــاق، أمــس األول، علــى ملعب 
مرســول بارك ضمن الجولــة الـ14، 

وذلك بعد تعاقد النصر مع رونالدو.
وكان مســلي آل معمــر، رئيس نادي 
النصــر، أجاب أمس األول عن ســؤال 
النقــل  عوائــد  "الرياضيــة" حــول 
التي  االتفاق  مواجهة  التلفزيوني، بعد 
كسبها فريقه بهدف نظيف، حيث قال: 
"من الممكن دراسة الئحة حقوق النقل 

إذا كان الطلب مرتفًعا على مباريات ناٍد 
محدد".

رابطة  العفالق، رئيس  العزيز  عبد  ورد 
للمحترفين، في  الســعودي  الــدوري 
مؤتمــر صحفــي أمس علــى هامش 
للرابطــة، بـــ  العموميــة  الجمعيــة 
النقل  الخاصة بحقــوق  الالئحــة  "أن 
التلفزيونــي واضحة، ولن يكون هناك 
إعادة لتوزيع حصص األندية من النقل 
التلفزيوني، خاصة أن توزيعات حقوق 
األساســي،  النظام  النقل موجودة في 
وال يوجــد ناٍد ســيأخذ مبلًغا أكبر ألن 

لديه مشاهدات أكثر".

بدء �أعمال
املفــوض محمد خري  الوزيــر  ورصح 
عبد القادر بــأن االجتماع هو اجتماع 
السادسة  الدورة  تحضريي الجتماعات 
مللتقــى االتحــادات العربيــة النوعية 
دولة  تســتضيفها  التــي  املتخصصة 
أبوظبي،  يف  املتحدة  العربيــة  اإلمارات 
التنفيذي  املكتــب  يناقــش  وســوف 
املواضيــع املطروحــة عــىل جــدول 
أعمالــه ومن ضمنها الــدور املطلوب 

نتائج  إطار  يف  العربيــة  االتحادات  من 
يف  بالجزائر  عقدت  التي  العربية  القمة 
الدورة  أعمال  ونتائج   ،2022 نوفمرب 
)27( ملؤتمر األطراف يف اتفاقية األمم 
املتحــدة اإلطارية الخاصة بتغري املناخ 
الــذي عقد برشم الشــيخ يف منتصف 
العربيــة  2022، والرؤيــة  نوفمــرب 
االتحاد  أعدها  الرقمي والذي  لالقتصاد 

العربي لالقتصاد الرقمي.
وناقــش املكتــب التنفيــذي مللتقــى 
املتخصصة  النوعية  العربية  االتحادات 
املقرتحة  اللجان  تشــكيل  اجتماعه  يف 
التنفيذي  واملكتب  امللتقى  عمل  لتنظيم 
وآليات عمله، واالنتهاء من إعداد املوقع 
اإللكرتوني وتفعيل عمل صندوق الدعم 

للملتقى.

موجة غ�ضب 
وســلطت األحداث األخرية الضوء عىل 
يف  البعض  لدى  الوحشــية  املمارسات 
املجتمع الباكستاني اإلسالمي املحافظ 

واملعروفة باسم »قتل بدافع الرشف«.
باكستان  ألف شــخص يف  نحو  ويلقى 
حتفهم عىل أيدي ذويهم سنويا بدعوى 

الحفــاظ عىل رشف العائلة، بحســب 
لجنة حقوق اإلنسان يف البالد.

إن  الدولية  العفــو  منظمــة  وقالــت 
ينجو من  الحــاالت  القاتــل يف معظم 
القوانني  يف  إسالمي  بند  بسبب  العقاب 
الضحية  ألقارب  يســمح  الباكستانية 

بالعفو عن الجاني.
 ووافقت باكســتان عىل قانون يف عام 
للجدل،  املثري  البند  إللغاء هــذا   2016
لكن ثبت أن ذلك ليس كافيا لوقف هذه 

املمارسات، بحسب اللجنة الحقوقية.
فاطمة  شــذى  السياســية  وغــردت 
للتواصل  »تويرت«  موقــع  عرب  خواجة 
أساس  عىل  القائم  العنف  االجتماعي:« 
وسط  باكستان«،  يف  وباء  الجنس  نوع 

تدفق ردود الفعل الغاضبة.
سارة  اإلنسان  حقوق  محامية  وقالت 
ملكاني: »هذه جرائم قتل يمكن منعها 
بالعقلية  واملجتمع  الدولــة  اهتمت  إذا 

الكامنة خلفها«.

وزير �لد�خلية
 ومعرفة إذا كان يف إمكانهم توفريها.

إذا ال عقبــة غري تأمني املال، وهي اقل 
النيابية«. كلفة من االنتخابات 

األمني  »الوضــع  إن  وقــال مولــوي 

معدل  وأن  مرتاجعــاً،  ليــس  البالد  يف 
الجرائــم يف العام 2022 أفضل منه يف 
عــام 2021، ومعظم الجرائم لم تتعد 

النار يف الهواء«. أعمال النشل وإطالق 
واســتبعد مولوي أن » يتسبب الوضع 
االقتصادي بانفجار اجتماعي«، معتربا 
التأزيم  أن ذلك »بمثابة تهويل ملن يريد 

لالستثمار يف السياسة«.
االقتصاديــة  املشــاكل   « أن  واعتــرب 
الكبــرية واألزمــات املاليــة والنزوح 
الســوري، وانعدام الكهرباء، يشكلون 
الداخي. وهناك  عبئاً عىل قــوى األمن 
واملواجهة،  املتابعــة  عىل  منــا  إرصار 

وليقارنوا ظروفنا بأدائنا«.
انتخاب  أن  مولــوي  الوزيــر  وأكــد  
القائم  الجدل  رئيس جديد ينــزع فتيل 
الحكوميتني  الجلســتني  ميثاقية  حول 
إشــكالية  من  أثارتهما  وما  االخريتني 
، داعيــا إىل إبعــاد هــذا املوضوع عن 
والجدل  والســيايس،  الطائفي  اإلطار 

الدستوري.

�أمريكا تعاقب
وجاء يف بيــان للوزارة أن رشكة مقلد 

لبنان  يف  مرخصة  )يس.تي.إي.إكــس( 
ولم  املركزي.  لبنــان  مرصف  قبل  من 
املكتب اإلعالمي لحزب  يرد مقلــد وال 
طلبات  عــىل  لبنان  مــرصف  وال  الله 

رويرتز للتعليق حتى اآلن.
كما فرضت الوزارة عقوبات عىل نجي 
نفس  يف  متورطان  إنهمــا  قائلة  مقلد 
املالية. ويظهر مقلد بانتظام  املعامالت 
اللبنانية  التلفزيونيــة  القنــوات  عىل 
بصفته خبريا ماليا ولديه أكثر من 50 
ألف متابع عىل تويرت، مما يجعله واحدا 
من الشــخصيات العامــة التي تدرج ، 
يف إجــراء نادر، عىل الئحــة العقوبات 
األمريكية بســبب صالت مالية بحزب 

الله.
حزب  اإليراني  الثوري  الحرس  وأسس 
الواليات  1982 وصنفتــه  الله عــام 
»منظمة  أخرى  غربيــة  ودول  املتحدة 
قوي  ســيايس  فصيل  وهو  إرهابية«، 

مدجج بالسالح.
بانتظــام  الخزانــة  وزارة  وتفــرض 
أنهم  تزعــم  أشــخاص  عىل  عقوبات 
أعضاء شبكات حزب الله املالية، وكان 
العقوبات يف ديسمرب كانون  تلك  أحدث 

األول.

ــ

اأبوظبي ت�شت�شيف ملتقى فورت�شن العالمي لأول مرة 
في ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا 

غرفة دبي: قمة �ل�ضر�كة �لهندية �لإمار�تية 
تهدف لتاأ�ضي�س �ضر�كات �قت�ضادية تدعم 

�لروؤى �لتنموية للبلدين

دبي تنظم معر�شي »ال�ش��رق الأو�ش��ط ل�شيان��ة واإ�شالح وتجديد 
الطائرات و »الت�شميم الداخلي للطائرات« مار�س المقبل ال�ش��ارقة تنف��ذ م�ش��روعات تطويري��ة  كهرب��اء 

بالمنطقة الو�شطى  

بتكلفة 92.171  مليون درهم
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دبيـ  )وام(:

 �فتتح �شمو �ل�شيخ من�شور بن حممد بن ر��شد �آل 

مكتوم، يوم �لثالثاء �ملقر �لتكنولوجي �جلديد لـ 

»طلبات«، من�شة �لتو�شيل �ملحلية �لر�ئدة على 

م�شتوى �ملنطقة، و�مُلقام يف »�شيتي ووك«، دبي، 

يف خطوة تعك�س �لتز�م �ل�رشكة بدعم وتطوير 

�لتكنولوجيا يف �ملنطقة، وتربز مدى �الهتمام 

�أجل  من  �لتقنية  �حللول  لتوظيف  توليه  �لذي 

تقدمي �أف�شل نوعيات خدمات �لتو�شيل وفق �أرقى 

�ملعايري �لعاملية.

�لقائمني  �ل�شيخ من�شور بن حممد  �شمو  وهّناأ 

�جلديد،  �الإقليمي  �ملقر  بافتتاح  �ل�رشكة  على 

و�أعرب عن �أمنياته لفريق �لعمل بالتوفيق، موؤكد�ً 

��شتمر�ر دبي، بروؤية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 

رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن 

جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل”، ومتابعة 

�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم، 

�لعمل  بيئات  �أف�شل  توفري  يف  دبي،  عهد  ويل 

�لد�عمة لالأعمال وتوثيق �رش�كتها مع موؤ�ش�شات 

�لقطاع �خلا�س �شو�ء �ملحلية �أو �لعاملية.

�لنموذج  �إىل مو��شلة دبي تعزيز  و�أ�شار �شموه 

�القت�شادي �ملتميز �لذي تنتهجه، و�لقائم على 

مر�عاة �مل�شالح �مل�شرتكة لطريف هذه �ل�رش�كة، 

تو�زيًا مع ��شتمر�رية �لعمل على تهيئة �لبنية 

�لتحتية �لالزمة لدعم �الأعمال يف �لبيئة �لرقمية، 

لتحفيز  �لالزمة  �ملقومات  كافة  �شمان  وكذلك 

و�ملو�هب  �ملبتكرة  و�لعقول  �ملبدعة  �لطاقات 

دبي  مكانة  على  تاأكيد�ً  �ملتخ�ش�شة،  �لتقنية 

وجاذبيتها كمركز رئي�س لالأعمال و�لتكنولوجيا 

يف �ملنطقة.

و�طلع �شمو �ل�شيخ من�شور بن حممد بن ر��شد �آل 

مكتوم، خالل زيارته للمقر �جلديد، و�لتي ر�فقه 

�لعام  �ملدير  �ملرّي،  �شعيد  هالل  �شعادة  فيها 

لد�ئرة �القت�شاد و�ل�شياحة يف دبي، على �الأعمال 

�لتي �شيعنى بها �ملقر �الإقليمي �لتكنولوجي وهو 

عبارة عن مبنى مكّون من ثالثة طو�بق مب�شاحة 

�إجمالية 100 �ألف قدم مربع، وي�شم نحو 2000 

بذلك  ليكون  جن�شية،   71 من  �أكرث  من  موظف 

�أحد �أكرب مر�كز �لتكنولوجيا يف �ل�رشق �الأو�شط، 

بطاقة ��شتيعابية ت�شل �إىل �أكرث من 400 مطّور 

ومهند�س، ومبا يعك�شه ذلك من �هتمام طلبات 

تاأكيد�ً  �ملنطقة،  �لتقنية حول  �ملو�هب  برعاية 

لقدرتها على �ال�شتمر�ر يف تقدمي �أف�شل جتربة 

�لعمالء  �ملن�شة من  ممكنة جلميع م�شتخدمي 

�أنحاء  جميع  �لتو�شيل يف  و�شائقي  و�ل�رشكاء 

�ملنطقة، حيث تعمل �ل�رشكة يف �شبعة دول هي: 

�الإمار�ت و�ل�شعودية، و�لكويت وُعمان و�لبحرين 

وقطر وم�رش و�لعر�ق و�الأردن.

�لتنفيذي  �لرئي�س  رودريغيز،  توما�شو  و�أعرب 

ل�شمو  و�المتنان  �ل�شكر  خال�س  عن  لطلبات 

مكتوم،  �آل  ر��شد  بن  بن حممد  من�شور  �ل�شيخ 

لدعمه وت�رشيفه �ملقر �جلديد بالزيارة، وتقديره 

م�شتمر  وت�شجيع  دعم  من  دبي  تقدمه  ملا 

ملختلف قطاعات �الأعمال، ال�شيما �شمن �لقطاع 

�لتكنولوجي، منوهًا مبا حققته �ل�رشكة من تطور 

كبري خالل �ل�شنو�ت �ل�شابقة.

وقال » �أطلق رو�د �أعمال كويتيون من�شة طلبات 

منذ 18 عامًا، بروؤية تهدف جلعل جتربة تو�شيل 

و�أنا فخور مبا حققته  للجميع،  �شهلة  �لطعام 

وتطورنا  منونا  مّهد  لقد  �ليوم.  حتى  طلبات 

�لطريق �لذي يعمل به قطاع تو�شيل �لطعام يف 

�ل�رشق �الأو�شط وذلك من خالل �البتكار�ت �لتقنية 

�مل�شتمرة«.

و�أ�شاف » �إن �فتتاح مقرنا �الإقليمي �لتكنولوجي 

يف دبي، هو مبثابة �شهادة على �لتز�منا �مل�شتمر 

بدعم �لتكنولوجيا يف �ملنطقة وجذب �ملو�هب 

�لتقنية. وُيعترب فريقنا �ملتخ�ش�س من �ملطورين 

يقومون  حيث  نوعه،  من  فريد�ً  و�ملهند�شني 

طلبات  من�شة  �أ�شا�شيات  تطوير  على  بالعمل 

با�شتمر�ر - هنا من قلب مدينة دبي - ولي�س 

من �أي موقع �آخر. ويتطلع �لفريق �إىل �ملزيد من 

�لتو�شع وذلك من خالل توفري �أكرث من 100 فر�شة 

و�شيكون  و�ملنتجات،  �لتقنية  ق�شمي  يف  عمل 

�أكرث من ن�شفها يف مقرنا �الإقليمي �لتكنولوجي 

�جلديد هنا يف دبي«.

وتعك�س �خلطوة مكانة دبي �ملتنامية كوجهة 

عاملية رئي�شية للتكنولوجيا و�الأعمال، م�شتقطبة 

�أهم �الأ�شماء �لعاملية ك�رشكة »دليفري هريو«، 

�ل�رشكة �الأم لطلبات، ال�شيما و�أن من بني �أهد�ف 

�الأجندة �القت�شادية لدبي )D33( لل�شنو�ت �لع�رش 

�ملقبلة �أن تكون �ملدينة مركز �الأعمال �لعاملي 

لعمليات  ومركز�ً  جاذبية  و�الأكرث  منو�ً  �الأ�رشع 

و�لعاملية  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  �ل�رشكات 

و�لوطنية.

�إبد�عية،  م�شاحة  لطلبات  �جلديد  �ملقر  ويوفر 

حيث ميكن للمو�هب تقدمي �حللول �لتي حتدث 

تاأثري�ً وحتفز وت�شاعد على منو �لنظام �لبيئي 

فيها  تتو�جد  �لتي  و�ملجتمعات  �لتكنولوجي، 

 Great« �شهادة  على  وبح�شولها  طلبات. 

�الإمار�ت،  Place to Work« يف دولة 
توؤكد »طلبات« �شمان رفاهية موظفيها وجودة 

بيئة عملهم. ومت �أخذ �ال�شتد�مة بعني �العتبار 

يف ت�شميم �ملقر �لتكنولوجي �الإقليمي �جلديد 

لطلبات يف دبي، �إذ يتميز بالعديد من �لعنا�رش 

�ل�شديقة للبيئة مبا يف ذلك: نظام تر�شيد ��شتهالك 

�ملياه، و�الإ�شاءة �ملوفرة للطاقة )LED(، و�لنو�فذ 

�لكبرية �لتي ت�شمح بدخول �أ�شعة �ل�شم�س مبا 

يزيد �العتماد على �الإ�شاءة �لطبيعية ويقلل من 

�لتاأثري �لبيئي للمبنى.

اأبوظبيـ  )وام(:

 �رتفع �إجمايل �الأ�شول �الأجنبية مل�رشف �الإمار�ت 

�ملركزي خالل نوفمرب �ملا�شي لت�شل �إىل �أعلى 

م�شتوياتها منذ 7 �أ�شهر، وفق �أحدث �إح�شائيات 

م�رشف �الإمار�ت �ملركزي.

و�أو�شحت �الإح�شائيات �ل�شادرة يوم �الثنني ، �أن 

�الأ�شول �الأجنبية للم�رشف �ملركزي ز�دت على 

�أ�شا�س �شهري بن�شبة 6.54% من 426.03 مليار 

مليار   453.89 �إىل  �ملا�شي  �أكتوبر  يف  درهم 

تعادل  بزيادة   ،2022 نوفمرب  نهاية  يف  درهم 

�أ�شا�س  على  ز�دت  فيما  درهم،  مليار   27.86

مليار   436.17 مقابل   %4.06 بن�شبة  �شنوي 

درهم يف نوفمرب2021.

و�أرجعت �إح�شائيات �مل�رشف �ملركزي �الرتفاع 

�ل�شهري يف �الأ�شول �الأجنبية �إىل زيادة �الأر�شدة 

�مل�رشفية و�لود�ئع لدى �لبنوك باخلارج بن�شبة 

10% لتبلغ 270.48 مليار دهم يف نهاية نوفمرب 

�ملا�شي، مقارنة بنحو 246.42 مليار درهم يف 

�أكتوبر 2022.

�ملحفوظة  �الأجنبية  �ملالية  �الأور�ق  وو�شلت 

حتى تاريخ �ال�شتحقاق �شمن �الأ�شول �الأجنبية 

درهم  مليار   134.47 �إىل  �ملركزي،  للم�رشف 

�أ�شا�س  على  بزيادة  �ملا�شي،  نوفمرب  بنهاية 

�شهري بنحو 10.7% مقابل 121.49 مليار درهم 

يف �أكتوبر 2022.

�أن  �ملركزي  �مل�رشف  �إح�شائيات  و�أو�شحت 

 48.94 �إىل  و�شلت  �الأخرى  �الأجنبية  �الأ�شول 

مليار درهم يف نهاية نوفمرب �ملا�شي بانخفا�س 

على �أ�شا�س �شهري بن�شبة 15.8%، لكنها ز�دت 

على �أ�شا�س �شنوي بن�شبة 4.2% مقابل 46.97 

مليار درهم يف نوفمرب 2021.

ومن جانب �خر ك�شف م�رشف �الإمار�ت �ملركزي 

مليار   628.4 �إىل  �لنقدية  �لود�ئع  �رتفاع  عن 

�أ�شا�س  بزيادة على  �ملا�شي،  نوفمرب  درهم يف 

�شنوي بن�شبة 6.3% �أو ما يعادل 37.2 مليار 

نوفمرب  يف  درهم  مليار   591.2 مقابل  درهم 

.2021

�إح�شائيات  يف  �ملركزي،  �مل�رشف  و�أ�شار 

�ملجاميع �لنقدية للدولة ، �إىل �أن �لود�ئع �شبه 

يف  درهم  مليار   948.4 �إىل  �رتفعت  �لنقدية 

نوفمرب �ملا�شي، بارتفاع على �أ�شا�س �شنوي بنحو 

14.1%، مقابل 831.1 مليار درهم يف نوفمرب 

2021، بارتفاع يو�زي 117.3 مليار درهم.

�مل�رشف  بح�شب  �لنقدية«،  �شبه  و«�لود�ئع 

�لتوفري  وود�ئع  الأجل  �لود�ئع  هي  �ملركزي، 

�ملقيمني  ود�ئع  �إىل  �إ�شافة  بالدرهم  للمقيمني 

»�لود�ئع  تعرف  بينما  �الأجنبية،  بالعملة 

�لنقدية« باأنها كافة �لود�ئع ق�شرية �الآجل �لتي 

ميكن لعميل �لبنك �شحبها على �أ�شا�شها بدون 

�إخطار م�شبق.

ز�دت  �ملركزي،  �مل�رشف  �إح�شائيات  وبح�شب 

درهم يف  مليار  �إىل 432.1  �حلكومية  �لود�ئع 

نوفمرب �ملا�شي بنمو على �أ�شا�س �شنوي بن�شبة 

نوفمرب  يف  درهم  مليار   313 مقابل   %38.05

2021، بزيادة تعادل 119.1 مليار درهم.

�إىل  �لنقد �مل�شدر  �رتفاع  �الإح�شائيات  و�أظهرت 

121.2 مليار درهم يف نهاية نوفمرب �ملا�شي 

مقارنة  بن�شبة %8  �شنوي  �أ�شا�س  على  بزيادة 

 .2021 نوفمرب  يف  درهم  مليار   112.2 بنحو 

درهم  مليار  بو�قع 19.9  �مل�شدر  �لنقد  وتوزع 

للنقد  درهم  مليار  و101.3  بالبنوك  للنقد 

�ملتد�ول خارج �لبنوك وذلك يف نوفمرب �ملا�شي.

�إح�شائيات �مل�رشف  �أظهرت  يف �شياق مت�شل، 

�أ�شا�س  على  �لنقدية  �لقاعدة  �رتفاع  �ملركزي 

�شنوي بن�شبة 5.3% لت�شل �إىل 486 مليار درهم 

يف نوفمرب �ملا�شي مقارنة بنحو 461.7 مليار 

 24.3 تعادل  بزيادة   ،2021 نوفمرب  يف  درهم 

مليار درهم.

مليار   153.9 نحو  �لنقدية  �لقاعدة  وت�شمل 

�لنقدية  و�الأذونات  �الإيد�ع  ل�شهاد�ت  درهم 

و118.1 مليار درهم للح�شابات �جلارية للبنوك 

و�ملوؤ�ش�شات �ملالية �الأخرى بامل�رشف �ملركزي، 

و121.2 مليار درهم للنقد �مل�شدر وي�شمل �لنقد 

�ملتد�ول خارج �لبنوك �إ�شافة �إىل �لنقد بالبنوك 

و92.8 مليار درهم ح�شاب �الحتياطي.
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البور�سة الم�سرية تربح 8 مليارات 

جنيه في ختام التعامالت 

 القاهرةـ  )الوحدة(:

 ن�شط �أد�ء موؤ�رش�ت �لبور�شة �مل�رشية يف ختام 

جل�شة تعامالت يوم �لثالثاء ب�شورة جماعية بدعم 

م�شرتيات عربية و�أجنبية.

وربح ر�أ�س �ملال �ل�شوقي لالأ�شهم �ملقيدة 8 مليار 

جنيه وو�شل �إىل م�شتوى 1.063 تريليون جنيه.

�أد�ء  يقي�س  �لذي  �إك�س 30،  �إيجي  موؤ�رش  و�رتفع   

�إىل  لي�شل   ،%1.6 بن�شبة  �رشكة  ثالثني  �أن�شط 

م�شتوى 16440 نقطة.

 كما �شهد موؤ�رش �إيجي �إك�س 70، �لذي يقي�س �أد�ء 

�الأ�شهم �ل�شغرية و�ملتو�شطة تر�جع بن�شبة %0.05 

ليغلق عند م�شتوى 3014 نقطة.

 و�شعد موؤ�رش �إيجي �إك�س 100، �الأو�شع نطاًقا، �لذي 

�إك�س 30  �إيجي  �ل�رشكات �ملكونة ملوؤ�رشي  ي�شم 

و�إيجي �إك�س 70 بن�شبة 0.08% ليغلق عند م�شتوى 

4457 نقطة.

 و�جتهت تعامالت �ملوؤ�ش�شات �الأجنبية و�لعربية 

مليون   285 م�شرتياتهم  �شايف  وبلغت  لل�رش�ء، 

جنيه مقابل عمليات بيعيه للم�شتثمرين �مل�رشيني 

و�شط تد�والت 2.1 مليار جنيه.

من�سور بن محمد: بروؤية محمد بن را�سد ومتابعة حمدان بن محمد دبي م�ستمرة في 

توفير اأف�سل بيئات العمل

�أ�شهر 454 مليار درهم الأ�صول الأجنبية في 7 
»المركزي« : ارتفاع الودائع النقدية اإلى 628.4 مليار درهم خالل نوفمبر الما�سي

م�سقطـ  )الوحدة(:

�نتهت �أغلب �ل�رشكات �ملدرجة يف بور�شة 

�ملالية  نتائجها  عن  �الإعالن  من  م�شقط 

للعام �ملا�شي 2022 �لتي �شجلت منو� يف 

مليون  �إىل 590.6  بن�شبة %10  �أرباحها 

ريال.

وحققت �لبنوك و�رشكات ت�شويق �ملنتجات 

�لنفطية �أعلى ن�شبة منو يف �الأرباح، كما 

حققت �رشكات �لطاقة �أرباحا جيدة ت�شل 

�إىل 57% مقارنة بعام 2021، بينما �شهدت 

�أرباحها،  يف  تر�جعا  �لتاأمني  �رشكات 

�لقطاع  يف  �لعاملة  �ل�رشكات  و�شجلت 

�ل�شناعي خ�شائر كبرية، فيما �جته قطاع 

�إذ  �لتعايف،  نحو  و�لفنادق  �ل�شياحة 

ريال  مليون   6.4 من  خ�شائره  تر�جعت 

ريال  مليون   2.7 �إىل   2021 يف  عماين 

عماين يف نهاية �لعام �ملا�شي.

وف�رّش خرب�ء �قت�شاديون حتدثت »عمان« 

�أرباح  �إىل منو  �أدت  �لتي  �الأ�شباب  �إليهم، 

�لفائدة،  �أ�شعار  �رتفاع  وهي  �لبنوك 

�الأ�شول  و�رتفاع  �ملخ�ش�شات  و�نخفا�س 

حت�شن  �إىل  �إ�شافة  �لديون،  حت�شن  بعد 

و�لعمليات  �لفو�ئد  من  �لربحي  �لهام�س 

�لت�شغيلية.

وتوقع �خلرب�ء مو��شلة �لقطاع �مل�رشيف 

من  �لعام  هذ�  خالل  و�النتعا�س  �لنمو 

حيث منو �لقرو�س وجودة �الأ�شول، �إ�شافة 

�أرباحا جيدة  �لطاقة  �إىل حتقيق �رشكات 

مدفوعة بارتفاع �أ�شعار �لنفط، و�ال�شتمر�ر 

�مل�رشوعات  على  �حلكومي  �الإنفاق  يف 

�لقطاع  حتقيق  متاأملني  �ملختلفة، 

�ل�شناعي �أد�ء �أف�شل خالل هذ� �لعام.

و�أثنى لوؤي بطاينة، خبري �قت�شادي على 

�الأد�ء �جليد لل�رشكات �ملدرجة يف بور�شة 

م�شقط، وخا�شة �لقطاع �ملايل �أو �لبنوك 

�الأرباح  �أعلى ن�شبة منو يف  �لتي حققت 

�لتي و�شلت �إىل حو�يل 21%، نظًر� لعودة 

�القت�شادية  لالأن�شطة  �لطبيعية  �حلياة 

�لفائدة،  �أ�شعار  و�رتفاع  و�لتجارية، 

�لفو�ئد  من  �لربحي  �لهام�س  وحت�شني 

و�لعمليات �لت�شغيلية، �إ�شافة �إىل �رتفاع 

�خلدمات  ال�شتخد�م  �الأخرى  �الإير�د�ت 

�مل�رشفية �الأخرى، و�نخفا�س �ملخ�ش�شات 

و�رتفاع �الأ�شول بعد حت�شن �لديون ونوعية 

�لقطاع  �شهد  بينما  �ملخ�ش�شات،  تلك 

�ل�شناعي خ�شائر كبرية.

�لقطاع �خلدمي  وحتدث بطاينة عن منو 

نظًر�   ،2021 بعام  مقارنة   %49 بن�شبة 

لتح�شن �أد�ء �رشكات �لطاقة �لتي عادت �إىل 

حتقيق �أرباح بن�شبة جتاوزت 57% مقارنة 

بعام 2021، كما عادت �رشكات �لو�شاطة 

�أرباح  حتقيق  �إىل  و�ال�شتثمارية  �ملالية 

جيدة نتيجة حت�شن �أد�ء �الأ�شهم ب�شكل عام 

مثل �رشكة »�أومنف�شيت«.

�رشكات  �أرباح  تر�جع  �إىل  بطاينة  و�أ�شار 

لزيادة  نظًر�  طفيف  ب�شكل  �لتاأمني 

ت�شويق  بينما حققت �رشكات  �ملطالبات 

مبديا  جيد�.  �أد�ء  �لنفطية  �ملنتجات 

يف  �ملدرجة  �ل�رشكات  بتحقيق  تفاوؤله 

هذ�  خالل  جيدة  �إير�د�ت  م�شقط  بور�شة 

على  �إيجابا  ينعك�س  �لذي  �الأمر  �لعام 

�لتوزيعات �لربحية �شو�ء �الأرباح �لنقدية 

�أو �ل�شهمية خا�شة �ل�رشكات �ال�شتثمارية 

و�ملالية نتيجة �لتح�شن �لكبري على �أد�ئها، 

و�نخفا�س �ملخ�ش�شات، وعودة �ل�رشكات 

�لكربى �إىل �لربحية، كما �أن �لبنوك �شوف 

ت�شتمر يف تدعيم روؤو�س �أمو�لها، وتوزيع 

�أرباح نقدية، و�إ�شد�ر �شند�ت طويلة �الأجل.

م�شقط  بور�شة  ت�شهد  �أن  بطاينة  وتوقع 

�ملزيد من �الكتتابات �لتي ت�شهم بدورها 

�مل�شتثمرين  وعودة  �ل�شيولة،  توفري  يف 

�ملايل  �الأد�ء  مر�قبة  �إىل  د�عًيا  �إليها، 

لالقت�شاد �لوطني من كافة �لنو�حي ولي�س 

فقط �أ�شعار �لنفط و�لغاز، ولكن �أي�شا �إد�رة 

�القت�شاد �لكلي من حيث تر�جع �ملديونية، 

وكبح جماح �لت�شخم.

خبري  �شلمان،  �أحمد  بن  م�شطفى  وقال 

�قت�شادي: �إنه من �ملتوقع �أن ت�شل �إجمايل 

�أرباح �ل�رشكات �ملدرجة يف بور�شة م�شقط 

عماين  ريال  مليون   650 من  �أكرث  �إىل 

مقارنة بـ535 مليون ريال عماين بنهاية 

عام 2021.

و�أو�شح �أن قطاع �لبنوك �شجل منو� يقدر 

من  عماين  ريال  مليون  �إىل 409  بـ%21 

338 مليون ريال عماين يف عام 2021، 

 27 �إىل   %5 منو�  �لقرو�س  �شجلت  بينما 

مليار ريال عماين، كما منت �لود�ئع ب�شكل 

بطيء بن�شبة 1% مما �شاهم يف حت�شني 

�الإير�د�ت �لت�شغيلية و�الأرباح. وحقق بنك 

�شايف  يف  �رتفاع  �أعلى  �لعربي  عمان 

ريال  مليون   16.2 �إىل  وو�شلت  �الأرباح 

عماين مقارنة بـ7.1 مليون ريال عماين 

م�شجلة �رتفاعا 128%، تاله �لبنك �لوطني 

�لعماين �لذي �شجل �رتفاعا بن�شبة 48.2 

مليون ريال عماين من 30.3 مليون ريال 

�ملتوقع  ومن  عام 2021،  بنهاية  عماين 

مو��شلة �لقطاع �مل�رشيف �لنمو و�النتعا�س 

يف 2023 من حيث منو �لقرو�س وحت�شني 

جودة �الأ�شول.

ت�شويق  �إىل حتقيق قطاع خدمات  و�أ�شار 

�الأرباح  �شايف  يف  �إيجابًيا  منًو�  �لنفط 

بن�شبة 65% لت�شل �إىل 18.5 مليون ريال 

عماين من 11.2 مليون ريال عماين يف 

ت�شويق  �شناعة  منو  موؤكد�   ،2021 عام 

لزيادة  نظًر�  �ملقبلة  �لفرتة  يف  �لنفط 

�لنفقات على �مل�رشوعات �لرئي�شية، وعودة 

�النتعا�س جمدد�،  �إىل  �لتجارية  �الأن�شطة 

م�شتويات  و�رتفاع  �لعمل،  فر�س  وزيادة 

�ملعي�شة بالن�شبة لالأفر�د.

وبالن�شبة لقطاع �ل�شناعة، وقال م�شطفى 

�أد�وؤه  ��شتقر  �ل�شناعة  قطاع  �إن  �شلمان: 

يف �لعام �ملا�شي ما عد� �رشكة ري�شوت 

لالأ�شمنت �لتي كانت تعد مبثابة �شدمة 

�لعام، �أما قطاع �ل�شياحة و�لفنادق فاجته 

من  خ�شائره  تر�جعت  �إذ  �لتعايف،  نحو 

�إىل   2021 يف  عماين  ريال  مليون   6.4

2.7 مليون ريال عماين يف نهاية �لعام 

�ملا�شي. و�أ�شاف: �شجلت �ل�رشكات �لعاملة 

�أرباحها  يف  منو�  �ال�شتثمار  قطاع  يف 

وو�شلت �إىل 59.5 مليون ريال عماين من 

31.1 مليون ريال عماين يف 2021.

قائمة  للتنمية  �لعاملية  ظفار  وت�شدرت 

�ل�رشكات �ملحققة منو� يف �شايف �أرباحها 

لت�شل �إىل 9.5 مليون ريال عماين، تلتها 

�لقاب�شة  لال�شتثمار  و�الإمار�ت  عمان 

على  و%82   %202 بن�شبة  و�أومنفي�شت 

�لبنوك  مو��شلة  �شلمان  وتوقع  �لتو�يل. 

و�رشكات �لطاقة حتقيق �أرباح جيدة خالل 

�أ�شعار �لنفط  هذ� �لعام مدفوعة بارتفاع 

و�الإنفاق �حلكومي، متاأماًل �أن يحقق �لقطاع 

�ل�شناعي �أد�ء �أف�شل.

م�سقطـ  )الوحدة(:

�أطلقت هيئة تنمية �ملوؤ�ش�شات �ل�شغرية 

»دليل  من  �الأول  �إ�شد�رها  و�ملتو�شطة 

�ملوؤ�ش�شات �ل�شغرية و�ملتو�شطة و�ل�رشكات 

�لنا�شئة«، �شعيا للت�شويق لهذه �ملوؤ�ش�شات، 

�ملوؤ�ش�شات  خمتلف  يف  بها  و�لتعريف 

�ملجتمع  و�رش�ئح  و�خلا�شة  �حلكومية 

�لطريق  و�مل�شتثمرين، وخطوة نحو فتح 

�أمام هذه �ملوؤ�ش�شات لو�شول �مل�شتثمرين 

بها  و�الأخذ  لها،  �ملحتملني  و�ملتعاقدين 

نحو �لعاملية، ويت�شمن يف �إ�شد�ره �الأول 

و�رشكة  ومتو�شطة  �شغرية  موؤ�ش�شة   84

نا�شئة.

�ل�شغرية  �ملوؤ�ش�شات  دليل  ويقدم 

�لعالمات  �أبرز  من  جمموعة  و�ملتو�شطة 

�لتجارية �لُعمانية �ملخت�شة يف قطاعي 

�ل�شناعة و�لتقنية �لتي جت�ّشد �لتنوع يف 

�الأن�شطة من حيث �ملنتجات �لتي ت�شنعها 

�أو تن�شئها، و�خلدمات �لتي تقدمها لالأفر�د 

و�ملوؤ�ش�شات. �جلدير بالذكر، �أن �ملوؤ�ش�شات 

�ل�شغرية و�ملتو�شطة يف �لقطاع �ل�شناعي 

ت�شكل ما ن�شبته 4.1%، وُيعد هذ� �لدليل 

فر�شة �شانحة لهذه �ملوؤ�ش�شات للتو�شع يف 

�أعمالها د�خل وخارج �شلطنة عمان؛ لكونه 

�أو  �ملوؤ�ش�شات  �أو  لالأفر�د  قّيمـًا  ـًا  مرجع

�مل�شتثمرين �لر�غبني بالتعاون �أو �لتعاقد 

و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  �ملوؤ�ش�شات  مع 

�ل�شناعية �أو �لتقنية بتنوع �أن�شطتها مبا 

يوفره من نبذ تعريفية، وبيانات �لتو��شل 

مع تلك �ملوؤ�ش�شات.

ي�شم �لدليل عدد� من �ملوؤ�ش�شات م�شنفة 

و�لتجزئة،  كاجلملة  �لن�شاط  لنوع  ـًا  وفق

و�أن�شطة �خلدمات �الإد�رية وخمات �لدعم، 

و�ل�شناعات �لتحويلية، و�لنقل و�لتخزين، 

و�ملنتجات  �لكيميائية  �ملو�د  و�شناعة 

�لكيميائية، و�لتعدين و��شتغالل �ملحاجر، 

و�شنع �ملو�د �لكيميائية الإطفاء �حلر�ئق، 

و�لتقنيات  �ملالية،  �لتقنيات  وم�شاريع 

وتطبيقات  �لرقمية،  و�ملن�شات  �لطبية، 

�الإلكرتونية،  و�لتجارة  �لذكية،  �لهو�تف 

و�ل�شناعات �الإبد�عية �لرقمية، و�لتقنيات 

�حليوية، وتقنيات �لتعليم، و�لطائر�ت بدون 

�حلديثة،  و�لتكنولوجيا  و�لف�شاء  طيار، 

�ال�شطناعي،  و�لذكاء  �ل�شفر،  وتقنيات 

�للوج�شتية،  و�لتقنيات  �الأ�شياء،  و�إنرتنت 

وغريها.

�حلر�س  �إليه،  �الإ�شارة  يجدر  ومما 

�ملوؤ�ش�شات  تنمية  لهيئة  �ملتو��شل 

هذه  توجيه  على  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية 

�إطالق  و�ال�شتد�مة عرب  للنمو  �ملوؤ�ش�شات 

حزمة من �خلدمات و�ملبادر�ت �لر�مية �إىل 

و�ملتو�شطة،  �ل�شغرية  �ملوؤ�ش�شات  متكني 

�لتمويل  كخدمات  �لنا�شئة  و�ل�رشكات 

بحق  و�الأر��شي  و�لت�شويق  و�ال�شت�شار�ت، 

�النتفاع وغريها من �خلدمات.

كما ��شتطاعت �لهيئة عرب �لتن�شيق و�لتكامل 

مع �ملوؤ�ش�شات �حلكومية و�خلا�شة توفري 

بر�مج  �شمن  توريد  وعقود  �أعمال  فر�س 

�لقيمة �ملحلية �مل�شافة، بجانب جمموعة 

من �المتياز�ت �ملمنوحة للموؤ�ش�شات �لتي 

حتمل بطاقة ريادة �الأعمال، و�أكدت �لهيئة 

دوري على  ب�شكل  �لتحديث  �شيجري  �أنه 

هذ� �لدليل عرب �إدر�ج موؤ�ش�شات �أخرى يف 

�الإ�شد�ر�ت �لقادمة من �لدليل.

بغدادـ  )وام(:

كمية  �إن  �لعر�قية  �لنفط  وز�رة  قالت 

 103 بلغت  �خلام  �لنفط  من  �ل�شادر�ت 

ماليني و281 �ألفًا و459 برمياًل، باإير�د�ت 

بلغت 7 مليار�ت و708 ماليني و556 �ألف 

دوالر خالل �شهر دي�شمرب �ملا�شي.

و�أو�شحت �لوز�رة يف بيان يوم �لثالثاء ، 

�لنفط  من  �مل�شدرة  �لكميات  �أن جمموع 

�خلام ل�شهر دي�شمرب �ملا�شي من �حلقول 

�لعر�ق بلغت  �لنفطية يف و�شط وجنوب 

100مليون و735 �ألفا و151 برمياًل، فيما 

كانت �لكميات �مل�شدرة من نفط كركوك 

عرب ميناء جيهان �لرتكي 2 مليون و223 

�ألفا و338 برميال.

�أن معدل �شعر �لربميل  �إىل  و�أ�شار �لبيان 

بلغ 74.636 دوالر�ً.

10% ن�سبة النمو في اأرباح ال�سركات المدرجة في بور�سة م�سقط 

بنهاية عام 2022

اإطالق الإ�سدار الأول لدليل الموؤ�س�سات الُعمانية ال�سغيرة 

والمتو�سطة وال�سركات النا�سئة

العراق يبيع نفطاً باأكثر من 7.7 مليار دولر في دي�سمبر

9.5 مليار درهم مكا�سب الأ�سهم 

المحلية في ختام التعامالت

اأبوظبيـ  )وام(:

عززت �أ�شو�ق �الأ�شهم �ملحلية مكا�شبها يف ختام 

�ل�شوقي  ر�أ�شمالها  وربح   ، �الثنني  يوم  تعامالت 

ما يناهز 9.5 مليار درهم مع تفاوؤل �مل�شتثمرين 

بانطالق مارثون �ف�شاحات �ل�رشكات �ملدرجة عن 

نتائجها وتوزيعاتها �ل�شنوية للعام 2022.

من  �ملدرجة  لالأ�شهم  �ل�شوقي  �ملال  ر�أ�س  و�رتفع 

3.207 تريليون درهم يف نهاية جل�شة �أم�س �إىل 

3.216 تريليون درهم بنهاية جل�شة �ليوم، موزعة 

بو�قع 2.628 تريليون درهم لالأ�شهم �ملدرجة يف 

�شوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية و587.6 مليار درهم 

لالأ�شهم �ملدرجة يف �شوق دبي �ملايل.

 1.4 بنحو  �شيولة  �ملحلية  �الأ�شهم  و��شتقطبت 

يف  درهم  مليار   1.3 بو�قع  موزعة  درهم  مليار 

�شوق �أبوظبي و144.2 مليون درهم يف �شوق دبي، 

وجرى �لتد�ول على نحو 235.7 مليون �شهم عرب 

تنفيذ ما يربو على 14.2 �ألف �شفقة.

و�رتفع موؤ�رش �شوق �أبوظبي »فادك�س 15« بن�شبة 

ز�د  فيما  نقطة،  ليغلق عند 10159.77   %0.63

»فادجي«  �لعام  �أبوظبي  �شوق  فوت�شي  موؤ�رش 

نقطة،   10222.04 عند  ليغلق   %0.62 بن�شبة 

فيما �أغلق موؤ�رش �شوق دبي �لعام عند 3364 نقطة 

مبكا�شب بن�شبة %0.41.

»�أبوظبي  �شهم  بارتفاع  �أبوظبي  �شوق  �أد�ء  تعزز 

�الأول« بن�شبة 2.73% و«�لد�ر �لعقارية« %1.32 

و«�أبوظبي �الإ�شالمي« 1.22% و«�أدنوك للحفر« 

و«�أبوظبي   %0.72 ظبي«  و«�لفا   %0.91

�لتجاري« 0.57% و«�أغذية« 0.48% و«بروج« 

.%0.37



اأبوظبي-وام:

 تراأ����س معايل الفريق �ضاحي خلفان 

متي���م، نائب رئي�س ال�رشط���ة والأمن 

العام يف دبي، رئي�س جمل�س قيادات 

ال�رشطة ب���وزارة الداخلية، الجتماع 

الأول للعام اجلاري 2023م، الذي عقد 

عن بعد بح�ضور قادة ال�رشطة وكبار 

ال�ضباط وامل�ضوؤولني بوزارة الداخلية، 

وناق�س املجل����س عدداً من املوا�ضيع 

الهامة املطروحة على جدول اأعماله 

اخلا�ضة  والتو�ضيات  القرارات  متخذاً 

ب�ضاأنها.

ا�ضتعر�س املجل�س نتائج اأعمال تنفيذ 

م�رشوع »مركز ال�رشطة يف هاتفك«، 

بناء عل���ى توجيه���ات الفريق �ضمو 

ال�ضيخ �ضيف بن زايد اآل نهيان، نائب 

رئي�س جمل�س الوزراء، وزير الداخلية، 

برفع ن�ضبة اخلدمات يف مراكز ال�رشطة 

ال�ضاملة بالدولة ، واطلع املجل�س على 

اأه���م الإجراءات الت���ي اتخذت يف هذا 

املجال ومنها ت�ضكيل فرق عمل لنقل 

الربام���ج الإلكرتونية امل�ضتخدمة يف 

مراك���ز ال�رشطة بالدولة ونقلها �ضمن 

خدمة »مركز ال�رشط���ة يف هاتفك«، 

وح�رش الربامج واخلدمات التي ميكن 

ال�ضتفادة منها واإعداد دليل عمل بها، 

وعقد اجتماعات تن�ضيقية وور�س عمل 

لربط تلك الربامج بالتطبيق لتعميق 

ال�ضتفادة منه على م�ضتوى الدولة.

كم���ا مت خالل الجتم���اع ا�ضتعرا�س 

حتليل ال�رشق���ات يف اجلرائم املقلقة 

يف الأماكن امل�ضكونة اأو املعدة لل�ضكن 

على م�ضتوى قيادات ال�رشطة بالدولة، 

خالل الأع���وام م���ن 2017-2021م، 

وعدد البالغات امل�ضجلة لكل 100 األف 

من ال�ضكان، والتي اأظهرت حت�ضنًا كبرياً 

يف معدل ت�ضجيل البالغات �ضنويًا.

كما اطلع املجل����س على تقرير حول 

امل�ضتجدات املتعلقة بتحليل البالغات 

امل�ضجلة حول املتغيبني واملخالفني 

من »الأحداث« على م�ضتوى الدولة، 

والإج���راءات التي مت اتخاذها ملعرفة 

الأ�ضباب والدوافع الرئي�ضة وراء وقوع 

مثل هذه اجلرائم، ودرا�ضتها ومقارنتها 

مع درا�ض���ات اأخرى ل���دول خارجية، 

لإيجاد اأف�ضل احلل���ول املنا�ضبة لها، 

واإحالتها للجهات املخت�ضة يف جمال 

حماية الأطفال والأحداث.

واطلع املجل�س على تقرير حول جهود 

مرك���ز وزارة الداخلية حلماية الطفل، 

واأثر احلم���الت التثقيفية والفعاليات 

التي قام بها على امل�ضتوى الحتادي 

والدويل، الأمر الذي �ضاعد يف الإ�ضهام 

بتعزيز الوعي بثقاف���ة الطفل، ورفع 

امل�ضتوى الأمن���ي يف جمال حمايته 

لدى خمتلف فئات املجتمع.

وناق�س املجل�س نتائج جلنة املخاطر 

اجلنائية للجالي���ات، وعدد البالغات 

املقلقة امل�ضجلة وجن�ضيات مرتكبيها، 

واأهم التو�ضيات التي اتخذتها اللجنة 

للح���د م���ن خماط���ر اجلرائ���م التي 

ترتكبها هذه الفئات على الأمن العام، 

والإج���راءات الواجب اتخاذها يف هذا 

املجال. واطل���ع املجل�س على تقرير 

حول منظوم���ة مكافحة جرائم غ�ضل 

البالغات والق�ضايا  الأموال، واإجمايل 

امل�ضجلة بالدولة خالل العام املا�ضي 

2022م، ك���م اطلع املجل�س على عدد 

م���ن املوا�ضي���ع الأخ���رى املطروحة 

على جدول اجتماع���ه والتي تتعلق 

بال�ضيا�ض���ات الت���ي تطبقه���ا وزارة 

الداخلية، واتخ���ذ التو�ضيات الالزمة 

ب�ضاأنها.
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مجل�ش قيادات ال�سرطة بالدولة يناق�ش رفع ن�سبة الخدمات �سمن 
»تطبيق مركز ال�سرطة في هاتفك«

»بلدية دبي« تطلق م�سروع خرائط خطوط البنية التحتية ثالثية الأبعاد
دبي-وام:

 اأطلق���ت بلدي���ة دبي م����رشوع »خرائط 

خطوط البني���ة التحتية ثالثية الأبعاد« 

تنفيذا للتوجه احلكوم���ي ب�ضاأن حتويل 

حكوم���ة دبي اإىل من���وذج ذكي بالكامل 

والتزامًا من البلدية بتقدمي اأرقى واأف�ضل 

اخلدمات وفق املعايري العاملية واملبتكرة 

يف خمتلف املجالت.

وقال �ضع���ادة داوود الهاجري مدير عام 

بلدية دبي اإن امل����رشوع يهدف اإىل اإعداد 

درا�ضة �ضاملة لختيار تكنولوجيا متطورة 

لإنت���اج منوذج ثالثي الأبع���اد وخريطة 

�ضامل���ة جلميع البيان���ات اجليومكانية 

خلط���وط خدمات البني���ة التحتية حتت 

الأر�س والتفا�ضيل التي يجب دجمها يف 

م�ضدر موحد للمعلومات.

وت�ضمل الدرا�ضة اختب���ار اأحدث الو�ضائل 

التكنولوجي���ة املتوفرة عامليا يف جمال 

اإعداد خرائط البنية التحتية حتت الأر�س 

مث���ل »تكنولوجيا ال���رادارات املخرتقة 

لالأر�س /GPR/« ومن ثم انتقاء الأن�ضب 

منه���ا بهدف ا�ضتدامة جم���ع املعلومات 

وتغطية كاف���ة اأنحاء الإم���ارة لتحديث 

املعلومات«.

وقال���ت املهند�ضة مرمي امله���ريي املدير 

التنفيذي ملوؤ�ض�ضة تنظيم وترخي�س املباين 

بالإناب���ة يف بلدية دب���ي اإنه يتم تنفيذ 

امل�رشوع على مرحلت���ني املرحلة الأوىل 

املتوفرة  التكنولوجيا  بدرا�ض���ة  تخت�س 

عامليا والتاأكد م���ن جودتها وفاعليتها 

وتوفريه���ا للفريق املخت����س وتدريبهم 

على ا�ضتخدامها اأما املرحلة الثانية فهي 

مرحلة م�ضح كافة خطوط البنية التحتية 

القائم���ة من خ���الل التكنلوجيا التي مت 

توفريها متهيدا لتحديث جميع البيانات.

وت�ضتخ���دم التكنولوجيا احلديثة مل�ضح 

خطوط البنية التحتية ثالثية الأبعاد حتت 

الأر����س يف تعزيز دقة البيانات املتوفرة 

حاليا يف قاع���دة البيانات اجليومكانية 

اإ�ضافة اإىل توفري كافة البيانات املطلوبة 

والتي ت�ضمل بيانات كافة اجلهات اخلدمية 

مثل بيانات خطوط الري وال�رشف ال�ضحي 

ومي���اه الأمط���ار التابع���ة لبلدية دبي 

وبيانات خطوط الكهرباء واملياه التابعة 

لهيئة كهرباء ومي���اه دبي وخطوط اإنارة 

الطرق التابعة لهيئة الطرق واملوا�ضالت.

كما يتم م�ضح خطوط البنية التحتية حتت 

الأر����س ومعاجلته���ا وتوفريها للجهات 

املالكة للبيانات لتحديثها حيث تعترب 

البيانات من اأهم عنا����رش جناح اأهداف 

التواأم الرقمي امل�ضتدام والذي ت�ضعى بلدية 

دبي لتحقيقها لت�ضهيل واخت�ضار الوقت 

للعمليات الت���ي ت�ضمل معلومات البنية 

التحتية ثالثية الأبعاد ومنها على �ضبيل 

املثال �ضه���ادات عدم املمانعة وم�ضاريع 

البنية التحتية واملباين ذات ال�ضلة.

»ال�سكوك الوطنية« بدبي تنظم مبادرة �سحية لـ 100 موظف 

جامعة ال�سارقة تطلق ماراثون الـ 25 المفتوح للمجتمع الجامعي والمحلي

دبي-الوحدة:

نظم���ت �رشكة ال�ضك���وك الوطني���ة، مبادرة 

»�ضحتي ثروة لوطني« ا�ضتف���اد منها اأكرث 

م���ن 100 موظف وموظفة بال�رشك���ة، اأجري 

له���م تقييم وفحو�ضات م���ن قبل فريق طبي 

متخ�ض�س يف ال�ضح���ة والتغذية والريا�ضة 

وال�ضحة النف�ضية. 

وت�ضمن���ت املب���ادرة، التي ج���رى تنظيمها 

بالتعاون مع �رشكة بل�ض���م لتطوير الرعاية 

ال�ضحي���ة، ور�ض���ة عمل خا�ض���ة بال�ضيدات 

للفح�س الذاتي ل�رشطان الثدي وتوزيع ق�ضائم 

لفح�س املاموجرام، ونظم���ت املبادرة عددا 

م���ن امل�ضابقات ومنحت اجلوائ���ز للفائزين، 

بالإ�ضاف���ة اىل تقدمي عرو����س خا�ضة على 

اخلدمات الطبية واحلالت الطبية غري املغطاة 

بالتاأم���ني ال�ضحي.  وقال �ضعادة �ضيف علي 

ال�ضح���ي، املدير التنفيذي للم���وارد الب�رشية 

واإدارة الم���دادات ل�رشك���ة ال�ضكوك الوطنية: 

» تاأتي ه���ذه املبادرة، تاأكي���دا على اأهمية 

ال�ضحة و�رشورة اللتزام بالإر�ضادات ال�ضحية 

الوقائية والفحو�ض���ات الدورية، وانطالقا من 

امل�ضوؤولي���ة الوطنية للحف���اظ على ال�ضحة 

اجل�ضدية والنف�ضية للموظفني«. 

واأك���د حر�س » ال�ضكوك الوطنية« على ن�رش 

الوعي ح���ول اأهمية العتن���اء بالفحو�ضات 

الطبية الدورية واحلالة ال�ضحية العامة واتباع 

اأ�ضلوب حياة �ضحي ودعم حتقيق التوازن بني 

احلياة ال�ضخ�ضي���ة والعملية والعالج املبكر 

للعديد من المرا�س التي تك�ضفها الفحو�ضات، 

ل�ضيما مر�س �رشطان الثدي. 

واأ�ض���ار ال�ضحي، اىل ان املبادرة توؤكد على اأن 

ال�ضحة لي�ضت م�ضوؤولية املوؤ�ض�ضات ال�ضحية 

فح�ضب، واإمنا هي م�ضوؤوليتنا جميعًا، فال�ضحة 

للجميع، ومن خالل اجلميع، وهي م�ضوؤولية 

ت�ضاركية ما بني خمتلف املوؤ�ض�ضات ال�ضحية 

والجتماعية والرتبوية والإعالمية واجلمعيات 

اخلريية وغريها، اإ�ضافة اإىل م�ضوؤوليتنا كاأفراد.  

من جهته، قال الدكتور ب�ضام دروي�س، م�ضت�ضار 

الإع���الم ال�ضحي للمب���ادرة: » اأكدت جتربة 

جائحة » كوفي���د 19«، اأن » ال�ضحة اأوًل »، 

واملعرفة قوة وال�ضحة نعمة، واللتزام واجب 

وطني، ولهذا اأطلقن���ا حملة » �ضحتي ثروة 

لوطني ». 

واأعلن اأن مب���ادرة » �ضحتي ثروة لوطني« 

بداأت تخ�ضي�س فقرات ون�ضائح خا�ضة يومية 

عرب اأثري اإذاعة دبي من خالل برنامج » بل�ضم 

»، بهدف تعزيز ال�ضحة بني اأفراد املجتمع.

واأ�ض���ار دروي�س، اىل اأن���ه �ضيتم توزيع ن�رشة 

�ضحية الكرتونية ومطبوعة، مع العمل على 

ن�رش املعلومات ال�ضحية املفيدة واملب�ضطة 

لكي ت�ضب���ح هذه املعلومات قابلة للتطبيق 

يف حياتنا اليومية، وت�ضبح ال�ضحة مبفهومها 

ال�ضامل اأ�ضلوب حياة.

ال�سارقة-وام:

 نظم����ت جامعة ال�ضارقة ماراثون ال� 25 

املفت����وح للمجتم����ع اجلامعي واملحلي 

به����دف ن�رش الوع����ي باأهمي����ة الريا�ضة 

يف حياة الإن�ض����ان والفوائد التي تعود 

على �ضحة الإن�ض����ان الذهنية والنف�ضية 

واجل�ضدي����ة، واإب����راز دور الريا�ض����ة يف 

الوقاي����ة م����ن العدي����د م����ن الأمرا�����س 

واملحافظ����ة عل����ى �ضح����ة الإن�ضان يف 

خمتلف مراحل احلياة.

ح�رش اإطالق املاراث����ون الدكتورة اأمينة 

املرزوقي، نائب مدي����ر اجلامعة ل�ضوؤون 

الطلبة والأف����رع، وماجد حممد اجلروان، 

العالقات  نائب مدير اجلامعة ل�ض����وؤون 

العام����ة، والدكت����ور عيد كنع����ان، عميد 

�ض����وؤون الطالب، والكاب����ن �ضالح طاهر 

العام����ري، رئي�س ق�ضم الن�ضاط الريا�ضي 

بالعمادة مب�ضارك����ة عدد كبري من اأ�رشة 

جامعة ال�ضارقة وطلبة عدد من املدار�س 

يف اإمارة ال�ضارقة واأفراد املجتمع. 

وت�ضم����ن املاراثون 5 فئ����ات وهي: فئة 

ذوي الهم����م على الكرا�ض����ي امل�ضتخدمة 

يدويا مل�ضافة 1000م����رت، وفئة الن�ضاء 

م����ن جمي����ع الأعمار م����ع الأطفال حتى 

عمر 15 �ضن����ة مل�ضافة 1100 مرت، وفئة 

الرجال 50 �ضنة وما فوق مل�ضافة 2000 

مرت، وفئة الرجال من 31 حتى 49 �ضنة 

مل�ضافة 2500 مرت، وفئة ال�ضباب من 16 

حتى 30 �ضنة مل�ضافة 3000 مرت.
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مطحنة  الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    

مريدي     

رخصة رقم : CN -  1182626 قد تقدموا إلينا بطلب:

فالياكاث  االمني  نور  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

احمدوين 100%    

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف امباالتوفيتيل باريد

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.

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:   بروتك لالنشاءات ذ.م.م 

 عنوان الرشكة: جزيرة ابوظبي، شارع حمدان، ش 13 - ق 19 - الطابق 

1 ، مكتب 101 ، املالك ، خليل محمد رشيف عقيل فوالذي 

  CN-1063089 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

كمصفي  قانونيون،   محاسبون  ورشكاه-  الهاميل  السادة/   تعيني   -  2

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

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :   2224002622   

 تاريخ التعديل:   2023-1-24 

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

خالل مدة 30 يوماً من تاريخ نرش هذا االعالن.

الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن  
اكسبلورس ايه اي للوساطة التجارية

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  4020019   : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري: دلة للبيع االيل ذ.م.م  

 عنوان الرشكة: املنطقة الصناعية ، بطحاء الحائر 10 - العارش ، مبنى 

السيد مبارك سيف مبارك عفصان واخرين

  CN-2000512 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

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

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

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :   2205049323   

 تاريخ التعديل:   2023-1-24

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

خالل مدة 30 يوماً من تاريخ نرش هذا االعالن.

تعلن  دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ نافتك 
للخدمات البحرية 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  1010831   : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:  محل بريفكت مانيا للهدايا ذ.م.م 

 عنوان الرشكة: وسط املدينة ، الكويتات، 139 - شارع عثامن بن عفان، 

مبنى العنود احمد بن حامد بطي

  CN-3841864 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

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

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

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :  2250027809   

 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 الســـادة/ محل 

السعديات لالسامك  

رخصة رقم :CN -  1058377 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/ فزاع لتجارة 
املنتجات الجلدية    

رخصة رقم : CN -  1100665 قد تقدموا إلينا بطلب:
عيل  محمد  عيل  خالد  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

العويض 100%    
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف خالد فيصل مرعي خميس 

الكثريي 
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.

 اسم الرشكة :  بقالة ركن املرياج  ش.ذ.م.م
العنوان:   محل رقم 37 ملك الشيخ حمد عبدالله الثاين جاسم ال ثاين، بر ديب، لكرامة. 

 الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري 1523766 رقم الرخصة  915853        

مبوجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 
لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي :   محمد صديق قاسم العاملية لتدقيق 

الحسابات ، للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
تاريخ القرار :21-11-2022 تاريخ تصديق القرار : 2022-11-21

اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب رقم 205 ملك الشيخ 
منصور بن احمد ال ثاين، ديرة، الرقة ، هاتـــف :  2219920 04  الفاكس: 2219934 04، 
مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا 

اإلعالن.

 اسم املصفي: محمد صديق قاسم العاملية لتدقيق الحسابات

العنوان: مكتب رقم 205 ملك الشيخ منصور بن احمد ال ثاين، ديرة، الرقة

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

للقيام  أعاله  املذكور  املصفي  وبتعيني  ش.ذ.م.م    املرياج  ركن  بقالة  بتصفية رشكة/  لديها 

بتصفية الرشكة  محاكم ديب

تاريخ القرار :21-11-2022 تاريخ تصديق القرار : 2022-11-21

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

املستندات  كافة  معه  مصطحباً   04  2219934 الفاكس:    04  2219920   : هاتف  اعاله  

واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.  
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�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

لإعلناتكم بالوحدة:
 هاتف:

 024488400 
فاك�س:

024488201 
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 تعلن  دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ 9000 للعصائر  
رخصة رقم :CN -   4120229 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة عيىس سيف سامل محمد 
العلوي 100%    

بن  محمد  يسلم  رامي  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 
عبودان الجابري 

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

املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة: مؤسسة تكامر العامل الرخام 
رخصة رقم : CN- 1158222 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ خالد قطيش الهالل من مالك إىل مدير 
تعديل نسب الرشكاء/ خالد قطيش الهالل من %100 إىل 0%

 تعديل وكيل خدمات/ حذف سيف مطر فارس حطاب الظاهري
 تعديل رأس املال/ من Null إىل 50000 

تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 
- مؤسسة   TECMAR MARBlE WORKS EST تجاري من إسم  تعديل 
 TECMAR MARBlE WORKS -  SOlE إىل  الرخام  العــامل  تكامر 
PROPRIETORSHIP l.l.C  تكامر ألعامل الرخام - رشكة الشخص الواحد 

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

اإلجراءات املطلوبة. 

 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة : أريا كوموديتيز ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 3992676 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل مدير/ إضافة امتياز احمد بهات 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ أريا كوموديتيز Aria Commodities من رشيك إىل مالك 

تعديل نسب الرشكاء/ أريا كوموديتيز Aria Commodities من %49 إىل 100% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف الشيخ خالد عبدالله محمد عبدالله املعال 

تعديل رأس املال/ من Null إىل 100 

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

ذ.م.م  كوموديتيز  اريا   -  ARIA COMMODITIES llC من/  تجاري  إسم  تعديل 

أريا   -  ARIA COMMODITIES - SOlE  PROPRIETORSHIP l.l.C إىل 

كوموديتيز - 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. 

سامرت  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    

بيونريز للمقاوالت العامة  

رخصة رقم :CN -   4368962 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل نشاط/ اضافة هدم املباين وغريها من االنشاءات ورفع 

االنقاض  4311001

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة  

تاريخ  من  يوماً  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعالن وإال فإن 

أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن  
جولدن الين لتنظيم الفعاليات

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   4302560  : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة: مدرسة ليوا الدولية مدينة خليفة ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 4258946 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل مدير/ إضافة شريين عادل اسامعيل احمد جربان

من   Liwa. Education L.L.C. ذ.م.م  للتعليم  ليوا  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل   

رشيك إىل مالك 

 75% من   Liwa Education L.L.C. .ذ.م.م  للتعليم  ليوا  الرشكاء/  نسب  تعديل 

إىل 100% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عيل سعيد سلطان بن حرمل الظاهري 

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

 lIWA INTERNATIONAl SCHOOl KHAlIFACITY / تعديل إسم تجاري من

 lIWA INTERNATIONAl إىل ذ.م.م  خليفة  مدينة  الدولية  ليوا  مدرسة   -  llC

SCHOOl KHAlIFACITY - SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C مدرسة ليوا 

الدولية مدينة خليفة - رشكة الشخيص الواحد ذ.م.م 

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

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

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة: رشكه رساس للعقارات ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 1163921 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل مدير/ إضافة حسان صالح البحري 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حسان صالح البحري من رشيك إىل مالك

 تعديل نسب الرشكاء/ حسان صالح البحري من %49 إىل 100% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عيىس ابراهيم محمد ابراهيم الرئييس

 تعديل رأس املال/ من 150000 إىل 50000 

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

تعديل إسم تجاري من/ RESAS REAl ESTATE COMPANY l.l.C - رشكه رساس للعقارات 

 - RESAS REAl ESTATE ذ.م.م إىل

SOlE. PROPRIETORSHIP l.l.C - رساس للعقارات - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م

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

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

هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة : نسيم الجبال للمقاوالت العامة 

رخصة رقم : CN- 2175251 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل مدير/ إضافة رشيف عبدالحكم محمد عىل

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة رشيف عبد الحكم محمد عىل )100%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عبدالله عتيق بخيت بن ديول الدرميك 

تعديل رأس املال/ من Null إىل 100000 

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

 NASEEM Al JEBAl GENERAl CONTRACTING /تعديل إسم تجاري من 

 NASEEM Al JEBAl GENERAl إىل  العامة  للمقاوالت  الجبال  نسيم   -

الجبال  نسيم   -  CONTRACTING - SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C

للمقاوالت العامة - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م

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

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

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة: مرحبا قصايد لخدمات متوين مواد غذائيه 

رخصة رقم : CN- 1193641 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة محمد ابوبكر كوريادات ميتال )%50( تعديل الرشكاء 

تنازل وبيع/ إضافة شاهد مادارمييثال محمد مادارمييثال )50%(

تعديل مدير/ إضافة شاهد مادارمييثال محمد مادارمييثال 

رأس  تعديل  املزروعي  صياح  محمد  وبيع/ حذف حارض جمعه  تنازل  الرشكاء  تعديل 

املال/ من Null إىل 100000 

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

 MARHABA QASAYED CATERING & SERVICES  /تعديل إسم تجاري من

 MARHABA QASAYED إىل  غذائيه  مــواد  متوين  لخدمات  قصايد  مرحبا   -

باملواد  متوين  خدمات  قصايد  مرحبا   -  CATERING AND SERVICES l.l.C

الغذائية 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 نارص املرزوقي التجارية

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3871316  : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة : تارجت للدعاية واإلعالن ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 2874044 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ محمد عبد القادر يوسف الشاعر من رشيك إىل مالك 

تعديل نسب الرشكاء/ محمد عبد القادر يوسف الشاعر من %49 إىل 100% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ محمد عبد القادر يوسف الشاعر من رشيك إىل مدير

 تعديل نسب الرشكاء/ محمد عبد القادر يوسف الشاعر من 49 إىل 0%  

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف منى سعيد جمعه مرزوق الشاميس 

تعديل رأس املال/ من Null إىل 50000 

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

إسم تجاري من TARGET ADVERTISEMENT llC - تارجت للدعاية واإلعالن ذ.م.م إىل 

TARGET ADVERTISEMENT -  OlE PROPRIETORSHIP l.l.C - تارجت للدعاية 

واإلعالن - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

تعديل نشاط/ إضافة تصميم وإنتاج االعالنات )7310006( 

تعديل نشاط/ حذف الخدمات )70015( 

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

سيبت  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن    
للتعهدات الرياضية 

رخصة رقم : CN -  1920414 قد تقدموا إلينا بطلب:
مبارك سيف عيل  احمد  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الصالحي 100%    
حسن  محمد  عيل  زايد  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

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

املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة: البيارق للوازم الرحالت ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 4275413 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة محمد مبارك محسن صالح الربييك )100%(

تعديل مدير/ إضافة محمد مبارك محسن صالح الربييك 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف صالح سليامن عبدالله عيل الصيعري 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد مبارك محسن صالح الربييك 

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

 -  Al BAYAREQ TRAVEl ACCESSORIES l.l.C من/  تجاري  إسم  تعديل 

 Al BAYAREQ  TRAVEl ACCESSORIES إىل  ذ.م.م  الرحالت  للوازم  البيارق 

SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C - . - البيارق للوازم الرحالت - رشكة الشخص 

الواحد ذ.م.م

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

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

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:  أسد الصحراء للمقاوالت العامة 

رخصة رقم : CN- 2115166 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة محسن بدر يوسف بدر )%100( تعديل مدير/ إضافة 

محسن بدر وسف بدر 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عبيد قناص سعيد الظاهري

 تعديل رأس املال/ من Null إىل 50000 

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

 - ASAD Al SAHRA GENERAl CONTRACTING /تعديل إسم تجاري من

 HIGH DOME GENERAl CONTRACTING اسد الصحراء للمقاوالت العامة إىل

SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C - - هاي دوم للمقاوالت العامه - رشكة الشخص 

الواحد ذ.م.م فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 

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

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

املطلوبة. 

للعسل  نهله   : السادة  بأن/  اإلقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

اليمني 

رخصة رقم : CN- 2932597 قد تقدموا إلينا بطلب : 

 NAHlA FOR YEMENI مــن/   تجاري  إسم  تعديل 

 NAHlA FOR إىل  اليمني  للعسل  نهله   -  HONEY

ROYAl HONEY - نهله للعسل املليك 

مراجعة  اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق  من  كل  فعىل 

دائرة التنمية االقتصادية خالل يوم واحد  من تاريخ نرش هذا 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة : بسمه العروس لألزياء املغربيه ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 2524438 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ شامه امباريك من رشيك إىل مالك   

تعديل نسب الرشكاء/ شامه امباريك من %49 إىل 100% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف هالل حمد عيل هالل الظاهري 

تعديل رأس املال/ من Null إىل 60000 

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

 BASMAT Al AROOS MOROCCAN FASHION llC /تعديل إسم تجاري من

 BASMAT AlAROOS MOROCCAN بسمه العروس لألزياء املغربيه ذ.م.م إىل -

FASHION - SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C - بسمة العروس لألزياء املغربيه 

- 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. 

للصيانة  السادة: ون ستوب  بأن/  اإلقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

املباين ومقاوالت 

رخصة رقم : CN- 4329000 قد تقدموا إلينا بطلب : 

 ONE STOP MAINTENANCE من/   تجاري  إسم  تعديل 

AND MANAGEMENT - ون ستوب للصيانة املباين ومقاوالت 

 TAYYABA CONTRACTING & BuIlDING إىل 

MAINTENANCE - طيابة للمقاوالت وصيانة املباين 

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

التنمية االقتصادية خالل يوم واحد  من تاريخ نرش هذا اإلعالن 

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

هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

 تعلن  دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ دار الشفاء لتجارة 

العسل  

رخصة رقم : CN -  1160140 قد تقدموا إلينا بطلب:

يسلم  صالح  عيل  عبدالله  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

العامري 100%    

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عيل صالح يسلم صالح العامري 

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

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

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

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

الكهربائية  التمديدات  لتجارة  الندى  السادة:  بأن/  اإلقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

والصحية ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 1154695 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة محمد ابوالهاشم محمد انوار حسني )100%( 

تعديل مدير/ إضافة محمد ابوالهاشم محمد انوار حسني 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد ابوالهاشم محمد انوار حسني 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف سامل قرآن النويب مزينه العامري 

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

 Al NADA ElECTRIC & SANITERY TRADING /من تجاري  إسم  تعديل 

 Al NADA إىل  ذ.م.م  والصحية  الكهربائية  التمديدات  لتجارة  الندى   -  l.l.C

 ElECTRIC & SANITERY TRADING - SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C

الندى لتجارة التمديدات الكهربائية والصحية رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

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

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

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

تعلن  دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ جنتل 
مان للتجارة العامة  

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3878214   : 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.



�سان فر�ن�سي�سكو  )د ب �أ(-

 ي�سعى فريق من الباحثني يف الواليات 

املتحدة اإىل حتليل وفهم طريقة عمل 

الذاكرة املناعي���ة، ويق�سد بها الذاكرة 

الت���ي يحتف���ظ بها اجله���از املناعي 

للج�سم يف حالة املر�ض اأو تلقي لقاح 

مع���ني، وطريقة ا�ستف���ادة اجل�سم من 

هذه الذاك���رة م�ستقبال يف حالة تكرار 

االإ�سابة بنف�ض العدوى اأو املر�ض.

وتقول الباحثة اإميا تك�سريو من كلية 

طب جامع���ة مي���زوري االأمريكية اإن 

»النظ���ام املناعي يداف���ع عن اجل�سم 

يف حالة االإ�سابة باملر�ض، وهو نظام 

معقد للغاية ويت�سمن عددا كبريا من 

التفاعالت واال�ستجابات، واإذا ما حدث 

اختالل لهذه املنظومة، يتعر�ض اجل�سم 

للمر����ض«. واأ�ساف���ت يف ت�رصيحات 

»ميدي���كال  االإلك���روين  للموق���ع 

اإك�سربي����ض« املتخ�س�ض يف االأبحاث 

الطبي���ة اأن »الدرا�س���ة اجلديدة تركز 

على فهم طريقة تن�سيط اال�ستجابات 

املناعية والتحكم فيه���ا، مع الركيز 

ب�سفة خا�سة على دور اخلاليا املناعية 

»تي« التي ت�ساعد يف حماية اجل�سم 

م���ن الع���دوى، ورمبا تق���وم بدور يف 

مهاجمه اخلاليا ال�رصطانية«. يف اإطار 

التجربة، قام الفريق البحثي بتخليق 

�سال�سل من البكريا امل�سببة لالأمرا�ض 

وحقنها باجل�سم من اأجل زيادة درجة 

االلتهاب، بغر�ض حتفي���ز دور اخلاليا 

املناعية تي، من منطلق اأن زيادة درجة 

االلتهاب ت���وؤدي اإىل ا�ستجابة مناعية 

اأقوى، وبتايل تفعي���ل الذاكرة املناعة 

ب�سكل اأكرب«. 

وذكرت تك�سريو اأن »بع�ض العلماء يف 

املجال يعتقدون اأن حتفيز اخلاليا تي 

ي�ساعد يف حت�سني اللقاحات امل�سادة 

لل�رصطان وو�سائل الع���الج املناعي، 

وبالتايل فاإن فهم اآليات تفاعل النظام 

املناعي ي�ساعد يف احلد من االأعرا�ض 

اجلانبي���ة لالأدوي���ة واأي تبعات غري 

مرغوب فيها«.

واأ�ساف���ت: »نريد فه���م كيفية �سبط 

الذاكرة املناعية ب�سكل اأف�سل اأمال يف 

تعزيزها على امل���دى الطويل وتوفري 

حماية اأف�س���ل �س���د االأمرا�ض مبرور 

الوقت«.

 نيويورك   )د ب �أ(-

 �سهدت االأزمة اليمنية خ���الل ال�سهور االأخرية 

بع�ض التطورات االإيجابي���ة التي يراها اأن�سار 

النظ���ر لن�سف الك���وب اململوء �سبب���ا لالأمل. 

فاالأعمال العدائية ب���ني احلكومة واملتمردين 

احلوثيني متوقفة تقريبا منذ 9 �سهور، واحلوثيون 

ا�ستاأنفوا حمادثاتهم عق���ب قنوات خلفية مع 

اململكة العربية ال�سعودي���ة مما يعزز التفاوؤل 

باإمكانية انتهاء املاأ�ساة ال�سيا�سية واالإن�سانية 

واحلرب االأهلية امل�ستمرة منذ 8 �سنوات ودمرت  

اأفقر دولة يف �سبه اجلزيرة العربية وتهدد بع�سا 

من اأهم  طرق التجارة العاملية.

واأ�سف���رت احلرب االأهلي���ة يف اليمن عن مقتل 

حوايل 400 األف �سخ�ض، اأكرث من ن�سفهم ماتوا 

نتيجة اجلوع واالأمرا�ض. يف الوقت نف�سه امتدت 

احل���رب اإىل االأرا�سي ال�سعودي���ة، حيث ق�سف 

احلوثيون العديد من املن�ساآت النفطية واالأهداف 

املدني���ة  يف اململك���ة العربي���ة ال�سعودي���ة 

واالإمارات العربية املتحدة بالطائرات امل�سرية 

وال�سواريخ بعيدة املدى. كما تهدد هذه احلرب 

بكارث���ة بيئية يف البح���ر االأحمر، حيث مينع 

املتمردون احلوثيون  الو�سول اإىل خزان نفطي 

متهال���ك يحمل 1ر1 ملي���ون برميل من النفط 

اخلام ومتوقف اأمام ميناء راأ�ض عي�سى.

ويقول املحلل ال�سيا�سي االأمريكي بوبي جو�ض 

يف حتليل ن�رصته وكالة بلومربج لالأنباء اإن اأي 

احتمال الإنهاء االأعمال العدائية مهما كان �سئيال 

يجب الرحيب به. وقال هانز جراندبرج مبعوث 

االأمم املتحدة اخلا�ض لليمن يف اإفادة ملجل�ض 

االأمن الدويل »ن�سه���د خطوة حمتملة  لتغيري 

م�سار هذا ال�رصاع امل�ستمر منذ 8 �سنوات«.

وي�سيف جو�ض اأنه اإذا كان وقف االأعمال العدائية 

واالت�ساالت ال�رصية بني احلوثيني وال�سعودية 

ميثل ن�سف الكوب اململوء، فاإن الن�سف الفارغ 

من الكوب يتمث���ل يف اأن حمادث���ات القنوات 

اخللفية بني احلوثيني وال�سعودية، تتيح للطرف 

االأول اإعادة تكوين تر�سانته الع�سكرية كما حدث 

يف هدنة اأق�رص ع���ام 2019. فمنذ انتهاء وقف 

اإطالق النار الذي مت التو�سل اإليه بو�ساطة االأمم 

املتحدة يف اأوائل ت�رصين االأول/اأكتوبر املا�سي، 

تلقى احلوثيون اإمدادات جديدة من اإيران حليفهم 

االأ�سا�سي.  ونظرا لطول ال�سواحل اليمنية، فاإنه 

ميكن ت�رصيب كميات كبرية م���ن الذخائر  اإىل 

اأرا�سي اليمن.

كما يعزز املتم���ردون موقفهم ال�سيا�سي، حيث 

اأ�س���دروا موؤخ���را قواعد جدي���دة تفر�ض قيودا 

على حقوق املراأة وتقمع املنتقدين. ومل يظهر 

احلوثيون احلد االأدنى من ح�سن النية  باملوافقة 

على الدخول يف حمادثات مبا�رصة مع حكومة 

اليمن املعرف به���ا دوليا. كما يوا�سلون منع 

ت�سدير النفط اليمني وحرمان البالد من اإيراداته 

احليوية. كما مل ي�سمحوا حت���ى االآن لوكاالت 

االإغاث���ة االإن�ساني���ة  بالو�س���ول اإىل ماليني 

اليمنيني املحتاجني للم�ساعدات. فحوايل ثالثة 

اأرب���اع �سكان اليمن البال���غ عددهم 33 مليون 

ن�سمة يعتمدون على امل�ساعدات االإن�سانية. يف 

حني اأن هناك ح���وايل 3ر4 مليون م�رصد داخل 

اليمن.

وبدرج���ة كبرية �سيوا�سل ق���ادة احلوثيني يف 

اإطالق وابل من التهديدات  �سد احلكومة اليمنية 

وحلفائه���ا يف اخللي���ج  والوالي���ات املتحدة 

واإ�رصائيل، اإىل جانب �رصكات النفط العاملة يف 

ال�سعودية واالإمارات.

 وي�ساأل جو�ض الكاتب االأمريكي من اأ�سل هندي 

واملحرر الرئي�سي ال�سابق ملجلة تامي االأمريكية 

يف حتليله عن كيفية تقييم ميزة قنوات االت�سال 

اخللفية بني احلوثيني وال�سعوديني؟

ويحاول االإجابة فيقول اإن اأول خطوة ذات مغزى 

لتحقيق تقدم نح���و ال�سالم �ستتمثل يف الرفع 

غري امل�رصوط للقيود على امل�ساعدات االإن�سانية. 

ويقول رئي�ض وكال���ة االأمم املتحدة لالإغاثة اإن 

»امل�سكلة تتعلق ب�سكل خا�ض بخدمة املناطق 

اخلا�سع���ة ل�سيطرة احلوثي���ني، حيث حتاول 

�سلطاتهم فر�ض متعاقدين حمددين على وكاالت 

االإغاثة وفر�ض قي���ود على �سفر عمال االإغاثة، 

اأو ال�سع���ي بطريقة اأو باأخرى على التاأثري على 

عمليات االإغاثة«.

وهناك دور اآخر على احلكومة املعرف بها القيام 

ب���ه وهو �رصورة اإلغاء ال����رصوط البريوقراطية 

املعقدة التي تهدد اأو متنع املانحني من تقدمي 

امل�ساعدات.

واحلقيق���ة اأن حاج���ة اليمني���ني للم�ساعدات 

االإن�ساني���ة ملح���ة. فبح�سب برنام���ج الغذاء 

العاملي ال يح�سل ح���وايل 8ر17 مليون ميني 

على مياه ال�رصب النظيفة وال خدمات ال�رصف 

ال�سحي، وخدمات ال�سحة العامة. كما يفتقد 17 

مليون ميني الإم���دادات الغذاء الكافية، ويواجه 

اأكرث من 1ر6 مليون ميني م�ستويات خطرية من 

عدم االأمن الغذائي.

اخلطوة الثانية املطلوبة ه���ي �رصورة دخول 

احلوثيني يف حمادثات مبا����رصة مع االأطراف 

االأخ���رى يف اليم���ن مب���ا يف ذل���ك احلكومة 

واجلماع���ات االأخ���رى املناوئ���ة للمتمردين. 

واملحادثات التي جتري حاليا تتم عرب و�سطاء 

عمانيني. ولكن اأي وقف موثوق به الإطالق النار، 

يحت���اج اإىل وجود كل االأط���راف املعنية على 

املائدة.

اأما اخلطوة الثالث���ة فتتمثل يف �رصورة حترك 

احلوثيني واملجتمع الدويل بقوة لتاأمني خزان 

النفط العائم اإ�ض.اإف.اأو �سافر يف البحر االأحمر. 

فهذا اخلزان مروك من���ذ 2015، حيث ي�ستغل 

املتمردون  خطر حدوث كارثة بيئية ملحاولة 

ابت���زاز املجتمع الدويل. وجمعت االأمم املتحدة 

75 ملي���ون دوالر لتمويل عملية تفكيك اخلزان 

ومن���ع ت�رصب اخلام من���ه والت�سبب يف كارثة 

بيئية تقدر تكلفة عالجها بنحو 20 مليار دوالر.

ورغ���م اإ�سارة احلوثيني لرغبته���م يف ال�سماح 

بتنفيذ عملية التفكي���ك، ال يوجد حترك  فعلي 

يف البحر. واأ�سبح اخلزان �سافر منوذجا مثاليا 

لليمن نف�سه: الكالم جيد، لكن ما مل تكن هناك 

اأفعال، فال يجب اأن يتنف�ض اأحد ال�سعداء.

�سان فر�ن�سي�سكو  )د ب �أ(-

 ك�سفت درا�سة اأمريكية اأن قلوب الرجال والن�ساء 

تتجاوب ب�س���كل خمتلف مع هرم���ون التوتر 

نورادرينالني.

وابتكر فريق بحثي م���ن كلية طب كاليفورنيا 

ديفي���ز االأمريكية منظومة جدي���دة للت�سوير 

ال�سوئي لقيا�ض ا�ستجابة قلوب فئران التجارب 

حيال الهرمونات والناق���الت الع�سبية ب�سكل 

وقتي. ويف اإطار البحث، مت حقن الفئران بهرمون 

نورادرينالني الذي يفرزه اجل�سم ب�سكل طبيعي 

يف حاالت التوتر والغ�سب والذعر.

واأثبتت الدرا�سة التي ن�رصتها الدورية العلمية 

»�ساين�ض اأدفان�زس« اأن قل���وب الفئران الذكور 

واالآن���اث تتفاعل يف البداية ب�سكل مت�سق لدى 

تعر�سه���ا لهرمون نورادرنال���ني، غري اأن قلوب 

الفئران االناث تعود اإىل و�سعها الطبيعي ب�سكل 

اأ�رصع من قلوب الرجال، مما يوؤدي اإىل اختالف 

يف ن�سق الن�ساط الكهربائي لدى قلوب اجلن�سني.

ونقل املوقع االإلكروين »ميديكال اإك�سربي�ض« 

املتخ�س����ض يف االأبحاث الطبية عن جي�سيكا 

كالدويل رئي�سة فريق الدرا�سة والباحثة بق�سم 

علم الدواء يف جامعة كاليفورنيا ديفيز قولها 

اإن »االخت���الف ال���ذي الحظن���اه يف الن�ساط 

الكهربائي للقلب ب���ني الرجال والن�ساء يطلق 

عليه ا�سم /عودة اال�ستقطاب/ ويق�سد به طريقة 

ا�ستعادة القلب لو�سعه الطبيعي بني النب�سة 

واالأخرى، وتقرن هذه الظاهرة ببع�ض م�سكالت 

عدم انتظام نب�سات القلب«.

واأ�ساف���ت كالدويل: »نعرف اأن هناك اختالفات 

بني اجلن�سني من حيث تبعات االإ�سابة مب�سكلة 

ع���دم انتظام نب�سات القل���ب، وقد ك�سفت هذه 

الدرا�س���ة عامال جديدا ي�ساع���د يف تف�سري هذا 

االختالف«.

م�سقط )د ب �أ(- 

تاأهلت رواية »تغريبة القافر« للكاتب الُعماين زهران 

القا�سم���ي اإىل القائمة الطويل���ة املر�سحة للجائزة 

العاملي���ة للرواية العربية »البوكر« بدورتها للعام 

2023 التي اأَعلنتها اليوم الثالثاء.

وبح�سب تقري���ر للجائ���زة، اأوردته وكال���ة االأنباء 

العمانية   فاإن »تغريبة القافر« رواية مائية ُتعيد 

للراوي وظيفته االأوىل وهي رّي النا�ض واإ�سباع ظمئهم، 

وتدور اأحداثها يف اإحدى القرى الُعمانية وحتكي ق�سة 

اأحد مقتفي اأثر املاء، ت�ستعني به القرى يف بحثها عن 

منابع املياه اجلوفية، وتكون حياة القافر منذ والدته 

مرتبط���ة باملاء، فاأّمه ماتت غرًقا، ووالده ُطمر حتت 

قناة اأحد االأفالج حي���ث انهار عليه ال�سقف، ينتهي 

�سجيًنا يف قناة اأحد االأفالج ليبقى هناك يقاوم للبقاء 

حيًّا.

وتعمل الرواية من منطقة جديدة يف ال�رصد، هي ذاكرة 

االأفالج، كونه نظام فالحي ل���رّي الب�ساتني، مرتبط 

باحلياة القروية يف ُعمان ارتباًطا وثيًقا حيث دارت 

حولها احلكايات واالأ�ساطري.

واإىل جان���ب رواية القافر، تاأهل���ت للقائمة روايات 

»َمَن���ا« للكات���ب اجلزائ���ري ال�سديق ح���اج اأحمد 

و«�سندوق الرمل« للكاتبة الليبية عائ�سة اإبراهيم 

و«الكل يقول اأحبك«  للكاتبة امل�رصية مي التلم�ساين 

و«ليلة واحدة تكفي« للكاتب االأردين قا�سم توفيق، 

و«حجر ال�سع���ادة« للكاتب العراقي اأزهر جرجي�ض 

و«اأ�سم���ي زيزفون« للكاتب���ة ال�سورية لينا هويان 

احل�سن، و«بيتنا الكب���ري« للكاتبة املغربية ربيعة 

ريحان، و«كون�سريتو قورينا اإدواردو« للكاتبة الليبية 

جنوى بن �ستوان.

وتعال���ج الرواي���ات املتاأهلة ق�ساي���ا متنوعة، من 

الهج���رة وجتربة املنف���ى واللج���وء اإىل العالقات 

االإن�سانية، وت�ستك�سف عامل الطفولة وجتارب التحول 

من الطفول���ة اإىل الن�س���ج، ُمظهرًة م���ن خالل ذلك 

اال�سطرابات ال�سيا�سية املت�سعبة و�ستى ال�رصاعات 

الفردية واجلماعية.

وق���ال الكاتب والروائي املغربي حمم���د االأ�سعري ، 

رئي�ض جلنة التحكي���م القائمة: »تتميز روايات هذه 

ال�سنة بح�سور وا�س���ع للروائيات العربيات وبتنوع 

كبري يف املو�سوعات ويف طرائق ال�رصد، ووجدنا عدًدا 

من الروايات تن�رصف اإىل املخزون الراثي واالأ�سطوري 

وتن�سج منه عوامل تعرب ب�س���كل اأو اآخر عن حياتنا، 

املمكنة اأو امل�ستحيلة، وتع���ددت اأ�ساليب الكتابة، 

حيث ا�ستملت عل���ى تقنيات التحقي���ق ال�سحفي، 

والت�سجيل ال�سينمائي، واحلكي الراثي كما تو�سلت 

بال�سخرية والتاأمل واللغة ال�سعرية«.
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3 خطوات �شرورية ل�شمان ا�شتمرار الهدنة اله�شة

قلوب �لرجال و�لن�ساء ت�ستجيب ب�سورة مختلفة 

لهرمون �لتوتر

رو�ية »تغريبة �لقافر« �لُعمانية ت�سل �إلى �لقائمة �لطويلة لجائزة »�لبوكر« لعام 2023

در��سة �أمريكية ت�سعى لفهم »�لذ�كرة �لمناعية« ودورها في �لت�سدي للأمر��ض

�لحرب �لأهلية في �ليمن ت�سفر عن مقتل حو�لي 400 �ألف �سخ�ض
�رتفاع ح�سيلة موجة �لبرد �لقار�ض في 

�أفغان�ستان �إلى �أكثر من 120 �سخ�ساً

 �سينما خارجية لأول مرة 

بالمدينة �لمنورة

 �إ�سلم �آباد  )د ب �(-

 قال م�سوؤول م�ساء اأم�ض االثنني اإن ح�سيلة �سحايا 

موجة الربد القار�ض يف اأفغان�ستان ارتفعت اإىل اأكرث 

من 120 �سخ�سا خالل االأ�سبوعني املا�سيني.

وقال �سفيع اهلل رحيمي املتحدث با�سم هيئة اإدارة 

الك���وارث الوطنية  اإن اأكرث م���ن 50 منزال تدمروا 

ب�سورة كلية اأو جزئية، كما نفق 70 األف حيوان.

 وي�س���ار اإىل اأن االأمرا����ض التنف�سية، خا�سة بني 

االأطفال، ت���زداد �سنويا خالل مو�س���م الربد، ولكن 

هذا ال�ستاء كان باردا ب�سورة غري م�سبوقة، كما اأن 

املزيد من االأفغان يعانون اقت�ساديا.

ووفقا الإدارة االر�ساد يف اأفغان�ستان، مت ت�سجيل اأقل 

درجة حرارة خالل ال�سهر اجلاري بلغت �سالب 34 

درجة مئوية يف اإقليم جور بو�سط البالد.

وقالت وزارة ال�سحة اأم�ض االثنني اإنه مت نقل نحو 

5000 طفل للم�ست�سفى خالل اأ�سبوع.

واأ�ساف���ت رحيمي اأن تف�سي مر����ض تنف�سي اأودى 

بحي���اة 21 �سخ�س���ا يف منطقة بام���ري باإقليم 

بادخ�سان. كما وردت تقارير حول موت اأ�رص جراء 

ا�ستن�ساق اأبخرة غازية.

 ويعاين �سكان العا�سمة كابول، الذين يبلغ تعدادهم 

5ر5 مليون ن�سمة، من انقطاع الكهرباء، حيث علقت 

اأوزبك�ستان �سادرات الكهرباء الأفغان�ستان.

�لريا�ض  ) د ب �أ ( - 

تطلق الهيئة العام���ة للرفيه ال�سعودية  يوم 22 

�سباط/ فرباي���ر امُلقبل م�رصوع »هوى« الرفيهي 

باملدينة املنورة، والذي ي�ستمر ملدة �ستة اأ�سهر.

ونقل���ت وكالة االأنباء ال�سعودية ) وا�ض(  عن مدير 

امل����رصوع حممد عزي قوله  اإن »هوى« هو اإحدى 

مب���ادرات الهيئة العامة للرفيه، و�سيكون موقعه 

عل���ى امتداد طريق علي بن اأب���ي طالب »الدائري 

الثالث« على م�ساحة 65 األف مر مربع.

واأ�س���ار  اإىل اأن امل����رصوع �سي�سم مناطق خمتلفة 

ت�ستمل على مطاعم وكافيهات بعدد اإجمايل 32 ،  

باالإ�سافة اإىل امل�رصح اأغورا ، ومنطقتي ال�سكيتنج ، 

و األعاب التحديات بعدد 15 لعبة خمتلفة.

وبنّي ع���زي اأن امل�رصوع �سي�ستم���ل كذلك  اأربعة  

مالعب بادل، و�سينما خارجي���ة الأول مرة بطاقة 

ا�ستيعابي���ة 150 ، ومنطقة كب���ار ال�سخ�سيات ، 

والقرية العاملية بعدد 250 نقطة بيع، اإىل جانب 

عرو����ض متجولة يومية بح�سور ف���رق عاملية ، 

ومنطقة ذا �سبي�ض لعمل معار�ض واأن�سطة خمتلفة 

اأثناء امل�رصوع.

و��سنطن )د ب �أ(-

 يرى املحلل االأكادميي االأمريكي الدكتور 

بول بي���الر اأنه ميك���ن لل���دور االأمريكي 

الريادي يف تعزي���ز الدميقراطية باأنحاء 

العامل اأن يتم بطريقة اأو طريقتني. وتتمثل 

اإحدى الطريقتني يف التوا�سل، با�ستخدام 

اأي من اأدوات ال�سيا�سة اخلارجية العديدة، 

لت�سكيل االأح���داث يف اأي دولة يف اإجتاه 

نحو الدميقراطية. وتراوح �سياق ال�سيا�سة 

االأمريكي���ة يف مثل ه���ذه اجلهود ما بني 

اأجندة جيم���ي كارتر اخلا�س���ة بحقوق 

االإن�سان، واأهداف املحافظني اجلدد االأكرث 

ت�سددا لن�رص الدميقراطية.

ويق���ول بيالر، الذي عمل مل���دة 28 عاما 

يف اأجه���زة املخاب���رات االأمريكي���ة، يف 

تقرير ن�رصته جمل���ة نا�سونال انري�ست 

االأمريكية، اإنه ميك���ن اأن ي�سمل التوا�سل 

اإقن���اع ق���ادة احلكوم���ات م���ن خ���الل 

الدبلوما�سي���ة، وا�ستخدام اأ�ساليب الثواب 

والعقاب اقت�ساديا، مثل تقدمي امل�ساعدات 

وفر����ض العقوبات، ملكاف���اأة التحركات 

نحو الدميقراطية ومعاقبة الراجع نحو 

ال�سلطوية.

كما ميثل ما تقوم به منظمتان مرتبطتان 

باالأحزاب ال�سيا�سية االأمريكية – املعهد 

اجلمه���وري الدويل واملعه���د الدميقراطي 

املر�سح���ني  تعلي���م  مث���ل  الوطن���ي- 

املحتملني املهارات االأ�سا�سية فيما يتعلق 

باالنتخابات احل���رة، جهدا اأمريكيا فعاال 

لتعزيز الدميقراطية باخلارج.

والطريقة االأخرى التي ميكن اأن توؤثر بها 

الوالي���ات املتحدة على ق���وة اأو �سعف 

الدميقراطية يف الدول االأخرى هي اأن تكون 

ق���دوة يحتذى بها. ويرى بع�ض املحللني 

اأن هذه ه���ي الو�سيلة االأكرث فعالية التي 

ميكن اأن توؤثر بها الواليات املتحدة على 

م�ستقبل الدميقراطية يف الدول االأخرى.

والوالي���ات املتح���دة، باعتباره���ا دولة 

عظم���ى، من املحتم اأن يك���ون اأي منوذج 

تتخ���ذه – �سواء عن ق�س���د اأو دون ق�سد، 

لالأف�سل اأو لالأ�سواأ-اأم���را موؤثرا. ولكونها 

منوذجا يحتذى به على قمة جبل، فاإنها 

تتجن���ب ردود الفعل العك�سية من جانب 

اأولئك الذين قد يعت���ربون اأن�سطة تعزيز 

الدميقراطي���ة االأكرث فعالي���ة تدخال يف 

ال�سوؤون الداخلية لدولة اأخرى.

ويف الوقت احلايل، يتعلق االأمر الرئي�سي 

بالن�سب���ة للدميقراطية لي����ض بتعزيزها 

ولكن بانهياره���ا. وتركز حتليالت كثرية 

تتعلق باأ�سباب هذا التدهور على الظروف 

والتط���ورات داخ���ل ال���دول نف�سها التي 

تتعر����ض فيها الدميقراطي���ة يف الغالب 

للهج���وم. ولكن كما ه���و احلال بالن�سبة 

تراجعها  ي�سم���ل  الدميقراطية،  لتعزي���ز 

تاأث���ريات عابرة للح���دود الدولية. ومرة 

اأخرى، تعت���رب الوالي���ات املتحدة العبا 

رئي�سيا يف هذه العملية. ومرة اأخرى، يتم 

بذل النفوذ من خالل العمل املبا�رص ومن 

خالل و�سع منوذج لالقتداء به.

وكان هج���وم اأن�سار الرئي����ض الربازيلي 

ال�ساب���ق جايري بول�سون���ار على مكاتب 

احلكومة يف العا�سم���ة الربازيلية مطلع 

هذا ال�سهر مثاال عنيفا لتاأثري النموذج. فقد 

كان الهج���وم �سورة طبق االأ�سل للهجوم 

ال���ذي قام به اأن�س���ار دونالد ترامب على 

مبن���ى الكابيتول االأمريك���ي قبل عامني. 

الهجوم���ان حماولت���ني ملوؤيدي  و�سكل 

غوغائي مهزوم، لتغيري نتيجة انتخابات 

حرة. حتى بول�سونارو نف�سه قلد الرئي�ض 

االأمريكي ال�سابق خا�سة بالن�سبة ملزاعمه 

ب�ساأن تزوير االنتخابات.

ومن اأو�سح احل���االت االأوروبية بالن�سبة 

لالنزالق م���ن الدميقراطية اإىل ال�سلطوية 

النظام املج���ري بقيادة رئي����ض الوزراء 

فيكتور اأوربان. واملجر حتت قيادة اأوربان 

هي الدولة الوحي���دة الع�سو يف االحتاد 

االأوروبي التي مل ت�سنفها منظمة فريدوم 

هاو�ض دولة حرة ، بل دولة« حرة جزئيا«. 

وكان االحتاد االأوروبي عاجزا اإىل حد كبري 

يف عمل الكث���ري اإزاء الراجع املجري الأن 

حزب القان���ون والعدالة يف بولندا- ذات 

النظام الذي ميي���ل اإىل ال�سلطوية اأي�سا- 

وقف يف طري���ق معظم االإج���راءات �سد 

اأوربان.

واأ�س���ار بي���الر اإىل اأن اأوربان وحزبه جزء 

من ظاه���رة القومية العرقي���ة اليمينية 

املت�سددة العابرة لل���دول، وقد قام فيها 

اليم���ني االأمريك���ي بدور كب���ري، فقد عزز 

ترام���ب واأوربان تر�سيح كل منهما االآخر، 

ومنح ترامب رئي�ض الوزراء املجري فر�سة 

اجتم���اع مع���ه يف البي���ت االأبي�ض عام 

2019- وه���ي امل���رة االأوىل التي يحظى 

فيها اأوربان بهذه امليزة منذ عام 1998.

ويقول بيالر اإن املعلقني االأمريكيني الذين 

ي�سعرون بالقلق اإزاء تراجع الدميقراطية 

يف اخل���ارج ركزوا موؤخ���را بوجه خا�ض 

على حكومة بنيامني نتنياهو االإ�رصائيلية 

اليمينية املتطرفة التي مت تعيينها موؤخرا. 

ونتنياهو جزء من نف�ض املجموعة القومية 

العرقية اليمينية الدولية املت�سددة مثل 

اأوربان. ومفهوم النظام الرا�سخ يف كراهية 

االأجان���ب وع���دم اخلوف م���ن ا�ستخدام 

االإجراءات العنيفة لتدعيم حكمه وا�ستمرار 

اإخ�س���اع املجموعات غ���ري املف�سلة هو 

اأ�سا����ض الود بني نتنياه���و واأوربان، رغم 

م�ساعر مع���اداة ال�سامية التي ت�سدر عن 

احلكومة املجرية.

وم���ن اأ�سباب قل���ق املعلق���ني رغبتهم 

يف احلفاظ عل���ى العالق���ات االأمريكية 

االإ�رصائيلية اال�ستثنائية، مع خوفهم من 

اأن توؤدي زيادة انزالق اإ�رصائيل اإىل التطرف 

اإىل اإ�سعاف الدعم ال�سيا�سي يف الواليات 

املتح���دة له���ذه العالقات. وق���د يكون 

حتليلهم لل�سيا�س���ة االأمريكية �سحيحا 

جزئيا على االأقل، لكنهم يتجاهلون كيف 

اأن هذه العالقات نف�سها، يف �سوء طابعها 

اال�ستثنائ���ي، قد اأ�سهم���ت يف التحوالت 

املتطرفة يف ال�سيا�سة االإ�رصائيلية.

ويق���ول بيالر اإن بع����ض خطوات حكومة 

نتنياه���و اجلديدة، مب���ا يف ذلك حماولة 

تقوي�ض الق�ساء، قد توؤدي حقا اإىل احلد من 

املحتوى الدميقراطي للعمليات ال�سيا�سية 

داخل جمموعة اإ�رصائيل الدينية العرقية 

املهيمن���ة. وحتى قبل تل���ك اخلطوات، ال 

تعترب« الدميقراطية« و�سفا ميكن تطبيقه 

ب�س���ورة مربرة على دول���ة تنكر احلقوق 

ال�سيا�سية ملالي���ني املقيمني على اأر�ض 

تعاملها تلك الدولة الأ�سباب اأخرى كجزء 

ال يتج���زاأ م���ن اأرا�سيها . فق���د اأدى قيام 

االإدارات االأمريكي���ة املتعاقب���ة مبوا�سلة 

تق���دمي الدعم غري امل����رصوط للحكومات 

االإ�رصائيلي���ة املتعاقبة الت���ي عززت هذا 

النظ���ام للف�سل العن����رصي، اإىل ت�سجيع 

االإ�رصائيلي���ني على موا�سلة  املت�سددين 

التحرك يف نف�ض االجتاه، دون اأن يدفعوا 

اأي ثمن �سيا�سي.

وي���رى بي���الر اأن احلكومة الت���ي اأ�سفرت 

عنه���ا االنتخابات االإ�رصائيلي���ة االأخرية 

ه���ي بال عج���ب اأحدث خط���وة يف هذه 

العملية. وهن���اك اإدراك ق���وي يف اأنحاء 

االإ�رصائيل���ي الأهمية  ال�سيا�س���ي  الطيف 

العالقات مع الواليات املتحدة . ولو كانت 

الواليات املتح���دة اأدارت العالقات ب�سكل 

خمتلف، لكان من املرجح متاما اأن تكون 

االنتخابات االأخرية، واحلكومة التي جنمت 

عنها، خمتلفة كثريا عما هو موجود االآن.

ويختتم بيالر تقريره بالقول اإن الواليات 

املتحدة ال تزال ه���ي �ساحبة اأكرث تاأثري 

منفرد بالن�سبة للدميقراطي���ة يف اأنحاء 

العامل، من خالل كونها قدوة اأو من خالل 

ت�رصفاتها املبا�رصة باخلارج. ولكنها يف 

احلالت���ني كانت يف الغال���ب خطرا على 

الدميقراطية اأكرث منها معززة لها.

تراجع الديمقراطية مر�ض معد

�لوليات �لمتحدة كانت خطر�ً على �لديمقر�طية �أكثر منها معززة لها
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تلقى العب الوســط سفيان أمرابط، العديد 
املستوى  برتاجع  تتهمه  التي  االنتقادات  من 
يف  املغرب  مــع  تألقه  فيورنتينــا، رغم  مع 

مونديال قطر.
مباراتني  آخــر  يف  فيورنتينا  نــادي  وخرس 

بالدوري اإليطايل أمام تورينو وروما.
سبورت"،  ديلو  صحيفة "الجازيتا  ومنحت 
أمرابــط، 4.5 درجات يف تقييماتها لالعبني 

املشاركني يف لقاء فيورنتينا وتورينو.
يمكن  تعليقهــا: "ال  يف  الصحيفة  وكتبــت 
كأس  يف  مســتواه  بنفس  أمرابط  مقارنــة 
اللقاء، وقام  نهاية  حتى  يستمر  العالم، ولم 
املدرب فينشينزو إيتاليانو بتبديله يف الدقيقة 

."54
كوميســو، قد  النادي، روكو  مالــك  وكان 
بعد  أمرابط  خدمات  االســتغناء عن  رفض 
تألقه يف املونديال، بعدما أصبح محط أنظار 

العديد من الفرق األوروبية.
وال يزال دييجو ســيميوني مــدرب أتلتيكو 
املغربي، وكذلك  الالعــب  مدريد، يطلب ضم 

ليفربول بقيادة املدير الفني يورجن كلوب.
أداء الالعب، قد  تراجع  اســتمرار  حال  لكن 
صيف  يف  لالســتغناء عنه  فيورنتينا  يلجــأ 
نهاية  يتبقى موســم عىل  2023، حينمــا 
قيمته  ارتفاع  بعد  الفيوال، خاصة  عقده مع 

السوقية من 10 إىل 25 مليون يورو. 

اأبوظبي ـ وام :
 بعد أســابيع قليلة من املنافسة القوية 
التي شهدتها بطولة كأس العالم 2022 
كأس  بطولة  القــدم، ســتتحول  لكرة 
عليها  غاية، تنافست  من  نفسها  العالم 
العديد من املنتخبات، إىل وسيلة يتنافس 
بها أكثر من العب عىل جائزة "األفضل" 
يف استفتاء االتحاد الدويل للعبة “فيفا”.

عن  اإلعالن  ملوعــد  التنازيل  العــد  وبدأ 
لجوائز  للمرشــحني  النهائية  القوائــم 
"األفضل" يف االستفتاء السنوي للفيفا، 
وينتظــر أن تلعب بطولــة كأس العالم 
دورا مهمــا يف تحديد هوية املرشــحني 
جائزة  مقدمتها  ويف  جائــزة  من  ألكثر 

أفضل العب يف العالم لعام 2022.
حاليا  العالــم  كأس  نجــوم  ويحظــى 
جائزة  عــىل  للمنافســة  قوية  بفرص 
العالــم 2022، حيث  يف  أفضل العــب 
قوية  منافســة  يدخل هؤالء النجوم يف 
مع نجوم املوســم املايض لدوري أبطال 
دوري  نجوم  اســتحوذ  بعدما  أوروبــا 
املنافسة  يف  الفرص  معظم  عىل  األبطال 
عىل جائزة "الكرة الذهبية" التي قدمتها 
مجلة "فرانــس فوتبول" ألفضل العب 

يف العالم باملوسم املايض.
وقبل 3 شهور فقط، توج الفرنيس كريم 
بنزيمــا مهاجم ريــال مدريد واملنتخب 
متقدما  الذهبية  الكرة  بجائزة  الفرنيس 
عىل السنغايل الدويل ساديو ماني مهاجم 
اإلنجليــزي ســابقا والعب  ليفربــول 
البلجيكي  حاليــا، وحل  ميونيخ  بايرن 
سيتي  مانشسرت  نجم  بروين  دي  كيفن 
روبرت  البولندي  وتاله  ثالثا  اإلنجليزي 
ليفاندوفســكي مهاجــم بايرن ميونخ 
سابقا وبرشلونة حاليا واملرصي محمد 
الرابع  املركزين  يف  ليفربول  نجم  صالح 

والخامس عىل الرتتيب.
ويخوض الالعبون الـ5 منافســة قوية 
إىل  الوصول  عــىل  آخرين  مع 9 العبني 
والتي  للمرشــحني،  النهائية  القائمــة 

ستضم 3 العبني فقط.
الشــهري  األرجنتيني  النجم  غاب  وفيما 
ليونيــل ميــيس مهاجم باريس ســان 
الكرة  جائزة  عىل  املنافسة  عن  جريمان 
عن  بعيدا  الالعب  ظهــر  بعدما  الذهبية 
مع  له  األول  املوسم  يف  املعهود  مستواه 
مييس  يكون  أن  جريمان، ينتظر  ســان 
قويا عىل جائــزة "األفضل"  مرشــحا 
املقدمــة مــن الفيفا يف ظل مــا قدمه 

الالعب يف مونديال 2022.
وقاد مييس املنتخــب األرجنتيني للفوز 

الجزء  العالم 2022 ليكمل  كأس  بلقب 
املفقــود يف لوحــة إنجازات مســريته 
الكرويــة حيــث أحرز الالعــب جميع 
األلقــاب املمكنــة مع فريقه الســابق 
برشــلونة اإلسباني كما توج يف 2021 
بلقب بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية 

“كوبا أمريكا” .
البطولة  هــو  املونديال  لكــون  ونظرا 
األكثر أهمية عىل مستوى العالم، ينتظر 
أن يحظــى مييس برتشــيحات قوية يف 
نال  الذي  بنزيما  مثــل  العبني  مواجهة 
متميز  موسم  بعد  الذهبية  الكرة  جائزة 
اإلسباني  مدريد  ريال  مع  واســتثنائي 
اإلســباني  الدوري  بلقبي  خاللــه  توج 

ودوري أبطال أوروبا.

ـــ
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مدرب دورتم�ند ي�ؤجل ح�سم 
م�قف روي�س وهالير

إيديــن تريزيتش، مدرب بوروســيا دورتموند،  أقر 
فوزه  الضعف، رغم  نقاط  بعض  من  فريقه  بمعاناة 
عىل أوجســبورج )3-4( يف الجولة 16 من الدوري 

األملاني.
ويســتعد أســود الفيســتيفال لزيارة ماينز، اليوم 
الجولــة 17 مــن  منافســات  األربعــاء، ضمــن 

البوندسليجا.
أمس  الثالثاء،  تريزيتش يف مؤتمــر صحفي  وظهر 
أوجسبورج،  عىل  املاضية  الجولة  يف  الفوز  أن  مؤكدا 
تخللته بعض املشاكل التي عانى منها فريقه، والتي 

سيكون بحاجة ملحوها يف قادم املواعيد.
وبسؤاله عن رأيه يف ضعف نتائج فريقه يف املواجهات 
مجددا  الظهور  تجنب  الخارجية، أجاب "ســنحاول 
بمســتوى مختلف عن مبارياتنا يف ملعبنا.. يجب أن 

نتحسن يف هذا الجانب".
الغيابات، مشريا  للحديث عن  األملاني  املدرب  وتطرق 
إىل اســتمرار غياب توماس مونييــه وماتيو موري 
لرتاكم  بيلينجهــام  جــود  إىل  لإلصابــة، باإلضافة 

البطاقات.
تشان،  إيمري  جاهزية  دورتموند  مدرب  أعلن  بينما 
اتخاذ قرار بشــأن ماركــو رويس يف  فيما ســيتم 

الساعات املقبلة.
هالري،  سيباستيان  اإليفواري  باملهاجم  يتعلق  وفيما 
العائــد مؤخرا للمالعب بعــد تعافيه من الرسطان، 
ما  يومي، وسنرى  بشكل  وضعه  تقييم  قال "قررنا 
أو يوم  للبدء أساســيا، سواء غدا  بعد  إذا كان الئقا 

األحد".
ويف ختام ترصيحاته، أكد تريزيتش سعادة مهاجمه 
النادي، مضيفا  مع  عقده  بتجديد  موكوكو  يوسوفا 
"نأمل أن يواصل تطوره بشكل جيد وأن يكون مهما 

بالنسبة لنا، ونحن سندعمه يف هذا الصدد".

.. كاأ�س العالم  2022 

كاأ�ــس العالــم تناف�ــس دوري الأبطال في 
ا�ستفتاء »الفيفا«..

 

�سفيان اأمرابط تحت ق�سف النتقادات 
في اإيطاليا

أعلن تشايف املدير الفني لربشلونة، قائمة 
اليوم  سوســيداد،  ريال  ملواجهة  فريقه 
األربعاء، يف ربع نهائي كأس ملك إسبانيا. 
الغد بصفوف  ويدخل برشــلونة، مباراة 
أندرياس كريستنسن،  كاملة، عقب تعايف 

وتواجد املهاجم روبرت ليفاندوفسكي.
استبداله  تم  كريستنســن، الذي  وتدرب 
يف مباراة فريقه أمام خيتايف بســبب آالم 

عضلية، بشكل طبيعي  أمس الثالثاء.
من  األوىل  ســاعة  الربع  يف  شــارك  كما 
الرياضية جوان  باملدينة  أقيم  الذي  املران 
يونــج ورونالد  جامــرب، فرينكــي دي 

أراوخو.
وروبرت  توريــس  فــريان  وســيكون 
مباراة  عن  غابا  ليفاندوفســكي، اللذين 
العقوبة،  الليجا بسبب  الفريق األخرية يف 

من أبرز املستجدات يف قائمة تشايف.
وجاءت قائمة برشلونة كالتايل: 

تــري شــتيجن - بيلرييــن - أراوخــو - 
ديمبــي - بيدري  بوســكيتس - عثمان 

فاتي - فريان  - ليفاندوفسكي - أنســو 
بينا - كريستينســن -  توريس - إيناكي 
ألبا - كييس  ألونسو - جوردي  ماركوس 

- سريجي روبريتو - دي يونج - رافينيا - 
كوندي - جارسيا - بالدي - جايف - بابلو 

توريه - تيناس.

ت�سافي يعلن قائمة بر�سلونة لمواجهة �سو�سيداد  

روما  ــ وام/
النقــص  إمبــويل   اســتغل 
العــددي يف صفوف مضيفه 
انرت ميالن وانتزع فوزاُ ثميناُ 
يف  االثنني  اليــوم  0-1 عليه 
الدوري  مــن  الـ19  الجولة 

اإليطايل لكرة القدم.
من  مضيفه  إمبــويل  وحرم 
التقــدم إىل املركــز الثاني يف 
ألحق  بعدما  املسابقة  جدول 
يف  السادســة  الهزيمة  بــه 

املسابقة هذا املوسم.
وتجمد رصيد انرت ميالن عند 
الثالث  املركز  يف  37 نقطــة 
أمام  فقط  األهــداف  بفارق 
روما، ورفــع إمبويل رصيده 
إىل  ليتقــدم  25 نقطــة  إىل 
حقق  بعدما  التاســع  املركز 

الثاني عىل التوايل. انتصاره 
لطرد  ميــالن  انرت  وتعرض 
يف  ســكرينيار  ميالن  العبه 
إمبويل  الدقيقة 40، واستغل 
تفوقه عدديــا وانتزع الفوز 

انرت بهدف نظيف سجله  عىل 
الدقيقة  يف  بالدانزي  توماسو 

.66

ويف مبــاراة أخــرى اليــوم 
بنفس الجولة، تعادل بولونيا 

مع كريومنيزي 1-1 .

اإمبولي يعرقل انطالقة انتر ميالن في 
الدوري الإيطالي

اأبوظبي ــ وام:
الفرنيس كيليان مبابي - بعد 5 أســابيع  املهاجم   أكد 
فقط من فوزه بلقب هداف بطولة كأس العالم 2022 
لكرة القــدم - أن ما قدمه عىل مدار الســنوات األوىل 
من مسريته الكروية أقل كثريا مما يمكن أن يقدمه يف 

السنوات املقبلة مع اكتسابه ملزيد من الخربة.
وسجل مبابي /24 عاما/ 5 أهداف مساء االثنني ليقود 
الكبري 0-7 عىل  الفوز  إىل  باريس سان جريمان  فريقه 

بايس دو كاسل يف دور الـ32 ملسابقة كأس فرنسا.
بالتزامن  األثنني  وجاءت خماســية مبابي يف مبــاراة 
عن  للفريق  الفني  املدير  جالتييه  كريستوف  إعالن  مع 
االســتقرار رســميا عىل جعل مبابي هو القائد الثاني 

للفريق بعد زميله الربازيي ماركينيوس.
األوىل  للمرة  الفريق  قيادة  شارة  بحمل  مبابي  واحتفل 
خــالل املباراة  من خالل تســجيل 5 أهــداف قاد بها 

الفريق للفوز الكبري والتأهل لدور الـ16.
وأصبــح مبابي أول العــب يف تاريخ ســان جريمان 
يحرز 5 أهداف يف مباراة واحدة ليواصل الالعب كتابة 

التاريخ عىل مستوى ناديه مثلما فعل مع منتخب بالده 
املاضيتني بتســجيل 12 هدفا  العالم  يف بطولتي كأس 
موندياليا حتى اآلن بواقع 4 أهداف يف نســخة 2018 

و8 أهداف يف نسخة 2022. 
ومبابي مرشــح بقوة ملعادلة وتحطيم الرقم القيايس 
لعدد األهداف التي يحرزها أي العب يف تاريخ املونديال؛ 
حيث يستحوذ النجم األملاني السابق مريوسالف كلوزه 
عىل لقــب الهداف التاريخي للبطولــة العاملية برصيد 

16هدفا.
التهديفي يف 2023 من خالل  واستهل مبابي ســجله 
أحرزها مساء أمس لريفع رصيده من  التي  الخماسية 
إىل 196 هدفا ويصبح عىل  األهداف مع سان جريمان 
بعد 4 أهــداف فقط من معادلة رقم الهداف التاريخي 
للفريــق يف مختلــف البطوالت وهــو األوروجوياني 

إدينسون كافاني برصيد 200 هدف.
ديســمرب  يف  عمره  من  والعرشين  الرابعة  بلوغه  ومع 
لتحطيم  مبابي  أمــام  ســانحة  الفرصة  املايض، تبدو 
العديد من األرقام القياســية مع ناديه ومنتخب بالده 

يف السنوات املقبلة.

اأبوظبي ــ وام:
 عــىل عكس ما كانــت عليه 
عديــدة  مواســم  يف  الحــال 
اســتئناف  جــاء  ســابقة، 
فعاليــات الــدوري األملانــي 
الشــتوية  العطلة  فــرتة  بعد 
يف غايــة اإلثــارة خاصة مع 
غــزارة األهــداف التي كانت 
الـ16 من  أهم مالمح الجولة 

املسابقة.
وبعــد نحو 10 أســابيع من 
توقف املســابقة بسبب كأس 
العالــم 2022 ، ثــم فــرتة 
الشــتوية، اســتأنف  العطلة 
نشــاطه  األملانــي  الــدوري 
بايرن  بــني  القمة  بمبــاراة 
انتهت  ميونخ واليبزج، والتي 
بالتعادل 1-1 لتوقف مسلسل 
لبايرن  املتتالية  االنتصــارات 
صدارة  عىل  املنافسة  وتشعل 

جدول املسابقة.
وال يــزال بايــرن محتفظــا 
بصــدارة جــدول املســابقة 
ولكن  نقطــة،   35 برصيــد 
 3 عن  يفصله  الــذي  الفارق 

منافســني آخريــن يف املراكز 
إنرتاخــت  وهــم  التاليــة؛ 
فرانكفــورت ويونيون برلني 
 5 عىل  يقترص  وفرايبــورج، 

جولة   18 قبــل  وذلك  نقاط 
كاملة متبقية من البطولة.

وإىل جانــب التقارب يف رصيد 
املقدمة،  فــرق  بني  النقــاط 

وسط  يف  أقوى  املنافسة  تبدو 
ناحية،  من  املســابقة  جدول 
بالجدول  املتأخرة  املراكز  ويف 
للتقارب  أخــرى  ناحية  مــن 

الشديد أيضا يف رصيد النقاط.
وقبل توقف املســابقة، كانت 
الســمات  األهداف من  غزارة 
األملانــي  للــدوري  املميــزة 
ســبقت  التي  الجوالت  خالل 
شــهدت  التوقف، حيث  فرتة 
الـــ15 األوىل 431  الجوالت 
هدفا يف 135 مباراة بمتوسط 
3.19 هدف للمباراة الواحدة، 
نظريه  يفوق  متوســط  وهو 
الدوريات  بطــوالت  باقي  يف 

املحلية بأوروبا.
الـــ16  الجولــة  وجــاءت 
الكبري  النجاح  لهذا  اســتئنافا 
حيث  التهديفي  املستوى  عىل 
شــهدت هــذه الجولــة 41 
هدفا، يف 9 مباريات بمتوسط 
للمباراة  4.5 هدف  عىل  يزيد 

الواحدة.
املباريــات  أعــىل  وكانــت 
بني  املواجهة  هــي  تهديفــا 
كولن وفــريدر بريمن، والذي 
حســمها األول لصالحه 7-1 
بمفردها  املباراة  هذه  لتشهد 
نحــو 20 % مــن إجمــايل 

أهداف الجولة.

خما�سية مبابي تقربه من رقم تاريخي مع �سان جيرمان

41 هدفاً تعلن العودة القوية للدوري الألماني



ال�شارقة ــ )الوحدة(:

الحزامي  هالل  عيسى  سعادة  استقبل 
الرياضي  الشارقة  مجلس  رئيس 
المكسيكي  القدم  كرة  نجم  بمكتبه 
كارلوس بينيا بحضور سعادة عبدالله 
سلطان الحمادي عضو مجلس اإلدارة 
وموريس  اإلحتراف  لجنة  رئيس 
فيفا،  لدى  المعتمد  الوكيل  باجنيليو 
ويعتبر بينيا من أشهر العبي المكسيك 
حيث شارك في مونديال 2014 ولعب 
رينجرز  جالسجو  أشهرها  أندية  لعدة 

األسكتلندي.
المجلس بالنجم  ورحب سعادة رئيس 
بأحد  االلتحاق  بصدد  الذي  المكسيكي 
الذي  الدور  على  الدولة، وأطلعه  أندية 
يقوم به المجلس في اإلمارة وأنديتها، 
كما أطلعه على أهم األسس والمبادئ 
الثقافة  تحكم  التي  العليا  والمثل 
الرياضية في االمارة، ومن جانبه شكر 
بحفاوة  وأشاد  المجلس  رئيس  بينيا 
تملكه  بما  إعجابه  مبدياً  االستقبال، 
على  مميزة  تحتية  بنى  من  اإلمارة 

مستوى األندية والمرافق والمنشآت.

18 يومية .. �شيا�شية .. م�شتقلة
الريا�شةاألربعاء ٢٥ يناير ٢٠٢٣ ــ العـدد ١٥٢٥٤

»كارلو�س بينيا« في �شيافة »ال�شارقة الريا�شي« تاي  للمواي  الإمارات  انطالق بطولة 
الجمعة المقبل بم�شاركة 30 نادياً

ـ وام : اأبوظبيـ 

اتحاد اإلمارات للمواي   أعلن 
عن  بوكسينج  والكيك  تاي 
بطولة  منافسات  تنظيم 
للرجال  للمواي تاي  اإلمارات 
مستوى  على  والسيدات 
من  الفترة  خالل  الدولة، 
الجاري،  يناير   29 الى   27
الوطني  أبوظبي  مركز  في 
أجندة  ضمن  للمعارض 

بالبطوالت  الحافلة  الموسم 
البداية  البطولة  برنامج  ويتضمن  الفئات.  لجميع 
للمشاركين،  الطبي  والفحص  الوزن  قياس  بعمليات 
االتحاد  بمقر  الجاري  الموافق 26 يناير  الخميس  يوم 
في نادي الجزيرة بأبوظبي، ومن ثم انطالقة منافسات 
البطولة بتاريخ 27 يناير الجاري عند الساعة 3 ظهرا، 
بينما تتواصل المنافسات في اليوم الثاني) السبت( عند 
الختامي  اليوم  مواجهات  تبدأ  الساعة 12 ظهرا، فيما 

بتمام الساعة 12 ظهرا أيضا.
بوكسينج  والكيك  تاي  للمواي  اإلمارات  اتحاد  وأعلن 
البطولة  منافسات  في  التسجيل  عمليات  اكتمال  عن 
نادياً   30 يمثلون  والعبة  العباً   150 مشاركة  وسط 
قاعدة  اتساع  البطولة مدى  الدولة، لتؤكد  على مستوى 
اللعبة على الصعيد المحلي، وحرص الالعبين  ممارسي 
حضور  لتعزيز  دعما  بقوة  المشاركة  على  والالعبات 
للظفر  الكبيرة  وطموحاتهم  األندية  وممثلي  األبطال 

باأللقاب والبطوالت التي ينظمها اتحاد اللعبة.
وقال سعادة عبدالله سعيد النيادي رئيس اتحاد اإلمارات 
العربي  االتحادين  رئيس  بوكسينج  والكيك  تاي  للمواي 
مواصلة  على  "حريصون   : تاي  للمواي  واآلسيوي 
المواي  بمسيرة  والنهوض  التطوير  برامج  كل  تطبيق 
والمساهمات  اإلنجازات  من  الكثير  حققت  أن  بعد  تاي 
لرياضة اإلمارات، ويمثل تنظيم بطولة اإلمارات للمواي 
أنشطتنا  ألجندة  مهما  امتدادا  والسيدات  للرجال  تاي 
الهواة  والالعبين  األندية  لدعم  الطامحة  وبطوالتنا 
المزيد  لتحقيق  يقود مساعينا  الذي  والمحترفين، األمر 
ورفد  اللعبة،  وتطوير  نشر  مجال  في  اإلنجازات  من 
المنتخبات بالمواهب الواعدة لصناعة عدد من األبطال".

نادياً   30 من  والعبة  العباً   150 "مشاركة  وأضاف: 
من  والسيدات  للرجال  تاي  للمواي  اإلمارات  بطولة  في 
فئة الهواة تسعدنا، ألن هذا اإلقبال يجسد مدى التفاعل 
الالعبين  تكسب  التي  االتحاد،  بطوالت  مع  اإليجابي 

المزيد من الخبرات.

�شوق دبي الحرة تن�شم لقائمة رعاة 
ماراثون دبي

دبي  ــ وام:
 

رعاة  قائمة  إلى  الحرة،  دبي  سوق  انضمت 
الشرق  في  ماراثون  أقدم  دبي،  ماراثون 
في  الـ22  نسخته  تنطلق  والذي  األوسطـ، 
تصل  قياسية  بمشاركة  المقبل،  فبراير   12

إلى 30 ألف عداء ورياضي.
نسخته  انطلقت  الذي  دبي،  ماراثون  ويعد 
سباقات  أبرز  من   ،2000 عام  في  األولى 
نسخه  جذبت  حيث  العالم؛  في  الماراثون 
العدائيين  نخب  من  العديد  السابقة 

والرياضيين من جميع أنحاء العالم.
للرياضة  دعما  لها  جديدة  بادرة  وفي 
التي  الحرة،  دبي  سوق  قررت  اإلماراتية، 
في  والفعاليات  األحداث  من  العديد  ترعى 
على  وخارجياً،  داخلياً  الرياضات،  مختلف 
مدار ما يقرب من 40 عاماً، أن تتوجه أللعاب 

القوى، وتحديداً ماراثون دبي العالمي.
 3 إلى  دبي  ماراثون  فعاليات  وتنقسم 
للعدائين  الكامل  الماراثون  رئيسية،  سباقات 
كيلومتر،   42.195 لمسافة  المحترفين 
والسباق الجماهيري لمسافة 10 كيلومترات، 
 4 لمسافة  "المرح"  العائالت  وسباق 

كيلومترات.

مجلس  رئيس  نائب  ماكلوجلين،  كولم  وقال 
الحرة  للسوق  التنفيذي  والرئيس  اإلدارة 
الشراكة  لهذه  متحمسون  "نحن  دبي:  في 
مع  جنب  إلى  جنًبا  للعمل  ونتطلع  الجديدة، 
الفعاليات،  لجدول  عودته  مع  دبي  ماراثون 
الحرة  دبي  سوق  في  موظفينا  رؤية  وكذلك 

يشاركون في هذا الحدث المميز".
التنفيذي للعمليات  وأكد صالح تهلك، الرئيس 
إقامة  بدبي، أن  الحرة  السوق  في  المشتركة 
مظلة  تحت  واحد  يوم  في  كبرى  3 سباقات 
الكبيرة  الشعبية  يعكس  أمر  دبي  ماراثون 

والمكانة الدولية للحدث.
بفضل  إال  ليتحقق  يكن  لم  هذا  أن  إلى  وأشار 
سنوات  مر  على  العالمي  الماراثون  قدمه  ما 

وسط مشاركة نخبة العدائين في العالم.
نسخة   21 مدار  على  دبي  ماراثون  وشهد 
المميزة، سواء في  األرقام  العديد من  سابقة 
وحقق  سباقاته،  نتائج  أو  المشاركين  أعداد 
زمن  أفضل   ،2019 عام  الـ20  نسخته  في 
له في تاريخه، سواء على مستوى الرجال أو 
جيتانه  العداء األثيوبي  حقق  السيدات، حيث 
..وفي  ساعة   2:03:34 بلغ  زمنا  موال 
روث  الكينية  العداءة  حققت  النسخة  نفس 

شبنجتيش زمنا بلغ 2:17:07 ساعة.

اأبوظبي ــ وام:

الثالثة عشرة من دوري  الجولة   حملت 
عليها  أسدل  والتي  للمحترفين  أدنوك 
لفريق  سارة  األول، أخبارا  أمس  الستار 
على  حصوله  خالل  من  األهلي،  شباب 
فوزه  بعد  وذلك  الشتاء"،  بطل   " لقب 
التي  المباراة  في   1  /  3 عجمان  على 
راشد  استاد  على  أمس  بينهما  جمعت 
حسمت  النقطة 28 التي  إلى  ووصوله 

له الصدارة المنفردة.
العديد   )13( الجولة  شهدت  كما 
في  الجديدة  واألرقام  المفاجآت  من 

المسابقة خالل الموسم الجاري.
الصدارة  صراع  األهلي  شباب  وأشعل 
تعادل  من  استفاد  بعدما  للمسابقة، 
ليتصدر   ،1-1 النصر  أمام  الشارقة 
عن  واحدة  نقطة  بفارق  المسابقة 
الوحدة  عن  ونقطتين  الثاني،  الشارقة 

الرابع. الثالث، و3 نقاط عن الوصل 
أرقام وظواهر  أبرز  التالي  التقرير  وفي 
الجولة التي اختتمت، بفوز الوحدة على 
جواو  طريق  عن  قاتل  بهدف  ياس  بني 

بيدور في الدقيقة 90+1.
استطاع  الموسم  هذا  الثالثة  وللمرة 
الوحدة  العب  بيدرو  جواو  البرازيلي 
في  القاتلة  باألهداف  فريقه  ينقذ  أن 
سيناريو  مكررا  األخيرة  اللحظات 
سجل  حيث  والثامنة،  األولى  الجولتين 
الالعب هدفا في مرمى الوصل بالدقيقة 
لينقذ  األولى،  الجولة  لقاء  من   90+3
اللقاء  وينتهي  الخسارة  من  فريقه 

الثامنة  الجولة  وفي   ،2/2 بالتعادل 
فريقه  فوز  هدف  نفسه  الالعب  سجل 
على الشارقة بالدقيقة 4+90، ثم لقاء 
في  الفوز  عشرة، بهدف  الثالثة  الجولة 

مرمى بني ياس بالدقيقة 90+1.
هو  أيضا  الجولة  في  األبرز  وكان 
ركالت  من  واألهداف  العكسية  األهداف 
جزاء  ركالت   3 بواقع  وذلك  الجزاء، 
لألهداف  عكسية، فبالنسبة  و3 أهداف 
كل  طريق  عن  جزاء جاءت  ركالت  من 
وكايو  )الجزيرة(،  مبخوت  علي  من 
كارتابيا  لوكاس ) الشارقة( وفيدريكو 

تسجيل  تم  حين  األهلي( ..في  ) شباب 
من  كل  طريق  عن  عكسية  أهداف   3
الشارقة(   ( حارس  محمد  درويش 
أوتون )العين(  النصر، وكوامي  لصالح 
الله عبد الرحمن  لصالح البطائح، وعبد 

) عجمان( لصالح شباب األهلي..
الفوز  يحقق  أن  كلباء  اتحاد  واستطاع 
لقاء   15 بعد  الجزيرة،  على  األول 
الظفرة  تمكن  فيما  الفريقان،  خاضها 
من  توقفه  بعد  لالنتصارات  العودة  من 
ويشعل  دبا  على  الرابعة، ليفوز  الجولة 

مربع الهبوط.

�شباب الأهلي يح�شم لقب ال�شتاء و»بيدور« يكرر 
�شيناريو الإنقاذ للمرة الثالثة

�شفقة �شتوية اأولى ل�شباب الأهلي
أحمد  طارق  مع  تعاقده  األهلي،  شباب  أعلن 
السابق، في  النصر  ارتكاز  )34 عاما(، العب 
بإنهاء  النصر  قيام  بعد  حر،  انتقال  صفقة 

عقده مع الالعب مؤخرا.
الشارقة  ألندية  لعب  قد  أحمد،  طارق  وكان 
إلى  االنضمام  األهلي، قبل  وشباب  والجزيرة 

النصر منذ عام 2013.
شباب  مع  طارق  يشارك  أن  المقرر  ومن 
الشارقة  على  ضيفا  يحل  عندما  األهلي، 
الجمعة المقبل، في الجولة 14، األولى للدور 

األول من دوري أدنوك للمحترفين.
ويعد التعاقد مع أحمد، الصفقة األولى لشباب 
الحالية،  الشتوي  القيد  فترة  خالل  األهلي 

والتي تنتهي يوم 8 فبراير/شباط الجاري.
ويتصدر شباب األهلي، ترتيب الدوري برصيد 
فقط،  واحدة  نقطة  وبفارق  نقطة،   28
أندية  جدول  لقمة  المتصدر  الشارقة  عن 

المسابقة.

دخل الوحدة دائرة الصراع على 
للمحترفين،  أدنوك  دوري  درع 
بقفزه إلى المركز الثالث بفوزه 
مضيفه  على  والصعب  القاتل 
إلى  ليصل   ،)1-0( ياس  بني 

26 نقطة.
العبه  الوحدة،  هدف  وسجل   
جواو بيدرو، في الدقيقة األولى 
من الوقت بدل الضائع من عمر 
 13 الجولة  في  مباراتهما، 
للمسابقة،  األول  للدور  األخيرة 
بالمركز  ياس،  بني  واحتفظ 

التاسع برصيد 15 نقطة.
فيما تعثر الشارقة بالتعادل مع 
ليفقد   ،)1-1( النصر  ضيفه 
الشارقة قمة الترتيب، ويتراجع 
 27 برصيد  الثاني  المركز  إلى 
شباب  منه  وخطف  نقطة، 
على  بفوزه  القمة  األهلي، 

مضيفه عجمان )3-1(.

الشارقة  مباراة  وستكون 
الجمعة  األهلي  شباب  وضيفه 
الجولة 14، األولى  المقبل، في 
لفك  حاسمة  الثاني،  للدور 
على  الناديين  بين  االشتباك 

القمة.
المركز  إلى  عجمان  وتراجع 
عند  رصيده  بتجمد  الخامس، 
حسم  حين  في  نقطة،   23
بوصوله  الرابع  الوصل، المركز 
 ،)3-0( 25 نقطة، بفوزه  إلى 
والذي  خورفكان،  ضيفه  على 
بقى في المركز 10 برصيد 15 

نقطة.
الجزيرة بهزيمة مفاجئة  ومني 
من مضيفه اتحاد كلباء )1-2(، 
السادس  المركز  إلى  ليتراجع 
اتحاد  برصيد 26 نقطة، وعزز 
المركز  في  تواجده  كلباء، 

الثامن برصيد 20 نقطة.  

الوحدة يدخل ال�شراع على الدوري.. وقتال 
على قمة الهدافين

دوري اأدنوك للمحترفين.. »ال�شدارة حائرة« بين 5 اأندية منذ بداية المو�شم
ـ وام : دبيـ 

دوري  صدارة  على  فرق   5 تناوبت   
خالل  القدم،  لكرة  للمحترفين  أدنوك 
الـ13  الجوالت  مدار  األول، فعلى  الدور 
هي عمر المسابقة حتى اآلن، لم تستقر 
قوة  يعكس  بما  فريق،  ألي  الصدارة 
على  المتنافسين  وجسارة  المنافسة 
أكثر من 5 فرق  األولى، ورغبة  المراكز 

في الفوز باللقب.
بنهاية  للدوري،  األول  الدور  وانتهى 
الثالثة عشر  االثنين،  الجولة  منافسات 
صدارة  األهلي  شباب  فريق  بتصدر 
متفوقا  نقطة،   28 برصيد  الترتيب 
بفارق نقطة واحدة عن الشارقة الثاني، 
وثالث  الثالث،  الوحدة  عن  ونقطتين 

نقاط عن الوصل الرابع.

ويعد فريق الشارقة أكثر فرق دوري أدنوك 
للمحترفين وصوالً إلى صدارة الترتيب، حيث 
تحقق له ذلك على مدار 6 جوالت متفرقة، 
خالل الفترة من الجولة الثانية حتى الجولة 
في  وهو  األول  الدور  وأنهى  عشر،  الثانية 

المركز الثاني.
أما فريق الوحدة فقد نجح في الوصول إلى 
قمة الترتيب على مدار 3 جوالت، في الفترة 
بالترتيب،  العاشرة  إلى  الثامنة  الجولة  من 
وأنهى الدور األول في المركز الثالث برصيد 

26 نقطة.
وبالنسبة لفريق شباب األهلي فقد نجح في 
في  مرتين، وتحديدا  الصدارة  إلى  الوصول 
الجولتين 11 و13، وأنهى الدور األول على 
قمة الترتيب، مستفيدا من فوزه في الجولة 
األخيرة على عجمان 1-3، وتعادل منافسه 

الشارقة مع النصر 1-1.

الجولة 13 من دوري اأدنوك للمحترفين..



دبي-الوحدة:
 

»إينــوك«  رشكتــي  العبــا  فــاز 
مصارعة  بطولة  بلقب  و«دلســكو« 
منافسات  أقيمت ضمن  التي  الذراعني 
النسخة الرابعة من »الدورة الرياضية 
التي  نوعها  مــن  األكرب  العماليــة« 
يشــارك فيها أكثر من 20 ألف عامل 
من مختلف الرشكات يف دبي، وينظمها 
مع  بالتعاون  الريــايض  دبي  مجلس 
اللجنة الدائمة لشــؤون العمال بدبي، 
تحت شعار »إسعادهم هدفنا« والتي 
تقام عىل مختلف املالعب يف دبي حتى 
31 مارس املقبل وتتضمن 11 ألعاب 
رياضيــة هي: الكبــادي، كرة القدم، 
الطائرة، الريشــة  الســلة، كرة  كرة 

الطائــرة، مصارعة الذراعني، اليوغا، 
الطريق،  الكريكت، سباق  الحبل،  شد 

والسباحة.
من  اودور  داتــون  الالعــب  وتــوج 
بعد  الذهبية  بامليداليــة  اينوك  رشكة 

تحت 80  وزن  يف  األول  باملركز  فوزه 
الالعب  عىل  تغلــب  حيث  كيلوغراما 
هابي أوغســتي من رشكة دلســكو 
فاز  الثاني، فيما  املركــز  يف  الذي حل 
رشكة  مــن  موثايل  ناثــان  الالعــب 

الوزن  يف  األول  »دلســكو« باملركــز 
تغلبه  بعد  الثقيل فوق 80 كيلوغراما 
عىل أليكس شيانغو من رشكة إينوك، 
املتوسط فاز أشوين فينود  الوزن  ويف 
من رشكة إينــوك باملركز األول، تاله 
الالعــب جيفــت برينيا مــن رشكة 

دلسكو.
وشــارك يف بطولة مصارعة الذراعني 
أكثر مــن 150 العًبا تنافســوا عىل 
منطقة  يف  أرينــا  دلســكو  مالعــب 
أمني  لشــكري  الله  عبد  القوز، وقام 
العمال  لشــؤون  الدائمة  اللجنة  عام 
دبي  مجلس  عن  وممثل  دبي  إمارة  يف 
الريايض بتوزيــع الجوائز وامليداليات 
يف  األوىل  الثالثة  باملراكز  الفائزين  عىل 

جميع الفئات.

ـ »الوحدة«: اأبوظبيـ 
للقدرة  العاملية  تنطلق صبــاح "األربعاء" بقرية بوذيــب 
الدويل  بالختم، فعاليات مهرجان سلطان بن زايد آل نهيان 
للقدرة، والذي يستمر حتى األحد املقبل 29 يناير، ويتضمن 

4 سباقات، بتنظيم اتحاد اإلمارات للفروسية والسباق.
الخاصة  لإلسطبالت  بســباق  املهرجان  فعاليات  وتستهل 
واالشــراك الفردي ملســافة 100 كلم، ويقــام يف اليوم 
الثاني سباق السيدات ملســافة 100 كلم، بمشاركة نخبة 
فارســات اإلمارات يف الدولة، إىل جانب فارســات أخريات 
الثالث انطالق  اليوم  يمثلن اإلسطبالت املختلفة. ويشــهد 
سباق كأس الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدويل للقدرة، 
ملســافة 161.9 كيلو مراً، واملصنف دولياً بنجمتني الذي 
يقام عىل مدى يومني، وتبلغ مســافة اليوم األول 80.30 
كلم، فيما تبلغ مسافة اليوم الثاني 81.67 كلم، ويقام يف 
اليوم األخري أيضاً ســباق الشباب والناشئني الدويل ملسافة 
100 كلم »نجمة واحدة«.  وتبلغ مسافة سباق اإلسطبالت 
الخاصة 100 كلم، تم تقسيمها إىل 4 مراحل، تبلغ مسافة 
املرحلة األول التي رسمت باألعالم الربتقالية، 30.30 كلم، 
والثانية باألعــالم الزرقاء 30.80 كلم، ثم الثالثة باألعالم 
البيضاء باللون األبيض وتبلغ مسافتها 20.17 كلم، فيما 
تبلغ املرحلة األخرية التي ترسم باألعالم الخرضاء األخرض 
اجبارية تراوح  املراحل فرات راحة  20.07 كلم، وتتخلل 
بــني 40 و60 دقيقة. ومن أبرز وأهم رشوط الســباق أن 
يكون الحد األدنى لعمر الخيل املشارك 6 سنوات وما فوق، 
وأن ال يقــل وزن الفارس عن 60 كجم مع الرسج، وأن ال 
يزيد نبض الخيل عقب نهاية كل مرحلة من املراحل األربع 

عن 64 نبضة يف الدقيقة الواحدة.
البيطري  الفحص  بوذيب، إجراء عمليات  قرية  وشــهدت 
يتطابق مع  بما  والفارســات  الفرســان  وأوزان  للخيول 
والسباق  الفروسية  اتحاد  السباق، وأكمل  ولوائح  رشوط 

ترتيبات إقامة املهرجان من خالل اللجان املختصة.
النســخة املاضية من الســباق، سيطرة فرسان  وشهدت 
إســطبالت العني عىل املركزين األول والثاني، وأحرز املركز 
األول الفــارس األورجوياني والــر هرينانديز عىل صهوة 
»اس ام ريال« بزمن وقدره 3:55:49 ساعة، تاله يف املركز 
الثاني مواطنه ورفيقه يف اإلسطبل فيرب برييز عىل صهوة 

»اتش يس شكرية« مسجالً زمناً وقدره 3:55:59 ساعة.
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الحدث يت�سمن 4 �سباقات
»الإ�سطبالت الخا�سة« يد�سن مهرجان 

�سلطان بن زايد للقدرة 

غنتوت - الوحدة:

األول  أمس  مســاء  انطلقت 
غنتــوت  نــادي  بمالعــب 
مباريات بطولة كأس سلطان 
بــن زايــد الســنوية الثالثة 
هاند   4-6 )بمستوى  للبولو 
سمو  برعاية  كاب(، واملقامة 
الشيخ فالح بن زايد آل نهيان 
لســباق  غنتوت  نادي  رئيس 
بمشــاركة 8  والبولو  الخيل 
منافساتها  وتســتمر  فرق، 
فرباير  مــن  الخامس  حتــى 
نتائج  املقبل .. والتي اسفرت 
عن  االفتتاحية  األوىل  جولتها 
فوز فريقي انكورا وابوظبي، 
انكورا  حيث اســتطاع فريق 
بولــو من الفــوز عىل فريق 
أنينغســي بارك بولو بنتيجة 
صــدارة  يف  ليقــف   10/8
هدف  بفارق  األوىل  املجموعة 
الذي  بولو  ابوظبي  فريق  من 
فريق  عىل  بدوره  الفوز  حقق 
بولــو 9/8 .. وقد  غنتــوت 

تمكــن العب فريــق غنتوت 
اوســكار من تسجيل اهداف 
كلهــا )ال 8 اهداف(  فريقه 
يف  قريبا  يتحقق  لــم  كإنجاز 
للبولو  غنتوت  نادي  بطوالت 
الهدافني، فيما  ليتصدر قائمة 
انكورا  فريــق  العب  ســجل 
ريكاردو غــاروس 6 اهداف 
مباريــات  لفريقــه .. وادار 
الحكام  االفتتاحيــة  الجولة 
بير رايت وجاسون ديكسون 

وسنتياغو .
وتســتأنف مباريات البطولة 
األربعاء بمالعب  اليوم  عرص 
اعتبارا  غنتــوت، وذلك  نادي 
و45  الثانيــة  الســاعة  من 
دقيقة، حيث يلتقي يف املباراة 
مباريــات  وضمــن  األوىل 
فريــق  الثانيــة  املجموعــة 
بهانســي بولو يف اول ظهور 
بولو، ويف  المار  فريق  مع  له 
املبــاراة الثانية وعند الرابعة 
والرابع يتقابل فريق بن دري 
بولو مع فريق ساريسا بولو.

اأبوظبي -الوحدة:

الريايض -  أبوظبي  مجلس  كشف 
اإلمارات  املنظمــة لطواف  الجهة 
والقمصان  الرسمي  املسار  عن   -
والجهات الراعية للنســخة األوىل 
للســيدات  اإلمارات  طــواف  من 
2023 الســباق العاملــي الوحيد 
األوســط،  الــرشق  منطقــة  يف 
دبي وينتهي يف  ينطلق مــن  الذي 
بمجموع  4 مراحل  أبوظبي، عرب 
الفرة من 9 –  468 كم، خــالل 

12 فرباير القادم
جاء ذلك خــالل املؤتمر الصحفي 
أبوظبي  نــادي  يف  عقــد  الــذي 
للدراجــات بجزيــرة الحديريات، 
العواني  حمــد  عــارف  بحضور 
األمــني العــام ملجلــس أبوظبي 
األمني  حارب  وســعيد  الريايض، 
الريايض،  أبوظبي  ملجلــس  العام 
القبييس نائب رئيس  ومحمد سند 
مجلــس إدارة اتحــاد اإلمــارات 
الخيــي  والنخــرية  للدراجــات، 
املديــر التنفيذي لنــادي أبوظبي 
داميكو  وفابريــزو  للدراجــات، 
الرئيــس التنفيذي للعمليات يف آر 

يس اس لتنظيم الفعاليات
طواف  من  األوىل  املرحلــة  وتقام 
اإلمارات للســيدات يوم الخميس 
دبي )ميناء راشــد  9 فربايــر يف 
– ميناء دبي( ملســافة 109كم، 
الجمعة  يوم  الثانية  املرحلة  تليها 

10 فربايــر التي تنطلق من قلعة 
املرفأ  مدينة  وصــوالً إىل  الظفرة 
املرحلة  ثــم  133 كم،  ملســافة 
يوم  تقام  التي  “الجبلية”  الثالثة 
ملسافة  املوافق 11 فرباير  السبت 
انطالقاً من ستاد هزاع  107 كم 
بن زايــد يف مدينة العني ووصوالً 
حفيــت، ويختتم  جبل  قمــة  إىل 
مراحلة  للسيدات  اإلمارات  طواف 
املوافق  االحــد  يوم  أبوظبــي  يف 
12 فربايــر انطالقاً من أكاديمية 
فاطمــة بنــت مبــارك للرياضة 

كارس  إىل  ووصــوالً  النســائية، 
أبوظبي  كورنيــش  عىل  األمواج 
من  العديد  تتخلــل  عرب 119 كم 

البارزة يف أبوظبي.  املعالم 
وأُعلــن يف املؤتمــر الصحفي عن 
رعــاة قمصان طــواف اإلمارات 
األحمــر  للســيدات، )القميــص 
بنت  فاطمة  أكاديميــة  برعايــة 
ويمثل  النسائية،  للرياضة  مبارك 
مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو 
العام  النســائي  االتحاد  رئيســة 
لألمومة  األعىل  املجلس  رئيســة 

والطفولة الرئيسة األعىل ملؤسسة 
اإلمارات”،  األرسيــة “أم  التنمية 
بايك  برعاية  األخــرض  والقميص 
أبوظبي، ويمثل نايلة البلويش أول 
إماراتية تتســلق جبــل ايفريس، 
ولقميص األبيض برعاية أبوظبي 
آل  موزة  الشــيخة  360، ويمثل 
تجاري  طريان  قائدة  مكتوم، أول 
األســود  والقميص  اإلمارات،  يف 
أبوظبي،  اكســبريينس  برعايــة 
ويمثل نورة املطرويش، أول رائدة 

فضاء عربية وإماراتي.

�سدارة انكورا بولو واأبوظبي لبطولة كاأ�س 
�سلطان بن زايد 

مجل�س اأبوظبي الريا�سي يك�سف عن م�سارات وقم�سان 
طواف الإمارات 2023

اأبوظبي-الوحدة:

للرياضات  أبوظبــي  نــادي  ينظم 
سباق  املقبل  الجمعة  البحرية، يوم 
ربدان للمحامل الرشاعية 22 قدماً، 
الراثية  الســباقات  برنامج  ضمن 
املوسم،  خالل  النادي  ينظمها  التي 
باب  فتح  االثنني  األول  أمــس  وتم 

التسجيل للمشاركة يف السباق.
الثانية  الســباق، الجولــة  ويعــد 
للمحامل فئة 22 قدماً، وتجد هذه 
الفئة اقباالً كبرياً يف املشــاركة من 
الذين يحرصون عىل  الشــباب  قبل 
التواجد يف كل السباقات التي تقام، 
كونها تمثل املحطة األوىل عىل سلم 
ينطلق  الراثية، ومنها  الســباقات 
البحارة إىل الفئات األكرب، وهي 43 

و60 قدماً.
األســبوع  األوىل  الجولة  وأقيمــت 
املــايض، وهــي ســباق مهرجان 
باللقب  تــوج  زايد، حيث  الشــيخ 

وشــهدت  »حشــيم«،  املحمــل 
مشاركة كبرية.

للرياضات  أبوظبــي  نــادي  ويويل 
البحرية، أهمية كبرية بالســباقات 
الراثيــة، والتي يتضمــن برنامج 
ويف  منها  العديــد  تنظيــم  النادي 
فئاتها،  مختلفة، ولكل  مناســبات 
وذلــك دعماً لجهــود الحفاظ عىل 
البحرية  الســباقات  ومنه  الراث، 
تفاصيل هذا  العديد من  التي تحمل 

املوروث العظيم.
من جهتــه، أكد خليفــة الرميثي، 
الراثية  الســباقات  قســم  رئيس 
البحرية،  للرياضات  أبوظبي  بنادي 
الركيزة  تمثل  الراثية  السباقات  أن 
توهــج  اســتمرار  يف  األساســية 
اآلباء  عاشه  الذي  البحري  املوروث 
واألجداد يف العقود املاضية، ونقدمه 
ليتعرفوا عىل  الوطن  اآلن لشــباب 
أمواجه  تحمله  البحر، ومــا  قيمة 

من خري.

�ســباق ربــدان للمحامل ال�ســراعية 
22 قدماً الجمعة

مباراتان ع�سر اليوم بمالعب غنتوت

رقم جديد للرامية عائ�سة اآل علي و المدام يت�سدر الترتيب  

»اإينوك« و»دل�سكو« يفوزان بلقب »الذراع الأقوى« �سمن الدورة الريا�سية العمالية

133 لعباً من 14 نادياً في المرحلة الثالثة من دوري الإمارات للقو�س وال�سهم  
دبي-الوحدة:

والســهم  للقوس  اإلمارات  اتحاد  نظم 
اإلمارات  دوري  مــن  الثالثة  املرحلــة 
املدام بمشــاركة 133 العباً  يف نــادي 
يمثلون 14 نادياً، حيث شهدت  والعبة 
أبوظبي  لناديي  البطولة أول مشــاركة 
بدبي، كما  ومرشف  والســهم  للقوس 
آل عي العبة  الرامية عائشــة  تألقــت 
جديد  رقم  بتســجيل  الوطني  منتخبنا 
مراسم  شهد  بواقع 615 نقطة، حيث 
التتويج الدكتور ســعيد مصبح الكعبي 
والسهم،  للقوس  اإلمارات  اتحاد  رئيس 
وعادل الحمادي رئيس لجنة املنتخبات، 
مبــارك الحمادي عضــو مجلس إدارة 
والســهم  للقــوس  أبوظبــي  نــادي 
والربيطاني مايكل بريت مدرب منتخبنا 

الوطني واملغربي عادل رجا املدير الفني 
لالتحاد.

العام  الرتريــب  املــدام  نــادي  تصدر 
بحصوله عــىل املركز األول برصيد 10 
للفنون  الفجرية  نادي  وجاء  ميداليات، 
القتاليــة يف املركــز الثانــي برصيد 9 
قبل  املرحلة  هذه  تعترب  ميداليات، حيث 
األخــرية من أصــل 4 محطات بدوري 
اإلمــارات، إذ ســيتم تأهيــل العنارص 
اإلمارات  كأس  نهائي  يف  ستشارك  التي 
الفئات عىل  خالل شهر مارس يف جميع 

مستوى الفردي والفرق.   
وتفصيالً فقــد حصد نادي دبي للرماة 
رجال،  املركب  القــوس  فئة  يف  الذهبية 
ونــادي املدام الفضيــة ونادي مرشف 
الربونزيــة، يف حــني فاز نــادي املدام 
القوس  فئة  والربونزيــة يف  بالذهبيــة 

الفضية،   الشــارقة  ونال  رجال  املحدب 
الشــارقة  نادي ســيدات  بينمــا ظفر 
القوس  بالذهبيــة والفضيــة يف فئــة 
املحــدب تحت 21 ســنة بنــات، ونال 
الفجرية للفنــون القتالية الربونزية، يف 
حني شــهدت هذه الفئة عىل مســتوى 
والفضية  بالذهبية  الحمرية  فوز  البنني 

والربونزية.
وتــّوج نــادي خورفــكان بامليداليتني 
الذهبية والفضية يف فئتي القوس املركب 
بنني تحت 18 و14  ســنة، ونال نادي 
نادي  هيمن  الربونزيــة، بينما  أبوظبي 
الشــارقة عىل املراكــز الثالثة األوىل يف 
فئة القوس املركب بنني تحت 12 سنة، 
القوس  يف  بالذهبية  خورفكان  فاز  كما 
املركــب بنني تحت 16 ســنة، وحصد 

نادي مليحة الفضية والربونزية.



    

قام رجل يعاني من ألم مربح بخلع أسنانه 
رؤية  يستطع  لم  ألنه  كماشــة  باستخدام 

طبيب أسنان.
الصعب  فريدي، 51 عامــا، القرار  واتخذ 
أطباء  وجود  عدم  بســبب  أســنانه  بخلع 
الوطنية يف  الصحة  لخدمة  تابعني  أســنان 

منطقته.
وعــى مدار عامني، اقتلــع املصور فريدي 
خمســة من أســنانه، وحاول مرارا تلقي 
العــالج طبيا، إال أن غالء أســعار الخدمة 

منعه من ذلك.
أزال فريدي سنه األول بنفسه بعد اإلغالق 
الذي تسبب به كورونا، حيث لم يتمكن من 

رؤية الطبيب مطلقا.
الكماشة،  باســتخدام  األول  ســنه  وخلع 
وقال: “أمســكت بها وبدأت يف سحبها، يا 

إلهي، كان مؤملا للغاية”.

ذلك  بالســحب، وبعد  استمريت  وأضاف: 
العظام، خرج  بدأت أســمع صوت تكسري 

السن وكانت الدماء يف كل مكان”.
بفعل  بفريدي  األمر  لســوء الحظ، انتهى 
نفــس األمر ألربع مــرات أخرى، وتركت 
األخرية فجــوة كبرية يف  الخلع  عمليــات 

مقدمة فمه.
وعى الرغم من أنه لم يعد يعاني من األلم، 
اليومية  األنشطة  جعلت  الخســارة  أن  إال 

مثل األكل صعبة للغاية.

املنتجة  الرشكــة  محامية  قالت 
ستستكمل  لفيلم )راســت( إنها 
الغــرب األمريكي  تصويــر فيلم 
مع استمرار أليك بالدوين يف لعب 
من  أيام  بعد  البطولة، وذلك  دور 
ادعاء أنها ســتوجه  إعالن هيئة 
اتهاما لنجــم هوليوود يف حادث 
إطالق نــار أودى بحياة املصورة 

السينمائية هالينا هتشينز.
محامية  سبادوني  ميلينا  وقالت 
برودكشنز  مويف  راســت  رشكة 
بالدوين سيستمر يف لعب دور  إن 
الجد هارالند راست بينما سيعود 
“راست”  إلخراج  ســوزا  جويل 
النار  بعد إصابته يف حادث إطالق 

الذي وقع يف أكتوبر 2021.
وقالت سبادوني إن مات هتشينز 
هالينا  الراحلــة  املصــورة  زوج 

التنفيذي. سيصبح املنتج 
وأضافت يف بيــان “الفيلم بصدد 

االستكمال”.

غذائية  منتجــات  لديها  بيــت  ربة   كل 
مجمدة تحتفظ بهــا لكل طارئ، ولكن 
ال يمكن تجميد جميع املنتجات الغذائية. 
ألن بعضهــا يتحــول بعــد تجميده إىل 

سموم.
ينصح  ال  التــي  الغذائيــة  واملنتجــات 
بتجميدها، ألنها تفقد صالحيتها ويتغري 
تفقد  ال  أنهــا  ومذاقها، مع  مظهرهــا 
الخيار، امللفوف، الكوسا،  فوائدها، مثل 
الورقية، الخس،  البطاطا، الخــروات 
الحليب والزبادي. ألن هذه املواد تحتوي 
عى نســبة عالية من املاء، ذلك بعد عند 
تذويبهــا تتحــول إىل عصيــدة، ويتغري 

طعمها.
الجدال مســتمرا بشأن تجميد  يزال  وال 
الفواكــه والثمار والخروات . بالطبع 
تحتفظ هــذه املنتجات عى الفيتامينات 
املغذية  واملــواد  املعدنيــة  والعنــارص 
منخفضة.  بنســب  ولكن  األساســية، 
ممكنة  نســبة  بأعى  تحتفظ  لكي  لذلك 
من الفيتامينــات مثال يجب أن تتعرض 
بالصدمة( يف  مفاجئ )تجميــد  لتجميد 

معدات خاصة.
بعد  ســموم  إىل  تتحــول  التي  واملــواد 

التجميد هي:
ســريغي  الخبري  1 - البيــض- يشــري 
الباتــني، إىل أن بياض البيض يتمدد عند 
القرشة،  يف  تشــققات  ويسبب  انجماده 

امليكروبات  منها  تدخــل  أن  يمكن  التي 
والبكترييا. لذلك إذا كان ال بد من تجميد 
والبياض  الصفار  خلــط  فيجب  البيض 
وضعه يف علبة خاصة مغلقة تماما. كما 

يمكن تجميدهما منفصلني.
الصلب(،  غري  الطري )الجبن  2 - الجبن 
تتغري  األجبان  النوع من  عند تجميد هذا 
تأثري  خصائصه ومذاقه وجودته وتحت 
درجــات الحــرارة املنخفضة يتشــقق 

ويصبح مرتعا لتكاثر البكترييا.
املواد  تجميد  بإعــادة  ابدا  ينصح  3 - ال 
بأنواعها، األســماك  ثانية: اللحوم  مرة 
تتكاثر  الحالــة  هذه  يف  ألنــه  بأنواعها 

الربوتني  ان  املرضية، كما  البكترييا  فيها 
املوجــود يف اللحوم يفقد فائدته يف حال 

إعادة التجميد.
املنتجــات  عــى  بالحفــاظ  وينصــح 
املجمــدة فــرات مختلفــة: الفواكه - 
12-9 شــهراً ؛ أطبــاق مطبوخة1-3- 
أشــهر؛ الخــروات- 12-3 شــهراً؛ 

املعجنات3-1- أشهر.
قبل  املنتجات  ويجب غســل وتجفيــف 
وحاويات؛  أكياس  يف  التجميد، ووضعها 
ذات  ناضجة، ووضع  تكــون  أن  ويجب 
حاويات  أو  كيســني  يف  النفاذة  الرائحة 

خاصة.

اعتزم أعضاء “نرشة علماء الذرة” الثالثاء اتخاذ قرارهم بشــأن 
تحديث “ســاعة القيامة” التي تمثل حكــم أبرز خرباء العلم 

البرشي، عى  الوجــود  تتهدد  التي  املخاطــر  حول  واألمن 
خلفية الحرب يف أوكرانيا وأزمات أخرى.

واعلنت “نرشة علماء الذّرة” عند الساعة العارشة صباحا 
)15,00 ت غ( وسيتم تحديث وقت الساعة الرمزية.

وتصــف املنظمة الســاعة بأنها “اســتعارة” عن مدى 
الذاتي، وتقول إن عملية إعادة  التدمري  قرب البرشية من 
الضبط السنوية يجب أن ُينظر إليها عى أنه “دعوة للعمل 

إلعادة العقارب اىل الوراء”.
ويتم اتخاذ قــرار إعادة ضبط عقارب الســاعة كل عام من 

قبل مجلــس العلوم واألمن يف النرشة ومجلس الرعــاة الذي يضم 11 من 
حاميل جائزة نوبل.  وبالنسبة لعام 2023، قالت النرشة إنها ستأخذ يف 
االعتبار الحرب الروسية األوكرانية والتهديدات البيولوجية وانتشار 
األســلحة النووية واســتمرار أزمة املناخ وحمالت التضليل التي 

ترعاها الدول والتقنيات التخريبية.
وتم تحريك عقارب الساعة 100 ثانية قبل منتصف الليل يف يناير 
الليل يف تاريخ الســاعة،  2021، وهي أقرب نقطة من منتصف 

وظلت عى هذا التوقيت العام املايض.
املايض “تظل  العام  الســاعة  بيان خالل تحديث  النرشة يف  وقالت 
الســاعة يف أقرب نقطة عى اإلطالق ليوم القيامة ونهاية الحضارة 

ألن العالم ال يزال عالقا يف لحظة خطرية للغاية”.

يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة  أسسها را�ضــد بن عوي�ضة سنة ١٩٧٣م 

 تطبيق “واتســاب” أصبح ال غنى عنه يف حياتنا اليومية. فهو 
أحد تطبيقات املراســلة األكثر شيوعاً حول العالم، مع أكثر من 
ملياري مســتخدم. وتعكف رشكة “ميتا” املالكة لـ”فيسبوك” 
باســتمرار عى إدخال تحديثات عى التطبيــق التي تتيح مزايا 

جذابة للمستخدمني لجعل تجربة املستخدم أكثر متعة.
وبحسب ما أوردته صحيفة “ذا صن” The Sun الربيطانية، 
املخفيــة يف “واتســاب” يمكنها جعل  امليزات  هناك عدد مــن 

استخدام التطبيق أكثر سهولة، ومنها:
-1”وضع التخفي الفائق”

هناك عــدد من الحيل الصغرية التي يمكن اســتخدامها لتجنب 
رأيت رسالته. وإحدى  قد  أنك  الرســالة بمعرفة  السماح ملرسل 
الرسالة عندما  الضغط باستمرار عى  البسيطة هي  الطرق  هذه 

تنبثق يف شاشة “آيفون” املقفلة. 

كشف مسح أشــعة جديد عن تفاصيل صبي مراهق تم تحنيطه قبل 
حوايل 2300 عام.

وخلص فريق من العلماء بقيادة ســحر ســليم، أستاذة قسم األشعة 
بكليــة الطب يف جامعــة القاهرة، إىل أن الصبــي وأرسته من األثرياء 
وذوي مكانــة اجتماعية عالية ألن جســده كان مزيناً بـ 49 تميمة 

ثمينة.
أطلق الفريق عى املومياء لقب “الصبي الذهبي”، وتم اكتشــافه ألول 

مرة يف عام 1916 بمقربة يف جنوب مرص.
وتضمنت التمائم املوجودة عى الجســد أجساما ذهبية عى شكل قلب 

عالق أسفل حلقه ولسانا ذهبيا داخل فمه.
واستخدمت ســليم وفريقها األشــعة املقطعية للسماح لهم بفحص 

املومياوات من الداخل دون فك غالفها.

 هاتف: 065541133

فاكس: 065541166
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»مومياء الفتى الذهبي«.. إماطة اللثام عن اكتشاف 
فرعوني ُمذهل

مجموعة مزايا خفية ال تعرفها عن »واتساب«.. 
إليك الفوائد

رغم شبح القتل الذي يالحقه.. بالدوين يستكمل 
تصوير فيلم »راست«

تحديث ساعة يوم القيامة على خلفية الحرب األوكرانية

 ذكرت بلومربغ نيوز أن رشكة أبل تجري محادثات 
مع نحو ســتة رشكاء إعالميني، منهم رشكة والت 
لسماعة  االفرايض  الواقع  محتوى  ديزني، لتطوير 
الواقــع املختلط الخاصة بها. وأفــاد التقرير، الذي 
صــدر مؤخراً، بأن ســماعة الــرأس التي طورتها 
شاشــتني  عى  ســتحتوي  ســوني  رشكة  مع  أبل 
الواقع االفرايض  الدقة للتعامــل مع أوجه  فائقتي 
لتمكني “وضع  الخارجية  الكامريات  ومجموعة من 
املرور” الخــاص بالواقع املعزز. وأضاف أن عمالق 
التكنولوجيا ومنتج هوتف آيفون يعمل عى تحديث 
مــواد خدمته للبث الحي والفيديو )أبل تي.يف بلس( 
لتناسب سماعة الرأس. ولم ترد ديزني وأبل وسوني 
بلومربغ  للتعليــق. وكانت  رويرز  طلبات  عى  بعد 
ذكرت هذا الشــهر أن أبل تخطط للكشــف عن أول 
ســماعة رأس للواقع املختلط هــذا العام. والواقع 
املختلط هو واحد من ثالثة أنواع من تقنيات الواقع 
امليتافريس. ويمكن  بعالــم  غالبا  املرتبطــة  املعزز 
املختلط لواضعيها  الواقع  أن تسمح ســماعة رأس 

الحقيقي إلثارة تفاعل  العالم  باســتخدام مادة من 
العالــم االفرايض. وجــاء يف التقرير أنه من املقرر 
ثالثة  بسعر  املقبل  الربيع  الســماعة  هذه  تدشــني 
آالف دوالر تقريبا. وســيكون هذا السعر مثيل ثمن 
سماعة كويســت برو التي تنتجها ميتا بالتفورمز 
العام  واملختلــط، والتي طرحتها  االفرايض  للواقع 

املايض مقابل 1500 دوالر. 

محادثات مع »أبل« و»ديزني« وآخرين لتطوير محتوى 
الواقع االفتراضي لسماعة جديدة 

املاضيني،  العقديــن  عى مــدى 
التكنولوجية  الثــورة  جعلــت 
أمراً سهالً  اإلنرنت  إىل  الوصول 

للغاية.
االتصــال  مــن  تطــوره  وأدى 
 3G ومن ،Wi-Fi الهاتفــي إىل
إمكانيــة  إىل 5G، إىل تحســني 
إن  القول  يمكن  الوصول، ولكن 
القيام بها هي  أكرب خطوة تــم 

نرش الهاتف الذكي.
واعتبــاراً من عام 2023، كان 
لــدى 6.8 مليــارات شــخص 
أنــه يوجد اآلن ما  هاتف، وبما 
يزيد قليال عــن ثمانية مليارات 
املحتمل  العالم، فمن  يف  شخص 
من  كبــرية  نســبة  تكــون  أن 
من  هي  الذكية  الهواتف  مالكي 

األطفال.
وقد ناقــش الخرباء متى يكون 

املناســب إعطــاء الطفل  مــن 
هاتفه األول - إن وجد.

اقرح كبري مفتيش هيئة الرقابة 
التعليميــة OFsted أنــه ال 
غري  الوصول  لألطفــال  ينبغي 
الهواتف  أو  اإلنرنــت  إىل  املقيد 

الذكية يف سن مبكرة.
BBC Ra- مــع محادثة   ويف 

diO 5 Live حــول الوصول 
عرب  الئــق  غــري  محتــوى  إىل 
سبيلمان:  أماندا  اإلنرنت، قالت 
“لست مرتاحة لألطفال الصغار 
لديهم وصول غري محدود  الذين 
جدا  مندهشــة  أنا  لإلنرنــت. 
عندمــا يكون لــدى األطفال يف 
سن االبتدائية هواتف ذكية، عى 
ســبيل املثال، وحتى يف املدرسة 
الثانويــة املبكــرة. من الصعب 

حقا التحكم باألمر”.

في أي عمر يجب أن تعطي طفلك هاتفه األول؟في أي عمر يجب أن تعطي طفلك هاتفه األول؟

طبيب نفسه.. رجل يخلع أسنانه باستخدام كماشة

اأ�س�س��ها البرت اأين�س��تاين 
عام 1945 

من املقرر أن يتم السماح باعتبار 
رصاصري املنــزل ويرقات الدودة 
االتحاد  القرشيــة، غذاء داخــل 
األوروبي، بموجب لوائح جديدة.

اليوم  مــن  بداية  املمكــن  ومن 
الرصاصري  الثالثــاء، اســتخدام 
املجمــدة أو املجففة أو يف صورة 
الدودة  يرقــات  أما  مســحوق، 
القرشية، فسيسمح باستخدامها 

يف الطعام اعتباراً من  الخميس.
قواعد  أن هنــاك  بالذكر  جديــر 
مماثلة بالفعل ترسي عى الجراد 

املهاجر ويرقات الدودة الصفراء.
وتنظر املفوضية األوروبية حالياً 
يف ثمانيــة طلبــات إضافية من 
الحرشات  تنــاول  ترخيص  أجل 
كغذاء، حيث يتعني عى الرشكات 
املصنعــة التقدم بطلب للحصول 
عــى إذن لكل حــرشة ترغب يف 

طرحها يف السوق.
األطعمة  غالف  يحمل  أن  ويجب 
التــي تحتوي عــى الحرشات يف 
إىل  إشارة  األوروبي، عى  االتحاد 

ذلك، تشمل اسم نوع الحرشة.

السماح بتناول صراصير المنزل والديدان داخل االتحاد األوروبي بموجب لوائح جديدة

يف قرية شــقرف التابعة ملحافظة 
الرجال  يعمــل  املرصية  الغربيــة 
والنســاء جنبــاً إىل جنــب. تقام 
التــي تنتــج املصابيح  املصانــع 
الكهربائية املوفرة للطاقة وتصدر 
لعدد من الدول، حتى قضت القرية 
البطالة تماماً، وسيطرت عى  عى 
املصابيح  نســبة كبرية من سوق 
إلنتــاج  وتطمــح  الكهربائيــة 

الهواتف املحمولة.
حتى الثمانينيات من القرن املايض 
كانت شقرف قرية زراعية، إال أنها 
بدأت تدخــل يف مجال الصناعة يف 
التسعينيات بعد ذلك. ومنذ سنوت 
من  ينقلون  القريــة  شــباب  بدأ 
املصابيح  إنتاج  تكنولوجيا  الصني 
الكهربائيــة املوفــرة للطاقة، ثم 
إنتاجها محليــا، األمر الذي قىض 
حالل  ويعترب  تماما  البطالــة  عى 
املســتلزمات من  ألزمــات بعض 

الخارج من خالل إنتاجها محلياً.

سامح يوسف عريس، أحد شباب 
القرية املشــارك يف مجال صناعة 
املصابيح من خالل العمل يف توريد 
خامــات ومســتلزمات املصابيح 
لـ”ســكاي  الكهربائيــة، أوضح 
القرية  تطــور  عربيــة”  نيــوز 
استرياد  يف  القرية  الصناعي: بدأت 
يف  وتجميعها  املصابيــح  مكونات 
األجزاء  إنتاج  ذلــك  بعد  ثم  مرص 

البالستيكية محلياً.

اللوحة األم  تمكنــا من صناعــة 
يف   MOtheR BOaRd
الحاجة  دون  الكهربائية  األجهزة 
الصــني، فبدأنا  من  الســتريادها 
اللوحة  هــذه  مكونات  نســتورد 
بها،  الخاصة  الكهربائية  والدائرة 
ثــم وضع املكونــات اإللكرونية 
يف  تساعد  ماكينات  وجلب  عليها، 
عمليــة تجميع هذه املصابيح من 

أجل صناعتها يف مرص.

شقرف قرية مصرية قضت على البطالة تمامًا
باإنتاج وت�ضدير الم�ضابيح الكهربائية
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