
بغد�د-) د ب �أ (:

العراق   أعلن رئيس جهاز مكافحــة اإلرهاب في  
الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي، يوم األحد، 
قتل 22 إرهابيــا بعملية نوعية في األنبار /118 
القتلى  بين  أن من  بغداد/، مبينــا  كيلومترا غربي 

قيادات بارزة في داعش.
الساعدي  عن  )واع(  العراقية  األنباء  وكالة  ونقلت 
، إن »القائد العام  قوله ، خــال مؤتمر صحفــي 
للقوات المســلحة وجه بعملية نوعية في منطقة 
مشيرا  األنبار«،  في  الرطبة  شــمال  القائم  جنوب 
إلى أنــه »بعد رصد المعلومات المســتحصلة من 
قبل المخابرات تم التخطيط للعملية«. وأشــار إلى 
أن »العملية تمت على مرحلتين، األولى إنزال جوي 
في منطقة قريبــة من تواجد االرهابيين، والثانية 
تحرك القطعات بشــكل ســري«، مبينــا أن »نقل 
اإلنزال  استمر لست ساعات، وقطاعات  القطاعات 
كانت مدربة وعلى مستوى عال«. وأضاف  الجوي 
اإلرهابيون معقدة  فيها  يتواجد  التي  »المنطقة  أن 
ويصعب الوصــول إليها، فضا عن أن أغلبهم كان 
بدء  »عند  أنــه  إلى  ناســفة«، الفتا  أحزمة  يرتدي 
انفسهم، وتم قتل  االشتباك فجر بعض اإلرهابيين 

22 ارهابياً من بينهم قيادات معروفة.

يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة أسسها ر��ضــد بن عوي�ضة  سنة ١٩٧٣م

كارل�ضروه-)د ب �أ(:

الذي احتجز  أملانيا بأن الشخص   أفاد تقرير إعامي يف 
الجمعة  رهائن داخل صيدلية بمدينــة كارلرسوه يوم 

7 مايني يورو. طلب 
جــاء ذلك وفقا ملــا رصح به مالــك الصيدلية باتريك 
كفيــك ملحطة »آر تي إل«، غــر أن الرشطة لم تصدر 
ترصيحات بعد بشــأن مطالب محتجــز الرهائن، كما 
أوردته  التعليق عىل ما  الرشطة  باســم  رفض متحدث 

املحطة يف تقريرها.
وحســب املقابلة، أوضح كفيك أنه هو نفسه كان من 
بني الرهائن، وقال إنه يســأل نفسه ملاذا تخر املشتبه 
» كما  لتنفيذ جريمته  بالتحديد صيدلية  به/20 عاما/ 
لــو أننا نمتلك مثل هذا القدر الكبر من املال«، ووصف 

املشتبه به بأنه »مخبول«.
وذكر كفيك أن صيدليته كانت تعرضت للسطو يف نهاية 
نرشت  الرشطة  إن  وقــال  املايض  الثاني/يناير  كانون 
آنذاك االســم الدقيق للصيدلية لتسهيل عملية ماحقة 

أثار غضبه. الجاني مشرا إىل أن هذا األمر 

طهر�ن-)د ب �أ(:

 قــال وزيــر الخارجيــة اإليراني حســين أمير 
عبداللهيان يوم األحــد، إن باده توصلت التفاق 

مع الواليات المتحدة بشأن تبادل سجناء.
الحكومية  اإليرانية  الطلبــة  أنباء  لوكالة  ووفقا 
يتعلق  »فيما  إنه  األحد  يوم  الوزير  قال  »إســنا«، 
مع  التفاق  توصلنــا  الســجناء،  تبادل  بعمليــة 

الواليات المتحدة في األيام القليلة الماضية«.
وقال إنه »إذا سارت األمور على ما يرام، ستجرى 
والبلدان  المقبلة.  القليلة  األيام  التبادل في  عملية 
خصمان منذ عقود. ولم يرد في البداية تعليق من 

جانب الحكومة األمريكية.
وتقوم إيران مرارا وتكرارا بســجن أجانب بتهم 
التجســس أو ارتــكاب انتهاكات أخــرى تتعلق 
باألمــن القومــي. وينتقد ناشــطون في مجال 
تتم  التي غالبا ما  المحاكمات،  اإلنســان،  حقوق 

خلف أبواب مغلقة، 

محتجز �لرهائن في �ضيدلية باألمانيا 
طلب 7 ماليين يورو

�إير�ن تتو�ضل التفاق مع �أمريكا 
لتبادل �ل�ضجناء

رئي�ــس �لدولة ونائبه يهنئان رئي�ــس موري�ضيو�س 
بذكرى �ال�ضتقالل  

أبوظبي-وام:
 بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
»حفظه الله« برقية تهنئة إلى فخامة بريثفيراجيســينج روبون 

رئيس جمهورية موريشيوس، بمناسبة ذكرى استقال باده.
كما بعث صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« برقية 

تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس بريثفيراجيسينج روبون.
وبعث صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية 
برافيند كومار جوجناوث رئيس وزراء  إلى معالي  تهنئة مماثلة 

جمهورية موريشيوس.
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�لتغير %�ل�ضــابق�لحالي �لتغير%  �ل�ضــابق�لحالي
 0.32   0.70  09,827.79 09,860.183,385.513,409.52

�ل�سماح لمحققين �أوروبيين بح�سور جل�سة 
��ستماع حاكم م�سرف لبنان 

»»طالع ص 3««

�إ�ضالم �آباد-)د ب �أ(:

 أعلن تنظيم داعش اإلرهابي مســؤوليته عن تفجر 
توزيع جوائز صحفية يف والية  الســبت يف حفل  يوم 

بلخ بشمال أفغانستان.
التنظيم  الناطقة بلســان  وقالت وكالة أعماق لألنباء 
يــوم األحد إن التفجر نجم عن حقيبة مفخخة داخل 

مركز ثقايف شيعي.
وقتل ما ال يقل عن ثاثة أشخاص وجرح 30 آخرون، 
الذي وقع يف مركز  التفجر  16 صحفيا، يف  من بينهم 

تابيان الشيعي يف مدينة مزار الرشيف.
وأدانــت بعثة األمــم املتحدة يف أفغانســتان الهجوم 
إنهم  قالت  الذين  األفغان  الصحفيني  حماية  إىل  ودعت 

يظهرون شجاعة هائلة.
آب/أغســطس  الســلطة يف  إىل  وبعد عــودة طالبان 
2021، كثــف تنظيم داعش هجماته يف أفغانســتان 
وأعضاء  الدينية  األقليات  أســايس  بشكل  مستهدفا   ،

الدبلوماسية األجنبية. طالبان وكذلك املراكز 

»د�ع�س« يتبنى �لهجوم على �ل�ضحفيين 
باأفغان�ضتان

بيروت-)رويترز(:

 قال مصدران يوم األحد إنه ســيتم 
بحضور  أوروبيني  ملحققني  السماح 
جلسة استجواب قاض لبناني لحاكم 
مرصف لبنان رياض سامة وذلك يف 

الوقت الــذي يحقق فيه لبنان وعدة 
دول أجنبية بشأن ما إذا كان سامة 

قد اختلس أمواال عامة.
 72( ســامة  مع  التحقيق  ويجري 
عاماً( وشقيقه يف لبنان وخمس دول 

أوروبية عىل األقل.

�لعر�ق: مقتــل 22 �إرهابياً بعملية 
نوعية في �الأنبار
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»طرق دبي« تر�شي عقدًا في المرحلة الرابعة من م�شروع »طرق دبي« تر�شي عقدًا في المرحلة الرابعة من م�شروع 
تطويرتطوير محور ال�شندغة   محور ال�شندغة  

زفاف �لأميرة �إيمان بنت �لعاهل �لأردني

عمان-�لوحدة:
 

أُقيم مساء األحد حفل زفاف األمرة 
السيد  إىل  الثاني   عبدالله  بنت  إيمان 
جميل ألكســاندر ترميوتس،  وذلك 

يف قرص "بيــت األردن" وهو مكان 
إقامة العاهل األردني.

وضم حفل الزفــاف عدداً من أفراد 
العائلــة املالكة، وأفراد عائلة الزوج 
جميــل ألكســاندر ترميوتــس، إىل 

جانب عــدد من املقربني واألصدقاء 
للعائلة املالكة.

وَعقد ِقران األمرة إيمان عىل جميل 
الهاشمية،  الحرضة  إمام  ألكساندر 

أحمد الخايلة.

دبي-و�م:

لتوجيهات صاحب الســمو الشــيخ   تنفيذاً 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
»رعاه  دبي  حاكــم  الوزراء  مجلــس  رئيس 
تطوير  مشــروع  مراحل  باســتكمال  الله«، 

المستمرة  التنمية  لمواكبة  الشندغة،  محور 
طول  على  الواقعة  المنطقة  تشــهدها  التي 
النمــو  احتياجــات  واســتيعاب  المحــور، 
العمراني والســكاني، ومتابعة سمو الشيخ 
ولي  آل مكتوم  راشــد  بن  بن محمد  حمدان 
أرســت  التنفيذي،  المجلس  رئيس  دبي  عهد 

هيئــة الطــرق والمواصــات أول عقد في 
المرحلة الرابعة من مشــروع تطوير محور 
العقد على  الشندغة، ويمتد نطاق أعمال هذا 
شارع الشيخ راشــد من تقاطعه مع شارع 
الصقر  تقاطع  إلى  زايد،  بن  خليفة  الشــيخ 

على شارع الميناء،

»تتمة ص 88««»تتمة ص 88««

�لكويت-) د ب �أ (:

المركزي  الكويت  بنــك  محافظ  أكد   
باسل الهارون يوم األحد، أن انكشاف 
)ســيلكون  بنك  على  الكويتية  البنوك 
الســلطات  إغاق  إثــر  على  فالــي( 

االمريكية للبنك »ضئيل جدا للغاية«.
وأشــار الهارون إلى استقرار ومتانة 
في  المصرفي  الجهاز  وحدات  أوضاع 
مصدات  مــن  البنوك  ماتمتلكه  ظــل 

مالية كبيرة.
)كونا(  الكويتية  األنباء  وكالة  ونقلت 
في  إنه  القول  الهارون  عن  األحد  يوم 

المتداولــة عن إغاق  ضــوء األخبار 
الواليات  فــي  التنظيمية  الســلطات 
)ســيلكون  بنك  األمريكية  المتحــدة 
فالي( يؤكــد )المركزي(، ومن خال 
الكويتية،  البنوك  المباشر مع  تواصله 
أن انكشــاف البنوك الكويتيةعلى بنك 

سيلكون فالي »ضئيل جدا للغاية«.
)المركــزي(  أن  المحافــظ  وبيــن 
لديــه منظومــة رقابيــة متكاملــة 
تســتهدف تحصين القطاع المصرفي 

والمحافظة على االستقرار المالي ..

�ل�ضارقة-�لوحدة:

من  مجموعة  الشارقة  شرطة  ضبطت 
اآلسيوية،  الجنســية  من  األشــخاص 
مخلة  أفعــال  إلى  بالترويــج  قامــوا 
انتشر  فيديو  مقطع  خال  من  باآلداب، 

عبر مواقع التواصل االجتماعي.
جاهزية  الشــارقة  شــرطة  وتؤكــد   
عناصرهــا في التصــدي والحد من أي 
سلوكيات أو ممارسات سلبية دخيلة على 
المجتمع، مشــيرة إلى أن جودة الحياة 
األمنية لمجتمع اإلمارات هي إحدى أهم 

أولوياتها، مشــيدة بدور أفراد المجتمع 
اســتدامة  تحقيق  في  الفاعل  اإليجابي 
التعاون مع  المجتمعي، من خال  األمن 
عن  الفوري  واإلباغ  الشــرطة  أجهزة 
قنواتها  يتم رصده، من خال  أي سلوك 
المتاحة  »حارس«  وخدمة  اإللكترونية، 
العامة  للقيادة  اإللكتروني  الموقع  عبر 
للعلم  عالمية  وجهة  الشارقة.،  لشرطة 
والثقافــة، لتكون أكبــر وجهة علمية 
وتاريخيــة لعلــوم القــرآن وتاريخه، 

والعلوم اإلنسانية كافة؛

�لالذقية-و�م:

 بتوجيهات ســمو الشــيخ حمدان 
بن زايــد آل نهيان ممثل الحاكم في 
منطقــة الظفرة رئيس هيئة الهال 
إلى  اإلماراتــي.. وصلــت  األحمــر 
مينــاء الاذقية يوم األحد ســفينة 
مســاعدات إماراتية تحمل ألف طن 
ســيرتها  غذائي«  طــرد   37500«
عملية  ضمن  األحمــر  الهال  هيئة 
إطار  في  وذلك   »2 الشهم  »الفارس 
التعافي  الهيئة لتعزيز مرحلة  جهود 

لصالح الشعب السوري الشقيق.
المشــتركة  العمليات  قيادة  وأعلنت 
بــوزارة الدفــاع أن هذه الشــحنة 
اإلماراتية،  للمساعدات  امتدادا  تأتي 
الجوي  الجسر  خال  من  المستمرة 
الشــهر  الزلزال  المتواصل منذ وقع 
الماضي، وتعد الســفينة أكبر كمية 
مساعدات تصل دفعة واحدة وسيتم 
المتضررة  المناطــق  على  توزيعها 
الهال  مع  بالتنســيق  الزلــزال  من 

األحمر السوري.

و�سول �سفينة م�ساعد�ت �إمار�تية 
لميناء �لالذقية  

»تتمة ص 88««

�نك�ساف »�سئيل جدً� للغاية« للبنوك �لكويتية 
على بنك »�سيلكون فالي«

�سرطة �ل�سارقة ت�سبط �آ�سيويين روجو� 
لأفعال »مخلة بالآد�ب«  

�لجز�ئر و�أوغند� توقعــان �تفاقيتين 
و5 مذكر�ت تفاهم

أ(: الجزائر-)د ب 
أشــرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم األحد، رفقة 
على  التوقيع  مراسم  على  موسيفيني،  يوري  األوغندي  نظيره 

اتفاقتين وخمس مذكرات تفاهم في عدة قطاعات.
وتشــمل االتفاقيتان ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها 
بمقر الرئاسة الجزائرية، مجاالت الطاقة،والسياحة، والتجارة، 
والفاحة، والصحة الحيوانية، والتعليم العالي والبحث العلمي. 
وقبــل ذلك، كان تبــون قد أجرى مع موســيفيني، محادثات 

البلدين. توسعت بعدها الى أعضاء وفدي 
كان الرئيس األوغندي قد حل يوم الســبت بالجزائر في زيارة 
دولة تدوم إلى غاية الثاثاء القادم، بدعوة من نظيره الجزائري.

الإمارات ت�شحب ملف طلب ا�شت�شافة اجتماعات الإمارات ت�شحب ملف طلب ا�شت�شافة اجتماعات 
�شندوق النقد الدولي دعمًا لقطر�شندوق النقد الدولي دعمًا لقطر

�أبوظبي-و�م:

آل  زايد  بن  الشــيخ محمد  السمو  أجرى صاحب 
نهيــان رئيس الدولة “حفظه اللــه” يوم األحد 
اتصاالً هاتفياً مع أخيه ..صاحب الســمو الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة. 

وبحث ســموه وسمو أمير قطر خال االتصال.. 

العاقــات األخوية ومســارات تعزيــز التعاون 
المجاالت  آفاقه في مختلف  المشترك وتوســيع 
وتحقق  للبلدين  المتبادلــة  المصالح  تخدم  التي 
التنمية  إلــى  الشــقيقين  تطلعــات شــعبيهما 

واالزدهار.

رئي�س �لدولة يجري �ت�ضاالً هاتفياً مع �الأمير تميم بن حمد  

»تتمة ص 88««

»تتمة ص 88««

»تتمة ص 88««



:ΩGh-ábQÉ°ûdG

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

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

 á«Hô©dG áÄ«¡∏d ≈∏YC’G ¢ù«FôdG ¬àØ°üH ábQÉ°ûdG

 ™°SƒŸG AÉæeC’G ¢ù∏› π«µ°ûàH kGQGôb , ìöùª∏d

. ìöùª∏d á«Hô©dG áÄ«¡∏d

 19 øe AÉæeC’G ¢ù∏› ¿ƒµàj QGô≤dG Ö°ùëHh

 QƒàcódG  :…óéHC’G  π°ù∏°ùàdG  ≥ah  ºgh  kGƒ°†Y

 Ωƒ∏Z  Ö«ÑM  QƒàcódG  ,  ¥Gô©dG-  …OƒL  QÉÑL

 PÉà°SC’G , ô£b - ó«°TQ ø°ùM QƒàcódG ,äGQÉeE’G-

 óªMCG »∏Y ≥«aQ PÉà°SC’G , öüe - ∫ÓL ódÉN

 , ájOƒ©°ùdG - ¿É©ª÷G »eÉ°S QƒàcódG ,¿ÉæÑd -

 ó«©°S QƒàcódG , ¿GOƒ°ùdG - ∞°Sƒj ó©°S QƒàcódG

 ¬«dƒ°S ìÉàØdG óÑY PÉà°SC’G ,¿Éª oY - »HÉ«°ùdG

 ,ÉjQƒ°S  -  º«∏°S  êÉéY  QƒàcódG,É«fÉàjQƒe-

 PÉà°SC’G , Üô¨ŸG - â«fƒH øjódG õY QƒàcódG

 øªMôdG óÑY »ëàa PÉà°SC’G ,É«Ñ«d - ì qÓØdG »∏Y

 ¢ùfƒJ  -  §HGôŸG  õ©e  QƒàcódG  ,Ú£°ù∏a  -

 QƒàcódG , âjƒµdG - Qƒ°üæŸG óªfi PÉà°SC’G ,

 »HGòŸG πjÉg PÉà°SC’G,ôFGõ÷G - ¢SGôc ƒH óªfi

.¿OQC’G - …QGÈdG ´Gõg PÉà°SC’G , øª«dG -

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 
2 øWƒdG QÉÑNCG

15294 Oó`©dG  ̀2023  ¢SQÉe 13 ÚæK’G

z»ÑXƒHCG áeƒµM äGOÉ«b äGAÉ≤d{ øe kÉÑfÉL ó¡°ûj ójGR øH óªëe øH ódÉN

 OÉëJ’G äÉYÉªàLG ¢ûeÉg ≈∏Y »æjôëÑdG iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ »≤à∏j ¢TÉÑZ ô≤°U

»dhódG »fÉªdôÑdG

øjôëÑdÉH »dhódG »fÉªdôÑdG OÉëJ’G äÉYÉªàLG ¢ûeÉg ≈∏Y áeÉ≤ªdG z28 Üƒc{ á°üæe ó≤Øàj ¢TÉÑZ ô≤°U

  ô°ûY »fÉãdG É¡YÉªàLG ó≤©J ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á«æWƒdG áæé∏dG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 óªfi  øH  ódÉN  ï«°ûdG  ƒª°S  ó¡°T

 ¢ù∏éŸG  ƒ°†Y  ,¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH

 Öàµe ¢ù«FQ »ÑXƒHCG IQÉeE’ …ò«ØæàdG

 äGAÉ≤d{ øe kÉÑfÉL ,…ò«ØæàdG »ÑXƒHCG

.z»ÑXƒHCG áeƒµM äGOÉ«b

 áeƒµM É¡àª q¶f »àdG ,á«dÉ©ØdG ±ó¡Jh

 ±QÉ©ŸG  ∫OÉÑJ  õjõ©J  ¤EG  ,»ÑXƒHCG

 ºYOh  óMGƒdG  ≥jôØdG  ìhQ  ï«°SôJh

 ‘ á«eƒµ◊G äGOÉ«≤dG ÚH ¿hÉ©àdG

 Aƒ°†dG  §«∏°ùJ  øY  kÓ°†a  ,IQÉeE’G

 §£ÿGh  èeGÈdGh  äÉjƒdhC’G  ≈∏Y

.á«eƒµ◊G á«é«JGÎ°S’G

 ,á«dÉ©ØdG  √òg  ∫ÓN ,√qƒª°S  ≈≤àdGh

 äGOÉ«≤dG øe áÑîfh ÚdhDƒ°ùŸG QÉÑc

 ‘  á«eƒµ◊G  ôFGhódG  ∞∏àfl  øe

 √qƒª°S  ™∏ qWG  Éªc  .»ÑXƒHCG  IQÉeEG

 äÉ°ù∏÷Gh  äÉ«dÉ©Ø∏d  ¢üî∏e ≈∏Y

 ÌcCG  ácQÉ°ûe äó¡°T »àdG  á«°TÉ≤ædG

 ´É£≤dG ‘ kÉeÉYkGôjóeh kÓ«ch 50 øe

 √qƒª°S  ógÉ°Th  ,»ÑXƒHCÉH  »eƒµ◊G

 äÉjƒdhC’G øY kÉ«ë«°VƒJ kÉ°VôY kÉ°†jCG

 ∫ƒ∏◊Gh »ÑXƒHCG IQÉeE’ á«é«JGÎ°S’G

 äÉjóëàdG ∞∏àfl á¡LGƒŸ IôµàÑŸG

.»eƒµ◊G πª©dG ¬LGƒJ »àdG

 áeƒµM  äGOÉ«b  äGAÉ≤d{  ôaƒJh

 ∫OÉÑJ  õ«Øëàd  á°üæe  z»ÑXƒHCG

 Aƒ°†dG  §«∏°ùJh  ,äGÈÿGh  ±QÉ©ŸG

 äÉ«é«JGÎ°S’Gh  äÉjƒdhC’G  ≈∏Y

 AÉ≤JQ’G  ‘  º¡°ù oj  ÉÃ  ,á«eƒµ◊G

 õjõ©Jh  ,»eƒµ◊G  AGOC’G  äÉjƒà°ùÃ

 πYÉØdG  »ÑXƒHCG  áeƒµM äGOÉ«b  QhO

 É¡JÉaó¡à°ùeh IQÉeE’G ájDhQ ≥«≤– ‘

 á«dÉ©ØdG  Ωqó≤ oJ  Éªc  .á«é«JGÎ°S’G

 á«∏YÉØJ ÜQÉŒ »ÑXƒHCG áeƒµM IOÉ≤d

 º¡JGÈN  π≤°üd  IôµàÑe  á£°ûfCGh

 ,º¡æ«H  ¿hÉ©àdGh  π°UGƒàdG  õjõ©Jh

 ™«é°ûJh  ,≥jôØdG  ìhQ  ï«°SôJh

 §«∏°ùJh  ,»é«JGÎ°S’G  ÒµØàdG

 §£ÿGh  äÉjƒdhC’G  ≈∏Y  Aƒ°†dG

.á«∏Ñ≤à°ùŸGá«eƒµ◊G

 ,ÜÉàµdG º«“ óªMCG ‹É©e AÉ≤∏dG ö†M

 IOÉ©°Sh,»eƒµ◊G OÉæ°SE’G IôFGO ¢ù«FQ

 ΩÉY ôjóe ,»Ñ≤ædG óªMCG öSÉj QƒàcódG

 øe OóYh,á«eƒµ◊G »ÑXƒHCG á«ÁOÉcCG

 á«eƒµ◊G äGOÉ«≤dGh ÚdhDƒ°ùŸG QÉÑc

.»ÑXƒHCG IQÉeEG ‘

:ΩGh-áeÉæŸG

 ¢ù«FQ  ¢TÉÑZ  ô≤°U  ‹É©e  ≈≤àdG

 ‹É©e  ,…OÉ–’G  »æWƒdG  ¢ù∏éŸG

 ¢ù∏› ¢ù«FQ ídÉ°üdG ídÉ°U øH »∏Y

 á≤«≤°ûdG  øjôëÑdG  áµ∏ªÃ  iQƒ°ûdG

 äÉYÉªàLG ‘ ácQÉ°ûŸG ¢ûeÉg ≈∏Y

 OÉ–Ód  146  `dG  áeÉ©dG  á«©ª÷G

 ‘  ó≤©æJ  »àdGh  ,‹hódG  ÊÉŸÈdG

 11 øe IÎØdG ∫ÓN øjôëÑdG áµ∏‡

.…QÉ÷G ¢SQÉe 15 ¤EG

 ∫ÓN  ¢TÉÑZ  ô≤°U  ‹É©e  ÜôYCGh

 øjÒÑµdG  AÉæãdGh  ôjó≤àdG  øY  AÉ≤∏dG

 øjôëÑdG áµ∏‡ É¡àdòH »àdG Oƒ¡é∏d

 ÊÉŸôH ™ªŒ ÈcCG áaÉ°†à°SG πLCG øe

 ¬∏é°ùJ …òdG ìÉéædG q¿CG G kócDƒe ,‹hO

 äÉYÉªàL’ É¡fÉ°†àMG  ‘ øjôëÑdG

 ï q°Sôj  ‹hódG  ÊÉŸÈdG  OÉ–’G

 ,É¡«dEG  â∏°Uh  »àdG  á«dhódG  áfÉµŸG

.É¡H ≈¶– »àdG á«dhódG á≤ãdGh

 äGAÉ≤∏dG QGôªà°SG ≈∏Y ¿ÉÑfÉ÷G ≈æKCGh

 ÚH á«FÉæãdG á«fÉŸÈdG äÉYÉªàL’Gh

 ≈∏Y  ¢Uô◊Gh  ,Ú≤«≤°ûdG  øjó∏ÑdG

 ¢ù°SC’Gh  áæ«°UôdG  ÇOÉÑŸG  π«©ØJ

 ,á«fÉŸÈdG  á«°SÉeƒ∏Hó∏d  áæ«àŸG

 äÉMÉéæ∏d  É kª¡e  GkóaGQ  É¡∏©Lh

.ácÎ°ûŸG äGRÉ‚E’Gh

 ádhO s¿CG ¤EG ¢TÉÑZ ô≤°U ‹É©e QÉ°TCGh

 äGƒ£ÿGh  äGQOÉÑŸG  ºYóJ  äGQÉeE’G

 øjôëÑdG áµ∏‡ É¡eó≤J »àdG Iõ«ªàŸG

 íeÉ°ùàdG ÇOÉÑeh º«b öûf π«Ñ°S ‘

 AÉqæÑdG  QGƒ◊Gh  ,»ª∏°ùdG  ¢ûjÉ©àdGh

 Gkó«°ûe ,áaÉc ⁄É©dG Üƒ©°Th ∫hO ÚH

 IƒNC’Gh  IOƒŸGh  áÑëŸG  öUGhCÉH

 äGQÉeE’G  ™ªŒ  »àdG  áî°SGôdG

.øjôëÑdÉH

 IQƒàcódG : øe πc IOÉ©°S AÉ≤∏dG ö†M

 …ôeÉ©dG  QhôªM  øH  óªfi  IRƒe

 áî«°T  IQƒàcódGh  …óHÉ©dG  ó«©°Sh

 AÉ°†YCG  óªM  ¿ÉfóYh  »é«æ£dG

 QƒàcódG  IOÉ©°Sh  ,»æWƒdG  ¢ù∏éŸG

 ¢ù∏éª∏d ΩÉ©dG ÚeC’G »ª«©ædG ôªY

.…OÉ–’G »æWƒdG

 »æjôëÑdG ÖfÉ÷G øe AÉ≤∏dG ö†M Éªc

 ÖFÉædG π°VÉØdG ˆGóÑY OÉ¡L IQƒàcódG

 ódÉNh ,iQƒ°ûdG ¢ù∏› ¢ù«Fôd ÊÉãdG

 ¿hDƒ°ûdG áæ÷ ¢ù«FQ »£≤°ùŸG Ú°ùM

 …õeQ  ádÉgh  ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉŸG

 Ió«°ùdGh ,äÉeóÿG áæ÷ ¢ù«FQ õjÉa

 ΩÉ©dG ÚeC’G »°SÉÑ©dG óªfi áÁôc

 ‹É©e  OÉ°TCG  ¬ÑfÉL  øe  .¢ù∏éª∏d

 ¢ù∏› ¢ù«FQ ídÉ°üdG ídÉ°U øH »∏Y

 ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG äGQÉ°ùÃ iQƒ°ûdG

 øjôëÑdG áµ∏‡ ÚH ≥«KƒdG ÊÉŸÈdG

 ,IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhOh

 äÉbÓ©dG ≥ª©d É k°SÉµ©fG πµ°ûJ »àdGh

 øjó∏ÑdG  ÚH  IQòéàŸG  á«îjQÉàdG

 Qqƒ£J  øe  √ó¡°ûJ  Éeh  ,Ú≤«≤°ûdG

 ≈à°T  ‘  Oƒ¡°ûe  Ωó≤Jh  ΩGóà°ùe

 ¿hÉ©àdG  q n¿CG  ¬«dÉ©e  ócCGh  .ä’ÉéŸG

 ΩÉªàg’G nRnô rHCG  øjó∏ÑdG ÚH ÊÉŸÈdG

 öûæd  ¿Gó∏ÑdG  ¬«dƒj  …òdG  ºYódGh

 QGƒ◊Gh »ŸÉ©dG íeÉ°ùàdGh ¢ûjÉ©àdG

 ‘ ,⁄É©dG Üƒ©°Th ∫hO ∞∏àfl ÚH

 ƒª°ùdG ÖMÉ°üd áª«µ◊G IOÉ«≤dG πX

 ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG

 ∂∏ŸG ádÓ÷G ÖMÉ°U ¬«NCGh ádhódG

 áµ∏‡ ∂∏e áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM

.“ˆG Éª¡¶ØM” øjôëÑdG

 ¤EG  iQƒ°ûdG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  âØdh

 äGQÉeE’G  ádhOh  øjôëÑdG  áµ∏‡  s¿CG

 ácGöûdG ‘ É kjQÉ°†M É kLPƒ‰ ¿Éeqó≤J

 äGQOÉÑŸG  »qæÑJh  ,áàHÉãdG  ájƒNC’G

 áHhDhódG  »YÉ°ùŸÉH  ¢†¡æJ  »àdG

 ∫hO  ‘  ΩÉFƒdGh  ΩÓ°ùdG  ï«°SÎd

.áaÉc ⁄É©dG

:ΩGh-áeÉæŸG

 ¢ù«FQ  ¢TÉÑZ  ô≤°U  ‹É©e  ó≤ØJ  

 á°üæe  …OÉ–’G  »æWƒdG  ¢ù∏éŸG

 áeÉ≤ŸG  z28  Üƒc{  ±GôWC’G  ô“Dƒe

 `dG  á«©ª÷G  äÉYÉªàLG  ¢ûeÉg  ≈∏Y

 »àdG  ‹hódG  ÊÉŸÈdG  OÉ–Ód  146

 á≤«≤°ûdG  øjôëÑdG  áµ∏‡  É¡Ø«°†à°ùJ

 äÉfÉŸÈdG  Oƒahh  AÉ°SDhQ  ácQÉ°ûÃ

.⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y

 á°üæe iƒà°ùÃ √QhöS ¬«dÉ©e ióHCGh

 ¿hÉ©àdG QÉWEG ‘ áeÉ≤ŸG “28 Üƒc”
 ô“Dƒeh …OÉ–’G »æWƒdG ¢ù∏éŸG ÚH

 øe ÌcCG  ´ÓWE’  “28 Üƒc”  ±GôWC’G

 äÉfÉŸôH ÌcCG ¿ƒ∏ãÁ ÊÉŸôH 1700

 ∫É› ‘ äGQÉeE’G Oƒ¡L ≈∏Y ⁄É©dG

 ájõgÉL  iƒà°ùeh  »NÉæŸG  Ò¨àdG

 çó◊G  Gòg  áaÉ°†à°S’  ƒÑ°ùcEG  áæjóe

 »æWƒdG ¢ù∏éŸG ¿CG ¤EG GÒ°ûe ,º¡ŸG

 Aƒ°†dG  §«∏°ùJ  ≈∏Y  ÜCGO  …OÉ–’G

 ábÉ£dGh »NÉæŸG Ò¨àdG ÉjÉ°†b ≈∏Y

 äÉ«dÉ©ØdG  ∞∏àfl  ‘  IOóéàŸG

 á«ª«∏bE’G  á«fÉŸÈdG  äGOÉ–’Gh

 ÊÉŸÈdG OÉ–’G ‘ Éª«°S’ á«dhódGh

.‹hódG

 á«°†b  ¿CG  ¢TÉÑZ  ô≤°U  ‹É©e  ócCGh

 ádhO ‘ ájƒdhCG πã“ »NÉæŸG Ò¨àdG

 É££Nh äGƒ£N äòîJG »àdG ,äGQÉeE’G

 ™jQÉ°ûeh  äGQOÉÑeh  äÉ«é«JGÎ°SGh

 ábÉ£dG  ƒëf  ∫qƒëàdG  ™aód  áeÉg

 Ò¨àdG  IôgÉX  á¡LGƒeh  IOóéàŸG

 á«ŸÉY á°üæe ádhódG âJÉHh ,»NÉæŸG

.»NÉæŸG πª©∏d

 π°üj  ¿C’  ¬©∏£J  øY ¬«dÉ©e  ÜôYCGh

 ,¿hÉ©àdG  øe ∫ÉY iƒà°ùe ¤EG  ⁄É©dG

 π°†aCG  πÑ≤à°ùe  AÉæH  ≈∏Y  õ«cÎdGh

 äÉjó–  ™e  πeÉ©àdG  ÈY  ,⁄É©∏d

 ∫ƒ∏M  ¤EG  ∫ƒ°Uƒ∏d  »NÉæŸG  Ò¨àdG

 ídÉ°U ‘ ¿ƒµJh »∏ªY πµ°ûH ºgÉ°ùJ

.AÉ©ªL ájöûÑdG

 IQÉ°S  øe  ¢TÉÑZ  ô≤°U  ‹É©e  ™∏WGh

 IQGOEG  »°ù«FQ  QÉ°ûà°ùe  ƒ°T  ∫OÉY

 ¢UÉÿG  çƒ©ÑŸG  ÖàµÃ  äÉcGöûdG

 ó«ÑYh äGQÉeE’G ádhód »NÉæŸG Ò¨à∏d

 ácQÉ°ûŸG  ¢ü°üîàe  ÊÉëæ¶dG  óªMCG

 ≈∏Y “28 Üƒc ” ÖàµÃ á«°SÉeƒ∏HódG

 »NÉæŸG ∫ƒëàdG ‘ äGQÉeE’G ádhO QhO

 ‘  á«JGQÉeE’G  áHôéàdGh  »ŸÉ©dG

 øe  áÄ«ÑdG  ájÉªMh  »NÉæŸG  ΩGõàd’G

 ¿ƒHôµdG  äÉKÉ©ÑfGh  çƒ∏àdG  äÉ«YGóJ

.IQÉ°†dG

 ¿CG  á°üæŸG  ≈∏Y  ¿ƒªFÉ≤dG  ócCGh

 ±GôWC’G ô“Dƒe äGQÉeE’G ádhO áaÉ°†à°SG

 Èªaƒf 30 øe IÎØdG ∫ÓN z28 Üƒc{

 »HO ƒÑ°ùcEG áæjóe ‘ Èª°ùjO 12 ¤EG

 á«Yƒf á∏≤f ≥«≤– ‘ ºgÉ°ùj ±ƒ°S

 AÉaƒ∏d  ¬©jöùJh »NÉæŸG  πª©dG  ‘

 ≈∏Y ⁄É©dG  É¡©£b »àdG  äÉeGõàd’ÉH

 “  28 Üƒc  ”  ¿CG  ¤EG  GhQÉ°TCGh  ,¬°ùØf

 á«ª«∏bE’G  Oƒ¡÷G  ó°ûM ‘ ºgÉ°ù«°S

 ∫ƒM áë°VGh ájDhôd ∫ƒ°Uƒ∏d á«dhódGh

 á≤dÉ©dG á«NÉæŸG ÉjÉ°†≤dG º°ùM á«Ø«c

 øjöû©dGh á©HÉ°ùdG áª≤dG øe á∏ sMnô oŸGh

 ï«°ûdG  ΩöT  áæjóe  ‘  äó≤Y  »àdG

.ájöüŸG

 ¢ù«FQ  ¢TÉÑZ  ô≤°U  ‹É©e  QGR  Éªc

 óah ¬≤aGôj …OÉ–’G »æWƒdG ¢ù∏éŸG

 øjôëÑdG  ¢Vô©e  ,ÊÉŸÈdG  ¢ù∏éŸG

 õcôe  ‘  ΩÉ≤ŸG  ≥FGóë∏d  ‹hódG

 ¿Éc å«M ,¢VQÉ©ª∏d »ŸÉ©dG øjôëÑdG

 ¢ù∏éŸG  óahh  ¬«dÉ©e  ∫ÉÑ≤à°SG  ‘

 ∫BG  ≈°ù«Y âæH ΩGôe áî«°ûdG  IOÉ©°S

 ´É£≤dG  á«ªæàd  ΩÉ©dG  ÚeC’G  áØ«∏N

 Qƒ°üæeh  øjôëÑdG  áµ∏ªÃ  »YGQõdG

 iód ádhódG IQÉØ°ùH QÉ°ûà°ùŸG ó©jƒ÷G

.øjôëÑdG áµ∏‡

 ìÉæ÷  ¬JQÉjR  ∫ÓN  ¬«dÉ©e  ™∏WGh

 π°†aCG  ≈∏Y  ¢Vô©ŸG  ‘  ádhódG

 ‘ »æWƒdG iƒà°ùŸG ≈∏Y äÉ°SQÉªŸG

 äÉjó∏H  øe  ácQÉ°ûÃ  ≥FGó◊G  ∫É›

 áHôéàH Égƒæe ábQÉ°ûdGh »HOh »ÑXƒHCG

.Ωô≤dG áYGQR ‘ äGQÉeE’G

:ΩGh-»ÑXƒHCG 

 ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤◊ á«æWƒdG áæé∏dG äó≤Y 

 á°SÉFôH  ,öûY  ÊÉãdG  É¡YÉªàLG

 ¢TÉbôb óªfi øH QƒfCG QƒàcódG ‹É©e

 ƒª°ùdG ÖMÉ°üd »°SÉeƒ∏HódG QÉ°ûà°ùŸG

 ácQÉ°ûÃh ,áæé∏dG ¢ù«FQ ,ádhódG ¢ù«FQ

 ‘ á«æ©ŸG äÉ¡÷G øe áæé∏dG AÉ°†YCG

 äGóéà°ùe  ´ÉªàL’G  ¢ûbÉfh  ,ádhódG

 »æWƒdG ôjô≤àdG ¢VGô©à°S’ Ò°†ëàdG

.¿É°ùfE’G ¥ƒ≤◊ ™HGôdG

 …òdG ´ÉªàL’G ∫ÓN - ¬«dÉ©e ™∏WGh 

 ≈∏Y  ``  á°SÉFôdG  ¿GƒjO  ô≤e  ‘  ó≤Y

 ¢VGô©à°SÉH  á≤∏©àŸG  äGÒ°†ëàdG

 áfÉeCG  ¤EG  ¬ª«∏°ùJ  ”  …òdGh  ôjô≤àdG

 ôjGÈa ô¡°T ‘ ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ¢ù∏›

 äÉ«dÉ©ØdG Ò°S ≈∏Y ™∏WG Éªc ,2023

 É¡ª¶æJ »àdG πª©dG ¢TQhh á£°ûfC’Gh

 ¥ƒ≤M  ∫É›  ‘  á«æWƒdG  áæé∏dG

.¿É°ùfE’G

 á«dBG  ó©J  áæé∏dG  ¿CG  ¬«dÉ©e  ócCGh 

 ¥ƒ≤M ∞∏e á©HÉàe ‘ áª¡e á«æWh

 á«ªgCÉH  º°ùàJh  ,ádhódG  ‘  ¿É°ùfE’G

 ∫É©ØdG ¿hÉ©àdG ôWCG ï«°SôJ ‘ IÒÑc

 á«dhódGh  á«ª«∏bE’G  äÉª¶æŸG  ™e

.á°ü°üîàŸG

 ¥É«°ùdG  Gòg  ‘  ¬«dÉ©e  ócCG  Éªc 

 á«dBG  ™e  ¿hÉ©àdG  õjõ©J  á«ªgCG  ≈∏Y

 ¥ƒ≤◊  πeÉ°ûdG  …QhódG  ¢VGô©à°S’G

.¿É°ùfE’G

äGAÉ≤∏dG øe kÉÑfÉL IQƒ°†M ∫ÓN ójGR øH óªfi øH ódÉN

»æjôëÑdG iQƒ°ûdG ¢ù∏› ¢ù«FQ »≤à∏j ¢TÉÑZ ô≤°U

 z28 Üƒc{ á°üæe √ó≤ØJ ∫ÓN ¢TÉÑZ ô≤°U

ìô°ùª∏d á«Hô©dG áÄ«¡dG AÉæeCG ¢ù∏ée πµ°ûj »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S
:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 ™e kÉfÉ«MCG  ºFÉZ ¤EG  É«FõL ÉªFÉZ ÚæK’G Ωƒ«dG

 ,ádhódG øe ábôØàe ≥WÉæe ≈∏Y QÉ£eCG •ƒ≤°S á°Uôa

 ,»éjQóàdG  ¢VÉØîfÓd  IQGô◊G  äÉLQO  π«“h

 ¤EG  á£°ûfh áYöùdG ádóà©e ¤EG  áØ«ØN ìÉjôdGh

.QÉÑ¨∏d IÒãeh Öë°ùdG ™e kÉfÉ«MCG ájƒb

 á«böT á«dÉª°T - á«böT á«HƒæL :ìÉjôdG ácôM

 ‘ êƒŸG ¿ƒµjh ..¢S/ºc 45 π°üJ 25 ¤EG 15 /

 ™e kÉfÉ«MCG Üô£°†j ób É£°Sƒàe »Hô©dG è«∏ÿG

 16 :44 áYÉ°ùdG óæY ∫hC’G óŸG çóëjh ..Öë°ùdG

 óæY ∫hC’G Qõ÷Gh 04:29 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG óŸGh

.21:53 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG Qõ÷Gh 10:34 áYÉ°ùdG

 §°Sƒàe ¤EG ÉØ«ØN êƒŸG ¿ƒµj ¿ÉªY ôëH ‘h

 óæY ∫hC’G óŸG çóëjh ..kÓ«d kÉfÉ«MCG Üô£°†j ób

 00:48 áYÉ°ùdG  óæY  ÊÉãdG  óŸGh  14:01 áYÉ°ùdG

 óæY ÊÉãdG Qõ÷Gh 19:03 áYÉ°ùdG óæY ∫hC’G Qõ÷Gh

.08:07 áYÉ°ùdG

Ωƒ«dG IQGôëdG äÉLQO »a »éjQóJ ¢VÉØîfG
:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ,¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  ˆGóÑY ï«°ûdG  ƒª°S  ø∏YCG

 áæé∏dG ¢ù«FQ ‹hódG ¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG ôjRh

 Ò°†ëàdG ∫ÉªYCG ≈∏Y ±GöTEÓd É«∏©dG á«æWƒdG

 ±GôWC’G ô“Dƒe øe øjöû©dGh áæeÉãdG IQhó∏d

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

 ≥jô£dG{ äÉ«dÉ©a ¤hCG øY ,(COP28) ñÉæŸG

 ô“DƒŸG  á°SÉFQ  É¡ª¶æJ  »àdG  ,zCOP28 ¤EG

 »HO ƒÑ°ùcEG áæjóe ‘ ó≤© oà°Sh ,ÜÉÑ°ûdG ÉgOƒ≤jh

.…QÉ÷G ¢SQÉe 15 Ωƒj

 äGQÉeE’G ádhO ¿EG{ :Oó°üdG Gòg ‘ √ƒª°S ∫Ébh

 Üƒ©°ûdG  ÉgQƒfi  á«∏Ñ≤à°ùe  ájDhQ  ≈æÑàJ

 É¡àØ°üHh  .»NÉæŸG  πª©dG  ≈∏Y  õ«cÎdG  ‘

 á«bÉØJG ‘ ±GôWC’G ô“DƒŸ áØ«°†à°ùŸG ádhódG

 »NÉæŸG Ò¨àdG ¿CÉ°ûH ájQÉWE’G IóëàŸG ·C’G

 áqaÉc ≈∏Y IÒÑc OQGƒe ¢ü°üîJ É¡fEÉa COP28

 á«NÉæe  á«∏ªY  Oƒ≤Jh  ,á«eƒµ◊G  äÉjƒà°ùŸG

 áaÉc πª°ûJ Éªc ,™«ª÷G º°†J IôµàÑe áaÉØ°T

 -  äÉ©ªàéŸGh  á«°SÉ°SC’G  á«æ©ŸG  äÉ¡÷G

 ∫ƒ∏◊G êGQOEG ‘ Gƒª¡°ù«d - ÜÉÑ°ûdG kGójó–h

.zô“DƒŸG ∫ÉªYCG ∫hóL ‘ á«∏ª©dG

 ÜÉÑ°û∏d  áª¡e  á£fi  á«dÉ©ØdG  √òg  ó©Jh

 ó°ûMh  »YƒdG  IOÉjR  IÒ°ùe  ‘  ™ªàéŸGh

 å«M  ,COP28 ±GôWC’G  ô“Dƒe  ƒëf  Oƒ¡÷G

 »©°S  ™e  zCOP28  ¤EG  ≥jô£dG{  ≈°TÉªàj

 »NÉæŸG  πª©dG  ™jöùJh  õjõ©J  ¤EG  ô“DƒŸG

 ™«ªLh Ú«æ©ŸG áaÉc ¿hÉ©J ∫ÓN øe »ŸÉ©dG

 »àdG äGó¡©àdG ≥«≤– πLCG øe ™ªàéŸG äÉÄa

 ∫É«LC’G  πLCG  øe  ¬°ùØf  ≈∏Y  ⁄É©dG  É¡©£b

.á∏Ñ≤ŸG

 ¤EG  º°ù≤æJh  ,¢SQÉe  15 Ωƒj  á«dÉ©ØdG  ó≤© oJh

 ¢TQƒ∏d »MÉÑ°üdG èeÉfÈdÉH CGóÑJ ,èeGôH áKÓK

 Úµ“h º«∏©Jh ΩÉ¡dEG ¤EG ±ó¡J »àdG ,á«∏YÉØàdG

 15h  7  ÚH  ºgQÉªYCG  ìhGÎJ  øjòdG  ÜÓ£dG

 ¬©e πeÉ©àdGh ñÉæŸG Ò¨J ´ƒ°Vƒe º¡Ød kÉeÉY

 ¬Ñ≤©jh ,¢SQGóª∏d ƒÑ°ùcEG èeGôH ™e ¿hÉ©àdÉH

 ,ÜÉÑ°û∏d ¢ü°üîŸG ô¡¶dG ó©H Ée IÎa èeÉfôH

 ¢TQhh äÉ°ûbÉæŸGh á«HÉÑ°ûdG äÉ≤∏◊G ∫ÓN øe

 »àdG  ¢Vhô©dGh  ,áeGóà°S’G  äGQOÉÑeh  πª©dG

 áaÉ≤ãdG IQGRh ∂dP ‘ ÉÃ ,çó◊G AÉcöT É¡ª¶æj

 èeÉfÈdG ÉeCG ,»Hô©dG ÜÉÑ°ûdG õcôeh ÜÉÑ°ûdGh

 á«dÉ©Ø∏d  »°SÉ°SC’G  çó◊G  πµ°û«a  »FÉ°ùŸG

 COP28 `d …OÉ«≤dG ≥jôØdG ¬dÓN ¢ûbÉæ«°Sh

 äÉ©∏£J ,ÜÉÑ°ûdG øe »NÉæŸG πª©dG IOÉb ™e

 ¬Ø«°†à°ùJ …òdG πÑ≤ŸG ±GôWC’G ô“DƒŸ ≥jôØdG

.äGQÉeE’G ádhO

 á«é«JGÎ°SG QhÉfi á©HQCG ≈∏Y çó◊G õcÒ°Sh

 Éªc ,º«∏©àdGh ,ÒÑ©àdGh ,πª©dGh ,ácQÉ°ûŸG »gh

 ÜÉÑ°ûdG ácQÉ°ûe ºYód äGQOÉÑe ¥ÓWEG ó¡°û«°S

 ,ñÉæŸÉH  á°UÉÿG  IóëàŸG  ·C’G  Oƒ¡L  ‘

 ΩóîJ  »àdG  äÉÄ«¡dG  Oƒ¡Lh  Qƒ°†M  õjõ©Jh

.»ŸÉ©dG »NÉæŸG πª©dG áeƒ¶æe ‘ ÜÉÑ°ûdG

 Aƒ°†dG zCOP28 ¤EG ≥jô£dG{ á«dÉ©a §∏°ùJh

 ÇOÉÑŸGh COP28 ±GôWC’G ô“Dƒe äÉjƒdhCG ≈∏Y

 øe ´ƒæàe èeÉfôH ∫ÓN øe É¡«∏Y Ωƒ≤j »àdG

 3,000  øe  ÌcCG  ácQÉ°ûÃ  á«∏YÉØàdG  á£°ûfC’G

 áeóÿÉH Ú≤ëà∏ŸG ÜÉÑ°ûdG πª°ûj ÉÃ ,¢üî°T

 ÜÉë°UCGh ,ÜÉÑ°ûdG øe ñÉæŸG AÉ£°ûfh ,á«æWƒdG

 ö†ëj Éªc ,ºgÒZh ,ÚæWGƒŸG QÉÑch ,ºª¡dG

 ô“DƒŸ  …OÉ«≤dG  ≥jôØdG  ÖfÉL  ¤EG  á«dÉ©ØdG

 ÚdhDƒ°ùŸG  QÉÑc  øe  OóY  COP28  ±GôWC’G

 á≤jó°üdGh á≤«≤°ûdG ∫hódG AGôØ°Sh ,Ú«eƒµ◊G

.äGQÉeE’G ádhO iód

 óªMCG  ¿É£∏°S QƒàcódG  ‹É©e ∫Éb ,¬ÑfÉL øe

 áeó≤àŸG É«LƒdƒæµàdGh áYÉæ°üdG ôjRh ,ôHÉ÷G

 ÖFÉf COP28 ±GôWC’G ô“DƒŸ qÚ©ŸG ¢ù«FôdG

 ≈∏Y  ±GöTEÓd  É«∏©dG  á«æWƒdG  áæé∏dG  ¢ù«FQ

 ájDhQ  ™e  kÉ«°TÉ“{  :ô“Dƒª∏d  Ò°†ëàdG  ∫ÉªYCG

 Úµ“ ≈∏Y ¢Uôëf ,äGQÉeE’G ádhO ‘ IOÉ«≤dG

 ™«ªL ‘ á∏YÉØdG º¡àcQÉ°ûe õ«Ø–h ÜÉÑ°ûdG

 á≤K Éæ∏ch ,º¡JGQóbh º¡JÉbÉ£H kÉfÉÁEG äÉYÉ£≤dG

 »NÉæŸG πª©dG IOÉb ¿ƒfƒµ«°S Ωƒ«dG ÜÉÑ°T ¿CÉH

 kGQhO ÜÉÑ°ûdG  π«÷ ¿CG  ∂°T ’h .πÑ≤à°ùŸG ‘

 ,COP28  ±GôWC’G  ô“Dƒe  ìÉ‚  ‘  kÉjQƒfi

 ºgô¶f  äÉ¡Lh  øe  IOÉØà°S’G  ≈∏Y  ¢Uôëfh

 πª©dG õjõ©J ‘ É¡à«ªgC’ º¡JGQÉ¡eh ºgGDhQh

 ÜÉÑ°ûdG √Oƒ≤j …òdG çó◊G Gòg πãÁh .»NÉæŸG

 »YhQõŸG  π«¡°S  âæH  Éª°T  ‹É©e  øe  ºYóH

 ÜÉÑ°û∏d  ñÉæŸG  IóFGQ  ™ªàéŸG  á«ªæJ  IôjRh

 ™«ªL øe ÜÉÑ°ûdG äGƒ°UCG ´Éª°SE’ áª¡e ká°üæe

.zº¡©e πYÉØàdGh º¡cGöTEGh ⁄É©dG AÉëfCG

 ¿CÉH ÉæeGõàdG çó◊G Gòg ócDƒj{ :¬«dÉ©e ±É°VCGh

 …ƒàëjh kÓeÉ°Th kÉëLÉf kGô“Dƒe COP28 ¿ƒµj

 ÚYÉ£≤dG  ¤EG  áMƒàØe IƒYO ¬Lƒfh ,™«ª÷G

 íFGöT  ™«ªL  ¤EG  ∂dòch  ¢UÉÿGh  »eƒµ◊G

 ≈∏Y ácQÉ°ûª∏d ÜÉÑ°ûdG á°UÉN ™ªàéŸG OGôaCGh

 äGQÉeE’G ádhO äGOGó©à°SG ‘ ∫É©ah §°ûf ƒëf

.zCOP28 ‘ ⁄É©dG ∫ÉÑ≤à°S’

 óªfi  âæH  Ëôe  ‹É©e  âdÉb  ,É¡à¡L  øe

 ¿EG  ,áÄ«ÑdGh  »NÉæŸG  Ò¨àdG  IôjRh  ,…Ò¡ŸG

 ΩGõàdG äGQÉeE’G ádhO ‘ »Ä«ÑdGh »NÉæŸG πª©dG

 IOÉ«b ¿ÓYEG ™e Éª«°S ’ ,»©ªà›h »°ù°SDƒe

.áeGóà°SÓd kÉeÉY 2023 ΩÉY ádhódG

 äGQÉeE’G  ádhO  áaÉ°†à°SG  ¿CG  É¡«dÉ©e  äócCGh

 ™«ªé∏d  á°Uôa  zCOP28{  ±GôWC’G  nô“Dƒe

 πª©dGh  »Ä«ÑdG  »YƒdG  õjõ©J  ‘  ácQÉ°ûª∏d

 πLCG  øe  á«é«JGÎ°S’G  äÉcGöûdGh  »NÉæŸG

.ñÉæª∏d ¢ùjQÉH ¥ÉØJG äÉaó¡à°ùe ≥«≤–

 IôjRh ,»YhQõŸG π«¡°S âæH Éª°T ‹É©e äócCGh

 ô“Dƒe ‘ ÜÉÑ°û∏d ñÉæŸG IóFGQh ™ªàéŸG á«ªæJ

 ÜÉÑ°ûdG  äGQób  AÉæH  ¿CG  zCOP28{ ±GôWC’G

 QhódG  ¿GRõ©j  ñÉæŸG  ÉjÉ°†≤H  á«YƒàdG  ™aQh

 ,»ŸÉ©dG »NÉæŸG πª©dG ‘ …QƒëŸG »HÉÑ°ûdG

 ä’ƒëàdG  çGóME’  kGójóL  kGQÉ°ùe  ¿É«æÑjh

 Ò«¨àdG  Gƒ≤≤ë«d  ÜÉÑ°ûdG  ká«YGO  ,IOƒ°ûæŸG

 ΩÉæàZGh ∫ƒ∏◊G QÉµàHGh áfhôŸG áaÉ≤K »qæÑàH

 nQhO äGQÉeE’G ádhO çGóëà°SG ¿CG káæq«Ñe ,¢UôØdG

 ô“DƒŸ kÉeGóà°ùe kGôKCG ï q°Sôj ñÉæª∏d ÜÉÑ°ûdG óFGQ

 …OÉ«≤dG QhódG ájQGôªà°SG øª°†jh zCOP28{

 á«NÉæŸG  äÉ«dÉ©ØdGh  äGô“DƒŸG  ‘  ÜÉÑ°û∏d

 á≤jó°üdG  äÉ°SQÉªŸG  ‘h  kÓÑ≤à°ùe  á«dhódG

.áÄ«Ñ∏d

 ,»ª°TÉ¡dG º«gGôHEG âæH ËQ ‹É©e âdÉb ,∂dP ¤EG

 ¢ù«FôdG  ‹hódG  ¿hÉ©àdG  ¿hDƒ°ûd  ádhO  IôjRh

 ¿Éc{  :»HO  ƒÑ°ùcEG  áæjóe  á£∏°ùd  …ò«ØæàdG

 ‘ áeGóà°SG äGQhódG ÌcCG óMCG »HO 2020 ƒÑ°ùcEG

 ‹hO ƒÑ°ùcEG  ∫hCGh ,»ŸÉ©dG çó◊G Gòg ïjQÉJ

 Éæ©ªL ó≤d .ÜÓ£∏`d É°ü°üfl É›ÉfôH Ωó≤j

 ÉæÑMQh  IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ‘ ⁄É©dG

 π°UGƒJ ±ó¡H äÉ°ù°SDƒŸGh äÉ©ªàéŸGh OGôaC’ÉH

 Öcƒch ¿É°ùfEÓd π°†aCG πÑ≤à°ùe ™æ°üd ∫ƒ≤©dG

 ,»HO ƒÑ°ùcEG áæjóe ‘ çQE’G Gòg ôªà°ùjh .¢VQC’G

 ≈≤à∏eh á«ª«∏©àdG á¡LƒdGh áeGóà°ùŸG áæjóŸG

 ±GôWC’G ô“Dƒe ∞«°†à°ùà°S »àdG Ò«¨àdG ´Éæ°U

 …öûÑdG Ωó≤àdG IÒ°ùe ‘ ΩÉ¡°SEÓd COP28

.záeGóà°S’G ∫É› ‘ IOÉjôdG ≥«≤–h

 ÜÉÑ°ûdG ™e ¿hÉ©àdG í«àj{ :É¡«dÉ©e âaÉ°VCGh

 ™°ShCG ¥ÉaBG ƒëf »NÉæŸG πª©dG ™aO º¡cGöTEGh

 ™e ∑Î°ûŸG πª©dG ¿hO É¡«dEG ∫ƒ°UƒdG øµÁ ’

 »HO  ƒÑ°ùcEG  áæjóe  ôîØJh  ,πÑ≤à°ùŸG  ∫É«LCG

 ¢Uôa Ωó≤jh Ò«¨àdG ´Éæ°U ™ªéj ≈≤à∏e É¡fƒµH

 áæjóe  É¡fƒµHh  ,ÜÉÑ°û∏d  ácQÉ°ûŸGh  º∏©àdG

 COP28 º«¶æàd  ÉªYGOh áeGóà°S’ÉH  áeõà∏e

 OÉéjEG ≈∏Y õcôjh ™«ª÷G …ƒàëj kGô“Dƒe ¿ƒµ«d

.z⁄É©dG ¬LGƒJ »àdG äÉjóëà∏d á«≤«≤M ∫ƒ∏M

 ,»ª°SÉ≤dG  ódÉN øH ⁄É°S ï«°ûdG  ‹É©e ócCGh

 ¬JÉbÉ£H QOÉb ÜÉÑ°ûdG ¿CG ,ÜÉÑ°ûdGh áaÉ≤ãdG ôjRh

 á«Yƒf á«HÉéjEG ä’ƒ– çGóMEG ≈∏Y ¬JÉ«fÉµeEGh

 ∫ÓN  øe  »ŸÉ©dG  »NÉæŸG  πª©dG  ºNR  ‘

 ∫ƒ∏M Ëó≤J ≈∏Y ¢Uô◊Gh ,IôµàÑe QÉµaCG ¢VôY

 äGAÉØµdGh ÖgGƒŸG âfhÉ©J GPEG Éª«°S ’ ,á«∏ªY

 ¤EG kÉàa’ ,kÉ©e äÉ°ü°üîàdG ∞∏àfl øe á«HÉÑ°ûdG

 Úµ“ ≈∏Y Ió«°TôdG IOÉ«≤dG øe ÜhDhódG ¢Uô◊G

 ,¢Sƒª∏e ™bGh ¤EG º¡JÉYhöûe πjƒëàd ÜÉÑ°ûdG

 ÜQÉéàdGh  QÉµaC’G  ∫OÉÑJ  ≈∏Y  º¡©«é°ûJh

 º¡fGôbCG  ™e  π°UGƒàdÉH  áëLÉædG  äÉ°SQÉªŸGh

 áªgÉ°ùŸG ≥≤ëj ÉÃ ⁄É©dG ∫ƒM ÜÉÑ°ûdG øe

 ºgOÉ°üàbGh  º¡©ªà›  á«ªæJ  ‘  á∏YÉØdG

 ‘h ,áÄ«Ñ∏d á≤jó°U äÉYhöûe ìôWh ,»æWƒdG

 á«ŸÉY äÉjóëàd ∫ƒ∏M Ëó≤J ºYóJ âbƒdG ¢ùØf

.»NÉæŸG qÒ¨àdÉc á që∏e

 áØ«∏N  âæH  ¿GRQ  IOÉ©°S  âdÉb  ,É¡ÑfÉL  øe

 ±GôWC’G  ô“Dƒe  ‘  ñÉæŸG  IóFGQ  ,∑QÉÑŸG

 ®ÉØë∏d  ‹hódG  OÉ–’G  ¢ù«FQ  zCOP28{

 á«°†b ñÉæŸG Ò¨J ¿EG{ :(IUCN) á©«Ñ£dG ≈∏Y

 Gògh .á«∏fih á«dhO ∫ƒ∏M ¤EG êÉà– á«ŸÉY

 íFGöT ™«ªL øe á£°ûædG ácQÉ°ûŸG ¤EG ƒYój

 ™ªàéŸGh ÜÉÑ°ûdGh AÉ°ùædG ∂dP ‘ ÉÃ ™ªàéŸG

 äGAGôLEG  ≥«Ñ£àd  ,ÉgÒZh  äÉcöûdGh  ÊóŸG

 ¿EG  .¬«æcÉ°Sh  ÖcƒµdG  »ª– IôµàÑe  á«NÉæe

 ±GôWC’G  ô“DƒŸ  »°SÉ°SCG  CGóÑe  ™«ª÷G  AGƒàMG

 äÉ¡Lhh  äGƒ°UC’ÉH  ÖMôf  øëfh  ,COP28

 ácQÉ°ûŸG ¤EG ™∏£JCG »æfEGh ,¬«a áYƒæàŸG ô¶ædG

 äGQÉeE’G ÜÉÑ°T ™e π°UGƒà∏d á«dÉ©ØdG ∂∏J ‘

 ¤EG  ≥jô£dG ‘ º¡JÉjƒdhCG  øY ójõŸG áaô©eh

.zCOP28

:ΩGh-áeÉæŸG

 á°SÉFôH á«JGQÉeE’G á«fÉŸÈdG áÑ©°ûdG óah ∑QÉ°T 

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

 áYƒªéª∏d á«≤«°ùæàdG äÉYÉªàL’G ‘ …OÉ–’G

 ¢ûeÉg ≈∏Y ájƒ«°SB’Gh á«eÓ°SE’G á«°SÉ«°Sƒ«÷G

 ÊÉŸÈdG  OÉ–Ód  146  `dG  á«©ª÷G  ∫ÉªYCG

.øjôëÑdG áµ∏‡ ‘ ‹hódG

 á«eÓ°SE’G  áYƒªéŸG  ´ÉªàLG  ∫ÓN  ”

 ≈∏Y áMhô£ŸG äÉYƒ°VƒŸG πª› ¢VGô©à°SG

 ÊÉŸÈdG OÉ–Ód 146 á«©ª÷G ∫ÉªYCG ∫hóL

 ´É°VhC’Gh ÉjÉ°†≤dG ºgCG åëH ¤EG áaÉ°VEG ,‹hódG

 ∂dPh  ,á«eÓ°SE’Gh  á«Hô©dG  ÚàMÉ°ùdG  ≈∏Y

 ,áMhô£ŸG ÉjÉ°†≤dG ∫ƒM ô¶ædG äÉ¡Lh ∫OÉÑàd

.É¡fCÉ°ûH ∞bGƒŸG ≥«°ùæJh

 AÉ°†YCG  á«eÓ°SE’G  áYƒªéŸG  ´ÉªàLG  ö†M

 QƒàcódG ‹É©e …OÉ–’G »æWƒdG ¢ù∏éŸG óah

 áÑ©°ûdG  áYƒª› ¢ù«FQ  »ª«©ædG  ó°TGQ  »∏Y

 ‘  …OÉ–’G  »æWƒdG  ¢ù∏éª∏d  á«fÉŸÈdG

 :øe  πc  IOÉ©°S  h  ,  ‹hódG  ÊÉŸÈdG  OÉ–’G

 ó«ÑY ¿Ghôeh ,»é«æ£dG ó«ÑY áî«°T IQƒàcódG

 ,…Qƒ°üæŸG  ó«©°S  AGƒM IQƒàcódGh  ,  ,…Ò¡ŸG

 ,»æWƒdG ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG ,…QÉØ©dG IÒîf π«¡°Sh

 ,ΩÉ©dG ÚeC’G »ª«©ædG øªMôdGóÑY ôªY QƒàcódGh

 óYÉ°ùŸG  ΩÉ©dG  ÚeC’G  »£°ùÑdG  ó°TGQ  AGôØYh

 »bhRôŸG  óªMCG  ¥QÉWh  ,ÊÉŸÈdG  ∫É°üJÓd

 .¢ù∏éŸG á°SÉFQ ¿hDƒ°ûd óYÉ°ùŸG ΩÉ©dG ÚeC’G

 ´ÉªàL’G  ∫ÓN  ¢TÉÑZ  ô≤°U  ‹É©e  ócCGh

 ÚH ≥«°ùæàdG á«ªgCG ≈∏Y »eÓ°SE’G »≤«°ùæàdG

 ≥aGƒJ ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d á«°SÉ«°Sƒ«÷G äÉYƒªéŸG

 ô“Dƒe ‘ ∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G äGP ÉjÉ°†≤dG ¿CÉ°ûH

.‹hódG ÊÉŸÈdG OÉ–’G

 …Ò¡ŸG ¿Ghôe IOÉ©°S ∑QÉ°T  ,ôNBG  ÖfÉL øe

 ∑Éë°†dG  AGƒM  IQƒàcódGh  »é«æ£dG  áî«°Th

 ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG á«fÉŸÈdG áÑ©°ûdG óah AÉ°†YCG

 »≤«°ùæàdG  ´ÉªàL’G  ‘  …OÉ–’G  »æWƒdG

 OÉ–’G  ‘  ájƒ«°SB’G  á«fÉŸÈdG  áYƒªéª∏d

 äÉYƒ°VƒŸG  RôHCG  ¢Vô©d  ,‹hódG  ÊÉŸÈdG

 146 á«©ª÷G ΩÉeCG åëÑdGh ¢TÉ≤æ∏d áMhô£ŸG

‹hódG ÊÉŸÈdG OÉ–Ód

zCOP28 ≈dEG ≥jô£dG{ äÉ«dÉ©a ≈dhCG ø∏©j ójGR øH ˆGóÑY

 á«eÓ°SE’G á«≤«°ùæàdG äÉYÉªàL’ÉH ∑QÉ°ûj á«fÉªdôÑdG áÑ©°ûdG óah

øjôëÑdG »a »dhódG »fÉªdôÑdG OÉëJÓd ájƒ«°SB’Gh
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 øjƒ«≤dG ΩCG ¥ÉÑ°S äÉ°ùaÉæe èFÉàf

ágõædG ÜQGƒ≤H ∞jóéà∏d

 øjóYÉ≤àªdG äÉfÉ«H åjóëJ áÑ°ùf %99 :zäÉ°TÉ©ªdG{

2022 »a kÉ«bÉÑà°SG ø«≤ëà°ùªdGh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 äÉæ«eCÉàdGh  äÉ°TÉ©ª∏d  áeÉ©dG  áÄ«¡dG  âdÉb  

 øjóYÉ≤àŸG äÉfÉ«H åjó– áÑ°ùf ¿EG á«YÉªàL’G

 %99 â¨∏H 2022 ΩÉY ‘ kÉ«bÉÑà°SG Ú≤ëà°ùŸGh

 ºgOóY ≠dÉÑdGh áeóÿG •höT º¡«∏Y ≥Ñ£æJ ø‡

.kGó«Øà°ùe 29,762

 øjóYÉ≤àŸG  äÉfÉ«H  åjó–  ¿EG  áÄ«¡dG  âdÉbh

 πeGQC’G øe …óYÉ≤àdG ¢TÉ©ª∏d äÉ≤ëà°ùŸG AÉ°ùædGh

 áeóÿG Ö∏W ¿hO »bÉÑà°SG πµ°ûH äÉLhõàŸG ÒZh

 ÚæWGƒŸG ∫ƒ°üM ‘ ºgÉ°S áeóÿG õcGôe IQÉjR hCG

 ≈∏Yh ,πbCG âbh ‘h ádƒ¡°ùH áÄ«¡dG äÉeóN ≈∏Y

 èFÉàf  ‘  ∂dP  ¢ùµ©fG  õcGôŸG  πªY  iƒà°ùe

 áeóN QÉ¶àfG âbh ¢ü∏≤J å«M ,É¡JÉeóN äGöTDƒe

 áeóN QÉ¶àfG âbhh ,á≤«bO 2^21 ¤EG äGQÉ°ùØà°S’G

.á≤«bO 2^83 ¤EG ICÉaÉµŸGh ¢TÉ©ŸG ÜÉ°ùàMG

 ¿hÉ©àdÉH äÉfÉ«ÑdG åjó– áeóN ôjƒ£J ” óbh

 ‘ á«bÉÑà°S’G  äÉeóî∏d  á«°VGÎa’G  IQGOE’G  ™e

 äÉ¡÷G ÚH πeÉµàdG õjõ©àd zπ«ëà°ùe ÓdG{ IQGRh

 ,Ú∏eÉ©àŸG  OÉ©°SEGh  ™ªàéŸG  áeóÿ  á«eƒµ◊G

 áª¶fCG  ™e  §HôdG  IQOÉÑe  ∫ÓN  øeh  ¬fEG  å«M

 åjó– …CÉH áÄ«¡dG QÉ©°TEG ºàj ácÎ°ûŸG äÉ¡÷G

 Ú≤ëà°ùŸG hCG  øjóYÉ≤àŸG äÉfÉ«H ‘ πjó©J hCG

 IÉaƒdG hCG (AÉ°ùæ∏d) êGhõdG hCG πª©H ¥Éëàd’G πãe

 ¢TÉ©ŸG  ¥É≤ëà°S’  ÊƒfÉ≤dG  ôª©dG  RhÉŒ  hCG

 ¥É≤ëà°S’  ÊƒfÉ≤dG  ø°ùdG  Æƒ∏H  hCG  …óYÉ≤àdG

 øe ÉgÒZh (kGôµÑe óYÉ≤J øŸ) …óYÉ≤àdG ¢TÉ©ŸG

 ä’É◊G á«≤Ñd kÉãjó– áÄ«¡dG Ö∏£J ’h ,äGÒ¨àdG

 IQÉjõd πeÉ©àŸG Qƒ°†◊ áLÉM ¿hO õéæ oJ É¡fƒc

.Ú∏eÉ©àŸG IOÉ©°S õcGôe

 áÄ«¡dG Ωó≤J ,äÉfÉ«ÑdG åjó– áeóN ¤EG áaÉ°VEGh

 øŸ IOÉ¡°T QGó°UEG áeóN »g ,iôNCG á«bÉÑà°SG áeóN

 kÉjô¡°T IOÉ¡°ûdG √òg ∫É°SQEG ºàj å«M ôeC’G ¬ª¡j

 øjóYÉ≤àŸG øe Ú∏é°ùª∏d ÊhÎµdE’G ójÈdG ¤EG

 √òg  …ƒà–h  ,áÄ«¡dG  áª¶fCG  ‘  Ú≤ëà°ùŸGh

 É¡Ñ∏W ºàj ób »àdG äÉfÉ«ÑdG áaÉc ≈∏Y IOÉ¡°ûdG

 ájÉ¡f ≈àM É¡à«MÓ°U óà“h ,äÉ¡÷G ¢†©H øe

 ≥ëà°ùŸG hCG óYÉ≤àŸG êÉàëj ’ ‹ÉàdÉHh ,ô¡°ûdG

 ≈àM hCG É¡LGôîà°S’ AGôLEG …CG Ö∏£d áÄ«¡dG IQÉjõd

.ÊhÎµdE’G É¡©bƒe IQÉjR

 äÉ¡«LƒJ  ≥ah  äÉeóÿG  √òg  Ëó≤J  ºgÉ°S  óbh

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

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

 º«gÉØe  º«ª°üJ  IOÉYEG  ‘  ,zˆG  √ÉYQ{  »HO

 ójóL  π«L  QÉµàHGh  »eƒµ◊G  πª©dG  äÉ°SQÉ‡h

 ÒaƒJh Ú∏eÉ©àŸG áeóN øe π¡ q°ùj äÉeóÿG øe

.º¡«∏Y ó¡÷Gh âbƒdG

:ΩGh-øjƒ«≤dG ΩCG

 á«fÉãdG ¬àî°ùf ‘ …ôëÑdG øjƒ«≤dG ΩCG ¿ÉLô¡e ó¡°T

 ∞jóéà∏d øjƒ«≤dG ΩCG ¥ÉÑ°S äÉ°ùaÉæe âÑ°ùdG AÉ°ùe

 º«bCG  …òdGh  øjƒ«≤dG  ΩCG  QƒN  ‘ ágõædG  ÜQGƒ≤H

 äÉ°ùaÉæe äôLh QÉKB’Gh áMÉ«°ùdG IôFGO øe º«¶æàH

 øe Ú≤HÉ°ùàe ácQÉ°ûÃ Îe 500 áaÉ°ùŸ ¥ÉÑ°ùdG

.ÒÑc …ÒgÉªL Qƒ°†Mh äÉ«°ùæ÷G ∞∏àfl

 áMÉ«°ùdG IQGOEG ôjóe ,»∏Y ∫BG ¿É£∏°S ºã«g êƒJh

 ,¿ÉLô¡ŸG  áæ÷  ¢ù«FQ  QÉKB’Gh  áMÉ«°ùdG  IôFGóH

 πM  å«M  ádƒ£ÑdG  ‘  øjõFÉØdG  Ú≤HÉ°ùàŸG

 kÉLƒàe  ∫hC’G  õcôŸG  ‘  QGöT  ¢ùfƒj  ≥HÉ°ùàŸG

 øjƒ«≤dG  ΩCG  ¥ÉÑ°S  ¢SCÉch  á«ÑgòdG  á«dGó«ŸÉH

 ÊÉãdG õcôŸG ‘ AÉLh ágõædG ÜQGƒ≤H ∞jóéà∏d

 á«dGó«ŸG É k≤≤fi »YƒHôŸG ó°TGQ á©ªL ≥HÉ°ùàŸG

 õcôŸG …ôØ©L óªfi ≥HÉ°ùàŸG ≥≤Mh ,á«°†ØdG

.ájõfhÈdG á«dGó«ŸG ≈∏Y π°üMh ¥ÉÑ°ùdG ‘ ådÉãdG

 »a á«KGôàdG ábQÉ°ûdG ΩÉjCG íààØj »ª°SÉ≤dG ô≤°U øH ó«©°S

ø°üëdG ÉHO

 »a É¡àcQÉ°ûe ∫ÓN á«Yƒf á∏≤f ≥≤ëJ zô«g ¢û∏ÑH{

∫ÉØWC’G ÜÉàµd É«fƒdƒH ¢Vô©e

 »fGôchC’G ¿ÉªdôÑdG óah »≤à∏j »æWƒdG ¢ù∏éªdG óah

øjôëÑdÉH »dhódG »fÉªdôÑdG OÉëJ’G äÉYÉªàLG ¢ûeÉg ≈∏Y

 É¡jó¡Jh ó°TGQ øH óªëe áÑàµe QhõJ É£dÉe Iô«Ø°S

áª q«≤dG ÖàµdG øe áYƒªée

ó°TGQ øH óªfi áÑàµe É¡JQÉjR ∫ÓN É£dÉe IÒØ°S

ø°ü◊G ÉHO ‘ á«KGÎdG ábQÉ°ûdG ΩÉjCG ìÉààaG ∫ÓN »ª°SÉ≤dG ô≤°U øH ó«©°SAÉ≤∏dG ∫ÓN

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 ¿É£∏°S  øH  ô≤°U  øH  ó«©°S  ï«°ûdG  íààaG

 ábQÉ°ûdG ºcÉM ƒª°S Öàµe ¢ù«FQ ÖFÉf »ª°SÉ≤dG

 øe 20 `dG áî°ùædG äÉ«dÉ©a ¿ÉµaQƒN áæjóÃ

 »àdG ø°ü◊G ÉHO áæjóe ‘ á«KGÎdG ábQÉ°ûdG ΩÉjCG

.…QÉ÷G ¢SQÉe 18 ≈àM ôªà°ùJ

 õjõ©dG  óÑY  QƒàcódG  IOÉ©°S  ìÉààa’G  ö†M

 ¢ù«FQ  çGÎ∏d  ábQÉ°ûdG  ó¡©e  ¢ù«FQ  º∏°ùŸG

 IOÉ©°Sh ,á«KGÎdG ábQÉ°ûdG ΩÉjC’ É«∏©dG áæé∏dG

 ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ »Ñ≤ædG ±hô©j øH ˆGóÑY óªMCG

 ¢ù∏éŸG  AÉ°†YCGh  ø°ü◊G  ÉHO  áæjóŸ  …ó∏ÑdG

 á«eƒµ◊Gh á«∏ëŸG  ôFGhódG  ƒÑ°ùàæeh hôjóeh

.ádhódG äGQÉeEG ∞∏àfl øe º¡aƒ«°Vh ÉHO ‹ÉgCGh

 á«Ñ©°ûdG  ¿ƒæØdG  äGô≤a  Ëó≤J  πØ◊G  ó¡°Th

 ‘É≤ãdG ≈¡≤ŸGh ≥jô£dG ≈∏Y ∞MÉàe IQOÉÑeh

 èeÉfôHh  á«Ñ©°ûdG  ÜÉ©dC’Gh  πØ£dG  ájôbh

.ìöùŸG

:ΩGh-É«dÉ£jEG – É«fƒdƒH

 É¡à≤∏WCG  »àdG  zÒg  ¢û∏ÑH{  IQOÉÑe  âë‚ 

 õLGƒ◊G  ádGREG  ±ó¡H  »ª°SÉ≤dG  QhóH  áî«°ûdG

 ‘ AÉ°ùædG  ¢VÎ©J  »àdG  á«æ¡ŸG  äÉjóëàdGh

 ‘ â∏ã“ áq«Yƒf á∏≤f ≥«≤– ‘ öûædG ´É£b

 äÉfÉ«H ™ªLh AÉ°ùædG øe É¡jójDƒe IóYÉb ™«°SƒJ

 ∫ÓN ∂dPh  öûædG  áYÉæ°U ™bGh  ∫ƒM IójóL

 ¢Vô©Ã ¢UÉN ìÉæL ‘ Iôe ∫hC’ É¡àcQÉ°ûe

 ºgCG øe kGóMGh ó© oj …òdG ∫ÉØWC’G ÜÉàµd É«fƒdƒH

.á«dhódG ÖàµdG ¢VQÉ©e

 øe  kÉàa’  k’ÉÑbEG  zÒg  ¢û∏ÑH{  ìÉæL  ó¡°Th

 ôªà°SG …òdG ¢Vô©ŸG Ióe ióe ≈∏Y äGöTÉædG

 ∫ƒM äÉ°TÉ≤æ∏d õcôe ¤EG  ∫ƒëà«d ΩÉjCG  á©HQCG

 äGAÉ≤d  äÉ«dÉ©ØdG  â∏ª°Th  ∫ƒª°ûdGh  ´ƒæàdG

 ∫ƒM áeÉY äÉ°ûbÉæeh πªY äÉYÉªàLGh á«aQÉ©J

 Ò«¨J øe kájGóH áëq∏ oŸG ÉjÉ°†≤dG øe áYƒª›

 ¤EG ∫ÉØWC’G Öàc öûf ∫É› ‘ øgGôdG ™°VƒdG

 áYÉæ°U ‘ ¢†©ÑdG ø¡°†©Ñd AÉ°ùædG IóYÉ°ùe

 ¬«Lƒà∏d á«∏jƒëàdG Iƒ≤dG ≈∏Y õ«cÎdG ™e öûædG

.OÉ°TQE’Gh

 ¢û∏ÑH{ á°ù p°SDƒe »ª°SÉ≤dG QhóH áî«°ûdG äOqó°Th

 äÉª∏c  áYƒªéŸ  ájò«ØæàdG  á°ù«FôdGh  zÒg

 Ú«æ¡ŸG øe Qƒ°†◊G ΩÉeCG  á«°TÉ≤f á≤∏M ‘

 Ωqó≤àdG øe ºZôdG ≈∏Y ¬fCG Ú«dhódG øjöTÉædGh

 ‘  ºFGódGh  »≤«≤◊G  ∫ƒª°ûdG  ¿EÉa  ™°VGƒàŸG

 Ée  ¿CG  áØ«°†e..  kÓ¡°S  ¿ƒµj  ød  öûædG  ´É£b

 ∫ƒª°ûdG ≥«≤ëàd πª©dG øe ÒãµdG ÉæeÉeCG  ∫GR

 πX ‘ á°UÉN ÜOC’Gh öûædG áYÉæ°U ‘ ´ƒæàdGh

 áæª«g ÖÑ°ùH Iôªà°ùe äÉjó– øe ¬¡LGƒf Ée

 É¡«∏Y ÉØY »àdG äÉ°SQÉªŸGh äÉ«∏≤©dG ¢†©H

 øY ´ÉaódG  Éæ«∏Y  qÚ©àj  ∫Gõj  ’  Gò¡dh  øeõdG

 ¿RGƒàdG Gòg ≥«≤– πLCG øe ∫É°†ædGh á«°†≤dG

 äGöTÉædG  øe ójõŸG íæeh öûædG áYÉæ°U ‘

.¢Sƒª∏e Ò«¨J çGóMEGh IOÉ«≤∏d á°UôØdG

 øe  kGOóY  zÒg  ¢û∏ÑH{  ìÉæL  ±É°†à°SGh

 ¢Vô©e Iôjóe ‹hRÉH Éæ«∏jEG ºgRôHCG ÚKóëàŸG

 ¢ù«FôdG ¿Ée Qóæ«eÒHh ∫ÉØWC’G Öàµd É«fƒdƒH

 IóëàŸG áµ∏ªŸÉH ¢ùcƒH ÒfƒH ácöûd …ò«ØæàdG

 áÑFÉfh á°ù«FQ ÉaÉHƒL É°ùàfÉah É°ùfÉH »æjQÉch

 õfƒ«d  Gõ«dh  øjöTÉæ∏d  ‹hódG  OÉ–’G  á°ù«FQ

 IóFGôdG z¢SôH ¿Éc Ró«c{ QGO á°ù«FQ ¿ƒà°ùfƒL

 áµdÉe ¢ShÉg ÉÁEGh Góæc ‘ ∫ÉØWC’G Öàc öûæH

.ΩÉ¡jQhCG áYƒª›

 ôaƒj  »ªbQ  ¿É«Ñà°SG  AπÃ  ìÉæ÷G  QGhR  ΩÉbh

 §«£îàdG  ‘  áªq«b  äÉfÉ«H  zÒg  ¢û∏ÑH{`d

 äGöûY ∑Î°TGh á«∏Ñ≤à°ùŸG á£°ûfC’Gh äGQOÉÑª∏d

 ¢û∏ÑH{`d ájQÉÑNE’G IöûædG ‘ kÉ°†jCG ¢UÉî°TC’G

 z∑ƒÑ°ù«a{  ≈∏Y  É¡JÉëØ°U  Gƒ©HÉJh  zÒg

 á«aGÎM’G  É¡àëØ°U  ¤EG  Gƒª°†fGh  zÎjƒJzh

.z¿EGóµæ«d{ ≈∏Y

 öûædG QGO ™e ácGöûdÉH zÒg ¢û∏ÑH{ âª¶fh

 Kids Can)  z¢SôH  ¿Éc  Ró«c{  ájóæµdG

 ±QÉ©àdGh  π°UGƒà∏d  QÉ£aEG  πØM  (Press
 (¢SQÉe  8)  ICGôª∏d  »ŸÉ©dG  Ωƒ«dG  áÑ°SÉæÃ

 ∫É› ‘ äGóFGôdG AÉ°ùædG øe äGöû©dG ¬Jö†M

.öûædG

 É¡àª∏c  ‘  »ª°SÉ≤dG  QhóH  áî«°ûdG  âdÉbh

 ¿CG  »¨Ñæj ’{ QÉ£aE’G  πØM ∫ÓN á«MÉààa’G

 πH …OÉY Ωƒj Oô› »ŸÉ©dG ICGôŸG Ωƒj ¿ƒµj

 ÜQÉŒ  ºYód  á°Uôa  Ωƒj  πc  ¿ƒµj  ¿CG  Öéj

 É¡H  AÉØàM’Gh  á«FÉ°ùædG  IOÉ«≤dG  äÉMÉ‚h

 Ωƒj πc π©L ‘ ÒÑc QhO ¬d öûædG ™ªà›h

 ø¡°ü°üb øe á°üb πc π©L ‘h AÉ°ùæ∏d kÉª¡e

.záª«b äGPh áeƒ¡Øeh áYƒª°ùe

 ¢û∏ÑH{ ìÉæL ∑QÉ°T ,ICGôŸG äGRÉ‚EÉH ’ÉØàMGh

 É«ÁOÉcCG ájÉYôH kÉ«dhO kÉHÉàc 115 ¢VôY ‘ zÒg

.ÊÉHƒà°S ƒæ«fÉ«L á«fhÉ©Jh ôjÉª∏«°ShQO

:IóMƒdG-øjôëÑdG

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

 ƒµæ«fQƒc  Qóæ°ùµdhCG  IOÉ©°S  …OÉ–’G  »æWƒdG

 óaƒdGh ÊGôch’G ¿ÉŸÈdG ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG

 á«©ª÷G  äÉYÉªàLG  ¢ûeÉg  »∏Y  ¬d  ≥aGôŸG

 ‘ Ió≤©æŸG ‹hódG ÊÉŸÈdG OÉ–Ód 146 `dG

 øjôëÑdG áµ∏‡

 äÉbÓY  õjõ©J  πÑ°S  åëH   AÉ≤∏dG  ∫ÓN  ”h

 ∫ÓN  øe  ,ÚÑfÉ÷G  ÚH  ÊÉŸÈdG  ¿hÉ©àdG

 ∫É«M QhÉ°ûàdGh ≥«°ùæàdG õjõ©Jh äGQÉjõdG ∫OÉÑJ

 πµ°ûJh ∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G äGP ÉjÉ°†≤dG ∞∏àfl

 π«©ØJ ó«©°U ≈∏Y Éª«°S ’ ,øjó∏ÑdG iód ájƒdhCG

.ÚÑfÉ÷G ÚH á«FÉæãdG äÉbÓ©dG ºYOh

 ó«ÑY  ¿Ghôe  :øe  πc  IOÉ©°S  AÉ≤∏dG  ö†M

 ,…Qƒ°üæŸG  ó«©°S  AGƒM  IQƒàcódGh  ,…Ò¡ŸG

 AÉ°†YCG …óHÉ©dG ó«©°Sh ,…QÉØ©dG IÒîf π«¡°Sh

 QƒàcódG-:  øe  πc  IOÉ©°Sh  ,»æWƒdG  ¢ù∏éŸG

 AGôØYh ,ΩÉ©dG ÚeC’G »ª«©ædG øªMôdGóÑY ôªY

 ∫É°üJÓd óYÉ°ùŸG ΩÉ©dG ÚeC’G »£°ùÑdG ó°TGQ

 ΩÉ©dG ÚeC’G »bhRôŸG óªMCG ¥QÉWh ,ÊÉŸÈdG

 ¿ÉÑfÉ÷G ócCGh . ¢ù∏éŸG á°SÉFQ ¿hDƒ°ûd óYÉ°ùŸG

 ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG  ¬LhCG  õjõ©J  á«ªgCG  ≈∏Y

 ó«MƒJh  ,Ú≤jó°üdG  Ú°ù∏éŸG  ÚH  ÊÉŸÈdG

 ∞∏àfl  ∫É«M  äÉ¡LƒàdGh  iDhôdGh  ∞bGƒŸG

 ∞∏àfl  ‘  ∑Î°ûŸG  ΩÉªàg’G  äGP  ÉjÉ°†≤dG

 ∫OÉÑJh ,á«dhódGh á«ª«∏bE’G á«fÉŸÈdG πaÉëŸG

 á«fÉŸÈdG  äÉ°SQÉªŸGh  ±QÉ©ŸGh  äGÈÿG

 ∞bGƒŸGh  ,AGQB’Gh  ,ô¶ædG  äÉ¡Lh  ∫OÉÑJh

 ÉÃ áØ∏àîŸG á«fÉŸÈdG πaÉëŸG ‘ á«°SÉ«°ùdG

 äGQÉeE’G ádhO ÚH á«eÉæàŸG äÉbÓ©dG ÖcGƒj

 áë∏°üe  ‘  Ö°üj  ÉÃh  É«fGôchCG  ájQƒ¡ªLh

. Ú≤jó°üdG ÚÑ©°ûdGh øjó∏ÑdG

 ádhO ∞bƒe ¿CG  ‹G ¢TÉÑZ ô≤°U ‹É©e QÉ°TCGh

 áeRC’G  √ÉŒ  kÉë°VGh  ∫Gõj  Éeh  ¿Éc  äGQÉe’G

 äGQÉeE’G ádhO âãM å«M ,á«fGôchC’G á«°ShôdG

 ,áeRC’G π◊ ó«Mh π«Ñ°ùc QGƒ◊G π«©ØJ ≈∏Y

 Ú«fóŸG  ìGhQCG  ≈∏Y  kÉXÉØM  Üô◊G  AÉ¡fEGh

 π«°UCG è¡f ƒg è¡ædG Gògh ,π≤©dG á¨∏d kÉÑ«∏¨Jh

 ¿CG ≈∏Y äócCG ÉŸÉ£d »àdG ádhódG á°SÉ«°S ‘

 ≥«≤ëàd  π«Ñ°ùdG  ƒg  ⁄É©dG  ∫hO  ÚH  ΩÓ°ùdG

   ..äGôJƒàdGh  Ühô◊G  â°ù«dh  ,Üƒ©°ûdG  á«gÉaQ

 áaÉc ádhódG ºYóJ äGQÉe’G ádhO ¿G ‹G QÉ°TCGh

 Oƒ¡÷Gh ,øgGôdG ™°VƒdG π◊ ádhòÑŸG Oƒ¡÷G

 ó«©°üàdG ¢†ØN á«ªgCG ≈∏Y ócDƒJh ,á«°SÉeƒ∏HódG

 É¡≤∏b øY Üô©Jh ,»°SÉ«°S π◊ π°Uƒà∏d kGó«¡“

 ≈∏Y ´GöüdG QGôªà°SG äÉ«YGóJh ó«©°üàdG øe

.Ú«dhódG øeC’Gh QGô≤à°S’G ≈∏Yh AÉjôH’G ìGhQCG

:IóMƒdG-»HO

 ¢ù∏› ¢ù«FQ ,ôŸG óªMCG óªfi ‹É©e πÑ≤à°SG

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

 ,Éé«dÉc  …Ò∏«eÉc  ÉjQÉe  IÒØ°ùdG  IOÉ©°S

 äGQÉeE’G  ádhO  ‘  É£dÉe  ájQƒ¡ªL  IÒØ°S

 É¡àHôŒ ≈∏Y â©∏WG å«M ,IóëàŸG á«Hô©dG

 É¡JÉÑàµeh Iõ«ªàŸG É¡≤aGôeh É¡JÉeóNh IóFGôdG

.á«aô©ŸG RƒæµdÉH á«æ¨dGh á°ü°üîàŸG

 ¢ù∏› ¢ù«FQ  ,ôŸG  óªMCG  óªfi ‹É©e ∫Ébh

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

 õjõ©J ≈∏Y ó°TGQ øH óªfi áÑàµe ‘ ¢Uôëf{

 »∏ëŸG ™ªàéŸG ™e ¿hÉ©àdGh π°UGƒàdG öUGhCG

 π≤f  ‘  ÉfQhOh  ÉæfÉÁEG  øe  kÉbÓ£fG  ‹hódGh

 »àdG ÖàµdG ∫ÓN øe ,É¡«∏Y ®ÉØ◊Gh áaô©ŸG

 ÜQÉéàH  Iójó÷G  ∫É«LC’G  ∞jô©J  ‘  º¡°ùJ

 GQÉµaCG ≥∏îàd ⁄É©dG AÉëfCG ‘ ÚYóÑŸG QÉµaCGh

.zäGQÉ°†◊Gh äÉ©ªàéŸÉH ¢†¡æJ äGQÉµàHGh

 äGhOC’G  ºgCG  óMCG  πqµ°ûJ  ÖàµdG  ¿EG{  :±É°VCGh

 ÜÉ°ùàc’Gh »°üî°ûdG ƒªædG ‘ ÉfóYÉ°ùJ »àdG

 IójóL º«gÉØe áHôéàd á°Uôa Éæëæ“h ‘ô©ŸG

 Éæª¡ah ÉæbÉaBG ™«°SƒJ ∫ÓN øe πÑ≤à°ùŸG AÉæHh

 ¬«dÉ©e ócCG Éªc .z≥ªYCGh ÈcCG á≤jô£H ⁄É©∏d

 ,á«∏ª©dG IÈÿG πfi π– ¿CG Öàµ∏d øµÁ ’ ¬fCG

 ,øjôNB’G ÜQÉŒ øe IOÉØà°S’G øe Éææµ“ É¡æµdh

 Ú°ùëàd ájƒb á∏«°Sh ó©J ÖàµdG ¿EÉa ,‹ÉàdÉHh

.zÉæaGógCG ≥«≤–h á«∏ª©dG ÉæJGQÉ¡e

 …Ò∏«eÉc  ÉjQÉe  IÒØ°ùdG  IOÉ©°S  äOÉ°TCGh

 ¢SQGóŸG ÜÓ£d äÉeóN øe ¬eó≤J Éeh áÑàµŸÉH

 ∫ƒM áaô©ŸG öûæd ™ªàéŸG OGôaCGh ÚãMÉÑdGh

 ÖàµdG{ :âdÉbh .äÉaÉ≤ãdGh äÉYÉ£≤dG ∞∏àfl

 IBGôe ≈≤Ñà°S å«M ,áaô©ª∏d Ö°†æj ’ ™Ñf »g

 π≤f πFÉ°Sh äQƒ£J Éª¡e ,ÖJÉµdG ôYÉ°ûe ¢ùµ©J

 áHGƒH áHÉãÃ É¡fCG Éªc ,É¡eóîà°ùf »àdG áaô©ŸG

 ¢ü°üb ≈∏Y Éæaô©Jh Ió«©H ⁄GƒY ¤EG Éæ∏ª–

.zIójóL äÉeƒ∏©eh

 ≈∏Y »HO áeƒµM ÅægCG ¿CG Êó©°ùj z:âaÉ°VCGh

 áÑàµŸG  √òg AÉ°ûfEG  ‘ Ió«°TôdG  Iƒ£ÿG √òg

 ádhOh »HO ¿Éµ°S IOÉaE’ ≈©°ùJ »àdG ,á©FGôdG

 .z™ªLCG ⁄É©dGh äGQÉeE’G

ájƒédG OÉ°UQCÓd (É«°SBG) »fÉãdG »ª«∏bE’G OÉëJ’G ôªJDƒe ∞«°†à°ùJ äGQÉeE’GºgQO ¿ƒ«∏e 800 áØ∏µàH

áZóæ°ûdG Qƒëe ôjƒ£J ´hô°ûe øe á©HGôdG á∏MôªdG »a kGó≤Y »°SôJ (»HO ¥ôW) :ΩGh-»ÑXƒHCG

 º«¶æJ øY OÉ°UQCÓd »æWƒdG õcôŸG ø∏YCG 

 (É«°SBG)  ÊÉãdG  »ª«∏bE’G  OÉ–’G  ô“Dƒe

 ∫ÓN ∂dPh »ÑXƒHCG ‘ ájƒ÷G OÉ°UQCÓd

. 2023 ¢SQÉe 16 ¤EG 13 øe IÎØdG

 áHPÉL á°üæe ÒaƒJ ¤EG  ô“DƒŸG ±ó¡jh

 ∫É›  ‘  á«æWƒdG  äÉÄ«¡dGh  õcGôª∏d

 á°ûbÉæŸ á«LƒdhQó«¡dGh ájƒ÷G OÉ°UQC’G

 ,ácÎ°ûŸG  äÉjóëàdGh  ÉjÉ°†≤dG  RôHCG

 á«ª«∏bE’G ácGöûdGh ¿hÉ©àdG πÑ°S õjõ©Jh

 ò«ØæJ  π«Ñ°S  ‘  AÉ°†YC’G  ∫hódG  ÚH

 á«ŸÉ©dG  áª¶æŸG  äÉ¡«LƒJh  äGQGôb

 äÉjƒdhC’G  Aƒ°V  ≈∏Y  ájƒ÷G  OÉ°UQCÓd

 kÉjQƒ°†M ô“DƒŸG ‘ ∑QÉ°û«°Sh .á«ª«∏bE’G

 150 øe ÌcCG »FôŸG ∫É°üJ’G á«æ≤J ÈYh

 Ú∏ãªŸGh  AGÈÿG  øe  IRQÉH  á«°üî°T

 iód (É«°SBG) ÊÉãdG º«∏bE’G ∫hód ÚªFGódG

 áaÉ°VEG ,ájƒ÷G OÉ°UQCÓd á«ŸÉ©dG áª¶æŸG

 ·CÓd á©HÉàdG ¿Éé∏dGh ÖJÉµŸG »∏ã‡ ¤EG

 óë∏d IóëàŸG ·C’G Öàµe É¡æe IóëàŸG

 IóëàŸG ·C’G áæ÷h ,çQGƒµdG ôWÉfl øe

 §«ëŸGh É«°SB’ á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G

 ájOÉ°üàb’G IóëàŸG ·C’G áæ÷h ,ÇOÉ¡dG

.É«°SBG Üô¨d á«YÉªàL’Gh

 á©«aQ á°ù∏éH ´ÉªàL’G ∫ÉªYCG ≥∏£æà°Sh

 á«dBG  á°ûbÉæŸ  ÚæK’G  Ωƒ«dG  iƒà°ùŸG

 z™«ªé∏d  ôµÑŸG  QGòfE’G{  IQOÉÑe  ò«ØæJ

 ∂dPh  ,IóëàŸG  ·C’G  É¡æY  âæ∏YCG  »àdG

 ,¢S’ÉJ  …Î«H  IOÉ©°S  øe  πc  ácQÉ°ûÃ

 OÉ°UQCÓd á«ŸÉ©dG áª¶æª∏d ΩÉ©dG ÚeC’G

 ˆG  óÑY  QƒàcódG  IOÉ©°Sh  ,ájƒ÷G

 »æWƒdG  õcôŸG  ΩÉY  ôjóe  ,¢ShóæŸG

 OÉ°UQCÓd …ƒ«°SB’G OÉ–’G ¢ù«FQ OÉ°UQCÓd

 AÉ°†YC’G ∫hódG AGôØ°S ÖfÉL ¤EG ,ájƒ÷G

 OÉ°UQCÓd  …ƒ«°SB’G  OÉ–’G  ‘  35`dG

.ájƒ÷G

 :¢ShóæŸG ˆG óÑY QƒàcódG IOÉ©°S ∫Ébh

 …ƒ«°SB’G OÉ–Ód »ª«∏bE’G ô“DƒŸG πãÁ{

 á°ûbÉæŸ  áª«b  á°Uôa  ájƒ÷G  OÉ°UQCÓd

 QGòfE’G  áª¶fCG  õjõ©àd  ácÎ°ûŸG  Oƒ¡÷G

 …ƒ«°SB’G  OÉ–’G  iƒà°ùe  ≈∏Y  ôµÑŸG

 ∫hO  äGQób  Ú°ù–h  ájƒ÷G  OÉ°UQCÓd

 á«NÉæŸG ôgGƒ¶dG ôWÉfl á¡LGƒŸ º«∏bE’G

 Gòg  êôîj  ¿CG  ™bƒàf  å«M  ,áaô£àŸG

 áª¡e äÉ«°UƒJh á«HÉéjEG èFÉàæH ô“DƒŸG

 ¿hÉ©à∏d ™°ShCG kÉbÉaBG íàØJ ¿CG É¡fCÉ°T øe

 OÉ°UQCÓd  á«æWƒdG  õcGôŸGh  äÉÄ«¡dG  ÚH

 ó°UôdG äÉeóN iƒà°ùÃ AÉ≤JQÓd ájƒ÷G

 áHÉéà°SG §£N ™°Vhh ¢ù≤£dÉH DƒÑæàdGh

 ´GƒfCG ∞∏àfl á¡LGƒŸ á≤°SÉæàeh ádÉ©a

 ¬JOÉ©°S  ±É°VCGh  .zá«©«Ñ£dG  çQGƒµdG

 OÉ°UQCÓd  »æWƒdG  õcôŸG  áaÉ°†à°SG  ¿CG

 QhódG  QÉWEG  ‘  »JCÉJ  ´ÉªàL’G  Gò¡d

 äGQó≤dG  AÉæH  ‘  ¬Ñ©∏j  …òdG  óFGôdG

 OÉ°UQC’G  ∫É›  ‘  á«ª«∏bE’Gh  á«æWƒdG

 ™«é°ûJ  ≈∏Y  ºFGódG  ¬°UôMh  ájƒ÷G

 π°†aCGh äGÈÿG ∫OÉÑJh »ãëÑdG ¿hÉ©àdG

 ÌcCG  êPÉ‰  ôjƒ£J  πLCG  øe  äÉ°SQÉªŸG

 ¢ù≤£dÉH DƒÑæàdG ∫É› ‘ á«bƒKƒeh ábO

 á«∏YÉa ÌcCG äÉ«é«JGÎ°SG ™°Vh øY kÓ°†a

 çQGƒµdG  ôWÉfl  øe  óë∏d  á«dƒª°Th

 äGQób  Ú°ù–  ‘  º¡°ùj  ÉÃ  á«©«Ñ£dG

 á¡LGƒŸ  É¡àjõgÉLh  AÉ°†YC’G  ∫hódG

 ôFÉ°ùÿG ¢ü«∏≤Jh çQGƒµdG √òg äÉ«YGóJ

 ìGhQC’G  ¿Gó≤a  å«M  øe  É¡æY  áªLÉædG

 øª°†à«°S Éªc .áÄ«ÑdGh äÉµ∏àªŸG ÒeóJh

 äÉ°ù∏÷G øe kGOóY ô“DƒŸG ∫ÉªYCG ∫hóL

 ≈àM 14 Ωƒj øe ΩÉ≤à°S »àdG á°ü°üîàŸG

 äÉ°ù∏÷G √òg ∫hÉæàà°S å«M ¢SQÉe 16

 QGòfE’G  áª¶fCÉH  á≤∏©àŸG á«æØdG  πFÉ°ùŸG

 OÉ°UQC’G äÉeóÿ á«àëàdG á«æÑdGh ,ôµÑŸG

 ó≤Y  øY  kÓ°†a  ,á«LƒdhQó«¡dGh  ájƒ÷G

 OÉ°UQCÓd …ƒ«°SC’G OÉ–’G çÉëHCG ióàæe

.ÒNC’G Ωƒ«dG ‘

:ΩGh-»HO

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ¡«Lƒàd kGò«ØæJ 

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

 »HO ºcÉM AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ádhódG

 ´höûe  πMGôe  ∫Éªµà°SÉH  ,“ˆG  √ÉYQ”
 á«ªæàdG  áÑcGƒŸ ,áZóæ°ûdG  Qƒfi ôjƒ£J

 á©bGƒdG á≤£æŸG Égó¡°ûJ »àdG Iôªà°ùŸG

 äÉLÉ«àMG ÜÉ©«à°SGh ,QƒëŸG ∫ƒW ≈∏Y

 á©HÉàeh  ,ÊÉµ°ùdGh  ÊGôª©dG  ƒªædG

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

 ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ »HO ó¡Y ‹h Ωƒàµe ∫BG

 äÓ°UGƒŸGh ¥ô£dG áÄ«g â°SQCG ,…ò«ØæàdG

 ´höûe øe á©HGôdG á∏MôŸG ‘ ó≤Y ∫hCG

 ¥É£f  óàÁh  ,áZóæ°ûdG  Qƒfi  ôjƒ£J

 ó°TGQ ï«°ûdG ´QÉ°T ≈∏Y ó≤©dG Gòg ∫ÉªYCG

 øH áØ«∏N ï«°ûdG ´QÉ°T ™e ¬©WÉ≤J øe

 ,AÉæ«ŸG ´QÉ°T ≈∏Y ô≤°üdG ™WÉ≤J ¤EG ,ójGR

 áKÓK ò«ØæJ πª°ûjh ,Îeƒ∏«c 4^8 ∫ƒ£H

 ,Îeƒ∏«c  3^1  ‹ÉªLEG  ∫ƒ£H  Qƒ°ùL

 áÑcôe 19400 ÉgQób  á«HÉ©«à°SG  ábÉ£H

 800 áØ∏µàH ,äGQÉ°ùŸG ™«ª÷ áYÉ°ùdG ‘

.ºgQO ¿ƒ«∏e

 ΩÉ©dG  ôjóŸG  ôjÉ£dG  ô£e  ‹É©e  ∫Ébh

 áÄ«g  ‘  øjôjóŸG  ¢ù∏›  ¢ù«FQh

 ´höûe  º¡°ùj”  :äÓ°UGƒŸGh  ¥ô£dG

 ≈∏Y  óàÁ  …òdG  áZóæ°ûdG  Qƒfi  ôjƒ£J

 AÉæ«ŸG ´QÉ°Th ó°TGQ ï«°ûdG  ´QÉ°T ∫ƒW

 13 ∫ƒ£H IôgÉ≤dG ´QÉ°Th è«∏ÿG ´QÉ°Th

 IôM ájQhôe äÉcôM ÒaƒJ ‘ ,kGÎeƒ∏«c

 ábÉ£dG ™aQh ,áZóæ°ûdG Qƒfi ∫ƒW ≈∏Y

 iƒà°ùeh  ,¥ô£dG  IAÉØch  ,á«HÉ©«à°S’G

.“ájQhôŸG áeÓ°ùdG

 ,á©HGôdG  á∏MôŸG  πª°ûJ{  :±É°VCGh

 á©°ùH  ,GÎe  1335  ∫ƒ£H  öùL  AÉ°ûfEG

 ¿Éª°†d  ,√ÉŒG  πc  ‘  äGQÉ°ùe  áKÓK

 ´QÉ°T  ÚH  ájQhôŸG  ácô◊G  á«HÉ«°ùfG

 ábÉ£dG Qó≤Jh ,ô≤°üdG ™WÉ≤Jh ó°TGQ ï«°ûdG

 áÑcôe 10800 ƒëæH öùé∏d á«HÉ©«à°S’G

 πª°ûJ  Éªc  ,ÚgÉŒ’G  ‘  áYÉ°ùdG  ‘

 áKÓK á©°ùH ,GÎe 780 ∫ƒ£H öùL ò«ØæJ

 áeOÉ≤dG ájQhôŸG ácô◊G Ωóîj ,äGQÉ°ùe

 ,π°UƒdG ´QÉ°T √ÉŒÉH ô≤°üdG ™WÉ≤J øe

 ‘ áÑcôe 5400 ≠∏ÑJ á«HÉ©«à°SG ábÉ£H

 ådÉãdG  öù÷G  ∫ƒW  ≠∏Ñj  Éª«a  ,áYÉ°ùdG

 ácô◊G Ωóîjh ,øjQÉ°ùe á©°ùH ,GÎe 985

 ¤EG  GÒªL  ´QÉ°T  øe  áeOÉ≤dG  ájQhôŸG

 Qó≤Jh ,ô≤°üdG ™WÉ≤J √ÉŒÉH AÉæ«ŸG ´QÉ°T

 ‘ áÑcôe 3200 `H á«HÉ©«à°S’G ¬àbÉW

 øª°†àj ´höûŸG ¿CG  ¤EG  kGÒ°ûe ,áYÉ°ùdG

 ,Îeƒ∏«c  4^8  ∫ƒ£H  ¥ôW  ôjƒ£J  kÉ°†jCG

 á«ë£°ùdG  äÉ©WÉ≤àdG  ôjƒ£J  ¤EG  áaÉ°VEG

 ´QÉ°Th ,AÉæ«ŸG ´QÉ°Th ,GÒªL ´QÉ°T ≈∏Y

 ,ìÉÑ°üdG  ôHÉ÷G  óªMC’G  ìÉÑ°U  ï«°ûdG

 ´QÉ°T ≈∏Y ∫hC’G ,IÉ°ûª∏d øjöùL AÉ°ûfEGh

 ,AÉæ«ŸG ´QÉ°T ≈∏Y ÊÉãdGh ,ó°TGQ ï«°ûdG

 ,¥ô£dG IQÉfEG ∫ÉªYCG ´höûŸG πª°ûj Éªc

 √É«e ∞jöüJ áµÑ°Th ,ájQhôŸG áª¶fC’Gh

.…ôdG áª¶fCG áµÑ°Th ,QÉ£eC’G

 ´höûe  ¿CG  ôjÉ£dG  ô£e  ‹É©e  í°VhCGh

 ºî°VCG  øe  ó©j  áZóæ°ûdG  Qƒfi  ôjƒ£J

 ,É k«dÉM  áÄ«¡dG  ÉgòØæJ  »àdG  ™jQÉ°ûŸG

 á°ùªN  ƒëæH  á«dÉªLE’G  ¬àØ∏µJ  Qó≤Jh

 øª°†àjh  ,ºgQO  ¿ƒ«∏e  350h  äGQÉ«∏e

 ,kGÎeƒ∏«c  13  ∫ƒ£H  kÉ©WÉ≤J  15  ôjƒ£J

 ¢ùªN  ¤EG  º q°ù ob  ,¬àeÉî°†d  kGô¶fh

 IôjO  »à≤£æe  QƒëŸG  Ωóîjh  ,πMGôe

 ™jQÉ°ûŸG  øe  OóY  ≈`dEG  áaÉ°VEG  ,»HOôHh

 »`HO á¡LGhh ,IôjO QõL πãe ájôjƒ£àdG

 AÉæ«eh ,á«MÓŸG »`HO áæjóeh ,ájôëÑdG

 º¡eóîj øjòdG ¿Éµ°ùdG OóY Qó≤jh ,ó°TGQ

 ôjƒ£J  º¡°ùjh  ,áª°ùf  ¿ƒ«∏Ã  ´höûŸG

 104 øe á∏MôdG  øeR  π«∏≤J  ‘ QƒëŸG

 ,Ω2030 ΩÉY ∫ƒ∏ëH á≤«bO 16 ≈`dEG ≥FÉbO

 á∏MôdG øeR π«∏≤J øe ôaƒdG áª«b Qó≤Jh

.kÉeÉY 20 ióe ≈∏Y ºgQO QÉ«∏e 45

 ¥ô£dG  áÄ«g  äõ‚CG{  :±É°VCGh

 äÉ©WÉ≤àdG  øe  OóY  ôjƒ£J  äÓ°UGƒŸGh

 ìÉààaG  â∏ª°T  ,áZóæ°ûdG  Qƒfi  øª°V

 OƒY ´QÉ°T ™e ó°TGQ ï«°ûdG ´QÉ°T ™WÉ≤J

.(‘Gh ™WÉ≤J) AÉã«e



:ΩGh-áeÉæŸG

 »æWƒdG ¢ù∏éª∏d á«fÉŸÈdG áÑ©°ûdG óah ∑QÉ°T

 ‘  ,‹hódG  ÊÉŸÈdG  OÉ–’G  ‘  …OÉ–’G

 ióàæŸ  ÚKÓãdGh  á°ùeÉÿG  IQhódG  ´ÉªàLG

 ∫ÉªYCG  øª°V  ó≤Y  …òdG  äÉ«fÉŸÈdG  AÉ°ùædG

 IQhódGh  OÉ–Ód  146  `dG  á«©ª÷G  äÉYÉªàLG

 áª°UÉ©dG ‘ Ió≤©æŸG ºcÉ◊G ¢ù∏éª∏d 211 `dG

.áeÉæŸG á«æjôëÑdG

 ∑QÉ°ûŸG á«JGQÉeE’G á«fÉŸÈdG áÑ©°ûdG óah º°V

 ,RÉæµ∏a óªfi IQÉ°S :øe πc IOÉ©°S ´ÉªàL’G ‘

 IQƒàcódGh  ,»é«æ£dG  ó«ÑY  áî«°T  IQƒàcódGh

 ,…ójƒ°ùdG ¿É£∏°S √Òeh ,…ôeÉ©dG óªfi IRƒe

 AÉ°†YCG  …Qƒ°üæŸG  ∑Éë°†dG  AGƒM  IQƒàcódGh

 áYƒª›  AÉ°†YCG  …OÉ–’G  »æWƒdG  ¢ù∏éŸG

.‹hódG ÊÉŸÈdG OÉ–’G ‘ áÑ©°ûdG

 ¢Vƒ¡ædG á£°ûfCG ¢VGô©à°SG ´ÉªàL’G ∫ÓN ”h

 ,(ájQóæ÷G)AÉ°ùædGh  ∫ÉLôdG  ÚH  IGhÉ°ùŸÉH

 146 `dG áeÉ©dG á«©ª÷G ∫ÉªYCG ‘ áªgÉ°ùŸGh

 RÉæµ∏a IQÉ°S IOÉ©°S â°VôYh ,…QóæL Qƒ¶æe øe

 øeCÓd  ¤hC’G  áªFGódG  áæé∏dG  Qô≤e  É¡àØ°üH

 ´ƒ°Vƒe ´höûe ,OÉ–’G ‘ Ú«dhódG º∏°ùdGh

 ôWÉîŸG : á«fhÎµd’G ºFGô÷Gh äÉªé¡dG QGôb{

 ¬°VôY ºà«°S …òdG ,z»ŸÉ©dG øeC’G ≈∏Y Iójó÷G

 äÉYÉªàLG ‘ iôNCG äÉYƒ°Vƒe øª°V á°ûbÉæª∏d

.OÉ–’G á«©ªL

 146 `dG áeÉ©dG á«©ª÷G ¿EG RÉæµ∏a IOÉ©°S âdÉbh

 ∫Éµ°TCG ™«ªL øjóJ PEG ,‹hódG ÊÉŸÈdG OÉ–Ód

 ó«cCÉJ ó«©J PEGh ,á«fhÎµdE’G äÉªé¡dGh ºFGô÷G

 ¿hÉ©àdG ∫ÓN øe ∫ÉªYC’G √òg áëaÉµe IQhöV

 ±Î©Jh  ,ádÉ©a  á«fƒfÉb  ôWCG  ™°Vhh  ‹hódG

 »ÑµJôŸ …ó°üà∏d ¿Gó∏ÑdG ÚH á≤ãdG AÉæH IQhö†H

 ’h kGOƒ«b ¿ƒaô©j ’ øjòdG á«fhÎµdE’G ºFGô÷G

 AÉ°†ØdG  ≈∏Y OÉªàY’G  ójGõJ  ßMÓJ PG  ,kGOhóM

 ,∫hódGh  äÉ°ù°SDƒŸGh  OGôaC’G  ÚH  ÊhÎµdE’G

 ºFGô÷G  ‘  IOÉjõdG  áeÉ©dG  á«©ª÷G  ∑QóJh

 ,áæªbôdG  IOÉjR  ÖÑ°ùH  á«fhÎµdE’G  äÉªé¡dGh

 áëFÉL É¡à°Vôa »àdG ájöù≤dG áæªbôdG Éª«°S ’h

 øY  äÉfÉŸÈdG  á«dhDƒ°ùe  ßMÓJh  ,19-ó«aƒc

 πcÉ«¡H ÊhÎµdE’G AÉ°†ØdG ‘ ÚæWGƒŸG ájÉªM

 »àdG É¡°ùØf á≤jô£dÉH ,IójóL OQGƒeh á«°SÉ°SCG

.…OÉŸG ⁄É©dG ‘ É¡∏ª–

 ≈∏Y Oó°ûJ á«©ª÷G ¿CG  ¤EG  É¡JOÉ©°S äQÉ°TCGh

 áÁô÷ÉH á≤∏©àŸG á«ª«∏bE’G äÉ«bÉØJ’G á«ªgCG

 ,á«æWƒdG  ÈY  áª¶æŸG  áÁô÷Gh  á«fhÎµdE’G

 É¡æe  ,ájQGOE’G  IóYÉ°ùŸGh  äÉeƒ∏©ŸG  ∫OÉÑJh

 á«fhÎµdE’G ºFGô÷G ¿CÉ°ûH ÉHhQhCG ¢ù∏› á«bÉØJG

 ∫É©aC’G  ËôŒ  ¿CÉ°ûH  ‘É°VE’G  É¡dƒcƒJhôHh

 ÖfÉLC’G á«gGôch …öüæ©dG õ««ªàdÉH á£ÑJôŸG

 á«bÉØJGh  ,Üƒ°SÉ◊G  áª¶fCG  ÈY  ÖµJôJ  »àdG

 ÚH á«dhódG äÉeƒ∏©ŸG øeCG ¿Éª°V ‘ ¿hÉ©àdG

.¿hÉ©à∏d …É¡¨æ°T áª¶æe ‘ AÉ°†YC’G ∫hódG

 OÉ–’G  πªY ¤EG  äQÉ°TCG  á«©ª÷G  ¿CG  âaÉ°VCGh

 Iójó÷G ôWÉîŸG ∞∏àfl ¿CÉ°ûH ‹hódG ÊÉŸÈdG

 ,É¡àæªbQ ójGõàJ »àdG ÉæJÉ©ªà› É¡¡LGƒJ »àdG

 :‹hódG  ÊÉŸÈdG  OÉ–’G  …nQGôb  ∂dP  ‘  ÉÃ

 äÉ©jöûàdGh ,»ŸÉ©dG øeC’Gh º∏°ù∏d Ò£N ójó¡J

 ∫Ó¨à°S’G  áëaÉµŸ  ⁄É©dG  AÉëfCG  ™«ªL  ‘

 …òdG , âfÎfE’G ÈY ∫ÉØWCÓd Ú«°ùæ÷G AGóàY’Gh

 ¿CÉ°ûH  ÉHhQhCG  ¢ù∏›  á«bÉØJG  ¤EG  kÉ°†jCG  Ò°ûj

 AGóàY’Gh »°ùæ÷G ∫Ó¨à°S’G øe ∫ÉØWC’G ájÉªM

.(zähQGõf’ á«bÉØJG{) »°ùæ÷G

 AGREG É¡≤∏b øY Üô©J áeÉ©dG á«©ª÷G ¿EG âdÉbh

 ºFGô÷G ™ª≤d á«ŸÉY á«fƒfÉb ∑ƒµ°U OhQh ΩóY

 »àdG  Oƒ¡÷ÉH  ó«°ûJ  ,á«fhÎµdE’G  äÉªé¡dGh

 á∏eÉ°T á«dhO á«bÉØJG ø°ùd IóëàŸG ·C’G É¡dòÑJ

 äÉeƒ∏©ŸG äÉ«LƒdƒæµJ ΩGóîà°SG áëaÉµe ¿CÉ°ûH

 ÖMôJh  ,á«eGôLE’G  ¢VGôZC’G  ‘  ä’É°üJ’Gh

 √òg  áZÉ«°üH  áØ∏µe  á°ü°üfl  áæ÷  AÉ°ûfEÉH

 ÊÉŸÈdG OÉ–’G ácQÉ°ûÃ ÖMôJ Éªc ,á«bÉØJ’G

 á«æ©ŸG äÉ¡÷G ÚH QhÉ°ûàdG á«∏ªY ‘ ‹hódG

 πLCG øe á°ü°üîŸG áæé∏dG ∂∏àd á©HÉàdG IOó©àŸG

 ßMÓJh ,äÉfÉŸÈdG äƒ°U ¤EG ´Éªà°S’G ¿Éª°V

 ádCÉ°ùe AGREG »ŸÉYh πeÉ°T è¡f ´ÉÑJG ¤EG áLÉ◊G

 øe ∂dP ‘ ÉÃ ,á«fhÎµdE’G äÉªé¡dGh ºFGô÷G

 ºFGôé∏d …ó°üà∏d ‹hO ÊƒfÉb QÉWEG ™°Vh ∫ÓN

 ≈∏Y IÒ£ÿG É¡ÑbGƒYh á«fhÎµdE’G äÉªé¡dGh

 QGô≤à°S’Gh  øeC’Gh  ΩÓ°ùdG  ájÉªMh  ÚæWGƒŸG

.»ŸÉ©dG ó«©°üdG ≈∏Y …OÉ°üàb’G

 äÉªé¡dGh  ºFGô÷G  ¿CG  ¤EGRÉæµ∏a  äQÉ°TCGh

 ≈∏Y  äÉªé¡dG  ¿Óª°ûJ  ’  á«fhÎµdE’G

 ,Ö°ùëa  ä’É°üJ’Gh  äÉeƒ∏©ŸG  äÉ«LƒdƒæµJ

 IQÉ°†dG èeGÈdG AÉ°ûfEGh ,á«°Uƒ°üÿG äÉcÉ¡àfGh

 á«æÑdG  ≈∏Y  äÉªé¡dG  kÉ°†jCG  øµdh  ,Égöûfh

 iôNC’G  ∫ÉªYC’G  øY kÓ°†a  ,á«°SÉ°SC’G  á«àëàdG

 Égöù«Jh ,âfÎfE’G êQÉN çó– ¿CG øµÁ »àdG

 ∂dP ‘ ÉÃ ,ä’É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæµJ

 π°ùZh ,äGQóîŸG AGöTh ,âfÎfE’G ÈY ∫É«àM’G

 Ú≤∏àdGh  ,ájÉYódGh  ,á«gGôµdG  ºFGôLh  ,∫GƒeC’G

 ∫ÉØWC’Gh AÉ°ùæ∏d »°ùæ÷G ∫Ó¨à°S’Gh ,±ô£àŸG

 øeC’G ≈∏Y kÉÑ∏°S ôKDƒJ É¡©«ªLh - âfÎfE’G ÈY

.…OÉ°üàb’G QGô≤à°S’Gh ,»ŸÉ©dG

4 á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 15294 Oó`©dG  ̀2023  ¢SQÉe 13 ÚæK’G
øWƒdG QÉÑNCG

áeÉæªdG »a »dhódG »fÉªdôÑdG OÉëJ’G äÉYÉªàLG øª°V äÉ«fÉªdôÑdG AÉ°ùædG ióàæe »a ∑QÉ°ûJ á«JGQÉeE’G áÑ©°ûdG

º¡àjƒ°†Y á«¡àæªdG πØ£∏d »JGQÉeE’G ¿ÉªdôÑdG AÉ°†YCG Ωôµj zádƒØ£dGh áeƒeCÓd ≈∏YC’G{

ó©æµdG ó«°üd iôÑµdG IôØ¶dG ádƒ£H »a ájƒb äÉ°ùaÉæeôëdG ¢Uƒ¨∏d øjƒ«≤dG ΩCG ádƒ£H ¥Ó£fG

ióàæŸG äÉ«dÉ©a ∫ÓN

…ôëÑdG IôØ¶dG ¿ÉLô¡ªH »KGôàdG ¢ùjôØàdG ¥ÉÑ°S »a ájƒb äÉ°ùaÉæe

á°ùaÉæŸG äÉ«dÉ©a ∫ÓN

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 kÓØM ádƒØ£dGh  áeƒeCÓd  ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG  º¶f

 »JGQÉeE’G ¿ÉŸÈdG AÉ°†YCG øe kGƒ°†Y 40 Ëôµàd

 »àdG  º¡àjƒ°†Y  IÎa  AÉ¡àfG  áÑ°SÉæÃ  πØ£∏d

 ‘ AÉ°†YC’G ËôµàH ΩÉbh .ÚeÉY IóŸ äôªà°SG

 ËôdG IOÉ©°S »ÑXƒHCG çQEG ¥óæØH º«bCG …òdG πØ◊G

 ¢ù∏éª∏d  ΩÉ©dG  ÚeC’G  »°SÓØdG  ˆGóÑY  âæH

 øH  Ëôe  IOÉ©°Sh  ádƒØ£dGh  áeƒeCÓd  ≈∏YC’G

 Qƒ°†ëH ,…OÉ–’G »æWƒdG ¢ù∏éŸG Iƒ°†Y á«æK

.QƒeC’G AÉ«dhCGh »ÑXƒHCG IõFÉL øe ÚdhDƒ°ùe

 äó≤ oY  …òdG  πØ£∏d  »JGQÉeE’G  ¿ÉŸÈdG  ±ó¡jh

 ¢ù∏éŸG  áÑb  â–  á≤HÉ°ùdG  ¬JÉ°ù∏L  ™«ªL

 ™æ°U ‘ ácQÉ°ûŸG ï«°SôJ ¤EG …OÉ–’G »æWƒdG

 ‘ …CGôdG øY ÒÑ©àdGh QGƒ◊G ≥jôW øY QGô≤dG

 ≈∏Y QOÉb π«L OGóYEGh ,∫ÉØWC’G iód º¶æe QÉWEG

 á∏YÉØdG ¬àªgÉ°ùeh á«©ªàéŸG √QGhOCG á°SQÉ‡

 ∫ÉØWC’G ∞jô©Jh ,á«©ªàéŸG á«ªæàdGh AÉæÑdG ‘

 á«é«JGÎ°SÓd kÉ≤ÑW É¡æY ´ÉaódG á«Ø«ch º¡bƒ≤ëH

 πØ£dG ájÉªM ¿ƒfÉbh ádƒØ£dGh áeƒeCÓd á«æWƒdG

.πØ£dG ¥ƒ≤M ájÉª◊ á«dhódG á«bÉØJ’Gh (áÁOh)

 »JGQÉeE’G πØ£dG ÖjQóJ ¤EG ¿ÉŸÈdG ±ó¡j Éªc

 πÑ≤Jh …CGôdG øY ÒÑ©àdG πFÉ°Sh ΩGóîà°SG ≈∏Y

 õjõ©Jh ,ÊÉŸÈdG πª©dG äÉ«dC’ kÉ≤ah ôNB’G …CGôdG

 á«æWƒdG  √ÉjÉ°†b  √ÉŒ  »JGQÉeE’G  πØ£dG  QhO

 ¿ÉŸÈdG ™e ÜQÉéàdGh äGÈÿG ∫OÉÑJh á«Hô©dGh

 iôNC’G  á«Hô©dG  äÉfÉŸÈdGh  πØ£∏d  »Hô©dG

 ∫ÉØWC’  ÖjQóàdGh  IÉcÉëª∏d  á°üæªc  ¿ƒµ«dh

 ‘ ácQÉ°ûŸGh ,IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉe’G ádhO

 ≈∏Y ∫ÉØWC’ÉH á°UÉÿG äÉfÉLô¡ŸGh äÉjóàæŸG

.‹hódGh »Hô©dG øjó«©°üdG

 »°SÓØdG  ˆGóÑY  âæH  ËôdG  IOÉ©°S  â¡LƒJh

 ºgOƒ¡L ≈∏Y AÉ°†YC’G ™«ª÷ ôjó≤àdGh ôµ°ûdÉH

 OGqhQ º¡fCÉH qIócDƒe ,º¡àjƒ°†Y IÎa ∫ÓN ácQÉÑŸG

 ,¬°ù«°SCÉJ òæe AÉ°†YC’G ∫hCG º¡àØ°üH ¿ÉŸÈdG Gòg

 π°†aCG ¬dÓN øe äGQÉeE’G ∫ÉØWCG π«ãªàH GƒeÉbh

 »àdG äÉMƒª£dGh äÉMÎ≤ŸG π°†aCG Ëó≤Jh π«ã“

 Égôîah ÉgRGõàYG øY kIÈ©e ,º¡fGôbCG É¡«dEG ƒÑ°üj

 º¡JÉMÎ≤eh  ºgOƒ¡L  π°†ØH  ≥≤–  Ée  πµd

 º¡JÉ©∏£J π≤fh QGô≤dG …òîàÃ ºgAÉ≤dh IôªãŸG

.™bGƒdG ¢VQCÉH É¡≤«≤– ¤EG k’ƒ°Uh

 áeóîH QGôªà°SÓd AÉ°†YC’G ™«ªL »°SÓØdG âYOh

 º∏©dÉH í∏°ùàdÉH QGôªà°S’Gh GƒfÉc ÉªæjCG º¡æWh

 AÉæHh  äGQÉ¡ŸGh  äGÈÿGh  ±QÉ©ŸG  ÜÉ°ùàcGh

 ¿ƒ°Uh øWƒdG äÉÑ°ùàµe ≈∏Y ®ÉØë∏d º¡JGQób

.Ió«°TôdG IOÉ«≤dG äÉ©∏£J ≥«≤–h ¬JGQó≤e

 πØ◊G áØjôY »∏eÉ¡dG  ôªY âæH Ëôe âÑMQh

 ,Qƒ°†◊ÉH  πØ£∏d  »JGQÉeE’G  ¿ÉŸÈdG  ƒ°†Yh

 ƒª°ùd ôjó≤àdGh ôµ°ûdG AÉ°†YC’G øY káHÉ«f âeóbh

 OÉ–’G  á°ù«FQ  ∑QÉÑe  âæH  áªWÉa  áî«°ûdG

 áeƒeCÓd ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG á°ù«FQ ΩÉ©dG »FÉ°ùædG

 á«ªæàdG  á°ù°SDƒŸ  ≈∏YC’G  ¢ù«FôdG  ádƒØ£dGh

 ,äGQÉeE’G  ∫ÉØWC’  πeÉµdG  É¡ªYO  ≈∏Y  ájöSC’G

 âª¡°SCG  áã«ã◊GÉgƒª°S  Oƒ¡L  ¿CÉH  kIócDƒe

 áeƒ¶æe  äGQÉeE’G  ádhO  π©L ¤EG  πYÉa  πµ°ûH

 ™«ªL ¬d ôaƒJ πØ£∏d áæ°VÉM áÄ«Hh á∏eÉµàe

 áÁôµdG IÉ«◊G äÉeƒ≤e áaÉch á«°SÉ°SC’É¡bƒ≤M

.¬d

 Ëôe πØ£∏d »JGQÉeE’G ¿ÉŸÈdG Iƒ°†Y ódGh Ωó≤Jh

 πjõéH QƒeC’G AÉ«dhCG áª∏c ∫ÓN »é«æ£dGóªMCG

 áªWÉa áî«°ûdG ƒª°S äGQÉe’G ΩC’ ¿Éæàe’Gh ôµ°ûdG

 ™«ª÷  á°UôØdG  √òg  áMÉJG  ≈∏Y  ∑QÉÑe  âæH

 ‘ ácQÉ°ûª∏d  »JGQÉe’G  πØ£dG  ¿ÉŸôH  AÉ°†YCG

 »àdGh É¡Yƒf øe IójôØdG á«fÉŸÈdG áHôéàdG √òg

 á«∏ª©dGh á«ª∏©dG äGÈÿG øe ÒãµdG º¡àÑ°ùcG

 ¿ÉŸÈdG  AÉ°†YCG  á«°üî°T  π≤°U  ‘ âªgÉ°Sh

.á«∏Ñ≤à°ùŸG á«JÉ«◊G äÉ°SQÉªª∏d ºgOGóYEGh

 ˆGóÑY âæH ËôdG  IOÉ©°ùd ôµ°ûdÉH ¬LƒJ Éªc

 ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ‘ Ú∏eÉ©dG ™«ªLh »°SÓØdG

 ‘  IÒÑµdG  ºgOƒ¡L  ≈∏Y  ádƒØ£dGh  áeƒeCÓd

 ΩÉ≤ŸG Gòg ‘ q¢üNh ¿ÉŸÈdG AÉ°†YCG ¿É°†àMG

 »°ù«FQ öüæ©c ºª¡dG ÜÉë°UCG AÉ°†YC’G ∑GöTEG

.∫É©ah

 á«°üî°T ¬Jó¡°T …òdG Qƒ£àdÉH »é«æ£dG √ƒfh

 AÉ°†YC’G á¶aÉfi á«ªgCG kGócDƒe ¿ÉŸÈdG AÉ°†YCG

 ÉgƒÑ°ùàcG »àdG äGQÉ¡ŸGh ±QÉ©ŸG ™«ªL ≈∏Y

 ™e  π°UGƒJ  ≈∏Y  Gƒ∏¶j  ¿CGh  IQhódG  √òg  ∫ÓN

.º¡FÓeR

 óªfi  áfõe  ¿ÉŸÈdG  Iƒ°†Y  ôeCG  ‹h  ¬LƒJh

 áî«°ûdG ƒª°S ¤EG ¿Éaô©dGh ôµ°ûdÉH …Qƒ°üæŸG

 πª©dG á°Uôa áMÉJEG GÈà©e ∑QÉÑe âæH áªWÉa

 Iójôa áHôŒ ,äGQÉeE’G ÜÉÑ°Th ∫ÉØWC’ ÊÉŸÈdG

 ‘ ácQÉ°ûe øe ¬«dEG ƒÑ°üf Ée ≥«≤ëàd IôµàÑeh

. ¥öûe πÑ≤à°ùe AÉæH

 ¿ÉŸÈdG  AÉ°†YCG  ËôµJ  πØ◊G  ∫ÓN  ”  Éªc

 ∫ÉØWCÓd …QÉ°ûà°S’G ¢ù∏éŸG AÉ°†YCGh »JGQÉeE’G

 πeCG  âeÉbh  ,»ÑXƒHCG  IõFÉ÷  AGôØ°S  º¡àØ°üH

 »ÑXƒHCG IõFÉ÷ áª¶æŸG áæé∏dG ƒ°†Y …ôeÉ©dG

 å«M  ,AGôØ°ùdG  º°†J  á«YÉªL  IQƒ°U  •É≤àdÉH

 IõFÉL AGôØ°S èeÉfôH øY kÉ≤HÉ°S IõFÉ÷G âæ∏YCG

 á«eÉ°ùdG  ±GógC’G  ™e  kÉ«°TÉ“ QÉ¨°üdG  »ÑXƒHCG

.IõFÉé∏d

:ΩGh-IôØ¶dG

 ó©æµdG  ó«°üd  iÈµdG  IôØ¶dG  ádƒ£H  äó¡°T  

 …QÉ÷G ¢SQÉe 10 â≤∏£fG »àdG AÉ°ùædGh ∫ÉLô∏d

 äÉ°ùaÉæe ,…ôëÑdG IôØ¶dG ¿ÉLô¡e ™e øeGõàdÉH

.ÚcQÉ°ûŸG ÚH ájƒb

 øe ácQÉ°ûeh kÉcQÉ°ûe 374 ádƒ£ÑdG  Ö£≤à°ùJh

 344  º¡æ«H  øe  ,QGhõdGh  Úª«≤ŸGh  ÚæWGƒŸG

 áÄa  ‘ ácQÉ°ûe  30h  ∫ÉLôdG  áÄa  ‘ ÉcQÉ°ûe

.AÉ°ùædG

 §«£îàdG IQGOEG ôjóe ,»YhQõŸG ¿ÉØ∏N ó«ÑY ócCGh

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

 ó«°üd iÈµdG IôØ¶dG ádƒ£H ¿CG ,á«KGÎdGh á«aÉ≤ãdG

 ó©æµdG ó«°U º°Sƒe øª°V AÉ°ùædGh ∫ÉLô∏d ó©æµdG

 πMGƒ°ùH ∞jô©àdG ¤EG ±ó¡J ,»ÑXƒHCG IQÉeEG ‘

 IGƒ¡dG ΩÉeCG  á°Uôa ≥∏Nh ,IôØ¶dG á≤£æe QõLh

 õjõ©Jh …ó«∏≤àdG ∂ª°ùdG ó«°U á°VÉjQ á°SQÉªŸ

.º¡æ«H ¢ùaÉæàdG ìhQ

 ádƒ£ÑdG  ‘  π«é°ùàdG  ÜÉH  ¿CG  ¤EG  QÉ°TCGh

 ¢SQÉe  13  ÚæKE’G  móZ  Ωƒj  ≈àM  ôªà°ùj

kingfish.)  ÊhÎµdE’G  ™bƒe  ÈY

 Éàa’  ,(aldhafrafestival.com
 áæjóe ÅWÉ°T ≈∏Y ¿ƒµj ó«°üdG  º«∏°ùJ ¿CG  ¤EG

 ôªà°ùjh  kÉMÉÑ°U  á©°SÉàdG  áYÉ°ùdG  øe  IÒ¨ŸG

 ¥ƒ°ùdG  ™e  øeGõàdÉH  kAÉ°ùe  10  áYÉ°ùdG  ájÉ¨d

.¿ÉLô¡ª∏d »Ñ©°ûdG

:ΩGh-øjƒ«≤dG ΩCG

 ,  ô◊G  ¢Uƒ¨∏d  øjƒ«≤dG  ΩCG  ádƒ£H  â≤∏£fG  

 …ôëÑdG  øjƒ«≤dG  ΩCG  ¿ÉLô¡e  ä’ƒ£H  ióMEG

 áMÉ«°ùdG  IôFGO  øe  º«¶æàH  ¢ùeCG  AÉ°ùe  ,

 øe AÉ°ùædGh ∫ÉLô∏d áMƒàØe ácQÉ°ûÃ QÉKB’Gh

 øjõFÉØdG  ójó–  ºàj  ,  Úª«≤ŸGh  ÚæWGƒŸG

 ¿ƒ©ªéj øjòdG Ú≤HÉ°ùàŸG ÌcCG ∫ÓN øe É¡«a

.ájQÉîØdG äGQhQÉ≤dG øe OóY ÈcCG

 IQGOEG  ôjóe  ,»∏Y  ∫BG  ¿É£∏°S  ºã«g  êƒJh

 áæ÷ ¢ù«FQ QÉKB’Gh áMÉ«°ùdG IôFGóH áMÉ«°ùdG

 ádƒ£ÑdG  ‘ øjõFÉØdG  Ú≤HÉ°ùàŸG  ,¿ÉLô¡ŸG

 ¢Sƒd  å«dƒÑ«g  π«K  ≥HÉ°ùàŸG  ≥≤M  å«M

 á«ÑgòdG  á«dGó«ŸG  É k≤≤fi  ∫hC’G  õcôŸG  ‘

 RôMCGh ,ô◊G ¢Uƒ¨∏d øjƒ«≤dG ΩCG ádƒ£H ¢SCÉch

 G kRôfi ÊÉãdG  õcôŸG  ÉjôcR  ≈«ëj  ≥HÉ°ùàŸG

 óªfi  ≥HÉ°ùàŸG  πMh  ,á«°†ØdG  á«dGó«ŸG

 ≈∏Y  kÓ°UÉM  ådÉãdG  õcôŸG  ‘  Óe  ∞°Sƒj

.ájõfhÈdG á«dGó«ŸG

 ä’ƒ£ÑdG  øY  ∞∏àîJ  ádƒ£ÑdG  √òg  ¿CG  ôcòj

 ¢Uƒ¨dG  Ö«dÉ°SCG  »cÉ–  É¡fƒc  á«dhódG

 áHôŒ ¿ƒcQÉ°ûŸG É¡«a ¢VÉN å«M ájó«∏≤àdG

 ΩGóîà°SG  ¿hóH  áÁó≤dG  á≤jô£dÉH  ¢Uƒ¨dG

 AGƒg  äÉeÉªµHh  AÉŸG  â–  ¢UƒZ  äGó©e

 áeÓ°S ≈∏Y É kXÉØM ¢Uƒ¨dG äGQÉ¶æH AÉØàc’Gh

. Ú≤HÉ°ùàŸG

:ΩGh-IôØ¶dG

 ¬JQhO ‘ …ôëÑdG  IôØ¶dG  ¿ÉLô¡e ó¡°T 

 ¥ÉÑ°S ‘ ájƒb äÉ°ùaÉæe ,IöûY á©HGôdG

 ÅWÉ°T  ≈∏Y  º«bCG  …òdG  ,»KGÎdG  ¢ùjôØàdG

 ácQÉ°ûÃ IôØ¶dG á≤£æe ‘ IÒ¨ŸG áæjóe

 ájôëÑdG  äÉbÉÑ°ùdG  øª°V  ,kÓªfi  30

 ôªà°ùj …òdG ¿ÉLô¡ŸG Égó¡°ûj »àdG á«KGÎdG

 IQGOEG áæ÷ º«¶æàH …QÉ÷G ¢SQÉe 19 ájÉ¨d

 á«KGÎdGh  á«aÉ≤ãdG  èeGÈdGh  äÉfÉLô¡ŸG

 äÉ°VÉjô∏d  »ÑXƒHCG  …OÉfh  »ÑXƒHCÉH

.ájôëÑdG

 óªfi øH ¿GóªM øH óªMCG ï«°ûdG êƒJh 

 ´Göû∏d  äGQÉeE’G  OÉ–G  ¢ù«FQ  ,¿É«¡f  ∫BG

 äGQÉeE’G  áæ÷  ¢ù«FQ  åjó◊G  ∞jóéàdGh

 ≈∏Y ≥∏MõàdGh ∞jóéàdGh ±Ò°S âjÉµ∏d

.¥ÉÑ°ùdG ‘ ¤hC’G õcGôŸÉH øjõFÉØdG ,AÉŸG

 ∫hC’G  õcôŸG  ÜÉgP  øY  èFÉàædG  äôØ°SCGh

 ó°TGQ IòNƒædG ¬µdÉŸ zDƒdDƒ∏dG{ ÜQÉb ¤EG

 ÊÉãdG õcôŸG ‘h ,»ã«eôdG ìÉÑ°U ó«©°S

 óªfi  IòNƒædG  ¬µdÉŸ  zÈàdG{  ÜQÉ≤dG

 ådÉãdG õcôŸG ‘h ,…Ò¡ŸG ¿ÉØ∏N π«¡°S

 ìÉÑ°U  ˆGóÑY  ¬µdÉŸ  z…OÉ¡dG{  ÜQÉ≤dG

 ÜQÉ≤dG ™HGôdG õcôŸG ‘h ,»ã«eôdG óªfi

 ó«©°S  º°TÉg  IòNƒædG  ¬µdÉŸ  zΩhõÑdG{

 ¢ùeÉÿG  õcôŸÉH  AÉLh  ,»ã«eôdG  ìÉÑ°U

 ±ƒY IòNƒædG ¬µdÉŸ zÜƒÑ¡dG zÜQÉ≤dG{

 õcôŸG ‘ πMh .»bhRôŸG óªfi øªMôdGóÑY

 ¬µdÉŸ zΩõ◊G áØ°UÉY{ ÜQÉ≤dG ¢SOÉ°ùdG

 ,»bhRôŸG  ˆGóÑY  ¿Ghôe  ˆGóÑY  IòNƒædG

 IòNƒædG ¬µdÉŸ z¿Gô‰{ ™HÉ°ùdG õcôŸG ‘h

 õcôŸG ÖgPh ,»bhRôŸG óªfi ˆGóÑY ôªY

 IòNƒædG ¬µdÉŸ zõ©dG{ ÜQÉ≤dG ¤EG øeÉãdG

 õcôŸÉH AÉLh ,…Ò¡ŸG ΩOÉN óªMCG ˆGóÑY

 IòNƒædG  ¬µdÉŸ  zìÓa{  ÜQÉ≤dG  ™°SÉàdG

 ‘h ,…OÉª◊G õjõ©dGóÑY óªfi õjõ©dGóÑY

 IòNƒædG  ¬µdÉŸ  z∫GõdR{  öTÉ©dG  õcôŸG

.»bhRôŸG ˆGóÑY ¿Ghôe óªfi

 ¿BGô≤∏d ô«ÑëàdG IõFÉéd É«∏©dG áæé∏dG

 ájQGƒM á°ù∏L º¶æJ ¬eƒ∏Yh ºjôµdG

áeGóà°S’G ∫ƒM

 zQÉ¡ædG πMQ{ »Mô°ùªdG ¢Vô©dG

  á«Mô°ùªdG ábQÉ°ûdG ΩÉjCG Ωƒ«dG íààØj

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ËôµdG ¿BGô≤∏d ÒÑëàdG IõFÉ÷ É«∏©dG áæé∏dG º¶æJ 

 â– óZ ó©H »ÑXƒHCG ‘ ájQGƒM á°ù∏L ¬eƒ∏Yh

.zá«YöT IQhöVh á«æWh ájDhQ áeGóà°S’G{ ¿GƒæY

 ¬q«H øH ˆGóÑY QƒàcódG ‹É©e á°ù∏÷G ‘ ∑QÉ°ûjh

 IOÉ©°Sh ,»YöûdG AÉàaEÓd äGQÉeE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ

 õcôe  ΩÉY  ôjóe  »ª«©ædG  óªfi  ¿É£∏°S  QƒàcódG

 IOÉ©°Sh ,á«é«JGÎ°SE’G çƒëÑdGh äÉ°SGQó∏d äGQÉeE’G

 á©eÉL ΩÉY ôjóe …ôgÉ¶dG ∑QÉÑe áØ«∏N QƒàcódG

 QƒàcódG IOÉ©°Sh ,á«fÉ°ùfE’G Ωƒ∏©∏d ójGR øH óªfi

 AÉàaEÓd äGQÉeE’G ¢ù∏› ôjóe ,»YQódG QƒàÑM ôªY

 ËôµdG  ¿BGô≤∏d  ÒÑëàdG  IõFÉL  ΩÉY  ÚeCG  »YöûdG

 ¿É©«Ñ°S  º«gGôHEG  óªMCG  QƒàcódG  IOÉ©°Sh  ,¬eƒ∏Yh

 É«∏©dG  áæé∏dG  ¢ù«FQh  ΩÉ©dG  ôjóŸG  »é«æ£dG

.IõFÉé∏d

 øe ¬à«ªgGh  áeGóà°S’G  ´ƒ°Vƒe á°ù∏÷G  ∫hÉæàJh

 á«ÁOÉcC’Gh á«©ªàéŸGh á«æWƒdGh á«YöûdG á«MÉædG

.»MÉª«dG óªMCG »eÓYE’G á°ù∏÷G ôjójh

 øY á°ù∏÷G ¢ûeÉg ≈∏Y ¿ÓYE’G ô¶àæŸG øe Éªc

 ¿BGô≤∏d  ÒÑëàdG  IõFÉ÷  á©°SÉàdG  IQhódG  π«°UÉØJ

.záeGóà°S’G ΩÉY IQhO{ ¬eƒ∏Yh ËôµdG

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 QƒàcódG  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U øe áÁôc ájÉYôH

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

 öü≤H ÚæK’G  Ωƒ«dG  AÉ°ùe  ≥∏£æJ  ábQÉ°ûdG  ºcÉM

 ábQÉ°ûdG ΩÉjCG øe 32 `dG áî°ùædG äÉ«dÉ©a áaÉ≤ãdG

 øe ÌcCG Qƒ°†ëH kÉ°VôY z14{ ácQÉ°ûÃ á«MöùŸG

.á«Hô©dG QÉ£bC’G ∞∏àfl øe ∞«°Vh ∑QÉ°ûe 100

 zQÉ¡ædG πMQ{ á«MöùÃ Iójó÷G IQhódG íààØJh

 ÉgRƒa  áÑ°SÉæÃ  »æWƒdG  ábQÉ°ûdG  ìöùe  ábôØd

 »ª°SÉ≤dG óªfi øH ¿É£∏°S QƒàcódG ï«°ûdG IõFÉéH

 ‘ âª¶f »àdG É¡àî°ùf ‘ »Möùe πªY π°†aC’

 ôjÉæj  z16-10{  á«Hô¨ŸG  AÉ°†«ÑdG  QGódG  áæjóe

 ˆGóÑY π«YÉª°SEG É¡°üf Öàch á«MöùŸGh »°VÉŸG

 á«Möùe  ∫hCG  »gh  …ôeÉ©dG  óªfi  É¡LôNCGh

 z2011{ áæ°S â°ù°SCÉJ »àdG IõFÉ÷ÉH RƒØJ á«JGQÉeEG

 π°†aCG øe áYƒª› ΩÉY πc ‘ É¡H ôØ¶∏d ¢ùaÉæàJh

.á«Hô©dG á«MöùŸG ¢Vhô©dG

 ≠∏ÑJ »àdG IõFÉ÷G »JGQÉeE’G ¢Vô©dG ≥jôa º∏°ùàjh

 zΩÉjC’G{ ìÉààaG πØM ‘ ºgQO ∞dCG 100 É¡àª«b

 óªfi »æjôëÑdG  ¿ÉæØdG  èjƒàJ  kÉ°†jCG  ó¡°ûj  …òdG

 »Hô©dG »MöùŸG ´GóHEÓd ábQÉ°ûdG IõFÉéH Ú°SÉj

 »JGQÉeE’G ¿ÉæØdG ËôµJh IöûY á°SOÉ°ùdG É¡JQhO ‘

 á«∏ëŸG  á«°üî°ûdG{  ¬àØ°üH  ¿ÉØ«°S  øH  ∫OÉY

 ábQÉ°ûdG  ΩÉjCG  øe  áî°ùædG  √òg  ‘  záeôµŸG

.…QÉ÷G ¢SQÉe øe 20 ≈àM ôªà°ùJ »àdG á«MöùŸG

 ‘  áaÉ≤ãdG  IôFGO  ¢ù«FQ  ¢ùjƒ©dG  ˆGóÑY  ∫Ébh

 á«î°ùdG ájÉYôdGh áÑbÉãdG ájDhôdG π°†ØH” :ábQÉ°ûdG

 ΩÉjC’G  â∏°UGh  ábQÉ°ûdG  ºcÉM  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  øe

 ≈∏Y ádhódG ‘ ìöùŸG ácôëH É¡°Vƒ¡f á«MöùŸG

 â≤Khh äÉfÉµeE’G äQƒWh Oƒ¡÷G äõØM Oƒ≤Y ióe

 OGhôdG  âeôch  ÜÉÑ°ûdG  âæ°†àMG  Éªc  ÜQÉéàdG

 kÓé°S äQÉ°Uh äÉMÉéædÉH âØàMGh äGÈÿG âæªKh

 É¡H ôîØJ »àdG á«aÉ≤ãdGh á«æØdG äGRÉ‚E’ÉH kÓaÉM

.“áÑbÉ©àŸG »JGQÉeE’G ìöùŸG ∫É«LCG

 É¡àî°ùæH á«MöùŸG ΩÉjC’G »JCÉJ” :¢ùjƒ©dG ±É°VCGh

 ìöùŸG ΩÉeCG ≥jô£dG íàØJh ≥≤– Ée Rõ©àd 32 ∫G

 øe ójõŸG  ƒëf Ωó≤à∏d  äGQÉeE’G  ‘ Ú«MöùŸGh

.“‘É≤ãdGh »æØdG QÉgOR’Gh õ«ªàdG äÉ£fi

 áÑ°SÉæÃ »æWƒdG ábQÉ°ûdG ìöùe ábôa ¢ùjƒ©dG CÉægh

 IQGóL øY »Hô©dG ìöùŸG ¿ÉLô¡e IõFÉéH ÉgRƒa

 IôNGR IÒ°ùŸ áé«àf IõFÉ÷G √òg ÓFÉb ¥É≤ëà°SGh

 ≥dCÓd  GõØfi ¿ƒµJ  ¿CG  ≈æªàfh  RÉ‚E’Gh  AÉ£©dÉH

.ºFGódG ¥ƒØàdGh

 ΩÉ©dG Gòg zΩÉjC’G{ õFGƒL ≈∏Y ¢VhôY 8 ¢ùaÉæàJh

 áªFÉb{h  ìöùª∏d  ¢SÉj  ábôØd  záª«fôJ{  »gh

 zOÓ÷G{h  ìöùª∏d  AÉÑ∏c  á«©ª÷  zèjóÿG

 ìöùª∏d zâ«ŸG »◊G{h ¿ƒæØ∏d ¿ÉµaQƒN ìöùŸ

 á«©ª÷ zÖ«£dG πLôdG á«æZCG{h ábQÉ°ûdÉH åjó◊G

 âæH Ò°ùØJ{h ìöùŸGh çGÎdGh áaÉ≤ã∏d ø°ü◊G ÉHO

 ìöùŸ zôjOÉ«e{h »æWƒdG »HO ìöùŸ zäƒbÉj

 ábQÉ°ûdG  ìöùŸ zäƒÑæZR{h »æWƒdG  øjƒ«≤dG  ΩCG

.»æWƒdG

 ≈∏Y  Ωó≤àd  ¢VhôY  áKÓK  ≈∏Y  QÉ«àN’G  ™bhh

 á«©ª÷ zá©ª°T ¥GÎMG{ :»gh zΩÉjC’G{ ¢ûeÉg

 Éj ΩÓ°S{h ìöùŸGh ¿ƒæØdGh áaÉ≤ã∏d IÒéØdG ÉHO

 z¢Tôc »æH ÜQÉ°†e{h »∏gC’G »HO ìöùŸ záeÓ°S

.áª«ÿG ¢SCGQ ìöùŸ

 ≈≤à∏ŸG ó≤©j á«MöùŸG ábQÉ°ûdG ΩÉjCG ¢ûeÉg ≈∏Yh

 ìöùŸG{ ¿GƒæY â– …QÉ÷G ¢SQÉe 14 ‘ …ôµØdG

 ÚãMÉH  ácQÉ°ûÃ  ±ƒ«°†dG  áeÉbEG  ô≤Ã  záÄ«ÑdGh

 ºgh  á«HôY  ¿Gó∏H  IóY  øe  Ú«Möùe  Ú°SQÉ‡h

 óªfi QƒàcódGh  (äGQÉeE’G)  Oƒ©°ùe  ˆGóÑY  ¿ÉæØdG

 ó¡a QƒàcódGh (öüe) ÚeCG  ÉæjO IQƒàcódGh áë«°T

 QƒàcódGh  (Üô¨ŸG)  »Ø°Sƒj ø°ùM QƒàcódGh  •É¨c

 åMÉÑdGh  ÖJÉµdGh  (¿GOƒ°ùdG)  ó«©°S  óªfi  »∏Y

.(¿ÉæÑd) ô£e êQƒL QƒàcódGh (¢ùfƒJ) »ŸG óªfi

ËôµàdG πØM ∫ÓN
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 تعلن  دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  هيفني لتجارة االدوات الكهربائية  

رخصة رقم : CN -  2706145 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل رأس املال  من 10000 إىل 150000

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

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  حذف خالد نارص ثني نارص النيادي

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة محمد شاهجهان 100%

 HEAVEN ELECTRICITY EQUIPMENT TRADING /تعديل اسم تجاري من

 HEAVEN ELECTRICITY EQUIPMENT هيفني لتجارة االدوات الكهربائية اىل

TRADING SOLE PROPRIETORSHIP L.L.Cهيفني لتجارة االدوات الكهربائية 

- رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

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

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

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

البحر  امواج  الســـادة/ مؤسسة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
لتجارة االخشاب   

رخصة رقم :  CN - 1115493 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل رأس املال من  50000  إىل  50000

 تعديل شكل قانوين من/ مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م
 AMWAAJ AL BAHR TEMBER من/  تجاري  اسم  تعديل   
اىل  االخــشــاب  لتجارة  البحر  ــواج  ام مؤسسة   TRADING EST
 AMWAAJ AL BAHR TIMBER TRADING SOLE
لتجارة االخشاب - رشكة  البحر  امواج   PROPRIETORSHIP L.L.C

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن  دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ احمد خليل الحوسني للمقاوالت العامة   

رخصة رقم : CN -  1142945 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل رأس املال  إىل  50000

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

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف احمد خليل ابراهيم جمعه الحوسني    

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة محمد طارق حسيني حكيم دين محمد حسيني 

 AHMED KHALIL AL HOSANI GENERAL من/  تجاري  اسم  تعديل   

 MOHAMMED احمد خليل الحوسني للمقاوالت العامة اىل  CONTRACTING

 TAREK GENERAL CONTRACTING SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

محمد طارق 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 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو 

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن  دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ قالسري 

لالعامل الزجاجية 

رخصة رقم : CN - 2513299 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/ برايم 
العامل النقش 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3942156  : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن  دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ جايت وي لهدم املباين ذ.م.م  

رخصة رقم : CN - 4626800 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الشكل القانوين / من رشكة ذات مسؤولية محدودة اىل رشكة الشخص 

الواحد ذ.م.م

 GATEWAY BUILDING DEMOLITION : التجاري من  االسم  تعديل 

 GATEWAY BUILDING اىل  ذ.م.م  املباين  لهدم  وي  جايت   L.L.C

لهدم  وي  جايت   DEMOLITION SOLE PROPRIEOTRSHIP L.L.C

املباين- رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

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

الدائرة  فإن  وإال  اإلعالن  هذا  نرش  تاريخ  من  واحد  يوم  خالل  االقتصادية 

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

اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن  دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ اينان للتسوق - رشكة الشخص الواحد 

ذ.م.م   

رخصة رقم : CN -  4348514 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل رأس املال  من 500000 إىل 100000

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

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ تعديل محمد حنيفه باراكات من مالك اىل رشيك  

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ تعديل محمد حنيفه باراكات من مالك اىل مدير   

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة محمد راشد مافونغال محمد كونهي مافونغال 20% 

تعديل نسب الرشكاء/ محمد حنيفه باراكات من %100 اىل 80%

تعديل نسب الرشكاء/ محمد حنيفه باراكات من %100 اىل 0%

 AYNAN MINI MART - SOLE PROPRIETORSHP  /تعديل اسم تجاري من 

 AYNAN MINI MART اىل  ذ.م.م  الواحد  الشخص  رشكة   - للتسوق  اينان   L.L.C

L.L.C اينان للتسوق ذ.م.م 

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

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

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن  دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  هارد روك 
كافيه

رخصة رقم : CN -  4306160 قد تقدموا إلينا بطلب:
سامل  بخيت حمد  سامل  وبيع/  حذف  تنازل  الرشكاء  تعديل 

ال سودين
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة سعيد احمد محمود حسني 

الخوري 100% 
مراجعة   اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق  من  كل  فعىل 
تاريخ  من  يوماً  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن  

يونيفست لنقل الركاب بالحافالت املؤجرة 

رخصة رقم : CN - 1663416 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.

الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن  

كافترييا معجنات وبروستد الواحة

رخصة رقم : CN - 2895768 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/  ذي 
الواحد  الشخص  رشكة   - فاكتوري  يوغورث  فروزن 

ذ.م.م 
رخصة رقم : CN - 1188757 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/  وادي باك رسهد لتطوير 

املواصالت  

رخصة رقم :  CN - 4792020 قد تقدموا إلينا بطلب:

 WADI PACK SARHAD ـــن/  م ــاري  ــج ت اســـم  تــعــديــل   

رسهد  باك  وادي   TRANSPORTATION DEVELOPMENT

 WADI PAK SARHAD GENERAL اىل  املــواصــالت  لتطوير 

TRANSPORT وادي باك رسهد للنقليات العامة 

دائرة  مراجعة   اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   

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/  فطائر 

ريبون 

رخصة رقم : CN - 2976767 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/  عطور 
هيالن 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  3951640   : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن  دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  اتش 

ام يس للصيانة العامة 

رخصة رقم : CN - 3953034 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.

الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن  

حلويات الركن النابليس  

رخصة رقم : CN - 1780533 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.

تزويد  وتعهدات  املطاعم  إلدارة  غورميه  جارا  الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    

بالوجبات الغذائية الجاهزة - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

رخصة رقم :  CN - 3800651 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل رأس املال  إىل 100000

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

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف مسفر جرمان بطي عايض االحبايب

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة مسفر جرمان بطي عايض االحبايب 50%  

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة مطر سامل جمعه سامل الكعبي 50%

 JARRAH GOURMET RESTAURANT MANAGEMENT من/  تجاري  اسم  تعديل   

إلدارة  غورميه  جارا    & CATERING SERVICES SOLE PROPRIETORSHP L.L.C

 JARRAH املطاعم وتعهدات تزويد بالوجبات الغذائية الجاهزة - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م اىل

 GOURMET RESTAURANT MANAGEMENT AND CATERING SERVICES

L.L.C  جارا غورميه إلدارة املطاعم وتعهدات تزويد بالوجبات الغذائية الجاهزة 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/  مطعم مينت 
جاردن 

رخصة رقم : CN -  1034807 قد تقدموا إلينا بطلب:
محمد  عبدالله  محمد  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

حسني العبيديل     
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة سليامن شاكر جمعه حسن 

الحامدي 100%
 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 االقتصادية بأن الســـادة/ الخط 
الرسيع للوساطة  

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3953644  : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن  دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ سيلف 

ميد لتجارة املالبس  

رخصة رقم : CN - 3975483 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.
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اأبوظبي-وام:
فاطمة  الشيخة  سمو  رعاية  تحت   
النسائي  االتحاد  رئيسة  مبارك  بنت 
العام رئيسة املجلس األعىل لألمومة 
ملؤسسة  األعىل  الرئيسة  والطفولة 
التنميــة األرسيــة » أم اإلمارات » 
اإلمارات  شــباب  من   100 يشارك 
املســتقبل«  »مربمج  مســابقة  يف 
للتعليم  أبوظبي  مركز  ينظمها  التي 
ضمن  واملهني  التقنــي  والتدريــب 
ملهارات  الوطنية  املسابقة  فعاليات 

.2023 اإلمارات 
وتنطلق الــدورة الرابعة عرشة من 
اإلمارات  ملهارات  الوطنية  املسابقة 
اليــوم االثنــن يف مركــز أبوظبي 
ملدة  وتســتمر  للمعارض،  الوطني 
ثالثة أيام بمشاركة مئات من شباب 
املهارات  أصحاب  اإلمارات  وفتيات 
 23 يتنافسون يف  الذين  املتخصصة؛ 
مهارة هندسية وتكنولوجية وفنية.

سعيد  مبارك  الدكتور  سعادة  وقال 
الشــاميس مدير عام مركز أبوظبي 
واملهني  التقني  والتدريــب  للتعليم 
العام،  هــذا  تركز  املســابقة  إن   “
تنفيذاً  املســتقبل«  ”مربمــج  عىل 

لتوجيهات القيادة الرشيدة برضورة 
تطويــر إســراتيجيات العمل التي 
وصناعة  وصقل  اكتشاف  تستهدف 
الكــوادر املتخصصة يف الربمجيات، 
مشــرا إىل أنه بــات للمربمج دور 

رئييس يف تعزيز مســرة التطور يف 
وتقديم  العمــل  قطاعات  مختلــف 
أفراد  لكافة  ومتميزة  مرنة  خدمات 

املجتمع«.
وأضاف “ أننا حرصنا عىل استقطاب 
100 طالــب وطالبــة من مدارس 
التكنولوجيا التطبيقية للمشاركة يف 
اإلمارات  ملهارات  الوطنية  املسابقة 
تعزيز  بهــدف  الربمجة  مجــال  يف 
إيجابي  اتجاه  وتكويــن  مهاراتهم 
الربمجية  التقنيات  تعلم  نحو  لديهم 
تكوين  يف  والرقمية، مما سيســهم 
العاملية يف  املنافســة  جيل قادر عىل 

املهارات الرقمية”.
ودعــا مديــر عام مركــز أبوظبي 
واملهني  التقني  والتدريــب  للتعليم 
منافسات  حضور  إىل  املجتمع  أفراد 
اإلمارات،  الوطنية ملهارات  املسابقة 
يف  اإلمــارات،  شــباب  أداء  ملتابعة 
مهــارات الربمجــة، وغرهــا من 

املهارات املهمة.

 دبي-الوحدة:
أعلــن مصنع اليف فارما لألدوية بدبــي، املعتمد من إدارة 
املساهمة مع رشكة »منزل«  األمريكية، عن  والدواء  الغذاء 
لخدمات العناية الصحيــة املنزلية، يف توفر األدوية لـ 30 

مريًضا مصابا بمرض التصلب العصبي املتعدد.  ملدة عام. 
وأشــار اىل أنه تم االتفاق مع » منــزل« عىل تحمل » اليف 
فارمــا« 50 % من تكلفة العالج بقيمة تقريبية تبلغ 1.6 
الذيــن يعانون من مرض  مليون درهــم إماراتي للمرىض 

التصلب العصبي املتعدد.   
املرىض  زيادة  اعتزامه  » اليف فارما« عن  وكشــف مصنع 
املشــمولن باملساهمة يف تحمل تكلفة عالجهم اىل خمسن 
)50( مريًضــا مــن مــرىض التصلب العصبــي املتعدد يف 
املستقبل القريب، مع وجود خطة لتوسيع الدعم ألكرب عدد 
أمراض مختلفة من  يعانــون من  الذين  املرىض  ممكن من 

خالل التربع باألدوية يف مجاالت عالجية مختلفة. 
املتعدد  بالتصلب  لكل مريــض مصاب  العالج  تكلفة  وتبلغ 
مصنع  وبطرح  ســنويا،  إماراتي  درهم   120,000 حوايل 
اليف فارما لألدوية بدبي، أول عالمة تجارية من كبسوالت 
ســريلينيا فينغوليمود 0.5 ملغ بدولــة االمارات العربية 
املتحدة، تمكن من تقليل التكلفة اىل ما يقرب من 80,000 
درهم إماراتي ســنويا لكل مريــض من خالل توفر منتج 
يوافق املعاير العاملية للجودة والفعالية وبتكلفة اقتصادية.

اإلدارة  فاياليل، رئيس مجلــس  الدكتور شمشــر  وقــال 
والعضو املنتدب لرشكة اليف فارما:«بالنظر إىل ما بعد عام 
2023، نخطط لتقديم مزيد من الدعم ألكرب عدد ممكن من 

املرىض الذين ينتظرون الحصول عىل أدوية جديدة«.
 وأشــار إىل حرص اليــف فارما عىل املســاهمة يف برامج 
دعم املرىض لتخفيف معانــاة املرىض وخاصة ذوي الدخل 
االجتماعية  باملســؤولية  التزامها  إطار  املحدود، وذلــك يف 
العربية املتحدة يف تقديم  وتماشــياً مع قيم دولة اإلمارات 

العالج ملن ال يستطيعون تحمل نفقاتهم العالجية الطبية.
ويتزايــد انتشــار التصلب املتعدد برسعة عــىل الصعيدين 
العاملي واإلقليمي، وهــو اضطراب يصيب الجهاز العصبي 
تبقى  فيما  الشــوكي  والنخاع  الدماغ  ويؤثر عىل  املركزي، 

العضالت واألعصاب خارج النخاع الشوكي سليمة. 

الإمارات ت�سحب 
كما تبادل ســموه مع أخيه أمر دولة 
قطــر .. وجهــات النظر بشــأن عدد 
اإلقليمية  واملوضوعــات  القضايا  من 

والدولية محل االهتمام املشرك.
محمد  الشــيخ  الســمو  صاحب  وأكد 
صاحب  ألخيــه  نهيــان  آل  زايــد  بن 
ثاني  آل  تميم بن حمد  الشــيخ  السمو 
للشــقيقة قطر  اإلمارات  .. دعم دولة 
الســنوية  االجتماعات  اســتضافة  يف 
ومجموعة  الــدويل  النقــد  لصنــدوق 
2026..وبناء  لعــام  الــدويل  البنــك 
ملفها  اإلمارات  دولة  ستســحب  عليه 
لطلب اســتضافة االجتماعات..متمنياً 
لألشــقاء يف قطر التوفيق وكل النجاح 

يف استضافة هذا التجمع العاملي.
الســمو أمر  من جانبه أعرب صاحب 
صاحب  ألخيه  شــكره  عن  قطر  دولة 
الســمو رئيس الدولة وخالص تقديره 
ملوقــف دولة اإلمــارات األخوي تجاه 
الستضافة  ترشحها  ودعم  قطر،  دولة 

النقد الدويل . إجتماعات صندوق 

ال�سماح لمحققين  

 وكالهما ينفي ارتكاب أي مخالفة.
اتهامات  لبنانــي قد وجه  وكان قاٍض 
املــايض  الشــهر  لألخويــن ســالمة 
وتحقيق  أمــوال  وغســل  باالختالس 
ثروة بطريقة غر مرشوعة واالحتيال 
والتهــرب الرضيبــي، وحدد جلســة 
يوم  لبنان  لحاكم مرصف  أوىل  استماع 

األربعاء.
ويصل املحققون األوروبيون إىل بروت 
يــوم االثنن يف ثاني زيارة لهم يف إطار 

بحضور  لهم  السماح  وسيتم  التحقيق 
جلســة االســتماع وذلك حسبما قال 
آخر مطلع  مصــدر قضائي ومصــدر 

لرويرز.
وقال املصدر القضائي إن القايض الذي 
للمحققن  يســمح  لن  الجلسة  يرأس 
مبارشة  أســئلة  بتوجيــه  األجانــب 
منذ  منصبــه  يتــوىل  الذي  لســالمة، 

.1993
الزعماء  بدعم  يحظى  سالمة  يزال  وال 
اللبنانيــن أصحاب النفــوذ الذين لهم 

دور أسايس يف تعين القضاة.
وإنه  بريء  إنه  لرويــرز  رياض  وقال 
ســيلتزم باإلجــراءات القضائية، عىل 
الرغم من عدم حضوره جلسات سابقة 
بشأن تحقيق معه يف قضايا فساد ذات 

صلة لكنها ليست بذات األهمية.

�سرطة ال�سارقة 
متاحف  مــن  يحتويــه  بمــا  وذلــك 
الزائر يف  ومخطوطــات نادرة، تأخــذ 
رحلة بــن الكنوز املعرفية، تعّرفه من 
واإلعجاز  والحضارة  العلوم  إىل  خاللها 
العمــي يف القرآن الكريــم، والتاريخ..

تزينــت أرض الفعاليــات التي أقيمت 
يعروف  بن  اللــه  أحمد عبد  بحضــور 
ملدينة  البلدي  املجلــس  رئيس  النقبي، 
البلدي يف  املجلس  الحصن، وأعضاء  دبا 
ومنتسبي  ومديري  الحصن،  دبا  مدينة 
الدوائر املحلية والحكومية، وأهايل دبا، 
الدولة،  إمارات  مختلف  من  وضيوفهم 
بربامــج حافلة توزعــت بن عرشات 
الشعبية،  الفرق  قدمتها  التي  الفقرات 
والفعاليات املصاحبة، ومبادرة متاحف 

وقرية  الثقايف،  واملقهــى  الطريق،  عىل 
وبرنامج  الشــعبية،  واأللعاب  الطفل، 
بحضور  االفتتاح  تــم  حيث  املرسح..، 
املســلم، رئيــس معهد  د.عبدالعزيــز 
العليا  اللجنة  رئيس  للراث،  الشــارقة 
أجواء  وسط  األيام،  لفعاليات  املنظمة 
والزائرين  املــدام  مدينة  أهــل  جمعت 

والضيوف من جميع إمارات الدولة..

و�سول �سفينة
مســلم  حمدان  الدكتور  معــايل  وأكد 
املزروعــي رئيس مجلــس إدارة هيئة 
ســمو  توجيهات  أن  األحمر،  الهــالل 
الشــيخ حمدان بن زايد آل نهيان تأتي 
دولة  به  تضطلع  الــذي  الدور  إطار  يف 
للحد من  الرشــيدة  اإلمارات وقيادتها 
التداعيــات اإلنســانية التــي خلفتها 
السورية  الساحتن  عىل  الزلزال  كارثة 
ســموه  حرص  إىل  مشــرا  والركية، 
عىل تقديم أفضل الخدمات اإلنســانية 
تجاوز  عــىل  ملســاعدتهم  لألشــقاء 

ظروفهم الراهنة.
اإلماراتي  الهالل األحمر  إن هيئة  وقال 
ماضيــة يف تعزيز اســتجابتها لصالح 
»الفارس  عمليــة  ضمــن  املترضرين 
الشــهم2« التي أطلقتهــا اإلمارات يف 
إطار التزامها اإلنســاني ومسؤوليتها 
التضامنية مع ضحايا الزلزال يف سوريا 
وتركيــا، الفتــا إىل أن الهيئة تعمل يف 
كل االتجاهــات لتخفيف حجم املعاناة 
التــي خلفتهــا الكارثــة، لذلك جاءت 
حملة »جســور الخــر« التي أطلقتها 
الهيئة بالتعــاون مع وزارة الخارجية 
املجتمع  الدويل ووزارة تنمية  والتعاون 

ملقابلة  اإلماراتية  اإلنسانية  واملنظمات 
االحتياجات املتزايدة للمتأثرين وإحداث 
اإلغاثة  جهــود  يف  املطلــوب  الفــرق 
السورية  الساحتن  عىل  حاليا  الجارية 

والركية.
وأكــد أن إمدادات اإلغاثة ســتتواصل 
ســوريا،  يف  األشــقاء  إىل  وبحرا  جوا 
القليلة القادمة  حيث تصل خالل األيام 
املزيد  تحمل  الالذقية  إىل  أخرى  سفينة 
من االحتياجات اإلنســانية الرضورية 

للمتأثرين.
تيســر  املهندس  توجــة  جانبه  مــن 
حبيب رئيس مجلس محافظة الالذقية 
عىل  اإلمــارات  دولة  لقيادة  بالشــكر 
دورهــا الفعال يف دعم ســوريا جراء 
من  املايض  الشــهر  وقع  الذي  الزلزال 
للمســاعدات  الجــوي  الجرس  خــالل 
وصــوال للباخرة التــي وصلت اليوم، 
والذي شــمل مــواد غذائيــة وأدوية 
ومعدات طبية اســهم بشــكل كبر يف 

تخفيف املعاناة عن املترضرين.
الالذقية  محافظة  مجلس  رئيس  وقال 
“ نثمــن الدور الفعــال للهالل األحمر 
املثمر مع منظمة  اإلماراتي وتعاونــه 
الهــالل األحمــر العربي الســوري يف 
الدعم  وتقديم  املساعدات  تقديم  رسعة 

بأشكاله املختلفة”.

انك�ساف »�سئيل
هناك  فــإن  املنظومة  هــذه  إطار  ويف 
التعليمــات  مــن  متكاملــة  حزمــة 
البنوك  إىل  الرقابية الصادرة  والضوابط 
املالية  للمحافظة عىل سالمة أوضاعها 
املالية  السالمة  كافةمؤرشات  وتعزيز 
لديها وبصفة خاصة ما يتعلق باملعاير 

األساسية.
أن من بــن هذه  املحافــظ  وأضــاف 
املعايــر معيــار كفايــة رأس املــال 
املتعلقة  واملعايــر  الســيولة  ومعاير 
إىل  باإلضافة  والربحية  األصول  بجودة 
التعليمات والضوابط الرقابية الصادرة 
يف إطار تعزيز الحوكمة وإدارة املخاطر 
والتدقيق  الداخليــة  الرقابــة  ونظــم 
الداخــي والخارجي ومــا يتعلق أيضا 
االئتمانية  السياســة  وتنظيم  برشيد 
للبنوك للحد من املخاطر االئتمانية وأن 
قراراتها قد اتخذت بناء عىل دراســات 
طلبات  يف  النظــر  لــدى  تمت  وافيــة 

االقراض والتمويل.
وأكــد املحافــظ عىل ســالمة أوضاع 
بنك  وأن  املــرصيف  الجهــاز  وحــدات 
الكويــت املركــزي يمــارس وظائفه 
البنوك من  الرقابية عــىل  وإجراءاتــه 
تتم يف  والتي  املكتبيــة  الرقابة  خــالل 
املتطلبات  يوفر  إحصائــي  نظام  ضوء 
الرقابية ويسنده يف ذلك وظائف رقابية 
البنوك  عىل  امليداني  التفتيش  خالل  من 
هذا  وحــدات  اســتقرار  يضمن  بمــا 

القطاع.

اإيران تتو�سل
ويصفونها بأنها غير نزيهة.

كما ُتتهم الجمهورية اإلسالمية باحتجاز 
األجانب كرهائن.

إلى  ويمكــن أن يقود تبادل الســجناء 
برنامج  بشــأن  المفاوضات  استئناف 
إلى طريق  التــي وصلت  النووي،  إيران 
إلى  إيران  مسدود منذ أشــهر. وتحتاج 
اتفاق من أجل إنهاء األزمة االقتصادية.

في  المشــهورين  الســجناء  بين  ومن 
نمازي،  ســياماك  األعمال  رجل  إيران، 

الــذي يحمــل الجنســيتين األمريكية 
 51/ الرجل  ســجن  وتم  واإليرانيــة. 
عاما/ مع والده في عام 2015، ثم تم 
سنوات   10 لمدة  بالسجن  عليه  الحكم 

بتهمة التجسس.
وتــم اإلفراج عــن باقر نمــازي /86 
عامــا/ في عام 2022، بموجب اتفاق 
مع الواليات المتحدة، لكن نجله ظل في 
سجن إيفين ســيء السمعة بالعاصمة 

طهران.

زفاف الأميرة
وحــرض حفل الزفــاف إىل جانب امللك 
عبدالله الثانــي وامللكة رانيا العبدالله، 
األمر  العهد  ويل  إيمان،  األمرة  شقيقا 
الحســن بن عبدالله، واألمر هاشــم 
بن عبدالله، وهما من شــهدا عىل عقد 
إىل جانب شــقيقتها األمرة  الِقــران، 
واألمرة  الثاني،  عبدالله  بنت  ســلمى 

رجوة آل سيف خطيبة ويل العهد.

العراق: مقتل 22
شغل  الذي  عي  حســن  برزان  أهمهم 
وايل  الفلوجــة وكذلــك  وايل  منصــب 
الجنوب وروكان حميد عالوي، إضافة 
إىل اســماء اخــرى تمــت معرفة 14 

منهم«.
وتابع، ان »العملية مستمرة وتم العثور 
عىل أعتدة وأسلحة وحاسبات وهواتف 
إىل »وجود  تــم تفريغهــا«، منوهــا  

عمليات كثرة يف أماكن مختلفة«.
كانت  »العملية  أن  الســاعدي  وذكــر 
ســوى  بها  يعرف  ولم  للغايــة  رسية 
خمسة قيادات فقط واشرك بها جهاز 

مكافحة اإلرهاب واملخابرات«.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة 
8متابعاتاالثنن ١٣ مارس ٢٠٢٣ ــ العـدد ١٥٢٩٤
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مب��ادرة لع��اج 50 مري�س��اَ بالت�سل��ب 
»اأبوظبي التقني« ينظم اليوم م�سابقة »مبرمج الم�ستقبل« المتعدد مجاناً

بلدية عجمان تنجز م�سروع اإن�ساء 
طرق بمنطقة المنامة 

عجمان-وام:
البلديــة  دائــرة  أنجــزت   
مرشوع  بعجمان،  والتخطيط 
املنامة  منطقة  يف  طرق  إنشاء 
بتكلفة بلغت 4 مالين و500 

ألف درهم .
يأتي ذلك يف إطار سعي الدائرة 
متكاملة  تحتية  بنيــة  لتوفر 
بكافة مناطــق اإلمارة، تلبيًة 
الســكاني  التمدد  الحتياجات 
والعمرانــي واالرتقاء بجودة 
مســتهدفات  وتحقيق  الحياة 
االســراتيجية  املــؤرشات 

لإلمارة .

بن  عبدالله  ســالم  وأوضــح 
بلديــة  إدارة  غليطــة مديــر 
املنامــة، أن الدائــرة عملــت 
عــىل إنجــاز مجموعــة من 
الطــرق األســفلتية الجديدة، 
لتأمن وصول ســهل ومريح 
أن  إىل  الفتا  املنطقة،  لســكان 
املــرشوع يتوافــق مع خطة 
وتحســن  لتطوير  الدائــرة 
يتالءم  وبما  التحتيــة،  البنية 
لإلمارة  الحرضي  املخطط  مع 
أهداف  وينســجم مع   2040
كافة  لتوفر  الساعية  الدائرة 

مقومات األمن والسالمة.

أبوظبي-الوحدة:

رفعت بلدية مدينة أبوظبي، ممثلة يف 
قطاع خدمات البلدية- إدارة الصحة 
لها  التابعة  املسالخ  العامة، جاهزية 
أبوظبــي وخارجها  داخــل جزيرة 
عىل كل املســتويات الستقبال شهر 
بهدف  املبارك،  الفطر  وعيد  رمضان 
تلبيــة احتياجــات املتعاملــن من 

الذبائح خالل هذه األيام املباركة.
التابعة  املســالخ  البلدية  وجهــزت 
 7000 مــن  أكثر  الســتيعاب  لها 
ذبيحــة يوميــاً يف أوقــات الذروة، 
املسالخ  من  مسلخ  لكل  يمكن  حيث 
والوثبة  أبوظبي والشهامة  اآللية يف 
اســتيعاب 1500 ذبيحة يومياً من 
50 ذبيحة  الغنــم، وكذلك  أو  املاعز 
أما مســلخ  الجمــال واألبقار،  من 
 2500 استيعاب  فيمكنه  ياس  بني 
ذبيحة يومياً يف أوقات الذروة، وتزيد 

أيام العيد يف كافة املسالخ. األعداد 
البلدية عىل توفر الكادر  وقد عملت 
املطلوبة يف  باألعداد  املؤهــل  الطبي 
للقيام  تتبعها  التي  املســالخ  جميع 
الحيوانات  شحنات  فحص  بعمليات 
املوايش،  أســواق  إىل  الواردة  الحية 
للحيوانات  الدوري  الفحص  وإجراء 
بالحظائــر، وفحــص الحيوانــات 
قبــل الذبح وبعد الذبــح للتأكد من 
األمراض  مــن  وخلوها  ســالمتها 
عىل  تؤثر  التــي  املرضية  واآلفــات 

الصحة العامة.
وخصصــت البلدية املســلخ اآليل يف 
اآليل  الشــهامة  ومســلخ  أبوظبي 
بني  ومسلخ  اآليل  الوثبة  ومســلخ 
حيث  الجمهــور،  الســتقبال  ياس 
شهر  خالل  العمل  ســاعات  حددت 
صباحاً   6:00 الساعة  من  رمضان 
وحتى الساعة 6:00 مساًء، عىل أن 
يتم إغالق شباك التذاكر عند الساعة 

5:30 مساًء،
عــدا يــوم الجمعة فيتــم اإلغالق 
عند الســاعة 12:00 ظهراً وإعادة 
الظهر،  بعد   2:00 الســاعة  الفتح 
الذبائح  للجمهــور طلب  كما يمكن 

واملنصات  الذكيــة  التطبيقات  عرب 
املســالخ  جميع  من  اإللكرونيــة 
أبوظبي  مدينة  بلدية  وتقوم  اآللية. 
باإلرشاف عــىل عدد من التطبيقات 
خدمات  لديهــا  التي  اإللكرونيــة 
للمنازل ضمن  والتوصيــل  التجهيز 
عىل  ومنها  والتعليمــات،  الرشوط 
اإلمارات  ذبائح  تطبيق  املثال  سبيل 
وتطبيــق ذبيحتــي وتطبيق ذبائح 
الجمهور  البلدية  وتدعــو  الجزيرة، 
التطبيقات  اســتخدام  إىل  الكريــم 
للوقت  توفراً  الذبائح  لطلب  الذكية 
خارج  الذبح  بعدم  وتنصح  والجهد، 
وسالمة  صحة  عىل  حفاظاً  املسالخ 

أفراد املجتمع.
كمــا تقــوم الــرشكات املشــغلة 
أبوظبي  مدينــة  بلديــة  بــإرشاف 
بتقديم كامل التســهيالت ألصحاب 

ترسيع  من  املواطنن،  وكبار  الهمم 
وتوفر  ذبائحهم،  ذبــح  يف  لدورهم 
وغرها  تناســبهم،  خدمية  مرافق 

من التسهيالت الخاصة بهم.
وحرصــت البلديــة عــىل تنظيــم 
يف  للعاملن  توعويــة  محــارضات 
أصحاب  مع  والتنســيق  املســالخ، 
للعمل  املــوايش  بأســواق  الحظائر 
عىل زيــادة املعروض من الحيوانات 
اإلمكان،  قــدر  الســالالت  وتنويع 
وااللتــزام بوضع لوحات األســعار 
بمكان واضح عند مدخل كل حظرة، 
الصحية  باإلجراءات  االلتزام  وكذلك 
املطلوبة مــن العاملن بكل حظرة، 
والتشــديد عــىل النظافــة الدورية 

لألماكن الخارجية ألسواق املوايش.
كما عملت بلدية مدينة أبوظبي عىل 
زيادة عــدد القصابن والحمالن يف 

الدورية  الرقابة  وتشــديد  املسالخ، 
السالمة  عىل  للحفاظ  العاملن  عىل 
تنظيــم  إىل  باإلضافــة  املهنيــة، 
يف  للعاملن  توعويــة  محــارضات 
أكمل  عىل  الجمهور  لخدمة  املسالخ 
وجــه وتــاليف أي مشــاكل طارئة 

وحلها بشكل فوري.
كذلك  أبوظبي  مدينة  بلدية  واهتمت 
الســاحات  نظافة  عــىل  بالحفاظ 
نظافة  وعىل  للمســالخ،  الخارجية 
وغرها  الجمهور،  انتظــار  صاالت 
الجمهور  التي تخــدم  املرافق  مــن 
فيها،  العاملن  أعــداد  بزيادة  وذلك 
مــع التشــديد عىل انتظــام أعمال 
وعمل  املشــركة،  املناطق  تعقيــم 
االنتظار  لصاالت  الالزمــة  الصيانة 
ترصيف  ونقاط  اللحــوم  وبرادات 

املياه.

بلدية اأبوظبي تجهز م�سالخها ال�ستيعاب اأكثر من 7000 ذبيحة 
يومياً خالل �سهر رم�سان وعيد الفطر

برعاية ال�سيخة فاطمة ..

بتكلفة 4.5 مليون درهم
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فاينان�شال تايمز: م�شتثمر من ال�شرق 

الأو�شط يعر�ض �شراء وحدة بنك وادي 

ال�شيليكون في بريطانيا

كيف تفوقت اأرباح »اأرامكو« على عمالقة 

الطاقة في العالم خالل 2022؟

وزيرة الخزانة الأمريكية: ل خطة 

اإنقاذ لبنك �شيليكون فالي

لندن ـ )وكالت(:

ذكرت �شحيف���ة فاينان�شال تاميز، ي���وم الأحد، 

اأن احلكوم���ة الربيطانية ت�شعى لإب���رام �شفقة 

لال�شتحواذ عل���ى الذراع الربيطانية لبنك #وادي 

ال�شيليك���ون بهدف احليلول���ة دون ات�شاع نطاق 

ال�رضر يف قط���اع التكنولوجيا، مع وجود عر�ض 

من م�شتثمر من ال�رضق الأو�شط.

ونقل التقرير عن م�شادر مطلعة قولها اإن ودائع 

الوح���دة الربيطانية للبنك كان���ت تبلغ حوايل 

�شبع���ة مليارات اإ�شرتلين���ي )8.42 مليار دولر( 

عندما اعتربها بنك اإنكلرتا )املركزي( مع�رضة يوم 

اجلمعة.

واأ�ش���اف التقرير اأن عر����ض امل�شرتي من ال�رضق 

الأو�شط هو اأحد اأبرز العرو�ض املقدمة.

الريا�ض ـ )الوحدة(:

تفوقت �رضكة اأرامكو ال�شعودية، ب�شكل هائل، على 

اأكرب خم�ض �رضكات طاقة يف العامل خالل 2022، 

حي���ث جتاوزت اأرباحها مبفرده���ا، �شايف اأرباح 

ال�رضكات اخلم�ض جمتمعة بن�شبة 6 يف املائة.

و����رضكات النفط اخلم����ض هي اإك�ش���ون موبيل، 

�شيفرون »الوليات املتحدة«، توتال »فرن�شا«، 

�شل »بريطانيا وهولندا«، وبي بي »بريطانيا«.

ووفق���ًا لر�ش���د وح���دة التقاري���ر يف �شحيفة 

»القت�شادي���ة«، ا�شتن���د اإىل البيان���ات املالية 

لل����رضكات، بلغ �ش���ايف الربح ل�رضك���ة اأرامكو 

ال�شعودي���ة 161.1 ملي���ار دولر، مقابل 151.5 

مليار دولر اأرباح ال�رضكات اخلم�ض جمتمعة.

وتوزع���ت اأرباح ال�رضكات اخلم����ض على النحو 

التايل: 55.7 مليار دولر ل�رضكة اإك�شون موبيل، 

و35.5 مليار دولر ل�رضكة �شيفرون، و20.5 مليار 

دولر ل�رضك���ة توتال، و42.3 مليار دولر ل�رضكة 

�شل، بينما خ�شائر قيمتها 2.5 مليار دولر ل�رضكة 

بي بي ب�شبب خروجها من ال�شوق الرو�شية.

وجت���اوزت �رضكة اأرامكو ال�شعودي���ة اأرباح اأقرب 

مناف�شيها »�رضكة اإك�ش���ون موبيل« خالل العام 

املا�ش���ي 189 يف املائة. بينما و�شل الفارق اإىل 

686 يف املائة عند مقارنتها باأرباح �رضكة توتال.

نيويورك � )وكالت(:

قال���ت وزيرة اخلزانة الأمريكية جانيت يلني يوم 

الأحد اإنها تعمل عن كثب مع اجلهات التنظيمية 

امل�رضفية ملواجهة انهي���ار بنك �شيليكون فايل 

)اإ�ض.يف.ب���ي( وحماية املودعني، لكنها قالت اإنه 

لي�ض هناك خطة اإنقاذ كبرية قيد البحث.

وقال���ت يلني ل�شبكة �شي.بي.اإ����ض نيوز »دعوين 

اأو�شح اأنه خالل الأزمة املالية العاملية ) 2008( 

ع���ت خطط اإنقاذ مل�شتثمرين ومالكي بنوك  ، و�شُ

نظامية كبرية... والإ�شالحات التي جرى تطبيقها 

تعني اأننا لن نفعل ذلك مرة اأخرى«.

�شلطنة ُعمان: 30 % النمو في قطاع التاأمين في العام الما�شي.. وتوقعات بموا�شلة النمو في 2023
م�شقط ـ )الوحدة(:

ت�ش���ري التوقع���ات اإىل موا�شلة قط���اع التاأمني 

ب�شلطنة ُعمان النمو يف 2023 يف ظل الرتفاع 

املحتمل لأ�شع���ار النفط والغ���از، ومنو الناجت 

املحلي الإجمايل، وانخفا�ض الدين العام، اإ�شافة 

اإىل ال�شتمرار يف تنفيذ خطط التنويع القت�شادي، 

وال�شتثمار يف القطاعات املختلفة غري النفطية، 

وحت�شني بيئة الأعمال، وارتفاع معدلت النجاح 

يف التحول الرقمي.

كما من املتوقع اأن تواجه �رضكات التاأمني العاملة 

يف �شلطنة عمان ومنطق���ة اخلليج العديد من 

التحديات اأبرزها الرتفاع يف اأعداد املطالبات، 

وزي���ادة املناف�شة يف ال�ش���وق، وال�شتمرار يف 

ارتفاع ن�ش���ب الت�شخم. ولك���ن يف املقابل قد 

ت�شتطيع التغلب عليها من خالل تعزيز ح�شتها 

ال�شوقية، واملحافظة عل���ى ميزانيات عمومية 

قوي���ة، ومواكبة التقني���ات احلديثة خا�شة يف 

الذكاء ال�شطناعي.

وقد حق���ق قطاع التاأمني ب�شلطن���ة ُعمان منوا 

يقدر ب�30% خالل عام 2022، اإذ ارتفعت اأحجام 

الأق�شاط م���ن 404 ماليني ريال اإىل 523 مليون 

ريال. كما �شه���د القطاع تراجع���ا يف الربحية 

نظرا لرتفاع عدد املطالب���ات املبلغ عنها يف 

قطاع املركبات والتاأمني ال�شحي الذي �شاحب 

عودة احلياة اإىل طبيعتها بعد جائحة كورونا، 

اإ�شافة اإىل ال�شغوط الأخرى املتعلقة بالأ�شعار 

التناف�شية يف ال�شوق.

ووفق���ا لبيانات ن�رضتها الهيئ���ة العامة ل�شوق 

املال، ارتفع اإجمايل اأق�شاط التاأمني غري املكتتبة 

12.2% لت�شل اإىل 545.5 مليون ريال. اإذ ارتفعت 

اأق�شاط التاأمني اجلماع���ي على احلياة بن�شبة 

26.1%، والتاأمني ال�شحي 17.9%، واملمتلكات 

14.5%، وال�شيارات » طرف ثالث« %8.4.

وا�شتمرت املنتجات ال�شحية يف احتالل احل�شة 

الأكرب من اإجمايل حمفظة التاأمني التي ارتفعت 

اإىل 191.5 مليون ريال من 126.4 مليون ريال 

يف 2021 مما يوؤكد اأهمية التاأمني ال�شحي بعد 

جائحة كورونا.

واأكدت الأهلية للتاأمني اأن حتقيق �شلطنة عمان 

اأداء ماليا جيدا خ���الل العام املا�شي، وحتقيق 

فوائ�ض مالية من ارتفاع العوائد النفطية اإ�شافة 

اإىل منو الناجت املحلي الإجمايل، وتراجع الدين 

العام ينعك����ض اإيجابا على كاف���ة القطاعات 

القت�شادية الأخرى ومنها قطاع التاأمني.

وقال���ت: بالرغم من ارتف���اع ن�شب الت�شخم يف 

العامل، اإل اأن عمان ل زالت حتتفظ ببيئة ا�شتثمار 

جاذبة مع توقعات اقت�شادية اإيجابية خالل هذا 

العام. موؤكدة على اأهمية ال�شتمرار يف تطورها 

مبا يواك���ب التطورات التكنولوجي���ة والتحول 

الرقم���ي ال���ذي ي�شاهم يف تب�شي���ط العمليات 

با�شتخدام الأمتتة والذكاء ال�شطناعي.

وكانت ال�رضكة قد حققت اأرباحًا بعد ال�رضيبة يف 

نهاية ال�شنة املالية املنتهية يف العام املا�شي 

و�شل اإىل 2.9 مليون ريال مقارنة ب�3.8 مليون 

ريال يف 2021.

وقالت الُعماني���ة لإعادة التاأمني: اإن عام 2022 

هو عام ا�شتثنائي بالن�شبة لها نظرا لنخفا�ض 

ن�شاط الك���وارث الطبيعية وجتن���ب الكثري من 

اخل�شائر، اإ�شافة اإىل ان�شحاب بع�ض قدرات اإعادة 

التاأمني من قبل املناف�شني الدوليني مما اأدى اإىل 

زيادة احل�شة يف ال�شوق ك�رضيط موثوق به يف 

الأوقات ال�شعبة.

وبلغ اإجمايل الأق�شاط املكتتبة يف العام املا�شي 

36.6 مليون ريال مقارنة ب�27.6 مليون ريال 

م�شجلة ارتفاعا 32% عل���ى اأ�شا�ض �شنوي. كما 

ارتفعت اأق�شاط اإعادة التاأمني 19% لت�شل 16.8 

مليون ريال مقارنة ب�14.1 مليون ريال.

وترى الوطنية للتاأمني عل���ى احلياة والعام اأن 

العام احلايل 2023 هو عاما مليء بالفر�ض، اإذ 

ت�شعى اإىل تق���دمي منتجات جديدة خا�شة مثل 

وثائق التاأمني ال�شحي يف ال�شعودية، اإ�شافة اإىل 

التو�شع الكبري يف منتجات التاأمني التجاري يف 

الإم���ارات، وا�شتك�شاف ال�شوق القطري للح�شول 

على فر�ض يف التاأمني ال�شحي، والتاأمني على 

املركب���ات الأمر الذي ي�شاهم على -حد قولها- 

يف تر�شيخ مكانتها ك�شوق تاأميني قوي يف دول 

جمل�ض التعاون.

كم���ا ت�شع���ى ال�رضك���ة اإىل حتقي���ق التكامل 

والن�شج���ام بني جميع ����رضكات املجموعة » 

الأم« مما يعزز من القدرات الت�شغيلية والكفاءة 

يف جميع العملي���ات اإ�شافة اإىل تعزيز التحول 

الرقمي ملواكبة التطورات التكنولوجية وتب�شيط 

واأمتتة عمليات التاأمني.

وكان���ت الوطنية للتاأمني عل���ى احلياة والعام 

ا�شتحوذت على 100% من اأ�شهم رويال اآند �شن 

اآلالين����ض للتاأمني » ال�رضق الأو�شط« يف العام 

املا�شي، وهي تعتربها بداي���ة حقيقية لها، اإذ 

جتم���ع بني اأف�ش���ل احللول واخل���ربات الدولية 

للزبائ���ن التجاري���ني والأف���راد لتلبية جميع 

احتياجاتهم املتعلقة بالتاأمني.

وقالت الروؤية للتاأمني: اإن عام 2022 �شهد تنفيذ 

ا�شرتاتيجية مرنة من قبل حكومة �شلطنة عمان 

لقيادة البالد نحو انتعا�ض اقت�شاد قوي مدفوع 

بزيادة اأ�شعار النفط، م�شرية اإىل اأن البلد حتافظ 

على م�شتويات اآمن���ة وم�شتدامة لالإنفاق العام 

يف اإطار اخلطة املالية متو�شطة الأجل 2020 – 

2024، ف�شال عن تنفيذ اإ�شالحات هيكلية وا�شعة 

النطاق بناء على روؤية 2040.

ولفتت الروؤية النتب���اه اإىل اأن �شناعة التاأمني 

�شهدت ازدهارا بعد تخطيها العقبات والتحديات 

بعد جائحة كورونا، مبدية خماوفها من الركود 

القت�شادي املحتمل والزيادة احلادة يف معدلت 

الت�شخم.

واأو�شح���ت اأن اخل�شائ���ر الكب���رية الناجمة من 

الأعم���ال غري املرتبطة بالتاأم���ني على احلياة 

هو املناف�شة ال�شعرية غري امل�شتدامة، والزيادة 

الكبرية يف مطالبات املركبات والتاأمني ال�شحي. 

منوه���ة اإىل اأن �شلطنة عمان معر�شة كثرية اإىل 

الأن���واء املناخية احلادة مم���ا يوؤثر بدوره على 

زيادة اأ�شعار اإعادة التاأمني وفر�ض قيود من قبل 

�رضكات اإعادة التاأمني.

وكان���ت الروؤية للتاأمني متكنت من ت�شجيل منو 

كب���ري يف العام املا�شي بن�شبة 21%، اإذ �شجلت 

نتائ���ج الكتتاب منوا غري م�شبوق من 364 األف 

ريال مقارنة ب�21.6 مليون ريال بنهاية 2022، 

وه���و ما �شاهم يف حتول م���ن ت�شجيل خ�شارة 

يف 2021 تقدر ب�1.79 مليون ريال اإىل حتقيق 

ربح ب�922 األف ريال. كما من املتوقع اأن ي�شهد 

العام احلايل اندماج الروؤية مع ال�رضكة العمانية 

القطرية للتاأمني يف الربع الأول.

ومتكن���ت الُعمانية القطرية للتاأمني من حتقيق 

منو ملحوظ يف اإجمايل الأق�شاط املكتتبة بن�شبة 

20% لت�ش���ل اإىل 37.6 ملي���ون ريال يف العام 

املا�شي مقارنة ب�31.3 مليون ريال يف 2021 

نظرا اإىل الزي���ادة يف حمافظ التاأمني الهند�شي 

والطاقة، وال�شحن البحري، واملركبات والتاأمني 

ال�شحي الت���ي زادت جمتمع���ة 46% يف العام 

املا�شي. اأما �شايف الربح بعد ال�رضيبة فقد بلغ 

2.8 مليون ريال يف عام 2022.

وقال���ت: بالرغم م���ن املناف�ش���ة ال�شديدة من 

�رضكات التاأمني الأخرى، وبيئة الأعمال ال�شعبة 

واخل�شائر الكبرية النا�شئة عن زيادة تواتر هطول 

الأمطار الغزيرة التي توؤثر على اإجمايل الأرباح، 

اإل اأن ا�شتطعن���ا تعزي���ز مركزها يف القطاع من 

خالل ال�شرتاتيجية احلكيمة لالكتتاب واملخاطر 

وتركيزها على الزبائن.

واأ�شافت: اأن املبادرات التي قامت بها احلكومة 

يف الع���ام املا�شي، مثل تعزي���ز ال�رضاكة بني 

القطاعني العام واخلا�ض، واللجوء اإىل خ�شخ�شة 

بع����ض القطاعات، وتوفري فر�ض عم���ل اأدت اإىل 

انتعا�ض القت�شاد العماين، وحت�شني الت�شنيف 

الئتماين ل�شلطنة ُعمان اإىل م�شتقرة، الأمر الذي 

انعك�ض اإيجابًا على منو �شوق التاأمني.

وق���د حققت الُعمانية املتحدة للتاأمني منوا يف 

اإجمايل الأق�شاط املكتتبة بن�شبة 6% لت�شل اإىل 

32 ملي���ون ريال مما �شاه���م يف منو قطاعات 

اأن�شطة التاأمني املربحة الذي نتجت عنه زيادة 

تركيبة الأق�شاط يف حمفظة ال�رضكة 42% لتاأمني 

املركب���ات، و47% غري املركبات، و11% للتاأمني 

ال�شحي واحلياة.

اأم���ا بالن�شبة لالأرباح فق���د انخف�شت 30% اإىل 

2.7 مليون ري���ال نظراً لل�شغ���ط على اأ�شعار 

الأق�شاط ب�شب���ب املناف�شة املحتدمة، والرتفاع 

يف مطالبات املركبات الذي اأدى اإىل زيادة اأ�شعار 

قطع الغيار وتكاليف الأي���دي العاملة لإ�شالح 

حوادث املركب���ات، اإ�شافة اإىل زي���ادة الأحكام 

الق�شائية.

واأ�شارت اإىل اأن �شوق اإعادة التاأمني ي�شهد �شغوطا 

خمتلفة من ناحية ال�رضوط والطاقة ال�شتيعابية 

لعق���ود اإعادة التاأمني يف ظ���ل خ�شائر الكوارث 

الطبيعية.

اأما اإجمايل قيمة الأق�شاط املكتتبة للعام املا�شي 

لظفار للتاأمني بل���غ 65 مليون ريال، فيما بلغ 

ال�شايف من عمليات الكتتاب 8.6 مليون ريال، 

اأما �شايف الربح بعد خ�شم ال�رضيبة ارتفع %47 

اإىل 3.7 مليون ريال مقابل 2.5 مليون ريال يف 

عام 2021.

اأما فيما يتعلق ب�شوق التكافل فقد منا يف �شلطنة 

ُعم���ان 8% يف الع���ام املا�شي، مم���ا يدل على 

ا�شتعادة ال�شوق ل�رضاء املنتجات املتوافقة مع 

ال�رضيعة الإ�شالمية.
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�شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري
بتعيني م�شفي

�شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري
بانحالل �شركة

200 فدان لزراعة القمح بولية مح�شة بالبريمي الُعمانية »تعاونية عجمان« توزع 16% على الم�شاهمين

عجمان ـ )الوحدة(:

اأقرت اجلمعية العمومية جلمعية اأ�شواق عجمان 

التعاونية، توزي���ع الأرباح بن�شبة 16%، بواقع 

10% عائداً على الأ�شهم م���ن راأ�ض املال، و%6 

على م�شرتيات امل�شاهم���ني؛ وذلك عن اأعمال 

التعاونية لل�شنة املالية 2022.

ج���اء ذلك خالل اجتم���اع اجلمعية العمومية 

للجمعي���ة الذي ُعقد يف فندق عجمان برئا�شة 

ال�شيخ حممد بن عبد اهلل بن �شلطان النعيمي، 

رئي�ض جمل����ض الإدارة، وبح�شور الأع�شاء، ومت 

خالل الجتم���اع الت�شديق على تقرير جمل�ض 

الإدارة لل�شن���ة املالية املنتهي���ة لعام 2022، 

وتقرير مدقق احل�شابات.

وق���ال ال�شيخ حممد بن عب���د اهلل النعيمي: اإن 

�شايف اأرباح اجلمعي���ة للعام املا�شي 2022، 

بلغ 14 مليونًا و273 األفًا و821 درهمًا بن�شبة 

زيادة ع���ن 2% على ع���ام 2021، فيما و�شل 

اإجمايل اإيرادات املبيعات اإىل 154 مليونًا و594 

األفًا و492 درهمًا.

واأكد رئي����ض جمل����ض الإدارة، �شعي اجلمعية 

الدائم اإىل توفري كافة ال�شلع واملنتجات باأ�شعار 

تناف�شية وبجودة عالية تتنا�شب مع متطلبات 

كافة �رضائح املجتمع يف الدولة وتفي بطلبات 

املت�شوقني، م�شيداً بالدور الفّعال الذي تقوم به 

اجلمعية يف خدمة املجتمع، وتخفيف الأعباء 

املعي�شية عن املواطنني واملقيمني.

واأو�شح يف ه���ذا ال�ش���دد اأن اجلمعية ت�شعى 

دائمًا اإىل نيل ر�شا املتعاملني من خالل تقدمي 

منتج���ات تتطابق مع اأعل���ى معايري اجلودة، 

والتطوير الدائم امل�شتمر ومواكبة ما هو جديد 

يف هذا ال�شدد، لفتًا اإىل اأن التطور يف اخلدمات 

التي تقدمها اجلمعية يتما�شى مع روؤية عجمان 

2030 التي تهدف اإىل حتقيق التنمية امل�شتدامة.

م�شقط ـ )الوحدة(:

قامت املديرية العامة للرثوة الزراعية وموارد 

املي���اه مبحافظة الربميي بتوزي���ع 500 كيلو 

جرام من تقاوي القمح على املزارعني لزراعته 

واإنتاجه خالل املو�شم املقبل على م�شاحة تربو 

عل���ى 200 فدان، حيث �شهدت املحافظة خالل 

املوا�شم املا�شية تو�شعا ملحوظًا يف امل�شاحات 

املزروعة ملح�شول القمح.

وقال املهند�ض نا�رض بن علي املر�شودي مدير 

عام املديرية العامة لل���رثوة الزراعية وموارد 

املياه مبحافظ���ة الربميي: »اإن هن���اك زيادة 

يف امل�شاح���ات املزروع���ة ملح�ش���ول القمح 

ا ميثله من اأهمية كبرية، فهو من  باملحافظة؛ ملمِ

املحا�شيل ال�شرتاتيجية يف �شلطنة ُعمان نظرا 

مل�شاهمته الفاعلة يف منظومة الأمن الغذائي، 

وهو من املحا�شيل التي ُتزرع يف فرتة ال�شتاء 

واحتياجاته املائية يف ه���ذه الفرتة قليلة«. 

م�شيف���ا اإن هناك خطة م�شتقبلية للتو�شع يف 

زراعته؛ اإذ �شيتم خالل املو�شم القادم زراعة اأكرث 

من 200 ف���دان �شمن امل�رضوعات ال�شتثمارية 

املعتمدة يف املحافظة.

واأ�شاف اإنه يجري ت�شويق املنتج يف الأ�شواق 

املحلي���ة مبحافظ���ة الربمي���ي واملحافظات 

املجاورة، كما اأن هناك اتفاقا بني وزارة الرثوة 

الزراعي���ة وال�شمكي���ة وموارد املي���اه و�رضكة 

املطاحن العمانية ل�رضاء الإنتاج من املزارعني 

وحتويلها اإىل طحني، وت�شويق املنتج بجميع 

حمافظات �شلطنة عمان.

كم���ا اأ�شار املر�ش���ودي اإىل اأن املديرية العامة 

للرثوة الزراعية وموارد املياه مبحافظة الربميي 

تق���وم بتوزيع تقاوي القمح عل���ى املزارعني، 

وتوفري ح�شادات اأثناء ح�شاد املح�شول، اإ�شافة 

اإىل الإ�رضاف الفني.

طرح ال�شيارة التركية »توج« للبيع الأ�شبوع المقبلم�شر: توقيع اتفاقية �شراكة لإطالق �شندوق نقدي يومي
اأنقرة – )د ب اأ(:

 اأعل���ن حمم���د ف���احت كاجر، نائ���ب وزير 

ال�شناع���ة والتكنولوجيا الرتك���ي، اأنه من 

املق���رر اأن يتم خالل الأ�شبوع املقبل، طرح 

ال�شيارة الكهربائية املحلية “توج” للبيع.

ونقلت وكالة اأنب���اء “النا�شول” الرتكية 

اليوم الحد، عن كاجر قوله يف كلمة األقاها 

يف اإ�شطنبول، خ���الل م�شاركته يف فعالية 

جلمعية ال�شناع ورجال الأعمال امل�شتقلني 

برتكيا “مو�شياد”، اإن تركيا �شارت اليوم 

قاعدة الإنتاج الالمعة يف منطقتها، واأنها 

ب�شدد حتقيق قفزة كبرية يف الفرتة القادمة.

وقال: “اأ�شبح���ت تركيا الي���وم رابع اأكرب 

م�شنع لل�شي���ارات يف اأوروبا والرابع ع�رض 

على م�شتوى العامل.

القاهرة ـ )الوحدة(:

اأعلن���ت يوم الأحد �رضك���ة »اليو«، من�شة 

تكنولوجيا اخلدمات املالية الرائدة لتعزيز 

من���ط احلياة املتطور يف ال����رضق الأو�شط 

و�شمال اإفريقيا، عن توقيع اتفاقية �رضاكة 

مع جمموعة »ازميوت« متعددة اجلن�شيات 

املتخ�ش�شة يف جمال اإدارة الأ�شول لإطالق 

 »AZ valU« شندوق نق���دي يوم���ي�

والذي يق���دم للعمالء حل���وًل ا�شتثمارية 

مرنة ومنا�شبة تتميز بتوفري اأكرث العوائد 

تناف�شي���ة يف ال�شوق. ويقوم هذا ال�شندوق 

باحت�شاب الفائدة يومًيا كما يتيح للعمالء 

اإمكانية احل�شول على عائداتهم يومًيا دون 

احلاج���ة اإىل ربط مدخراته���م يف الأدوات 

ال�شتثمارية الأخرى طويلة الأجل.   

ويعد �شندوق »AZ valU« اأحد اأف�شل 

احللول املالية التي تالئم العمالء الراغبني 

يف احل�شول على عائد ثابت باأقل خماطر 

ممكنة، حيث يق���وم ال�شندوق بال�شتثمار 

يف جمموع���ة من الأ�ش���ول الآمنة ق�شرية 

ومتو�شط���ة الأجل والت���ي تتميز ب�شيولة 

عالية، وعائ���د يومي تناف�ش���ي للعمالء. 

وميكن للعمالء ال�شتثمار يف ذلك ال�شندوق 

بدون قي���ود تتعلق باحل���د الأدنى واحلد 

الأق�ش���ى اأو العم���ولت اأو دفع ر�شوم على 

املعام���الت، علًما باأن ال�شن���دوق اجلديد 

�شوف يتيح لعمالء »الي���و« و»ازميوت« 

اإمكاني���ة احل�شول على ح���د ائتماين من 

�رضك���ة »اليو« ي�ش���ل اإىل 90% من قيمة 

ا�شتثماراتهم يف ال�شندوق.

وتعليًق���ا على هذه ال�رضاك���ة، اأعرب وليد 

ح�شونة الرئي�ض التنفيذي ل�رضكة »?اليو«، 

عن �شعادته باإتاحة هذه الفر�شة الفريدة 

لل�ش���وق امل�رضي من خ���الل التعاون مع 

�رضكة »ازميوت«، حيث يتيح هذا ال�شندوق 

للعمالء اإمكانية ال�شتفادة من ذلك املنتج 

ال�شتثماري املميز الذي ي�شاهم يف تعظيم 

قيم���ة ا�شتثماراته���م ف�شاًل ع���ن ا�شرتداد 

العائد يف اأي يوم بح�شب رغبة كل عميل. 

واأ�شاف ح�شونة اأن هذه التفاقية تاأتي يف 

اإطار حر�ض ال�رضك���ة على تلبية خمتلف 

الحتياجات املالية للعم���الء اإىل جانب 

التو�شع بباق���ة املنتجات واخلدمات التي 

 AZ« تقدمه���ا. واأكد ح�شون���ة اأن �شندوق

valU« يع���د مبثاب���ة اأح���د الإجنازات 
اجلدي���د يف م�شرية التح���ول والنمو التي 

تتبناه���ا ال�رضكة، حيث تتطلع اإىل تد�شني 

نظام مايل متكامل يلبي احتياجات احلياة 

املتطورة والع�رضية لعمالئها.      

ومن اجلدير بالذك���ر اأن ال�شغوط والأعباء 

املالية قد تزايدت على امل�شتهلكني موؤخًرا 

وذلك على خلفي���ة الزيادات املتتالية يف 

اأ�شعار الفائدة الناجتة عن ارتفاع معدلت 

الت�شخم وامل�شتجدات اجليو�شيا�شية التي 

اأدت اإيل ا�شط���راب �شال�شل الإمداد والتوريد 

يف جميع اأنحاء العامل. وعلى هذه اخللفية، 

يبح���ث امل�شتهلكون عن احلل���ول املالية 

لزي���ادة دخلهم وهو ما ي���وؤدي اإىل ارتفاع 

الطلب على منتجات التمويل وال�شتثمار. 

ويف ظ���ل هذا الو�ش���ع، اأ�شبح العمالء يف 

اأم�ض احلاج���ة اإىل اأدوات التمويل البديلة 

ومنخف�ش���ة املخاطر مب���ا ي�شمن حتقيق 

عائدات منا�شبة وتوفري ال�شيولة املطلوبة.  

اأعرب، اأحم���د اأبو ال�شعد الرئي�ض التنفيذي 

ل�رضك���ة »ازميوت م����رض« ورئي�ض قطاع 

اإدارة الأ�ش���ول يف منطق���ة ال�رضق الأو�شط 

وتركي���ا، ع���ن �شعادته باإط���الق �شندوق  

»AZ valU« حي���ث توا�ش���ل ال�رضكة 

تعظيم ال�شتفادة من اخلربات الهائلة التي 

تنفرد بها يف تقدمي منتجات عالية القيمة 

وقدرتها على متكني العمالء وتعزيز قدرتهم 

على حتقي���ق ال�شتقالل امل���ايل. واأكد اأبو 

ال�شعد اأن التعاون مع »اليو« ميثل فر�شة 

لل�رضكة من اأجل ت�شويق منتجاتها ل�رضيحة 

جديدة من العمالء وتقدمي حلولها املالية 

املبتكرة التي ُتلب���ي خمتلف احتياجات 

العم���الء. واأ�شار اأبو ال�شع���د اإىل اأن اإطالق 

هذا ال�شن���دوق ياأتي �شم���ن ا�شرتاتيجية 

»ازميوت« التي تتبلور حماورها يف تقدمي 

جمموعة متنوعة من املنتجات التي تلبي 

احتياجات امل�شتثمرين.
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تلقى األهيل املــري هزيمة مريرة عىل يد مضيفه 
ماميلــودي صن داونــز الجنوب إفريقــي )2-5(،  
الثانية  للمجموعة  الرابعــة  الجولة  الســبت، ضمن 

بدوري األبطال.
التي  الهزائم  أثقل  الخماســية فتحت ملف  الخسارة 

تعرض لها الفريق األحمر يف أدغال إفريقيا، 
كتب صــن داونز أكرب هزيمة يف تاريخ مشــاركات 
األهــيل بالبطــوالت القارية، بعدما فــاز )0-5( يف 

ذهاب ربع نهائي دوري األبطال 2019.
األوروجوياني  مدربه  بقيــادة  وقتها  األهيل  وخرس 
كان  داونز، الذي  صن  مواجهة  يف  الســارتي  مارتن 
يدربه بيتســو موســيماني، وتوىل بعــد ذلك قيادة 

األهيل.
اليوم، هي  داونــز  صن  أمام  األهيل  خســارة  وتعد 

الثانية بخمسة أهداف يف مشاركاته القارية.
ســبق أن خرس األهــيل بنتيجة 0-4 أمــام إينوجو 
النيجــري، يف ربع نهائــي كأس االتحاد  رينجــرز 

اإلفريقي 2003.
وخــرس األهيل مرة أخرى برباعيــة، لكن هذه املرة 
بنتيجــة 4-2 أمام اإلســماعييل يف دور املجموعات 

بدوري األبطال 2010.
األهــيل )3-0( يف 5 مناســبات، بداية من  ســقط 
الخســارة أمام مولودية الجزائــر يف دوري األبطال 
عام 1976، ثم الســقوط أمــام هارتس أوف أوك 
الغاني يف ربع نهائي 1977، والهالل الســوداني يف 

.2007
كما خرس بالنتيجة ذاتها أمام ســانتوس األنجويل يف 
كأس الكونفدرالية اإلفريقية 2009، قبل أن يسقط 
األبطال  دوري  نهائي  إياب  التونيس، يف  الرتجي  أمام 

.2018

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة13 الريا�سة

 

 

خما�صية �صن داونز 
»الجديدة« �صمن اأثقل هزائم 

الأهلي في اإفريقيا

االثنني ١٣ مارس ٢٠٢٣ ــ العـدد ١٥٢٩٤

 

دبي ـ الوحدة:

ظفــر املهر )ثوبان( لســمو الشــيخ 
مكتوم، بكأس )بن  آل  راشد  بن  أحمد 
الحادي عرش  السباق  دسمال( يف حفل 
الذي  األصفر  املضمار  ملوسم  الختامي 
أقيم عر أمس السبت، وتمكن الجواد 
محمد  الشيخ  بانك( لسمو  )ناشيونال 
بن عبيد آل مكتوم، من العودة اىل سكة 
الختامي،  الشــوط  اإلنتصارات بكأس 
بلوك( لســيد  الجواد )رود  توج  فيما 
حشــيش وهناء رفاعي، بلقب بطولة 
)جبل عيل للرسعة(، بينما حلق الجواد 
)سيكريت أمبشن( بلقب بطولة )جبل 
املهرة  وإكتسحت  الكالســيكي(،  عيل 
ليدي( كأس سباق )النايفات  )هنتينج 
املدرب  تألق  السباق  ستيكس(، وشهد 
جوبيــت ســيمار الذي حقــق الفوز 

بثنائية.
رعته  الذي  الختامــي  الحفل  وتألــف 
والرشكات  املؤسســات  من  مجموعة 
جوائزه  مجموع  بالدولة، وبلغ  الرائدة 
درهم، من  و222 ألف  مليــون  املالية 
سبعة أشواط مثرة خصصت جميعها 
األصيلــة، وتضمن  املهجنة  للخيــول 
بطولة )جبل  ســباق  الختامي  الحفل 
بطولة )جبل  للرسعة(، وســباق  عيل 
الكالسيكي(، وســباق )النايفات  عيل 
الســباق  حفل  وشــهد  ســتيكس(، 
للفائزين،  الجوائــز  وقــدم  الختامي 
الشحي  راشد  ســعيد  محمد  املهندس 
لســباق  اإلمارات  لهيئة  العــام  املدير 
الشيخ  الخيل، مدير ســباقات ســمو 
آل مكتوم، وبحضور  أحمد بن راشــد 
عــدد من ممثلــو الــرشكات الراعية 
الســباق حشد  للســباق، كما شــهد 
جماهــري كبر من عشــاق ومحبي 

سباقات الخيول بمضمار جبل عيل.
املهر )غزوان(  أكد  الحفل  مستهل  ويف 
جوبيت  بــارشاف  أحمد،  خليل  ملحمد 
ســيمار وبقيادة تــاج أويش، جدارته 
الشــوط األول  إنتــزع كأس  حينمــا 
األصيلة  املهجنــة  للخيول  املخصــص 
املبتدئة ملسافة 1600 مرت، وبمشاركة 

مالية  جوائز  عىل  املنافسة  يف  9 خيول 
دبي  بنك  درهم، برعاية  بلغت 60 ألف 

التجاري.
بروتوكول(  )جاســتس  املهر  وتمكن 
لسعيد حميد الطاير، بارشاف إسماعيل 
جــارا، من  فرناندو  وبقيــادة  محمد 
الشوط  بالصدارة وفاز بكأس  اإلنفراد 
الثانــي املخصــص للخيــول املهجنة 
األصيلــة ملســافة 1600 مرت تكافؤ، 
وبمشــاركة 14 خيال يف املنافسة عىل 
درهم  بلغــت 84 ألف  ماليــة  جوائز 

برعاية الشعفار لإلستثمار. 
الشــيخ  املهر )ثوبان( لســمو  وظفر 
أحمد بن راشــد آل مكتــوم، بارشاف 
مايــكل كوســتا وبقيادة جــان فان 
الثالث  الشــوط  بــكأس  أوفرمــر، 
األصيلة  املهجنــة  للخيول  املخصــص 
املبتدئة ملسافة 1200 مرت، وبمشاركة 
املنافسة عىل جوائز مالية  12 خيال يف 
بلغت 60 ألف درهم، وعىل لقب سباق 

كأس مجموعة )بن دسمال(.
ليدي(  )هنتينــج  املهرة  وإكتســحت 
الســبويس،  عيل  ســلطان  لحمــدان 

بارشاف أحمد بن حرمش وبقيادة راي 
ستيكس(  داوســون، كأس )النايفات 
لســباق  املخصص  الرابع  الشــوط  يف 
عمر  حســب  األصيلة  املهجنة  املهرات 
ونتائج املهرة املشاركة ملسافة الرسعة 
1400 مرت، وبمشــاركة 11 خيال يف 
بلغت 200  مالية  جوائز  عىل  املنافسة 

ألف درهم برعاية اسطبالت شادويل.
بلوك( لســيد  الجــواد )رود  وتــوج 
حشيش وهناء رفاعي، بارشاف أسامة 
رفاعي وبقيادة أوسكار شافيز، بكأس 
بطولة )جبل عــيل للرسعة(، )الجولة 
الثانية من سلســلة سباقات اإلمارات 
الرئييس  الخامس  الشوط  للرسعة(، يف 
األصيلة من  املهجنة  للخيول  املخصص 
 1000 الرسعة  ملســافة  القوائم  فئة 
املنافسة  يف  مرت، وبمشاركة 14 خيال 
بلغــت 500 ألف  مالية  جوائــز  عىل 
درهــم برعاية )إيــه آر إم القابضة(، 
العمر 5  وتفــوق )بلوك( البالغ مــن 
ســنوات واملنحدر من نســل )سرتيت 
الزمن  مسجال  املســافة  سنس( قطع 
)58:87( ثانية، وأنهى السباق بفارق 

اليت(  أوف  عن )ستوري  1.75 طول 
بينما حل )مشاكل( ثالثا.

أمبشــن(  )ســيكريت  الجواد  وحلق 
جوبيت  بــارشاف  عســكر،  لنــارص 
مولن،  ريتشــارد  وبقيــادة  ســيمار 
الكالسيكي(  عيل  بطولة )جبل  بكأس 
للخيول  املخصص  السادس  الشوط  يف 
ونتائج  عمر  حســب  األصيلة  املهجنة 
الخيل املشــارك ملســافة 1400 مرت، 
وبمشــاركة حصة كاملة قوامها 16 
مالية  جوائــز  عىل  املنافســة  يف  خيال 
بلغــت 250 ألف درهم برعاية طران 

اإلمارات.
الجواد )ناشــيونال  تمكن  الختام  ويف 
بانك( لســمو الشــيخ محمد بن عبيد 
واتســون  دووج  بأرشاف  مكتوم،  آل 
وبقيــادة باتريك دوبــس، من العودة 
الشوط  بكأس  اإلنتصارات  ســكة  اىل 
املهجنة  للخيــول  املخصص  الســابع 
تكافؤ، وبمشاركة  ملسافة 1950 مرت 
حصــة كاملــة قوامهــا 16 خيال يف 
بلغت 68  املنافســة عىل جوائز مالية 

ألف درهم، برعاية )ترتسالز(.

»رود بلوك« يتوج بلقب بطولة جبل علي لل�سرعة 

الرائعة  الحالة  الســتثمار  جدة  اتحاد  يسعى 
التــي يعيشــها ملواصلة انتصاراتــه، عندما 
ربع  مباراة  الفيحــاء، يف  اللقب  يلتقي حامل 
الرشيفني، اليوم  الحرمني  خادم  كأس  نهائي 

اإلثنني.
الحرمني  نهائي كأس خــادم  ربــع  وينطلق 
الرشيفني، اإلثنني بمباراتي الفيحاء مع اتحاد 
جــدة، والوحدة مع الباطــن، عىل أن يختتم 
الثالثاء بمواجهتــي النر مع أبها، والهالل 

مع الفتح.
املوسم  هذا  الثالثة  املواجهة  هذه  وســتكون 
بــني اتحــاد جــدة والفيحاء، حيــث التقى 
ثان  يناير/كانون  شــهر  يف  مرتني  الفريقان 
ال14 من  الجولــة  يف  كانت  املــايض، األوىل 

الدوري، وحسمها العميد )3-0(.
والفيحاء،  االتحاد  بــني  الثانية  املواجهة  أما 
فكانت يف نهائي كأس الســوبر الســعودي، 

وحسمها النمور )2-0(.
االتحاد  الــدور، بعد فوز  الفريقان هذا  وبلغ 
يف ثمن النهائي عىل الشــباب )3-4( بركالت 
األوقات  يف  املبــاراة  نهايــة  الرتجيــح، بعد 
األصلية واإلضافيــة )1-1(، وتغلب الفيحاء 

عىل الخليج )3-1(.
يف  النر  عــىل  بالفــوز  منتــي  االتحــاد 
املايض، واعتالء صدارة  الخميس  الكالسيكو 
ترتيب دوري روشن، بينما الفيحاء قادم من 
تراجع  إىل  أدت  الشــباب  خسارة )3-2( من 

الفريق إىل املركز ال11.

كشف مصدر مسؤول باألهيل 
مطالبة  حقيقة  املري، عن 
القدم  لكرة  اإلفريقي  االتحاد 
مباراة  موعد  بتعديل  )كاف( 
الهالل السوداني وصن داونز 
الجولة  إفريقي، يف  الجنــوب 
بمجموعات  األخــرة  قبــل 

دوري األبطال.
ويحــل األهــيل ضيفــا عىل 
يوم  الكامرونــي  القطــن 
ضمــن  املقبــل،  الجمعــة 
للمجموعة  الخامسة  الجولة 
الهالل  يلعب  بينمــا  الثانية، 
التايل  اليوم  يف  داونــز  وصن 

بالسودان.
عىل  للفوز  األهــيل  ويحتاج 
الهالل،  فوز  القطن، مع عدم 
يف  حظوظه  عــىل  لإلبقــاء 
النهائي، حيث  ربع  إىل  التأهل 
يحتــل صن داونــز الصدارة 
وضمن  نقــاط،   10 برصيد 
ربــع  إىل  رســميا  التأهــل 

النهائي.
الثاني  املركز  يف  الهالل  ويأتي 
األهيل  برصيد 9 نقــاط، ثم 

القطن  ثالثا )4(، بينما يقبع 
يف املركز األخر )0(.

باألهــيل، :  مصــدر  وقــال 
"الالئحــة ال تلــزم الــكاف 
قبل  الجولة  مباريات  بإقامة 
التوقيت نفســه..  األخرة يف 
هذا البنــد يف الجولة األخرة 

فقط".
تأكيدات  لديه  وختم: "األهيل 
داونز  وصن  لقاء الهالل  بأن 
لجنة  رقابة  تحت  ســيكون 

تحســبا  بالكاف،  االنضباط 
بكرة  لها  عالقة  ال  أمور  ألي 
القدم )التالعب يف النتيجة(".

مانجيثي،  مانجوبــا  وتعهد 
داونز،  صن  ماميلودي  مدير 
باللعــب النظيف أمام الهالل 
السوداني، مضيفا: "سنلعب 
الســودان  يف  الفوز  لتحقيق 
وال يوجــد تفكــر يف إراحة 
بعد  األساســيني  الالعبــني 

التأهل". ضمان 

موقعة الهالل ال�سوداني و�سن داونز تحت 
رقابة »ان�سباط الكاف«

اتحاد جدة ي�سارع الفيحاء.. والهالل ي�سعى 
للثاأر من الفتح بكاأ�س الملك

لندن ــ وام:
 

واصل مانشسرت سيتي انتصاراته 
املتتاليــة يف الــدوري اإلنجليزي 
الثمني 1-0  بفــوزه  القدم  لكرة 
عــىل مضيفه كريســتال باالس  
“الســبت ” يف الجولة الـ27 من 

املسابقة.
مانشســرت سيتي موقعه  وعزز 
البطولة  بجدول  الثاني  املركز  يف 
رافعــا رصيــده إىل 61 نقطــة 
بفــارق نقطتني خلف أرســنال 

املتصدر.
مــن  األول  الشــوط  وانتهــى 
السلبي، وسجل  بالتعادل  املباراة 
الهدف  هاالند  إيرلنج  النرويجي 
جزاء  رضبة  من  للمباراة  الوحيد 
الفوز  الدقيقــة 78 ليكــون  يف 
الثالث له عىل التوايل يف املسابقة.

اليــوم  أخــرى  مباريــات  ويف 
توتنهام  فــاز  الجولة،  بنفــس 
 3-1 فوريســت  نوتنجهام  عىل 
وتشيليس عىل ليسرت سيتي 3-1 
ليفربول 1-0  عــىل  وبورنموث 
وإيفرتون عــىل برينتفورد 1-0 
وتعادل ليدز يونايتد مع برايتون 

.2-2

مان�س�ستر �سيتي يوا�سل انت�ساراته ويعزز و�سافته 
للدوري الإنجليزي

مدريد،   ريــال  نــادي  أعلن 
قضائيا  تحركه  األحد، عــن 
القضية  يف  برشــلونة  ضــد 

الخاصة بالفساد.
العام  املدعي  مكتــب  وأدان 
برشلونة  إســبانيا، نادي  يف 
الفســاد وتقديم  يف قضيــة 
دفعــات ماليــة مشــبوهة 
نيجريرا،  ماريــا  لخوســيه 
الحكام  لجنــة  رئيس  نائب 

الليجا. السابق يف 
بيان  مدريــد، يف  ريال  وقال 
إدارة  رسمي، : "علم مجلس 
نادي ريال مدريد، يف اجتماعه 
باالتهامات  األحــد،  املنعقد 
املدعي  التي وجهها  الخطرة 
برشــلونة،  نادي  ضد  العام 
رؤســائه، وهما  من  واثنني 
جوســيب ماريــا بارتوميو 
روسيل، باإلضافة  وساندرو 
السابقني )ألربت  املديرين  إىل 

سولر وأوسكار جراو(".

االتهامات  "تتعلق  وأضاف: 
بينها  محتملــة، من  بجرائم 
الريايض،  املجال  يف  ما  فساد 
أقامها  التي  العالقات  بسبب 
الرئيس  نائب  برشــلونة مع 
السابق للجنة الفنية للحكام، 

إنريكيــز  ماريــا  خوســيه 
نيجريرا"

يعرب  مدريد  واختتم: "ريال 
عن قلقه العميق من خطورة 
الكاملة  ثقته  ويكرر  الوقائع 
ووافق  القضــاء،  عمــل  يف 

مشاركة  عىل  اإلدارة  مجلس 
املقدمة  الشــكوى  يف  النادي 
العام بمجرد فتح  املدعي  من 
األطراف  أمام  الباب  القايض 
املترضرة، دفاعا عن املصالح 

املرشوعة للنادي".

ر�سمياً.. تحرك ق�سائي من ريال مدريد 
�سد بر�سلونة

»ثوبان« يظفر بكاأ�س »بن د�صمال« في ختام مو�صم �صباقات الم�صمار الأ�صفر 



ـ وام: اأبوظبي ـ 

لدوري  صدارته  األهلي  شباب  عزز   
تأخره  حول  بعدما  للمحترفين  أدنوك 
الفوز 3-2،  إلى  بهدفين  الجزيرة  أمام 

زايد،  بن  محمد  استاد  على  السبت 
ليرفع رصيده إلى 42 نقطة في صدارة 
عند  الجزيرة  رصيد  المسابقة، وتجمد 

33 نقطة بالمركز السادس.
نفسها، فرض  بالجولة  لقاء آخر  وفي 

 ،1-1 الشارقة  على  التعادل  الوصل 
أيضا،  السبت   مساء  زعبيل  باستاد 
نقطة   39 إلى  رصيده  الوصل  ليرفع 
 35 إلى  والشارقة  الثالث،  بالمركز 

نقطة بالمركز الخامس.

وعاد النصر لمسيرة االنتصارات، بفوزه 
على بني ياس 0-1، باستاد آل مكتوم، 
ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز 
ياس  بني  رصيد  عشر، ويتجمد  الثاني 

عند 19 نقطة في المركز العاشر.

14 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
الريا�سةاالثنني ١٣ مارس ٢٠٢٣ ــ العـدد ١٥٢٩٤

مدرب ال�شارقة يهاجم التحكيم 
بعد التعادل مع الو�شل

الروماني أوالريو كوزمين، مدرب الشارقة، على  علق 
الجولة  في  السبت  مساء  الوصل  التعادل )1-1( مع 

19 من دوري أدنوك للمحترفين.
بعد  الصحفي  المؤتمر  في  الشارقة  مدرب  وقال 
على  المنافسة  تلك  ظل  في  مقبوال  "ليس  المباراة: 
الفيديو، أن  تقنية  الدوري، ومع وجود  ترتيب  صدارة 

تتكرر مثل تلك األخطاء المؤثرة من التحكيم".
هدف  قبل  تحتسب  لم  أخطاء مؤثرة  وأوضح: "هناك 
التدخل فيها، وربما  الفيديو  التعادل، وكان على حكم 
إنني  إال  الملعب  خارج  من  رأيتها  ألنني  مخطئا  أكون 

رأيت أخطاء أخرى تتكرر في المباريات".
لم نحافظ على  الفوز ولكننا  وتابع: "كنا قريبين من 
في  معاناة  هناك  متكرر.. وكانت  األمر  وهذا  تقدمنا 
نسمح  ولم  دفاعيا  األداء جيدا  كان  بناء الهجمة، كما 

للمنافس بهجمات".
جميع  على  المنافسة  "نحاول  كوزمين:  وزاد 
في  تفوز  أن  يمكن  ال  األسف  مع  ولكن  البطوالت 
ولدينا  التجهيز  قيد  فريق  نحن  المباريات،  جميع 

إمكانية تطوير كبيرة".
المنافسة  في  "سنستمر  الشارقة:  مدرب  وأتم 
كأعذار  نضعها  وال  غيابات،  لدينا  كانت  إذا  حتى 
وسنحاول إيجاد الحلول والسعي بكل قوة إلى تحقيق 

االنتصارات".
مدرب  بيتزي،  خوان  األرجنتيني  قال  المقابل،  وفي 
راضون  ونحن  صعبة،  كانت  اليوم  "مباراة  الوصل: 

عن أداء الالعبين ألنهم قدموا أفضل ما لديهم".
أردنا  إذا  الطريق  نفس  على  المتابعة  "علينا  وتابع: 
والتعادل  لدينا،  ما  أفضل  قدمنا  ونحن  المنافسة، 
بالتأكيد أهم من الخسارة، ولكننا كنا نستحق الفوز".

فوز �سباب الأهلي والن�سر وتعادل ال�سارقة مع الو�سل 
بدوري اأدنوك للمحترفين

جوران  الكرواتي  أعرب 
عن  النصر،  مدرب  توميش، 
على  فريقه  بفوز  سعادته 
 ،)1-0( ياس  بني  ضيفه 
مكتوم، ضمن  آل  استاد  على 
أدنوك  دوري  الجولة 19 من 

للمحترفين.
مؤتمر  في  توميش،  وقال 
األهم  "حققنا  صحفي: 
الفوز  وهو  المباراة،  في 
تحقيق  من  واالقتراب 
بالبقاء  الموسم  هذا  هدفنا 
المحترفين  دوري  في 

اإلماراتي".
كانت  "األمور  وأضاف: 
فني  كجهاز  علينا  صعبة 
مع  البدالء،  مقاعد  على 
الفيديو،  بتقنية  إلغاء هدفين 
ركلة  من  التسجيل  وحتى 

جزاء".
أن  يعلم  "الجميع  وأتم: 
ما  كل  قدموا  الالعبين 
الجماهير  وأشكر  لديهم، 
أن  متأكد  وأنا  دعمهم،  على 

أفضل  سيكون  المستقبل 
للنصر".

الروماني  قال  المقابل،  في 
بني  مدرب  إيسايال،  دانييل 
قدموا  "الالعبون  ياس: 
وتحملوا  جيدا،  مستوى 
خالل  كبيرة  ضغوطا 

العبنا  طرد  بعد  المباراة، 
خليفة الحمادي".

أكثر  كان  "النصر  وختم: 
بعدما  ياس،  بني  من  راحة 
دون  أيام   10 على  حصل 
قبل  لعبنا  مباريات، بينما  أي 
أمام  قوية  مباراة  أيام   3

الوصل، في ربع نهائي كأس 
رئيس اإلمارات".

النصر  ورفع  النتيجة،  بهذه 
رصيده إلى 17 نقطة، وبقي 
تجمد  فيما   ،12 المركز  في 
 19 عند  ياس  بني  رصيد 

نقطة في المركز 10.

مدرب الن�سر: اقتربنا من تحقيق هدفنا 
هذا المو�سم

حار�ض الو�سل غير را�ض بالتعادل.. ولعب 
ال�سارقة يعتذر للجماهير

الوصل،  مرمى  حارس  السناني،  خالد  أبدى   
الشارقة )1-1(،  أمام  التعادل  عدم رضاه عن 
في  السبت،  مساء  بدبي  زعبيل  استاد  على 
ختام الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين.

وقال السناني، في تصريح صحفي: "جمهور 
الوصل منحنا الدافع للعودة أمام منافس على 
فعل  ردة  لدينا  وكانت  الدوري،  ترتيب  قمة 

جيدة، بعد تأخرنا بهدف".
وأضاف: "التعادل يعطينا حافزا لنكون أفضل، 
المباريات،  تلك  مثل  وجزئيات بسيطة تحسم 
على  يعتمد  فريق  أمام  تلعب  عندما  خاصة 

الهجمات المرتدة، واإلغالق الدفاعي".
بالتعادل في ملعبنا، لكن  وأتم: "لست راضيا 

المباراة  لكل مواجهة ظروفها، وستكون تلك 
أداء  تقديم  أجل  من  لالعبين  مهما  دافعا 

أفضل".
العب  الظنحاني،  خالد  قال  المقابل،  في 
لم  والوصل  النتيجة،  في  "تقدمنا  الشارقة: 

يسجل حتى الوقت بدل الضائع".
ضياع  على  الشارقة  لجماهير  "أعتذر  وزاد: 
كان، لكني  مما  أفضل  باإلمكان  الفوز، وكان 
أفضل  الفريق بمستوى  بأنهم سيرون  أعدهم 

مستقبال".
وختم: "الوصل فريق كبير، ويحترم كثيرا على 
أرضه، لذا حاولنا الحفاظ على النتيجة مبكرا، 

والتعادل يدفعنا إلى مراجعة حساباتنا".

مدافع  مرزوق،  محمد  توجه 
إلى  بالشكر  األهلي،  شباب 
قاتلوا  بعدما  زمالئه،  جميع 
الخسارة  قلب  في  ونجحوا 
على  فوز  إلى   ،)0-2( من 
استاد  في   )3-2( الجزيرة 
مساء السبت،  زايد  بن  محمد 
ضمن منافسات الجولة ال19 
اإلماراتي  أدنوك  دوري  من 

للمحترفين.
ثانيا  شوطا  "قدمنا  وقال: 
روح  فيه  استعدنا  قويا، 
من  وتمكنا  األهلي،  شباب 
بعد  والفوز،  النتيجة  قلب 
فيه  ارتكبنا  أول  شوط 
الجزيرة  استغلها  أخطاء، 

ليحرز هدفيه".
لقاء  "دخلنا  وأضاف: 
ضغط  تحت  ونحن  الجزيرة 
بعد  الصدارة،  الستعادة  كبير 
أمس..  إليها  العين  صعود 
الالعبين  زمالئي  كل  وأشكر 

المباراة،  في  شاركوا  الذين 
تغيير  في  وساهموا  وقاتلوا 

النتيجة".
خلفان  قال  المقابل،  في 
الجزيرة:  العب  مبارك، 
في  السريع  األول  "الهدف 

لشباب  الثاني  الشوط  بداية 
دافعا  المنافس  منح  األهلي، 
قلب  على  وساعده  قويا، 

النتيجة".
الفرص  نستغل  "لم  وتابع: 
والهجمات  لنا،  الحت  التي 

الخطيرة كانت من الطرفين.. 
ومحاولة  اللعب  وعلينا 
متبقية  مباراة  كل  في  الفوز 
الموسم.. ونبقي  أمامنا، هذا 
الدوري  درع  على  المنافسة 

للمستقبل".

مرزوق: ا�ستعدنا روح �سباب الأهلي 
اأمام الجزيرة بنزيما يطمئن ريال مدريد قبل موقعة 

ليفربول
أنشيلوتي،  كارلو  اإليطالي  تلقى 
نبأ  مدريد،  لريال  الفني  المدير 
استقبال  من  أيام   3 قبل  سارا 
نهائي  ثمن  إياب  في  ليفربول، 

دوري أبطال أوروبا.
لريال  الرسمي  للموقع  ووفقا 
في  شارك  بنزيما  فإن  مدريد، 
للفريق  الجماعية  التدريبات 

الملكي، صباح أمس األحد.
التدريبات  عن  بنزيما  ويغيب 
الماضي،  األربعاء  منذ  الجماعية 
داخل  بالتدرب  يكتفى  كان  حيث 
يشارك  لم  كما  النادي،  منشآت 
في  السبت،  إسبانيول،   ضد 

الدوري اإلسباني.
وسبق أن صرح أنشيلوتي بتفاؤله 
هجوم  لقيادة  بنزيما  عودة  حول 

الفريق الملكي أمام ليفربول.
على  تفوق  قد  مدريد  ريال  وكان 
بنتيجة  داره  عقر  في  ليفربول 
نهائي  ثمن  ذهاب  في   ،)5-2(

دوري أبطال أوروبا.

دوري اأدنوك للمحترفين.. �سراع اللقب ينح�سر بين 3 اأندية
انحصر الصراع على درع دوري أدنوك للمحترفين، 
تبقي 7  والوصل، مع  والعين  األهلي  شباب  بين 

جوالت على النهاية.
حول  ثمينا، عندما  انتصارا  األهلي  شباب  وحقق 
الجزيرة بهدفين نظيفين،  أمام مستضيفه  تأخره 
من   19 الجولة  ضمن   ،)2 -  3( مثير  فوز  إلى 

المسابقة.
مضيفه  أمام  أبوظبي"  "ديربي  العين  وحسم 
الوحدة )3 - 0(، بينما تعادل الوصل مع الشارقة 

.)1-1(
وحلق شباب األهلي في صدارة الترتيب برصيد 42 
نقطة، بينما جاء العين ثانيا بـ40 نقطة، فيما رفع 

الوصل رصيده إلى 39 نقطة.
ياس  بني  أمام  الوحيد  النصر  هدف  توزي  سجل 
للفريق هذا  تحتسب  التي  الجزاء األولى  ركلة  من 

الموسم، كما أحرز 
وأحرز تياجو ليونسو هدف الظفرة في التعادل مع 
آخر 4  الثالثة من  البطائح )1-1(، ليضع بصمته 

أهداف للفريق في الدوري 75 %.
اتحاد  في  الفجيرة  لدبا  معروف  جمال  هدف 
بعد  الدوري  في  له  األول  هو   ،)2  -  2( كلباء 
فريقه  مع  هدفه  استمر 1100 يوم، منذ  غياب 
كما   .2020 عام  الفجيرة  أمام  العين  السابق 
ساهم علي مبخوت نجم الجزيرة بـ11 هدفا في 
مرمى شباب األهلي، في آخر 11 مباراة جمعت 
الفريقين بدوري المحترفين )سجل 8 وصنع 3(.

وبات عبد الله صالح، بهدفه في مرمى خورفكان، 
هذا  لعجمان  هدفا  يسجل  إماراتي  العب  أول 
الموسم. ويعد هدف مامادو كوليبالي للجزيرة في 
مرمى شباب األهلي، هو األول له خالل 22 مباراة 

لعبها في الدوري.
آخر 11 هدفا  في 8 من  ليما  دي  فابيو  وساهم 
الشارقة )سجل 5 وصنع 3(. بات  أمام  للوصل 
نجم العين تين جيدفاج ثالث العب كرواتي يسجل 
في تاريخ دوري المحترفين، بعد سردان أندريتش، 

مع الوحدة، وأنتي إيرسيج، مع شباب األهلي.



  اأبوظبي-الوحدة:

أختتمت  مســاء االحــد بمالعب أكاديمية 
 Abu( نادي أبو ظبــي الريايض باملرشف
 )   DhAbi Country Club
زايد  بن  هزاع  بن  زايد  الشيخ  كأس  بطولة 
آل نهيان الســنوية ال 13 ألشــبال الكرة 
املحلية وتحت 14 ســنة  تحت 12 ســنة 
أبو  نادي  التي نظمها  الكرة  لناشئ  الدولية 
أبو ظبي  الريايض، بــإرشاف مجلس  ظبي 
الريايض، حيــث يلتقي يف نهائي تحت 14 
سنة اكاديمية نجوم الغد العماني مع نادي 
الغد عىل  السعودي بعد فوز نجوم  التعاون 
السعودي  الكويتي 2/1 والتعاون  املوهبني 
عىل جيزان الســعودي 2/1 ونال حســام 
املالكــي )جيزان( والحــارس محمد كريم 
)املوهبني( بنجومية الجولة ،ويسبق نهائي 
تحت 14 سنة مباراة تحديد املركزين الثالث 

والرابع بني فريقي جيزان واملوهبني .
وعىل مســتوى فئة تحت 12 ســنة تأهل 
فريقا ابوظبــي الريايض واكاديمية الريدز 

ابوظبي عىل  فــوز  بعد  للنهائي  دبــي  من 
املباراة  نجوميــة  ونال  بهدفني  سليســاو 
ابوظبي كريم هادي، فيما فاز فريق  العب 
الريدز عىل اكاديمية باس يف الوقت اإلضايف 
4/2، وتسبق مباراة املركزين األول والثاني 
مباراة تحديــد املركزين الثالث والرابع بني 

فريقي باس وسليساو.
وكان ســعادة محســن محفــوظ عضو 
مجلــس اإلدارة مدير عام النادي قد افتتح 
البطولة  منافســات  األول  مســاء أمــس 
الدولية الكروية الســنوية والتي شــهدت 
مشــاركة 6 فــرق تمثلت يف فــرق نادي 
الغد  نجوم  الريــايض، واكاديمية  ابوظبي 
الســعودية،  العمانــي، اكاديميــة جيزان 
اكاديمية نادي التعاون السعودي، اكاديمية 
املوهوبــني الكويتية، وفريــق نادي كيندر 
تارجوفيســتي الروماني ،ورحب محفوظ 
الثاني  يف كلمته بضيوف االمارات يف بلدهم 
الشيخ  رعاية  بالشكر  وخص  ومشاركتهم 
للبطولة  نهيان  آل  زايــد  بن  هزاع  بن  زايد 

الثالث عرش .. السنوية التي بلغت عامها 
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 غنتوت-الوحدة:

بولو  االمارات  فريــق  تصدر 
السمو  صاحب  كأس  بطولة 
للبولو ملوســم  الدولة  رئيس 
2022 – 2023 يف نسختها 
ال 23 لفئــة 18 هاند كاب 
واملقامة برعاية سمو الشيخ 
نهيان  آل  زايــد  بــن  فــالح 
رئيس نادي غنتوت لســباق 
الكأس  عىل  والبولــو  الخيل 
من  املهداة  الغاليــة  الذهبية 
والــذي  الرئاســة،  ديــوان 
به  الفائز  الفريــق  يمتلكــه 
فريق  صدارة  لألبد.. وجاءت 
االمارات بولو بقيادة ســمو 
الشيخة ميثاء بنت محمد بن 
راشد ال مكتوم بفوزه الثاني 
وذلك  األول  أمس  التوايل  عىل 
عىل حســاب فريــق غنتوت 
الشاميس  نارص  بقيادة  بولو 
بنتيجــة 11/10 بعد مباراة 
من  وممتعه  ومثرية  رسيعة 

الفريقني.
فريق  فيها العب  نجح  والتي 
االمارات توماس برييسفورد 
من تســجيل 6 اهــداف من 
جزاء، كحال  بينها 3 رميات 

الذي  غنتــوت  فريق  العــب 
سجل له العبه ماركوس اريا   
بينها  من  مماثلــه  6 اهداف 
جزاء ،ليضع  أيضا 3 رميات 
يف  4 نقاط  االمــارات  فريق 

رصيده من انتصارين متتالني 
يف  غنتوت  فريــق  وبقــي   ،
بفارق  وصيفا  الثاني  املركز 
فريق  مــن  األهداف  نســبه 
الحبتور برصيد  نقطتني لكل 

بعد  وخســارة  بفوز  منهما 
للفوز  الحبتور  فريق  قاد  ان 
الحبتور  حبتور  الفريق  قائد 
ابوظبي  الــذي فاجأ فريــق 
بولــو بالفوز عليــه بنتيجة 
األوىل  خسارته  9/4 ليعوض 
الخسارة  غنتوت، وهي  امام 
وادار  ابوظبي  لفريق  الثانية 
مباريــات الجولــة الثانيــة 
املكون  الدويل  التحكيم  طاقم 
وجاســون  رايت  بيــر  من 

ديكسون وسانتياجو.
وســتكون جولــة بعــد غد 
األربعــاء الثالثــة يف ختــام 
التمهيدي  الــدور  مباريــات 
حاســمة لتحديد شكل الدور 
قبــل النهائــي عندما يلتقي 
فريق االمــارات املتصدر مع 
فيما  الحبتور،  ذئــاب  فريق 
يقابــل فريق غنتــوت بولو 
نــده التقليدي فريق ابوظبي 
بولــو يف ديربــي خاص بني 

الفريقني.

فريق الإمارات بقيادة ميثاء بنت محمد بن را�سد 
في ال�سدارة

حار�س بني يا�س: لم نكن �سيئين 
اأمام الن�سر

الشيخ ذياب   أصدر ســمو 
نهيان، رئيس  آل  زايــد  بن 
بإعادة  قراراً  الوحدة  نادي 
تشكيل مجلس إدارة مؤقت 
اعتذار  بعد  وذلــك  للنادي، 
سعيد  بن  حمدان  الشــيخ 
بــن زايد آل نهيان عن عدم 
رئاسة مجلس  استمراره يف 

اإلدارة لظروف خاصة. 
بيــان  يف  النــادي  وأعلــن 
رســمي عىل حســابه عىل 

تويل عيل سعيد  االجتماعي "توير" عن  التواصل  موقع 
املزروعي رئاسة مجلس إدارة النادي مؤقتاً. 

وتوجه سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس النادي 
بالشــكر إىل الشيخ حمدان بن ســعيد بن زايد آل نهيان 

عىل الفرة التي قضاها رئيساً ملجلس إدارة النادي.

ذياب بن زايد يعيد ت�سكيل مجل�س 
اإدارة موؤقت لنادي الوحدة

دورة ند ال�سبا الريا�سية تعتمد الفرق امل�ساركة 
يف بطولة الكرة الطائرة

دبي-الوحدة:

تواصــل التســجيل يف البادل 
واملبارزة  والدراجات  والجري 
والقــوس والســهم وســلة 

الكرايس
اعتمــدت اللجنــة املنظمة لـ 
الرياضية”  الشــبا  ند  “دورة 
للفــرق  النهائيــة  القائمــة 
الكرة  بطولــة  يف  املشــاركة 
خالل  تنظم  التــي  الطائــرة 
الفــرة مــن 1 إىل 10 أبريل 
منافســات  ضمــن   2023
النســخة العارشة من الدورة 
التي تقام خالل شهر رمضان 
املبــارك، يف مجّمع ند الشــبا 

الريايض.
الالعبني  تســجيل  ويســتمر 
الكادر  وأعضــاء  الفــرق  يف 
الرشوط  وفق  والطبي  الفني 
حتــى  بالالئحــة  املعتمــدة 
منتصــف ليــل االثنــني 20 
بتسجيل 14  مارس، ويسمح 
الفريق  يف  أقــى  بحد  العًبا 
الواحــد، و10 العبــني كحد 
عمر  يكــون  أن  أدنى، عــىل 
الالعــب 18 ســنة فما فوق 
مــن تاريخ إقامــة البطولة، 
للفــرق املشــاركة  ويمكــن 
أقى  بحد  استبدال 4 العبني 
خالل الفــرة من 25 إىل 27 

عىل  تيســرًيا  وذلك  مــارس 
الالعبني  الفرق الختيار أفضل 
ويتم  البطولة  يف  للمشــاركة 
نظام  عرب  الالعبني  تســجيل 
التســجيل االلكروني املعتمد 
للــدورة يف املوقع االلكروني 
www. الرســمي للــدورة

.nAsst.Ae
ويتم اعتمــاد قائمة الالعبني 
وفق  للمشــاركة  املؤهلــني 
بالالئحة  الــواردة  الــرشوط 
تم  التــي  للبطولــة  العامــة 
تعميمها عىل الفرق املشاركة، 
وســتعقد اللجنــة املنظمــة 
اجتماًعــا فنًيــا مــع الفرق 
املشــاركة يــوم الثالثاء 28 
مارس وذلك بعد اعتماد قائمة 

الالعبني يف جميع الفرق.
يف  القرعة  مراســم  وتقــام 
يــوم  الســاعة 11 صبــاح 
مقر  يف  األربعاء 22 مــارس 
الريايض بحضور  مجلس دبي 
املشــاركة،  الفــرق  مــدراء 
وســيتم اإلعالن عــن جدول 
القرعة  مراسم  بعد  املباريات 
توزيع  ســيتم  كما  مبارشة، 
املشــاركة  الثمانية  الفــرق 
كل  تتكون  مجموعتــني  عىل 
مجموعة مــن 4 فرق وتقام 
من  دوري  بنظــام  املباريات 
املراكز،  لتحديــد  دور واحــد 
األول  املركز  أصحاب  ويتأهل 
مجموعة  كل  مــن  والثانــي 
للدور نصــف النهائي، وتقام 

النهائي  نصف  دور  مباراتــي 
املغلوب، عىل  خــروج  بنظام 
أن يتأهــل الفريقان الفائزان 
لتحديد  النهائيــة  للمبــاراة 
املركــز األول والثاني، ويلعب 
دور  يف  الخــارسان  الفريقان 
تحديد  بمباراة  النهائي  نصف 

الثالث والرابع. املركزين 
البطولة  مباريــات  وتنظــم 
الدويل  االتحاد  لقانــون  وفًقا 
بها  املعمول  واللوائــح  للعبة 
العربية  االمــارات  اتحــاد  يف 
الطائــرة  للكــرة  املتحــدة 
الواردة  التعديالت  باســتثناء 
وملحقاتها  املعتمدة  بالالئحة 
عن  الصــادرة  التعاميــم  أو 

اللجنة الفنية.

علــق فهد الظنحانــي حارس بني ياس، عىل خســارة 
آل مكتوم أمس  النرص، عىل ســتاد  الفريق )0-1( أمام 
األول السبت، بالجولة 19 من دوري أدنوك للمحرفني.

وقال الظنحاني عقب اللقاء: “لم نكن سيئني أمام النرص 
ووصلنــا ملرماه كثريا ولكننا لــم نرجم ذلك إىل أهداف، 
وارتكبنا بعض األخطاء علينا التعلم منها، وأتمنى حصد 

النقاط يف املباريات املقبلة”.
وعن تراجع نتائج بني ياس هذا املوسم، قال: “إذا كنت 
بعنارص  الصفوف  دعم  عليك  القمة  املنافســة عىل  تريد 
املوسم  مميزة، والالعبني يقدمون ما عليهم وأعترب هذا 

للنسيان وال نضع أعذار”.
فيما قال عبد الله إســماعيل، حارس النرص: “حققنا 3 
نقاط اليوم وهــي مطلب مهم للنرص وجماهريه، وكنا 
يف أمس الحاجة للفوز، وجمهور النرص يســتحق الفوز 

ونعدهم باملزيد من االنتصارات مستقبال”.
وأضــاف: “قدمنا مبــاراة قوية وألغــت تقنية الفيديو 
ثنائية لنا كما منحتنــا ركلة جزاء، وعلينا البحث خالل 
الجميل فقط،  اللعب  النتائــج وليس  املقبلة عن  املرحلة 

لالبتعاد أكثر عن منطقة الخطر”.
ويحتل النرص املركــز 12 يف جدول ترتيب دوري أدنوك 
برصيــد 17 نقطة، بينما ظل بني ياس يف املركز العارش 

برصيد 19 نقطة. 

اختتام بطولة كاأ�س زايد بن هزاع للكرة  
في اأبوظبي

بطولة كاأ�س رئي�س الدولة للبولو 

�سيطرة اإماراتية على مناف�سات بطولة »فريتو�س« الدولية لقفز احلواجز
اأبوظبي-الوحدة:

كؤوس  عىل  اإلمارات  فرسان  سيطر 
بطولة )فريتوس( الدولية  منافسات 
لقفــز الحواجز من فئــة النجمتني، 
للفروســية يف دبي،  اإلمارات  بمركز 
التي اختتمت يومها األول )الجمعة(، 
للجائزة  األوىل  التأهيلية  باملنافســة 
وصمم  واحدة،  جولــة  من  الكربى، 
مســارها بحواجــز بلــغ ارتفاعها 
اإلمارات  اتحاد  برعاية  ســم،   140
فيها  والســباق، وتنافس  للفروسية 
71 فارساً وفارسة، نجح منهم 23 

فارساً يف إكمال الجولة دون خطأ.
وحســم فرســان اإلمارات املركزين 
الزمن،  مبكراً بأفضلية  والثاني  االول 
فكانت الصدارة بتوقيع فارسنا سالم 
احمد الســويدي، املشــارك رقم )5( 
بصحبة جــواده “دايموند وي”، بعد 

بلغ  زمن  يف  الجولة  إكمال  يف  نجح  أن 
60.36 ثانية، وتراجع بسببه فارسنا 
عبد الله حميد املهريي، املشارك األول 
)رقم 1( بالجــواد “كونيغ” وأنهى 

معه الجولة يف زمن بلغ 60.44 ثانية، 
برين  شني  اإليرلندي  الفارس  وتقدم 
جواده  رقم )27( بصحبة  املشــارك 
الثالث  املركز  كان” ليحتل  ياما  “كان 

الجولة  إكماله  عقب  بجائزته  ويتّوج 
يف زمــن بلــغ 60.70 ثانيــة، وبلغ 
التحدي مبلغه بني املتطلعني إىل مراكز 
املقدمة، وفصلت أجزاء من الثانية بني 

أصحاب املراكز األربعة األول.
هجمتهم  اإلمــارات  فرســان  بــدأ 
من  املراكز  أفضــل  عــىل  الرشســة 
املنافســة الثانيــة يف البطولــة، ويف 

منافسة املرحلتني الخاصة عىل كأس 
بلغ  بحواجز  )دو(، صمم مســارها 
فيها  ارتفاعها 125 ســم، وشارك 
منهم  74 فارساً وفارســة، ووفق 
38 فارســاً يف إكمال املرحلتني دون 

خطأ.
الكربي،  حمد  محمد  الشاب  فارسنا 
جائزة  رقم )7( خطــف  املشــارك 
الفرس “شانتال”  صهوة  )دو( عىل 
الثانية  املرحلة  معهــا  أكمل  أن  بعد 
يف أفضل زمــن وبلغ 29.10 ثانية، 
حمد  الله  عبــد  الفارس  وشــقيقه 
الكربي، املشارك رقم )35( بالجواد 
“ديمفيس” سجل زمناً بلغ 29.48 
ثانية لينقلــه إىل املركز الثاني وتّوج 
بجائزته، والفارس اليوناني ديمري 
ناتسيس املشــارك رقم )14( أرشك 
املرحلة  الجواد “ســنر”، وأتم  معه 

الثانية يف زمن بلغ 29.67 ثانية.

اكتمال اأعداد الم�ساركين في بطولة الجوجيت�سو

للتعاون املستمر بني الكويت واإلمارات يف سباقات 
الخيــل العربية األصيلة. ويجتذب الســباق البالغ 
جائزته 4.000 دينار كويتي، 14 مهرة وفرســاً، 
تتقدمهما “هارموني دي كارير” لســالم الرومي، 
البالــغ تصنيفها )80( رطــالً، والفائزة 4 مرات، 
أبرزها يف ســباق بطولة املالك، وتنافسها “هدباء 
الشــاهني” ملحمد الدورسي البالغ تصنيفها )78( 
كأس  سباق  مرات، متضمنة  ثالث  رطالً، والفائزة 
ال نهيان  زايد  الشــيخ منصور بن  مهرجان سمو 

الشهر املايض. 
وستكون “فلور تورتيس” لسعود الزمانات، البالغ 
تصنيفهــا )79( رطالً خصمــاً عنيداً، حيث حلت 
فقط، وهناك “هاودا  الثانية  مشــاركتها  يف  ثالثة 
الربغوث، الفائزة مرة وحلت يف  دي نيالنس” لعيل 

املركز الثاني مرتني، وتصنيفها )71( رطالً.

ـ  )الوحدة(: الكويتـ 

الصيد والفروسية بدولة  يشــهد مضمار نادي 
الكويت الشــقيقة، اليوم االثنني كأس مهرجان 
سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان 
عمر  املســتوردة  واألفراس  للمهرات  املخصص 
ثالث ســنوات فما فوق ملســافة 1400 مر، 
العديد من  برعايــة  املهرجان  ضمن مبــادرات 
سباقات الخيول العربية األصيلة محلياً وخليجياً 

ودولياً.
وتقام الســباقات، تماشــياً مع اســراتيجية 
الشــيخ  ســمو  لتوجيهات  املهرجان، وتنفيذاً 
منصور بن زايــد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
مبادرات  الرئاســة، ضمن  ديوان  الوزراء وزير 
عرشة، امتداًدا  الخامســة  نسخته  يف  املهرجان 

14 خياًل يف كاأ�س مهرجان من�سور بن زايد بالكويت



 الصحراء الشمالية السعودية املرتامية 
األطراف مع بادية نجد 

معانيها  بكل  الكــرى  البادية   كونت   
وتفاصيلها، فظهرت فيها  قبائل اعنزة  
الكبرية العدد وكذلك قبائل شمر الكبرية 
ودارت يف ربوع هذه البوادي والصحاري 
القفار بــذاك الزمان املايض الكثري من 
الغزو  الحروب واملعارك  املهولة بسبب 
املتبادل طلباً للمراعي الكال وآبار  املياه 
أو مــا يظهر  مــن غــدران األمطار. 
وكانت األرايض تعشب وتزهر وتتحول 
أخرض. ســندس  إىل  فيها  الصحــاري 

فيها  وينعم  واألنعام  اإلبل  بها  وترعى 
سوف  .اليوم  والطمأنينة  بالخري  البدو 
أحد فرسان  نأخذ مقتطفات من سرية 

بادية نجد أال وهو:

* �سعدون العواجي 
) ولد سليمان(   هو شيخ عموم قبيلة 

التــي هي مــن أفخــاذ قبيلــة عنزة 
قبائله« ورئاسته  له شأن بني  الكبرية« 
أفراد  القبيلة عريقــة مطاعاً بني  لهذه 
بفروسيته  ومشهوراً  شجاعاً  القبيلة« 
« وشــاعراً مجيداً أشعاره حماسية . . 
الفخر وكان محرتماً حتى عند  وكثرية 

أعدائه«.
عندما تعرض الشيخ سعدون لظلم ابن 
عمه شــامخ العواجي كتب قصيدة إىل 
أبنائه وأرســلها يستنجد بهم من ظلم 

وحيف وجور ابن عمه قال فيها:  
 ي��ا راك��ٍب م��ن عندنا ف��وق مه�������ذاب
مامون قطاع الفيايف اىل نوي����ت
عن��د الف�سيل��ة ع��د يوم��ن بح�س�������اب
اأول قراهم قول يا�سيف حيي�������ت

حٍر �سغري وتوما �سق له ن��������اب
وعقب القرا ودع رجال لهم �سي����ت

وليا ركبته �سربه خل االجن������اب
وانحر لنجم اجلدي واإن كان مدي��ت
وا�سلم و�سلم يل على عقاب وحج���اب

�سلم على م�سنون عيني اإىل الفي���ت
باحل��ال خ�ص عق��اب فكاك االن�س�������اب
ينجيك كان انك عن احلق عدي�����ت

قل له ترى �سامخ �سمخ عقب ما�ساب
وياعقاب والله ذللوين وذلي����ت

وياعقاب حدوين على غري ما ط���اب
وقالوا تودر من ورى املا وتعدي�ت

من عقب ماين �سرتهم عند االجن���اب
وليا  بلتهم  قالنت   ما تتقي�����ت
م��ادام �س��امخ مالك ن جرد االأرق�������اب

ماتقهوي��������ت ىل  الفنج��ال  لوزي��ن   
ياعقاب حط بثومة القلب خم�����الب

من العام يف نوم العرب ماتهني��ت
عقب املعزة �سرت ياعقاب مرع����اب

والنا�ص حين واأنا عقبكم مي�����ت
من ال�سيم ياعقاب ال�سرب عار�سي �ساب

واذويت من كرث العنا وا�ستخفي���ت
فاتن ثالث �سنن والنوم ماط�����اب

و�سكواي من �سدري عبار وتناهي����ت
البيت مايبنى بال عمد واطناب

متي يجينا عقاب يبني لنا البي��ت
مايل جداً اإال ع�سة البهم بالن���اب

 وراعيت كرث احليف بالعن واغ�سي�ت

اأرجي ب�سري اخلري مع كل هب�����اب
ومتي يجونا اإخوان من�سة على ال�سيت*

إلبنيه  القصيدة  أن وصلت هــذه  وبعد 
عقاب وحجاب ثارت ثائرة عقاب وأمر 
أخاه أن يهيئى نفســه للرحيل من بالد 

سورية.
عقاب  ســعدون  أبناء  وصل  وعندمــا 
وحجــاب أخذوا يف أعادة املشــيخة إىل 
. وأعادو  مجــد والدهم من  والدهــم 
وقد  منسياً  نســياً  شامخ  وراح  جديد 
عفــا عنه الشــيخ ســعدون ألنه رآه 
ملا  أفعاله  أن يجازيه عــى  اليســتحق 
ظهر من جبنه لقد رفع عقاب وحجاب 
والدهما إىل القمة وأخذ الشيخ سعدون 
أحداً  بــالده اليخيش  يف  ويجول  يصول 
من القبائل وزاد به األمر أن أجى بعض 
هذا  أن  والشك  بالدهم  عن  شمر  قبائل 
بســواعد أبنائــه خاصة ابنــه عقاب 

الفارس الشجاع...

صالة المبارك بالشارقة تستضيف الشاعرة آية 
أسامة وهبي

كشــفت صحيفة املدينة الســعودية عن وزارة املوارد البرشية 
والتنمية االجتماعية تدرس إمكانية تمديد اإلجازة األســبوعية 

3 أيام. لـ 
العناية  رد لحســاب  ذلــك يف  الصحيفة فقــد جاء  وبحســب 
باملستفيدين عر »تويرت« عى استفسارات أحد املستفيدين حول 

أيام بدالً من يومني.  3 إمكانية تمديد اإلجازة األسبوعية لـ 
وجــاء الرد بأن الــوزارة تدرس نظام العمــل الحايل من خالل 
مراجعة دورية لألنظمة املعمول بها؛ بشــكل يحقق زيادة خلق 
الوظائف ورفع جاذبية الســوق لالستثمارات املحلية والدولية، 
موضحة أنه سبق طرح مسودة نظام العمل يف منصة استطالع 
ملرئيات العموم ضمن اإلجراءات املعتمدة يف دراسات األنظمة .

يلعبه،  الــذي  الكبري  للــدور  امتــداداً 
واستمراراً لفعالياته املتنوعة التي عود 
عليها األوســاط الثقافية أعلن منتدى 
آيــة الثقايف عن إقامة مهرجان األغنية 
الوطنية الســوداني يف دورته الثالثة يف 
ولتســليط  الجاري.  مــارس  منتصف 
الضــوء عــى الليلة الكــرى، حدثتنا 
آية  الشاعرة  األستاذة  املنتدى،  صاحبة 
التحضري  إىل  أســامة وهبي،  متطرقة 
التفصيل، حيث  للمهرجان بيشء مــن 
الثالثة  دورته  يف  املهرجان  أن  أوضحت 

تم اإلعداد له من فرتة طويلة.
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السعودية تدرس تمديد اإلجازة 
األسبوعية 3 أيام

يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة  أسسها را�س��د بن عوي�سة سنة ١٩٧٣م 

�أعـالم و�سـير�أعـالم و�سـير
بقلم: اأنور بن حمدان الزعابي 

عثــر فريق علمي عى شــكل 
األوكســجني  غري عــادي من 
عى  والبكترييا  النباتات  تنتجه 
200 كم فوق  ارتفاع يصل إىل 
ســطح األرض، وفــق دورية 
االكتشــاف  وتم  »ســبيس«. 
مرصــد  بواســطة  الجديــد 
لوكالة  التابع  السرتاتوســفري 
باألشــعة  الفلك  لعلم  ناســا 
وهو  »صوفيا«،  الحمراء  تحت 
 747 بوينغ  نــوع  من  طائرة 
إس بي تعمــل كمرصد كوني 

الحمراء  تحت  األشعة  لقياس 
الكون.  أعمــاق  القادمــة من 
الجديدة  الدراســة  وكشــفت 
التي  األوكســجني  أشكال  أن 
يمكن  الحية  الكائنات  أنشأتها 
العثــور عليها يف الفضاء حول 
طريقة  إىل  يلمــح  ما  كوكبنا، 
الحياة  لتتبع  محتملــة  جديدة 
أخــرى صالحة  عــى كواكب 
للسكن يف مجرتنا، درب التبانة 
تــدور حول  التي  والكواكــب 

نجوم أخرى غري شمسنا.
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الشيخ سعدون العواجي .. أحد فرسان بادية نجد

�سحراء البادية والمراعي الخ�سراء ولده عقاب بن �سعدون العواجي فار�ص من فر�سان بادية نجدال�سيخ �سعدون العواجي

نّبهت وكالة الفضاء األمركية 
قد  جلل  حــدث  إىل  »ناســا« 

يطال األرض عام 2046.
هناك  أن  إىل  الوكالة  وأشارت 
كويكب  يرضب  أن  احتمــاالً 
مدمــر بحجم برج بيزا املائل 
أي يف  14 فرايــر  األرض يف 
»عيد الحب«، حسب »العربية 
أن  إىل  »ناســا«  ولفتت  نت«. 
الكويكــب املكتشــف يف 28 
 2023 واملســمى  فرايــر، 
اقرتابــاً  DW، قــد يشــهد 
خطــرياً من األرض بعد نحو 
يف  اآلن، تحديداً  من  20 عاماً 
 4:44 الساعة  يف  فراير   14

مساء بالتوقيت الرشقي.
كمــا أكدت أن املــكان الذي 
غري  االصطدام  فيه  ســيقع 
وجود  مــع  بعد،  معــروف 
بأن   600 بني  من   1 احتمال 
بكوكبنا،  مبــارشة  يصطدم 
حسب ما غرد مسؤولون من 
مكتب تنسيق الدفاع الكوكبي 

التابع لناسا.
الكويكب  أن قطــر  ويقــدر 
DW 2023 يبلغ نحو 165 
قدماً )50 مرتاً(، أو تقريباً ما 
السباحة  حوض  طول  يعادل 

األوملبي.
اعتباراً  أنــه  علمــاء  ورشح 
مركز  توقع  مــارس،   8 من 
من  القريبة  األجسام  تنسيق 
األرض التابع لوكالة الفضاء 

األوروبيــة أن هناك احتماالً 
واحداً من بني 625 الصطدام 
باألرض،  مبــارش  الكويكب 
حساب  إعادة  تســتمر  فيما 

هذه االحتماالت يومياً.
الصخرة  ويف حال اصطــدام 
الفضائيــة DW 2023 مع 
الحدث يسكون  فإن  كوكبنا، 
تونغوسكا  لحدث  مشــابهاً 
بقــوة 12 ميغا طــن الذي 

رضب ســيبرييا قبــل 114 
عاماً، حيث تســبب بانفجار 
قىض عى أكثر من 80 مليون 

شجرة.
عن  ناســا  وكالة  وأعلنــت 
 ،DW  2023 اكتشــاف 
يستغرق  األمر  أن  إىل  مشرية 
البيانات  أســابيع مــن  عدة 
اليقني  عــدم  حاالت  لتقليل 
مناســب  بشــكل  والتنبــؤ 
بمداراته لسنوات يف املستقبل.

احتمالية  تغــريت  حــني  يف 
الكويكب باألرض  اصطــدام 
ويف  املايض.  األســبوع  خالل 
األول مــن مــارس، أظهــر 
عالــم فلك إيطــايل أن هناك 
كل  مــن  واحــداً  احتمــاالً 
12000 احتمــاالً الصطدام 
DW 2023 بــاألرض، لكن 
اليوم  يف  زادت  االحتمــاالت 
 ،710 كل  من  واحد  إىل  التايل 
واآلن بلغت االحتماالت واحداً 

من كل 560.

    

مجــدداً،  الســبت،  يوم  أرجــئ، 
فضائــي  صــاروخ  أول  إطــالق 
من  األبعاد  ثالثية  بالطباعة  صنع 
فلوريدا  بواليــة  كانافــريال  كاب 
تقنية  مشاكل  بســبب  األمريكية، 
أكدت  التي  املصنعة  الرشكة  حسب 

أن الصاروخ »يف حالة جيدة«.
ويثري إطالق هذا الصاروخ اهتماماً 
أن  يمكن  العملية  نجاح  ألن  كبرياً؛ 
ثورة يف صناعة  إحداث  يف  يســهم 

إطالق الصواريخ.
وطورت هذا الصاروخ الذي يحمل 
اسم »تريان 1« رشكة »ريالتيفيتي 
إطالقه  هامش  وحدد  ســبيس«. 
13,00 و16,00  الســاعة  بــني 

بالتوقيت املحيل.
غري  الصــاروخ  محــركات  كانت 
عندما  التشــغيل  طور  يف  املأهول 
»باألتمتة«،  تتعلق  مشكلة  أجرت 
اإلطالق.  الرشكة عى وقف عملية 
ذلك؛  بعيد  ثانيــة  محاولة  وجرت 
مشاكل  بسبب  أيضاً  قطعت  لكنها 
من  الثانية  الطبقــة  يف  الضغط  يف 
للرشكة  تغريدة  حسب  الصاروخ، 
»قدم  الرشكة:  وكتبت  تويرت.  عى 
اليوم وسنفعل  الفريق كل ما لديه 
التالية«،  املحاولة  يف  نفسه  اليشء 
مؤكــدة أنها ســتنرش »مزيداً من 
محاولة  موعــد«  عن  املعلومــات 

اإلطالق الجديدة.
وتابعــت أنه »بناًء عى تحليل أويل 

للبيانات، الصاروخ بحالة جيدة«.

العد  وقــف  تم  اإلطــالق،  وأثناء 
سفينة  دخلت  عندما  أيًضا  التنازيل 

خاصة إىل املنطقة اآلمنة.
إلطــالق  أوىل  محاولــة  وكانــت 
الصاروخ ألغيت يف اللحظة األخرية 

األربعاء بسبب مشكلة تقنية.
التجريبية  الرحلــة  وتهــدف هذه 
األوىل إىل إثبات قدرة الصاروخ عى 
مقاومة ضغط اإلقالع وجمع أكر 
البيانات من أجل  قدر ممكن مــن 

الصواريخ  هــذه  تطوير  مواصلة 
تصنيعاً،  واألســهل  كلفــة  األقل 

حسب الرشكة.
الصاروخ  كتلة  من   85% وصنع 
بتقنيــة الطباعة ثالثيــة األبعاد. 
هذه  ترفع  أن  إىل  الرشكة  وتتطلع 
كثرية  والفوائد   .95% إىل  النسبة 
التكاليف  تقليــل  رأســها  وعــى 
وتبسيط عملية التصنيع مع تأمني 

أكر قدر من املرونة.

�إرج��اء �إط��اق �أول �صاروخ �صن��ع بالطباعة 
ثاثية �لأبعاد

الفالنتاين.. كارثة منتظرة لألرض

 ..»311«
ع�سرون 
عاماً من 

االت�ساالت 
الغريبة

كشــفت خدمة االتصاالت »غــري الطارئة« يف مدينة 
أغرب  الهاتفــي »311«، عن  الخــط  أو  نيويــورك، 
525 مليون اتصال،  الطلبــات التي تلقتها من بــني 

بمناسبة الذكرى السنوية العرشين إلطالقها.
تتضمن  صفحات  تسع  من  دراســة  الخدمة  ونرشت 
املخصص  الخــط  بهذا  املرتبطة  اإلحصــاءات  أبــرز 
لالتصــاالت »غري الطارئة«، الــذي يختلف عن الخط 

الساخن »911« املخصص للحاالت األكثر خطورة.
ويف مــا تعلّــق موضــوع أكثرية االتصــاالت بركن 
الســيارات، بصــورة قانونيــة أو غــري قانونية، أو 

بالضجيج أو بمشكالت مرتبطة بالتدفئة.

الحياة في البادية مع الما�سية 
والماء والرعي
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