
الالذقية-وام:

 انطلقــت يــوم االثنين في محافظــة الالذقية 
الســورية حملــة “ جســور الخيــر" اإلغاثية 
للمتضررين مــن الزلزال ضمن عملية “الفارس 
الشــهم 2 ” والتــي ينظمهــا الهــالل األحمر 
اإلماراتي بالتعاون مع الهالل األحمر الســوري 

التأهيل. وذلك خالل مرحلة التعافي وإعادة 
وحضرالمهندس عامر إســماعيل هالل محافظ 
عن  وممثلين  المســؤولين  من  وعــدد  الالذقية 
الهــالل األحمــر االماراتي جانبا مــن فعاليات 
الحملة إلى جانب االطالع على جهود المتطوعين 

في تجهيز الطرود الغذائية.
اإلمارات  دولة  بجهود  الالذقية  محافظ  وأشــاد 
في تقديم جميع أشــكال الدعم للمتضررين من 
الزلــزال الذي أصاب ســوريا من خــالل تقديم 
واألدوية  الطبية  والمســتلزمات  الغذائية  المواد 
عبر الجسر الجوي الذي ظل مستمرا حتى اليوم 
التي وصلت  السفينة  اإلضافي من خالل  والدعم 

أمس.
التي  الدول  أوائــل  االمارات من  دولــة  أن  وأكد 
الزلــزال وهذا  بعد  إلــى جانب ســوريا  وقفت 
والدور  الترابــط  يجســد  المشــرف  الموقــف 

االنساني الريادي لإلمارات.

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

وا�ضنطن-)د ب اأ(:

 أكــد الرئيس األمريكي جو بايــدن مجددا يوم 
المصارف  العمالء فــي  االثنين ســالمة ودائع 
األمريكية بعد إغالق بنكين أمريكيين يوم الجمعة 

الماضي.
لديهم  يكون  أن  لألمريكيين  »يمكن  بايدن  وقال 

الثقة في أن النظام المصرفي آمن«.
الذين  العمــالء  أن  األمريكي  الرئيــس  وأضاف 
فالي  ســيليكون  بنك  في  أموالهم  بإيداع  قاموا 
تم إغالقهما في مطلع  اللذين  وبنك سيجنيتشر 
األسبوع الحالي محميون وسيكون لديهم القدرة 
على الوصول إلــى مدخراتهم اعتبارا من اليوم. 
التجارية  الشــركات  أيضا على  ينطبق  وأن هذا 

الصغيرة.
وشدد بايدن على أن البنك لن يتلق أمواال حكومية.

وأردف قائال »وهذه نقطة مهمة وهي أن دافعي 
الضرائب لن يتحملوا أي خسائر. 

القاهرة-)د ب أ(:
 قال رئيس هيئة قناة الســويس، الفريق أســامة 
حركة  إن  االثنيــن  وم  صباح  للصحفييــن  ربيع، 
المالحة بالقناة سجلت يوم االثنين أرقاما قياسية 
جديدة وغير مسبوقة على صعيد إحصائيات العبور 
اليومية، محققة أعلى معدل عبور يومي في تاريخ 
القناة حيث تعبر 107 ســفن من االتجاهين دون 
انتظــار، بإجمالي حموالت صافيــة قدرها 3ر6 
مليون طن. وقال ربيع في تصريحات للصحفيين 
بمكتبه يوم اإلثنين إن عدد الســفن العابرة للقناة 
مــن اتجاه الشــمال يبلغ 56 ســفينة بحموالت 
صافيــة قدرها 4ر3 مليون طــن، فيما تعبر 51 
سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى المالحي الجديد 
للقناة بإجمالي حموالت صافية 9ر2 مليون طن. 
وتسجل حركة المالحة بالقناة، يوم اإلثنين، عبور 
أنواع مختلفة من السفن العمالقة حيث تعبر 25 
سفينة حاويات و 28 سفينة صب، باإلضافة إلى 
عبور 33 ناقلة، و6 سفن من حامالت السيارات، 

و 15 سفينة من األنواع المختلفة..

بايدن: ودائع العمالء في البنوك 
الفا�ضلة اآمنة

قناة ال�ضوي�س ت�ضجل اأعلى معدل 
عبور يومي في تاريخها

ال�ضــوداني يدعو اإلى توطيد ال�ضــراكة بين 
العراق واإيران

أ(: بغداد-)د ب 
 دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، يوم االثنين، 
إلى توطيد الشــراكة الثنائية على مختلف الصعد والمجاالت بين 

العراق وإيران.
والمالية  االقتصاد  بوزيــر  اجتماعه  خالل  الســوداني،  دعا  كما 
 - العراقية  اللجنة  أعمال  »دعم  إلى  إحســان خاندوزي،  اإليراني 

اإليرانية المشتركة للتعاون«، بحسب بيان للحكومة العراقية.
مــن جانبه، جدد الوزير اإليراني، تقديــر القيادة اإليرانية للدور 
العراقي في تقريب وجهات النظر، الذي أفضى إلى التفاهم األخير 

بين السعودية وإيران بما يوطد أمن المنطقة واستقرارها.

»تتمة ص 88««
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التغير %ال�ضــابقالحالي التغير%  ال�ضــابقالحالي
 0.71   0.92  09,757.84 09,827.793,354.333,385.51

اأراَد تطلق حي �سراي  في مجتمع 
م�سار بال�سارقة

»»طالع ص 3««

تون�س-)د ب اأ(:

 احتجت نقابة الصحفيين التونســيين ضد منع الصحفيين 
أشــغال  تغطية  والدولية من  الخاصة  اإلعالم  من وســائل 
الجلســة االفتتاحيــة للبرلمان الذي اســتأنف أعماله، يوم 

20 شهرا. االثنين، بعد تجميد دام نحو 
وســمحت األجهزة األمنية المرابطة أمــام أبواب البرلمان 
الحكومــي فقط فيما ظل  اإلعالم  بدخول ممثلي وســائل 

العشرات من الصحفيين والمصورين ينتظرون.
ولــم يقدم المســؤولون في البرلمــان أي إيضاحات حول 
النقابة في بيــان احتجاجي  أســباب هذا المنع. وأعلنــت 
»إدانتها الشــديدة« لهذا المنع، وقالت إنها »سابقة خطيرة 
تصادر حقا مكفوال بالدســتور والتشــريعات التونســية، 
وتفتح  المعلومات  إلى  والنفــاذ  اإلعالم  في  الحق  وتضرب 
الباب على مصراعيه أمام سياسات التعتيم وتكميم األفواه«.

وتابعت النقابة في بيانها إن »هذه الممارسة الخطيرة جزء 
الصحفيات  السلطة تستهدف  من سياسة ممنهجة تعتمدها 
والصحفيين وحرية الصحافة في اتجاه التحكم في وســائل 
اإلعالم والتضييق عليها وتضرب حق المواطن في المعلومة«.

نقابة ال�ضحفيين بتون�س تحتج �ضد منع الإعالم 
من تغطية اأ�ضغال البرلمان

ال�ضارقة-وام:

 اطلقت شــركة التطوير العقاري » 
المرحلة  أراَد » حي » َسراي » و هو 
للقصور  والمخصصــة  الخامســة 
فائقة الفخامــة واألولى من نوعها 
بمجتمع  الشــارقة  مســتوى  على 
من  محيٍط  وســط  المتكامل  َمسار 
السيوح.  بضاحية  الكثيفة  األشجار 

وقد تــم طرح باقة حصرية من 36 
قصراً للبيع و يأتي ذلك نتيجة لتنامي 
في  الفاخرة  العقــارات  على  الطلب 
اإلمارات  أنحاء  ومختلف  الشــارقة 
المخطط  قلب  في  َسراي  حي  ويقع 
ومن  »َمسار«  مشروع  في  الرئيسي 
المتوقــع تســليم جميــع القصور 

.2025 بحلول نهاية 

حملة »ج�ضور الخير« لإغاثة 
المت�ضررين من الزلزال ب�ضوريا 

تنطلق في الالذقية

»تتمة ص 88««

50 فائزًا بجائزة ال�صيخ من�صور بن زايد  فائزًا بجائزة ال�صيخ من�صور بن زايد 
للتميز الزراعيللتميز الزراعي

افتتاح معر�ض وموؤتمر ديهاد بم�ساركة نحو 
830 منظمة وجمعية اإن�سانية

دبي-وام:

 افتتح سمو الشيخ حشر بن مكتوم 
دبي  رئيس مؤسســة  آل مكتــوم، 
الدورة  االثنين فعاليات  يوم  لإلعالم 
الـــ19 من معــرض ومؤتمر دبي 
الدولــي لإلغاثة والتطوير »ديهاد«، 

الُمقام تحت رعاية صاحب الســمو 
الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
مجلس  رئيس  الدولــة  رئيس  نائب 
الله، حتى  رعاه  دبي،  الوزراء حاكم 
15 مارس الجــاري في مركز دبي 

التجاري العالمي.
ويركــز معــرض ومؤتمــر ديهاد 

2023 علــى موضــوع »الطاقــة 
االستفادة  وســبل  والمســاعدات 
المتاحة« حيث يجمع  المــوارد  من 
الدولية غير  المنظمات  تحت مظلته 
المتحدة  األمم  وهيئــات  الحكومية 
والتعليمية  الخيرية  والمؤسســات 

واألكاديمية 

اأبوظبي-وام:

المنظمة  العليــا  اللجنــة  أعلنــت   
زايد  بن  منصور  الشــيخ  لـ«جائزة 
 50 عن   »2023 الزراعــي  للتميز 
الجائزة  من  األولــى  بالدورة  فائزا 
كريمة  ورعاية  بدعــم  تحظى  التي 
زايد  بن  منصور  الشــيخ  سمو  من 
مجلس  رئيــس  نائــب  نهيــان  آل 
رئيس  الرئاسة  ديوان  الوزراء وزير 
للزراعة  أبوظبي  إدارة هيئة  مجلس 

والسالمة الغذائية.
كمــا أعلنــت فوز 171 مشــاركا 
للجائزة،  المصاحبة  بالمســابقات 
الذي  الصحفي  المؤتمر  خالل  وذلك 
مقر  في  االثنين  يوم  اللجنة  عقدته 
والســالمة  للزراعة  أبوظبي  هيئة 
الغذائية بحضور ســعادة الدكتورة 
المدير  نائب  السويدي،  مريم حارب 
العام للشــؤون التشــغيلية رئيس 
للجائزة  المنظمــة  العليــا  اللجنة 
وســعادة مبــارك علــي القصيلي 

المنصوري

»تتمة ص 88««

دبي-وام:

االصطناعي  الــذكاء  مكتــب  ينظم   
العمل  وتطبيقات  الرقمي  واالقتصاد 
عن بعد فــي حكومة دولة اإلمارات، 
 ،2023 مارس   15 األربعاء  غد  يوم 
منتــدى »عن بعــد« األول من نوعه، 
والهادف إلى ترسيخ نظم عمل وتعليم 
وصحــة متقدمة تقــوم على حلول 
مرن  نموذج  وبناء  بعد«،  عن  »العمل 
األســاليب  وتفعيل  الحكومي  للعمل 
األولوية  ذات  القطاعات  في  الرقمية 

المستقبل ويدعم  تحديات  يواكب  بما 
منظومــة الفرص وتطوير بيئة عمل 
في  وتسهم  الحكومي  باألداء  ترتقي 

تحسين حياة المجتمع.
 15 يومي  يعقد  الذي  المنتدى  ويركز 
المســتقبل  متحف  في  مارس  و16 
بدبي، على ترســيخ حلول العمل عن 
إلى  ونقلها  تعزيزها  سبل  وبحث  بعد 
يدعم  بما  التطور،  من  جديد  مستوى 
االقتصاد  لتنويــع  الدولة  توجهــات 
القائمة  االســتباقية  الحلول  وابتكار 

على التكنولوجيا

اأبوظبي-وام:

القــروي، رئيــس قطاع   قــال كريم 
بنك  لمجموعة  واالســتحواذ  االندماج 
أبوظبي األول رئيس الشــؤون المالية 
دائما  البحث  يواصل  البنك  إن  المؤقت، 
على  سواء  جديدة  استحواذ  فرص  عن 
الصعيد المحلي أو اإلقليمي أو العالمي.

وأضاف القروي، في تصريحات لوكالة 
االستحواذات  أن  »وام«،  اإلمارات  أنباء 
الجديدة ستوسع أعمال البنك وحضوره 

العالم  مستوى  على  جديدة  أسواق  في 
والممتد  حالياً  القوي  حضوره  ظل  في 
إلى 20 سوقاً من القارة األمريكية إلى 
إلى أن البنك ليست لديه  آسيا، مشــيراً 
الوقت  أي فرص لعمليات استحواذ في 

الراهن.
يبحث  مــا  دائما  البنــك  أن  وأوضــح 
خالل  من  االســتثمارية  الفــرص  عن 
عمل  وخطة  متكاملة  نمو  استراتيجية 

محكمة

دبي-وام:

 أعلنــت وزارة المــوارد البشــرية 
والتوطيــن عن تخفيض ســاعات 
العمــل العادية لجميع العاملين في 
القطــاع الخاص فــي الدولة خالل 
بمقدار  المبــارك  شــهر رمضــان 

ساعتين يومياً.
أصدرته  وزاري  تعميم  في  وأشارت 
أنــه »يجوز  إلى  الشــأن  في هــذا 
مصلحة  مع  يتوافق  وبما  للمنشآت 

أنماط  تطبيق  لديها  العمل  وطبيعة 
العمــل المــرن أو العمــل عن بعد 
العمل  ساعات  حدود  ضــمن  وذلك 
شــهر  أيام  خالل  المحددة  اليومي 

رمضان«.
2 من  يأتي ذلك تنفيــذا لحكم البند 
الوزراء  قرار مجلس  15 من  المادة 
رقــم 1 لســنة 2022 في شــأن 
بقانون  للمرسوم  التنفيذية  الالئحة 
اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن 

تنظيم عالقات العمل وتعديالته.

تخفي�ض �ساعات عمل القطاع الخا�ض �ساعتين 
يوميًا خالل رم�سان

حكومة الإمارات تنظم منتدى لبحث حلول التعليم 
والرعاية ال�سحية والعمل عن بعد

»اأبوظبي الأول« يبحث عن ا�ستحواذات جديدة 
لتو�سيع ح�سوره اإقليميًا وعالميًا

التحاد الأوروبي يكافح لت�ضريع نقل الذخيرة 
اإلى اأوكرانيا

لتلبية  أ(:  يكافح االتحاد األوروبي إليجاد طريقة  بروكسل-)د ب 
احتياجات أوكرانيا الفورية من الذخيرة التي تحتاجها على الرغم 
من موافقة الدول األعضاء بالفعل سياسيا على دعم كييف بقذائف 
إضافيــة. ومن المتوقــع أن يوقع االتحــاد األوروبي على خطة 
مشتركة لشراء ذخيرة ألوكرانيا األسبوع المقبل، إال أنه يبحث عن 
طريقة لتزويد كييف بقذائف عيار 155 مليمترا التي تحتاجها هذا 
العام، حسبما نقلت وكالة بلومبرج لألنباء عن مصادر مطلعة على 

المناقشات التي يجريها االتحاد.
الدفاع األوروبيون  أيد وزراء  وفي وقت سابق من الشهر الجاري، 
بوريل  لالتحــاد جوزيب  الخارجية  السياســة  مقترحا من ممثل 
الستخدام مليار يورو )1ر1 مليار دوالر( من صندوق مرفق السالم 
األوروبــي لتزويد أوكرانيا على الفــور بالذخيرة من المخزونات 

الموجودة حاليا.

محمد بن را�صد: »ج�صور الخير« التي تمدها الإمارات محمد بن را�صد: »ج�صور الخير« التي تمدها الإمارات 
مع ال�ضعوب تر�ضخ المحبة والتوا�ضل والتعا�ضد  مع ال�ضعوب تر�ضخ المحبة والتوا�ضل والتعا�ضد  

دبي-وام:

 اطلع صاحب السمو الشيخ محمد 
رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن 
الوزراء  مجلــس  رئيس  الدولــة 
حاكم دبي، رعاه الله، على جهود 

المتطوعين المشاركين في حملة 
أطلقتها  والتي  الخير"،  "جسور 
المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة 
األحمر  الهالل  هيئــة  في  ممثلة 
الوزارات  من  عدد  مع  وبالتعاون 
والمؤسسات الخيرية واإلنسانية 

في الدولة، إلغاثة المتضررين من 
الجمهورية  الــذي ضرب  الزلزال 
والجمهورية  الســورية  العربية 

التركية فبراير الماضي.

»تتمة ص 88««

»تتمة ص 88««



:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 á«îjQÉàdG ájGhôdG »ª°SÉ≤dG äGQƒ°ûæe äQó°UG

 ÈªàÑ°S  ‹É¨JÈdG  hõ¨∏d  ¿ÉµaQƒN  áehÉ≤e{

 ƒª°ùdG ÖMÉ°üd zΩ1534 ôjGÈa ,Ω1507 ΩÉY

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

.ábQÉ°ûdG ºcÉM ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG

 kÉ≤«KƒJ  á≤KƒŸG  á«îjQÉàdG  ájGhôdG  ∫hÉæàJh

 hõ¨d  ¿ÉµaQƒN  ‹ÉgCG  áehÉ≤e  kÉªµfi

 ôjGÈah , Ω1507 ΩÉY ÈªàÑ°S ‘ Ú«dÉ¨JÈdG

 ¢SOÉ°ùdG ¿ô≤dG ‘ É¡KGóMCG QhóJh Ω1534 ΩÉY

 √òg GhöUÉY øjòdG OGóLC’G á°üb …hôJh öûY

 Ghõ«“  »àdG  áHÓ°üdGh  áYÉé°ûdGh  çGóMC’G

 OöùJh á«dÉ¨dG º¡°VQCG ‘ º¡£jôØJ ΩóYh É¡H

 GƒYÉ£à°SG  ∞«ch  ¿ÉµaQƒN  ‹ÉgCG  ä’ƒ£H

 ƒ°ùfƒØdCG { IOÉ«≤H ‹É¨JÈdG ∫ƒ£°SC’G á¡LGƒe

.z∑ÒcƒÑdG …O

 ¿ƒfÉªãdGh  …OÉ◊G  QGó°UE’G  »g  ájGhôdG  ó©Jh

 á∏°ù∏°S øª°V ábQÉ°ûdG ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°üd

 ïjQÉàdG : áaô©ŸG ∫ƒ≤M ∞∏àfl ‘ ¬JÉØdDƒe

 »àdGh  ìöùŸGh  ÜOC’Gh  ≥«≤ëàdGh  IÒ°ùdGh

.á«ÑæLCG á¨d 20 ¤EG É¡æe ójó©dG ºLôJ

 hõ¨∏d  ¿ÉµaQƒN  áehÉ≤e{  ájGhQ  Èà©Jh

 zΩ1534 ôjGÈa ,Ω1507 ΩÉY ÈªàÑ°S ‹É¨JÈdG

 äÉjGhôdG  á∏°ù∏°S  øª°V  á©°SÉàdG  ájGhôdG

 ï«°ûdG{ √ƒª°S Qó°UCG ¿CG ó©H √ƒª°ùd á«îjQÉàdG

 ‘  zôFÉãdG  ÒeC’Gzh  ,Ω1996  ‘  z¢†«HC’G

 »Ñ«Hzh ,Ω2004 ‘ zÚaódG ó≤◊Gzh ,Ω1998

 ÒeC’G ¢SCGQzh ,Ω2018 ‘ z∂∏ŸG AÉæHCGh áªWÉa

 ó°TGQ ±ƒ°üàŸG ï«°ûdGzh ,Ω2019 ‘ z¿ô≤e

 zIƒ∏c  ÚWÓ°S  IÒ°Szh  z»ª°SÉ≤dG  ô£e  øH

,Ω2022 ‘ záÄjô÷Gzh

:ΩGh-IÒéØdG

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

 ,IÒéØdG ºcÉM ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ƒ°†Y »böûdG

 óªfi  âæH  Ëôe  ‹É©e  ,á∏«eôdG  öüb  ‘

.áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG IôjRh …Ò¡ŸG

 πªY  §£N  ≈∏Y  AÉ≤∏dG  ∫ÓN  √qƒª°S  ™q∏WGh

 IQGRh  πª©J  »àdG  äÉYhöûŸG  ºgCGh  IQGRƒdG

 á∏MôŸG  ‘  Égò«ØæJ  ≈∏Y  »NÉæŸG  Ò¨àdG

.ájƒæ°ùdG IQGRƒdG á£N øª°V á∏Ñ≤ŸG

 ÊÉëæ°†dG  ó«©°S óªfi IOÉ©°S AÉ≤∏dG  ö†M

.IÒéØdÉH …ÒeC’G ¿GƒjódG ôjóe

:ΩGh-Ú©dG

 äBÉ°ûæe ióMEG ,ΩGƒJ ≈Ø°ûà°ùe ‘ AÉÑWC’G í‚ 

 ,záë°U{  á«ë°üdG  äÉeóî∏d  »ÑXƒHCG  ácöT

 äÉcöûdG ióMEGh á«ë°üdG ájÉYô∏d áµÑ°T ÈcCG

 ájÉYQ  á°üæe  ÈcCG  ,zå∏«gQƒ«Hz`d  á©HÉàdG

 ΩQh ádGREG ‘ ,äGQÉeE’G ádhO ‘ á∏eÉµàe á«ë°U

 ™≤j ‘õf ΩQh ƒgh) QÉ¶æŸÉH Ú©dG πNGO »Ø¡c

 øY ∂dPh (äÓ°†©dG •hôfl ‘ Ú©dG πNGO

.¥ƒ≤°T …CG AGôLEG ¿hóHh ∞fC’G ≥jôW

 ÜÉ°üYC’Gh ÆÉeódG áMGôL ≥jôa á«∏ª©dG iôLCG

 áMGôL …QÉ°ûà°SG ,É°û©dG óªfi QƒàcódG IOÉ«≤H

 ,ÆÉeódG ΩGQhCG áMGôL ‘ ¢ü°üîàŸGh ,ÜÉ°üYC’G

.ΩGƒJ ≈Ø°ûà°ùe ‘ áªéª÷G IóYÉb áMGôLh

 Ú©dG ‘ »éjQóJ ñÉØàfG øe ¢†jôŸG ≈fÉYh

 øe  qÚÑJh  ,IôµÑe  …öüH  QƒgóJ  äÉeÓYh

 ôéfi πNGO ‘õf ΩQh hCG áaBG OƒLh ¬JÉ°Uƒëa

 »Yóà°ùJ å«M ,…öüÑdG Ö°ü©dÉH π°üàŸG Ú©dG

 ‘ kGô£Nh kGÒÑc kÉ«MGôL kÉ≤°T kIOÉY ádÉ◊G √òg

.ΩQƒdG ádGRE’ Ú©dG ôéfi

 áMGôL …QÉ°ûà°SG  É°û©dG  óªfi QƒàcódG  ∫Ébh

 ΩGQhCG  áMGôL  ‘  ¢ü°üîàŸGh  ,ÜÉ°üYC’G

 ≈Ø°ûà°ùe ‘ áªéª÷G IóYÉb áMGôLh ,ÆÉeódG

 ÜÉ°üYC’Gh ÆÉeódG áMGôL ≥jôa OÉb …òdG ,ΩGƒJ

 ,ájÉ¨∏d Ió≤©e ádÉ◊G âfÉc : á«∏ª©dG AGôLE’

 Ö°ü©dÉH  ¬bÉ°üàdGh  ΩQƒdG  ™°Vƒªàd  kGô¶f

 äÓ°†©dG  •hôfl  πNGO  ¢†jôª∏d  …öüÑdG

 AÓY QƒàcódG ΩÉb å«M ,Ú©dG á∏≤Ã §«ëŸG

 ¿ƒ«©dG  áMGôLh  ÖW  …QÉ°ûà°SG  ,¿Gƒ£Y  ƒHCG

 πÑb Ú©dG äÓ°†Y ∫õ©H ,ΩGƒJ ≈Ø°ûà°ùe ‘

 áWƒHôe  á°UÉN  •ƒ«N  ΩGóîà°SÉH  áMGô÷G

 áMGôL ≥jôa óYÉ°S É‡ ,ájOôØdG äÓ°†©dG ∫ƒM

 ójó–  ≈∏Y  QÉ¶æŸG  ∫ÉNOEG  AÉæKCG  ÜÉ°üYC’G

 øe »MGô÷G è¡ædG §«£îJh ájOôØdG äÓ°†©dG

 ΩGóîà°SÉH Ú©dG äÓ°†Y ÚH ≥«°V ô‡ ∫ÓN

.∞fC’G ÈY QÉ¶æŸG á≤jôW

 ádGREG ”h ìÉéædÉH â∏∏µJ áMGô÷G ¿CG ±É°VCGh

 ¤EG  ¢†jôŸG  ÚY  Oƒ©àd  ,πeÉc  πµ°ûH  ΩQƒdG

 ‘ πeÉµdÉH √öüH ≈aÉ©àjh ,»©«Ñ£dG É¡©°Vh

 øY ÉHô©e ,áMGô÷G ó©H á∏«∏b ™«HÉ°SCG ¿ƒ°†Z

 §≤a GOhófi GOóY ∑Éæg ¿C’ Gô¶f ôîØdG ôYÉ°ûe

.áeóÿG √òg Ωó≤J »àdG ⁄É©dG ∫ƒM õcGôŸG øe

 ÉHQóe  É≤jôa  º°†J  ,ΩGƒJ  ≈Ø°ûà°ùe  ¿EG  ∫Ébh

 ÆÉeódG  ΩGQhCG  ™e  πeÉ©à∏d  πeÉµdÉH  Gõ q¡›h

 øª°†J äÉ«æ≤J ΩGóîà°SÉH kGó«≤©Jh IQƒ£N ÌcC’G

 IRÉà‡ èFÉàf ≥«≤–h øµ‡ »MGôL πNóJ πbCG

 õcGôe π°†aCG ≈Ø°ûà°ùŸG èFÉàf »gÉ°†J å«M

 ï«°SôJ ¤EG GÒ°ûe ,á«ŸÉ©dG ÜÉ°üYC’G áMGôL

 IóFGQ á°ù°SDƒªc kÉ«dÉM ΩGƒJ ≈Ø°ûà°ùe áàfÉµe

 IóYÉbh ÆÉeódG ΩGQhCG áMGôL ∫É› ‘ kÉ«ª«∏bEG

 ,»àjƒµdG ôHÉL ó«©°S ∫Éb ¬ÑfÉL øe .áªéª÷G

 ìÉ‚ ¿EG : áë°U áYƒªéŸ …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG

 ÉfOƒ¡L ≈∏Y IOÉ¡°T Èà©j áMGô÷G √òg AGôLEG

 øqµÁ ¢ü°üîàe á«ë°U ájÉYQ ΩÉ¶f ÒaƒJ ‘

 ,á∏eÉc áë°üHh ∫ƒWCG IÉ«M ¢û«©dG øe ¢SÉædG

 ´É£b iƒà°ùe ™aQ á∏°UGƒe ≈∏Y ¢Uô◊G GócDƒe

 É¡àfÉµe õjõ©Jh äGQÉeE’G ‘ á«ë°üdG ájÉYôdG

.á«gÉaôdGh áë°ü∏d »ŸÉY õcôªc

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj
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á≤£æªdG »a á«JƒHhôdG á«Ñ£dG É«Lƒdƒæµà∏d ∫hC’G »ªdÉ©dG ióàæªdG ∞«°†à°ùJ »HO

ΩÉ¡dE’G ¢VQCG »a ø««ªdÉY ø«Kóëàe ™ªéJ á≤£æªdG »a ≈dhC’G ájQGƒëdG IQOÉÑªdG z∑ƒJ ójGR{
...ójGR øH ∞«°S ájÉYôH

:ΩGh-»HO

 ∫hC’G »ŸÉ©dG ióàæŸG πÑ≤ŸG ¢ù«ªÿG »HO ∞«°†à°ùJ

 §°ShC’G  ¥öûdG  ‘ á«JƒHhôdG  á«Ñ£dG  É«Lƒdƒæµà∏d

 zá«JƒHhôdG áMGôé∏d á«µjôeC’G á«©ª÷G{ ¬ª¶æJ …òdG

 çóMCG ¢ûbÉæjh zá«ë°üdG ájÉYô∏d ∫Ó¡dG áYƒª›zh

 ó¡°ûj …òdG á«JƒHhôdG äÉMGô÷G ´É£b ‘ äGQƒ£àdG

 ‘ iÈc IQƒK çóëj ¿CG ™bƒàŸG øeh É k©jöS G kƒ‰

.á«ë°üdG ájÉYôdG ∫É›

 ™ªé∏d ¢ü°üfl »ŸÉY çóM ∫hCÉc ióàæŸG RÈjh

 çóMCG á°ûbÉæŸ á≤£æŸG ‘ ⁄É©dG AGÈN ô¡°TCG ÚH

 á«LƒdƒæµàdG  äGQƒ£àdG  RôHCGh  á«ŸÉ©dG  äÉ°SQÉªŸG

 ´Éæ°Uh Ú«æ©ŸG ™e á«JƒHhôdG äÉMGô÷G ∫É› ‘

 á«ë°üdG ájÉYôdG ´É£b ‘ áë∏°üŸG ÜÉë°UCGh QGô≤dG

 äÉMGôé∏d  »eÉæàŸG  ΩÉªàg’G  ™e  ≈°TÉªàj  ÉÃ

.á≤£æŸG ‘ á«JƒHhôdG

 äÉ«°üî°ûdG QÉÑch AGQRƒdG øe kGOóY ióàæŸG ™ªé«°Sh

 á«ë°üdG ájÉYôdG ´É£b ‘ Ú°ü°üîàŸGh á«eƒµ◊G

 ‘ AGÈN ÖfÉL ¤EG ôjƒ£àdGh åëÑdG ä’É› ‘h

 á«JƒHhôdG áMGô÷G πÑ≤à°ùe á°ûbÉæŸ QÉªãà°S’G ´É£b

 ‘ äGQÉeE’G ádhód …OÉjôdG QhódG ≈∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùJh

.IQƒ£àŸG á«ë°üdG ájÉYôdG ∫É›

 ôjRh ¢ùjƒ©dG  óªfi øH øªMôdG  óÑY ‹É©e ∫Ébh

 äÉjóëàdG  IOÉjR  ™e{  :™ªàéŸG  ájÉbhh  áë°üdG

 ájÉYôdG ∫É› ‘ áãjó◊G äÉ«æ≤àdG »æÑJh ≥«Ñ£àd

 ióàæŸG  áaÉ°†à°SÉH  äGQÉeE’G  ádhO  ôîØJ  á«ë°üdG

 ™ªéj …òdG á«JƒHhôdG á«Ñ£dG É«Lƒdƒæµà∏d »ŸÉ©dG

 AÉëfCG ™«ªL øe ∫ÉéŸG Gòg ‘ AGÈÿG RôHCG øe G kOóY

 äÉeƒ∏©ŸG  ∫OÉÑàd  áeÉg  á°üæe  º¡d  ôaƒjh  ⁄É©dG

 áMGô÷G  ∫É›  ‘  äGQƒ£àdG  çóMCGh  äGÈÿGh

 áãjó◊G É«LƒdƒæµàdG  »æÑJ ¿CÉH øeDƒfh ..á«JƒHhôdG

 Éª«a π°†aCG èFÉàf ≥«≤– ‘ º¡°ùj QÉµàH’G õjõ©Jh

 IAÉØc  ÌcCG  ∫ƒ∏M  Ëó≤Jh  ≈°VôŸG  áë°U  ¢üîj

.zá«ë°üdG ájÉYôdG ∫É› ‘ á«∏YÉah

 á«©ªL ¢ù«FQ π«JÉH ∫ƒÑ«a QƒàcódG ôcP ¬ÑfÉL øe

 Iójôa á°üæe ôaƒ«°S ióàæŸG ¿CG á«JƒHhôdG áMGô÷G

 IôµàÑŸG ∫ƒ∏◊G ±É°ûµà°SGh äGÈÿGh áaô©ŸG ∫OÉÑàd

 á°UÉÿG èFÉàædG Ú°ù– ‘ óYÉ°ùJ ¿CG øµÁ »àdG

.»ë°üdG ´É£≤dG ƒ‰ á∏éY ™aOh ≈°VôŸG áë°üH

 áYƒª›{ IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ ôØ©L ó«ªM ócCG √QhóH

 É«Lƒdƒæµà∏d  »ŸÉ©dG  ióàæŸG  ¿CG  z∫Ó¡dG  äÉcöT

 ÚH  ™ªŒ  áeÉg  á°üæe  ó©j  á«JƒHhôdG  á«Ñ£dG

 QÉµaC’Gh  áaô©ŸG  ∫OÉÑàd  øjôµàÑŸGh  ´É£≤dG  IOÉb

 ájÉYôdG ´É£b ‘ Ωó≤àdG á∏éY ™aO ‘ áªgÉ°ùŸGh

.á«ë°üdG

 á«Ñ£dG  É«Lƒdƒæµà∏d  »ŸÉ©dG  ióàæŸG  º°†«°Sh

 á«ŸÉ©dG  äÉ«°üî°ûdG  RôHCG  øe  G kOóY  á«JƒHhôdG

 QƒàcódG  º¡æ«H  øe  á«JƒHhôdG  áMGô÷G  ∫É›  ‘

 áMGôé∏d  á«cÒeC’G  á«©ª÷G  ¢ù°SDƒe  π«JÉH  ∫ƒÑ«a

 IÈN  Ú«JƒHhôdG  ÚMGô÷G  ÌcCG  óMCGh  á«JƒHhôdG

 zácöT  ¢ù°SDƒe  ∫ƒe  ójôa  QƒàcódGh  ⁄É©dG  ‘

 OGhQ  óMCG  ƒgh{  Intuitive Surgical
 PÉà°SC’G ¿ƒ°ùeƒW ¢ùjôc QƒàcódGh á«JƒHhôdG áMGô÷G

 ôjƒ£J á©«∏W ‘ ¿Éc …òdG zOQÉaQÉg{ á©eÉL ‘

 QƒàcódGh Iójó÷G á«JƒHhôdG áMGô÷G äÉ«æ≤J QÉÑàNGh

 áMGô÷G  πÑ≤à°ùe  õcôe  ôjóe  ¿ÉZQƒg  ƒZÉ«àfÉ°S

.zƒ¨«jO ¿É°S{ ‘ zÉ«fQƒØ«dÉc{ á©eÉéH

 á«ªgCG  øjõ«ªàŸG  AGÈÿG  A’Dƒg  ácQÉ°ûe  ócDƒJh

 á«JƒHhôdG  á«Ñ£dG  É«Lƒdƒæµà∏d  »ŸÉ©dG  ióàæŸG

 Ö£dG  ∫ÉéÃ  ¢Vƒ¡ædGh  áaô©ŸG  ∫OÉÑàd  á°üæªc

.»JƒHhôdG

 RôHCG  ±QÉ©eh  iDhôd  äÉcQÉ°ûe  ióàæŸG  øª°†à«°Sh

 á«∏YÉØJ  ¢TÉ≤f  äÉ≤∏Mh  ∫ÉéŸG  Gòg  ‘  AGÈÿG

 äÉMGô÷G áª¶fCG çóMC’ á«∏ªY á«ë«°VƒJ É k°VhôYh

 á°Uôa  Qƒ°†◊Gh  ÚcQÉ°ûª∏d  ìÉàà°Sh  .á«JƒHhôdG

 ∫ÉéŸG  Gòg  ‘  äGQƒ£àdG  çóMCG  ≈∏Y  ±ô©à∏d

 äÉMGô÷G É¡H ™àªàJ »àdG äÉfÉµeE’G ≈∏Y ´ÓW’Gh

 ájÉYôdG ´É£b ôjqƒ£Jh õjõ©J ‘ ºgÉ°ùj ÉÃ á«JƒHhôdG

.⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y á«ë°üdG

 :ΩGh-»ÑXƒHCG

 ∫BG ójGR øH ∞«°S ï«°ûdG ƒª°S ≥jôØdG ájÉYQ â– 

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

 “º¡∏ oŸG  ójGR”  ΩÉ¡dEÓd  áq«ŸÉ©dG  á°üæŸG  âª q n¶f

 “∂«fOCG” ¢VQÉ©ª∏d »æWƒdG »ÑXƒHCG õcôÃ Ωƒ«dG

 ‘ ¤hC’G IõqØëŸG ájQGƒ◊G IQOÉÑŸG ,z∑ƒJ ójGR{

.á≤£æŸG

 »°ùeÉ°ûdG  ⁄É°S  AGƒ∏dG  IOÉ©°S  ìÉààa’G  ö†M

 äÉeóÿGh OQGƒª∏d óYÉ°ùŸG á«∏NGódG IQGRh π«ch

 ájQƒ¡ªL  ÒØ°S  Òa  ƒ°ùfƒØdG  IOÉ©°Sh  IófÉ°ùŸG

 OóY ÖfÉL ¤EG ÚªYGódGh AÉcöûdG »∏ã‡h ÚÑ∏ØdG

.Ú«©eÉL Ü qÓWh ÚeÓYEGh ∫ÉªYCG OGhQ øe ÒÑc

 áq«æØdG  äGô≤ØdG  »jODƒeh  ÚKóëàŸG  ËôµJ  ”h

 ÚªYGódGh  áÑMÉ°üŸG  ¢TQƒdG  ‘  ÚcQÉ°ûŸGh

 mäGOÉ¡°Th áqjQÉcòJ ḿ hQO Ëó≤àH ,∑ƒJ ójGR IQOÉÑŸ

.áqjôjó≤J

 El ábôa Ëó≤àH “∑ƒJ ójGR” ,äÉq«dÉ©a â≤∏£fGh

 âjƒ∏«°ùdG ¢Vô©d Gamma Penumbra
 äGQÉeE’G ádhO ïjQÉJ ¬«a ¢Vpô© oà°SG “∫Ó¶dG øa”
 »°VÉŸG  ÚH  É¡«a  IQÉéàdG  Qƒ£J  πMGôe  RôHCGh

 ∫É«fÉKÉf ¿ÉæØdG ∑QÉ°T Éª«a ,πÑ≤à°ùŸGh öVÉ◊Gh

.∫ÉeôdG ≈∏Y º°Sô∏d öTÉÑe ¢Vô©H Qƒ¡ª÷G ,…ó«H’CG

 ÈcCÉH  ¢ù«æ«Z  áYƒ°Sƒe  πNO  ∫É«fÉKÉf  ¿CG  ôcò oj

.2022 ΩÉY äGQÉeE’G á£jôÿ ⁄É©dG ‘ ∫ÉeQ IQƒ°U

 kÉ«≤«°Sƒe kÉaõY ΩCGƒàdG ÚàaRÉ©dG Gó«Lh GÒe âeóbh

.¿ÉªµdG ádBG ≈∏Y

 Ú«ŸÉ©dGh Ú«∏ëŸG Ú°üàîŸG øe áÑîf Ωóbh

 äGRÉ‚’Gh  AÉ£©dGh  ΩÉ¡dÓd  kÓgCG  ¿ƒ∏µ°ûj  ø‡

 ∫ÓN øe Qƒ°†ë∏d  Gójôah  Éª¡∏ oe  iƒàfi IÒædG

 á°üæe ‘ ÜÉÑ°û∏d GƒKó–h ájõ«ØëàdG º¡JÉ°ù∏L

 óFÉ≤dG è¡fh ôµa øe ¥Ó£f’G ±ó¡à°ùJ á«∏YÉØJ

 ¥öûe  πÑ≤à°ùeh  IójóL  ¥ÉaBG  ƒëf  ¢ù°SDƒŸG

.á«fÉ°ùfEÓd

 ÖMÉ°üŸG ¢Vô©ŸG , çó◊G ¢ûeÉg ≈∏Y ≥∏£fGh

 äÉ°ù°SDƒŸGh  äÉ¡÷G  øe  áYƒª›  º°†j  …òdG

 Ωƒ≤J å«M ÜÉÑ°û∏d áªYGódGh ácQÉ°ûŸG á«æWƒdG

 á«∏ëŸG  ™jQÉ°ûŸG  øe  áYƒª›  ¢VGô©à°SÉH

.ÜÉÑ°û∏d kÉªYO ájOÉjôdG

 ≈∏àYG  ,…ÒgÉª÷Gh  »ª°SôdG  Qƒ°†◊G  Gòg  §°Sh

 Qƒfi øª°V Ú«ŸÉY Újõ«Ø– ÚKóëàe á«fÉªK

 õcôe  ‘  á©HGôdG  áYÉ≤dG  ìöùe  ,∫ÉªYC’G  IOÉjQ

.∂«fOCG-¢VQÉ©ª∏d »æWƒdG »ÑXƒHCG

 ,â©£à°SG ÉfCG GPEG;π«ëà°ùŸG ≥«≤–” ¿GƒæY â–h

 ¢ùcƒc  Éµ«°SÉL  âeób  “™«£à°ùJ  kÉ°†jCG  âfCÉa

 ÚYGQP ¿hóH QÉ«W ∫hCÉc á nª¡∏ oŸG ájQGƒ◊G É¡à°ù∏L

 ±ó¡dG ≥«≤ëàd IôHÉãŸG á«ªgCG  øY É¡«a âKó–

 ±hôX  øe  äÉjóëàdG  âfÉc  Éª¡e  º∏°ùà°ùf  ’CGh

.ÉæJÉ«M ‘ Ú«Ñ∏°S ¢UÉî°TCGh

 ,ô∏jR ∂jÉe ,»µjôeC’G ∫ÉªYC’G ¢Sóæ¡e p∞îj ⁄ Éª«a

 ¿É£∏°S øH ójGR ï«°ûdG ¬d QƒØ¨ª∏d √ôjó≤Jh ¬HÉéYEG

 »àdG äGQÉeE’G ádhódh “√GôK ˆG Öq«W” ¿É«¡f ∫BG

 ¬à°ù∏L ∫ÓN ∂dPh ,πÑ≤à°ùŸGh Qƒ£à∏d kGõeQ âJÉH

 ≈∏Y  á«ØÿG  áqjô≤Ñ©∏d  ¿Éæ©dG  ¥ÓWEG”  ájQGƒ◊G

 á«°SÉ°SC’G IQÉ¡ŸG :»°ù°SDƒŸGh »°üî°ûdG Újƒà°ùŸG

.“πÑ≤à°ùŸG IOÉ≤d

 ádhO  ¿EG  zΩGhz`d  íjöüJ  ‘  ôjR  ∂jÉe  ∫Ébh

 Qƒ£àŸG ÉgôµØH »ŸÉ©dG ó¡°ûŸG Qó°üàJ äGQÉeE’G

 äGQÉ°†◊G ióMEG Èà©J »àdGh ,áeó≤àŸG É¡JQÉ°†Mh

 ¿CG  ¤EG  GÒ°ûe  ⁄É©dG  ‘  É k«∏Ñ≤à°ùeGkÒµØJ  ÌcC’G

 ÒãµdG  á«°VÉŸG  ÉeÉY  50  ∫ÓN  â≤≤M  äGQÉeE’G

 ¿hô©°ûj øjôFGõdG π©L Ée á©FGôdG äGRÉ‚E’G øe

 ’EG º¡æµÁ ’ Ú«µjôeC’G ¿CGh QÉ¡ÑfE’Gh ÜÉéYE’ÉH

 äGQÉeE’G IOÉ«≤d Iõ«ªàŸG ájDhôdGh áªµ◊ÉH QÉ¡ÑfE’G

 ∫ÉªYC’G IOÉjQ ìhQ ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,QÉ◊G º¡Ñ«MôJh

 ,»°VÉŸÉH ºgó««≤J ºàj ’ å«M ΩGóà°ùŸG ÒµØàdGh

 GƒëÑ°ü«d  »°VÉŸÉH  ºgõ«Ø–h  º¡eÉ¡dEG  ºàj  πH

 øjôFGõdG øe øjÒãµdG º¡∏j Ée Gògh áª«¶Y ádhO

.Éæg …OƒLƒd ΩÉ¡dEG Qó°üe ÉfCGh äGQÉeEÓd

 áYƒªéŸ  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ,ájójôc  ≥«aƒJ  ÉeCG

 »àdG  ¬MÉ‚ á°üb  øY  çóëàa  ,¢ù pd  Qƒa  RófGôH

 ,kÉq«ŸÉYh  kÉq«HôY  ¥ƒØàJ  ájQÉéàdG  ¬àeÓY  â∏©L

 ¬àdƒØW  ‘  ¬à¡LGh  »àdG  äÉHƒ©°üdG  q n¿CG  kGó qcDƒe

 ójó©d kÉª p¡∏ oeh kÉëLÉf kÉfÉ°ùfEG ¬æe â©æ°U øe »g

.¿ÉÑ°ûdG

 ôªY  ,»JGQÉeE’G  ∫ÉªYC’G  óFGQh  ∞dDƒŸG  Ωóbh

 ∫ÉªYC’G IOÉjQ ‘ áª p¡∏ oŸG ¬à°üb ∂dòc ,…ó«©°SƒÑdG

 …QÉéàdG  ∫OÉÑàdG  á«ªgCGh  »∏Ñ≤à°ùŸG  è¡ædGh

 áq«ŸÉ©dG äÉ«fÉµeEÓd ¿Éæ©dG ¥ÓWEG  ‘ ‘É≤ãdGh

.“ kÉ q«ŸÉY kÉæWGƒe ¿ƒµJ ¿CG” QÉ©°T â–

 q nπ¡à°SG  “Ωqó≤àdGh  ƒªædG  áq«∏≤Y”  ¿GƒæY  â–h

 áq«∏≤Y øY åjóë∏d ¬à°ù∏L ¢SÉ£Z ódÉN QƒàcódG

 ìÉéædG öUÉæYh ,ÚëLÉædG ∫ÉªYC’G OGqhQh ∫ÉLQ

 ¬d QƒØ¨ŸG ¢ù°SDƒŸG óFÉ≤dG ¿CG ¤EG GÒ°ûe á«°SÉ°SC’G

 “√GôK ˆG Ö«W” ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S øH ójGR ï«°ûdG

 OóY Ωób Éªc , ⁄É©dG ∫ƒM Úª¡∏ŸG IOÉ≤dG ºgCG øe

 º¡©aóJh  ÜÉÑ°ûdG  õØ– »àdG  áª¡ŸG  •É≤ædG  øe

.π°†aCG πÑ≤à°ùŸ º¡JÉ©∏£Jh º¡JÉMƒªW ≥«≤ëàd

 IöVÉM á«Hô©dG ICGôª∏d áª p¡∏ oŸG äGRÉ‚E’G âfÉch

 …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG âKó– å«M ,“∑ƒJ ójGR” ,‘

 É¡à∏MQ  øY  ,øjOhO  ÓY  ,BitOasis  á°üæŸ

 áq n«ªbQ  ∫ƒ°UCG  á q°üæe  ∫hCG  ¢ù«°SCÉJ  ‘  áëLÉædG

 ∫É› ‘ ICGôŸG Úµ“ áq n«ªgCGh äGQÉeE’G ‘ áq«ª«∏bEG

.áq«dÉŸG É«LƒdƒæµàdGh áq«ªbôdG äÓª©dG

 ácöT ¢ù°SDƒe õfÉ#«à°S ¿ÉµfhO ∫ÉªYC’G óFGQ ÉeCG

 ∞dDƒeh  Influence Association
 ∞qæ°üŸG Effective Influence ÜÉàc

 »àdG ¬à∏MQ ¢Vô©à°SG ó≤a ,kÉ©«Ñe ÖàµdG ÌcCG øe

 kGóMGh äÉH ≈àM øeõdG øe ó≤Y øe ÌcCG òæe ÉgCGóH

 ä’É› ™«ªL ‘ øjôKDƒŸGh  Úª p¡∏ oŸG  RôHCG  øe

.∫ÉªYC’G

 áéàæŸGh áLôîŸG Úª p¡∏ oŸG ÚKóëàŸG ôNBG âfÉch

 á°ù«FôdGh  á q°ù°SDƒŸG  ,…Ò¡ŸG  á∏¡f  áq«JGQÉeE’G

 ,Beyond Studios  ácöûd  áqjò«ØæàdG

 ∞«ch Éªæ«°ùdG  ⁄É©H É¡Ø¨°T øY âKó– »àdGh

 äGRÉ‚E’G øe á∏aÉM IÒ°ùŸ ∞¨°ûdG Gòg âdƒM

.äÉMÉéædGh

 â©£b  äGQÉeE’G  ¿EG  zΩGhz`d  íjöüJ  ‘  âdÉbh

 áª¡∏ŸG  QOGƒµdGh  ÖgGƒŸG  ºYO  ‘  GÒÑc  ÉWƒ°T

 ™«ª÷ áæ°VÉM âëÑ°UCG ≈àM ,ä’ÉéŸG áaÉc ‘

 É¡àaÉ≤K  ∑QÉ°ûJ  »àdG  äÉ«°üî°ûdGh  äGÈÿG

 ,πeÉµàe ™ªà› AÉæH ‘ ⁄É©dG ∫ƒM É¡JGRÉ‚EGh

.¢UÉî°TC’G A’Dƒ¡d á¡LƒdG Èà©J ∂dòd

 Úª¡∏ŸG äÉÄa ™«ªL º°†j z∑ƒJ ójGR{ ¿CG âaÉ°VCGh

 ¿CGh ,º¡JÉaÉ≤Kh º¡JGÈN ∫OÉÑàd ⁄É©dG ∫ƒM øe

 ÚYóÑŸGh äÉ°ü°üîàdG ™«ªL ºYóJ ÉªFGO ádhódG

 É‡  ádhódG  ‘  äÉ«°ùæ÷G  Oó©J  øY  Ó°†a

 ójó©dG  º°†Jh  ,íeÉ°ùàdGh  ¢ûjÉ©àdG  ó∏H  É¡∏©éj

 äGÈÿG  ÜÉë°UCG  ø°†à–  »àdG  äÉ«dÉ©ØdG  øe

.IOó©àŸG äGQÉµàH’Gh

 äÉ¡÷G øe OóY ácQÉ°ûe ∑ƒJ ójGR äÉ«dÉ©a πq∏îJh

 ±öüe  »gh  ,çóë∏d  ÖMÉ°üŸG  ¢Vô©ŸG  ‘

 ‘ áMÉ«°ùdGh  áaÉ≤ãdG  IôFGOh  ,»eÓ°SE’G  »ÑXƒHCG

 ,z´GöT{ ∫ÉªYC’G IOÉjôd ábQÉ°ûdG õcôeh ,»ÑXƒHCG

 ,É«∏©dG äÉ«æ≤àdG äÉq«∏ch ,ÜÉÑ°ûdGh áaÉ≤ãdG IQGRh

 ójGR á°ù°SDƒeh ,™jQÉ°ûŸG ôjƒ£àd áØ«∏N ¥hóæ°Uh

 ô≤°U øH Oƒ©°S á°ù°SDƒeh ,ºª¡dG ÜÉë°UC’ É«∏©dG

 ójó©dG ¢VGô©à°SG q” å«M ,ÜÉÑ°ûdG ™jQÉ°ûe á«ªæàd

 ¢TQh ‘ äÉ¡÷G √òg É¡H Ωƒ≤J »àdG ™jQÉ°ûŸG øe

.çóë∏d ÖMÉ°üŸG ¢Vô©ŸG

 »YÉªàL’G π°UGƒàdG äGƒæbh ΩÓYE’G πFÉ°Sh ÉgQhóH

 øe ∫hC’G »ŸÉ©dG çó◊G Gòg á«£¨àd kIöVÉM âfÉc

 á«≤«≤◊G IQƒ°üdG ¢ùµ©j …òdGh á≤£æŸG ‘ ¬Yƒf

 ΩÉ¡dEÓd kÉ°VQCG ≈≤Ñà°Sh âfÉc É¡fƒµH äGQÉeE’G ádhód

.́ GóHE’Gh

 ÚÑ∏ØdG ájQƒ¡ªL ÒØ°S Òa ƒ°ùfƒØdG ∫Éb ¬ÑfÉL øe

 z∑ƒJ ójGR { ¿EG zΩGhz`d íjöüJ ‘ ádhódG ‘

 ójGR - ΩÉ¡dEÓd á«ŸÉ©dG á°üæŸG ¬ª¶æJ …òdG çó◊G

 ‘ É¡Yƒf øe ¤hC’G ájQGƒ◊G IQOÉÑŸG ƒg º¡∏ŸG

 ,⁄É©dG  ∫ƒM ΩÉ¡dE’G  öûæd  ±ó¡j …òdGh  á≤£æŸG

 ºgCG øe Èà©j ¬Yƒf øe ójôØdGh õ«ªŸG çó◊G Gòg

.äGQÉe’G É¡eó≤J »àdG ¢UôØdG

 á«°ùæ÷G  øe  OGôaC’G  øe  ójó©dG  ¿CG  ¤EG  QÉ°TCGh

 á«ŸÉY á¡Lƒc äGQÉe’G ‘ ¿hóLGƒàj á«æ«Ñ∏ØdG

 RÉ‚E’G  øY  ¿ƒãëÑj  øjòdG  Úª¡∏ŸG  ºYóJ

 ÊÉãdG øWƒdGh ó∏ÑdG äGQÉeE’G Èà©Jh ,á«HÉéj’Gh

 øe óéH πª©∏d ºgó¡L iQÉ°üb ¿ƒdòÑj ∂dòd ,º¡d

 ,ádhódG ÚfGƒb ´ÉÑJG ™e º¡JÓFÉYh º¡°ùØfCG πLCG

 IOÉb â– ,Éæg ºgóLGƒàd GóL ¿ƒXƒ¶fi º¡fCGh

.º¡H ºà¡J Ió«°TQ

 ó°ùéj …òdG ∫ÉãŸG âfÉc ÉŸÉ£d äGQÉe’G ¿CG ±É°VCGh

 É¡dÓX ‘ ¢û«©j PG ,¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG Ωƒ¡Øe

 äÉfÉjOh  äÉ«°ùæLh  äÉaÉ≤K  øe  200  øe  ÌcCG

 øe ádhódG ‘ º¡e Qó°üªc ΩÉ¡dE’ÉH ºà¡J IOó©àe

.Úª«≤ŸGh ÚæWGƒŸG ¤EG ’ƒ°Uh Ió«°TôdG IOÉ«≤dG

 ≥°ùæe  »Ñ≤ædG  ˆGóÑY ∞WGƒY âdÉb  É¡ÑfÉL øe

 ¬fEG - º¡∏ŸG ójGR - ΩÉ¡dEÓd á«ŸÉ©dG á°üæŸG ΩÉY

 kÉ°VQCG  Ωƒ«dG  âJÉH  »àdG  äGQÉeE’G  QhO  øe kÉbÓ£fG

 ï«°ûdG ƒª°S ≥jôØdG ≥∏WCG ,IójôØdG ¢UôØdGh ΩÉ¡dEÓd

 AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf ,¿É«¡f ∫BG ójGR øH ∞«°S

 ójGR{  ΩÉ¡dEÓd  á«ŸÉ©dG  á°üæŸG  ,á«∏NGódG  ôjRh

 ¬d  QƒØ¨ŸG  ájƒÄÃ  kAÉØàMG  2018 ΩÉY  ,zº p¡∏ oŸG

.z√GôK ˆG Ö«W” ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S øH ójGR ï«°ûdG

 ¿ÉµaQƒN áehÉ≤e ájGhQ Qó°üj »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S
»dÉ¨JôÑdG hõ¨∏d

 ô«¨àdG IôjRh πÑ≤à°ùj Iô«éØdG ºcÉM
áÄ«ÑdGh »NÉæªdG

 QÉ¶æªdÉH ø«©dG πNGO áMGôL õéæj ΩGƒJ ≈Ø°ûà°ùe

»aõf ΩQh ádGRE’

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 IOÉe ∫ÓN øe ,ádhó∏d áeÉ©dG áHÉ«ædG âë°VhCG

 ™bGƒe ‘ É¡JÉHÉ°ùM ≈∏Y Ωƒ«dG É¡Jöûf á«ª∏«a

 ≥FÉKƒdG  ±ÓJG  áHƒ≤Y  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG

 IOQGƒdG á°UÉÿGh á«æWƒdGh á«îjQÉàdGh áeÉ©dG

 ¿CÉ°ûH  2008 áæ°ùd  7 ºbQ  …OÉ–’G  ¿ƒfÉ≤dÉH

.∫ÉªgG áé«àf á«æWƒdG áÑàµŸGh ∞«°TQC’G

 24 IOÉª∏d É≤ah ¬fCG ¤EG áeÉ©dG áHÉ«ædG äQÉ°TCGh

 øjô¡°T øY π≤J ’ Ióe ¢ùÑ◊ÉH ÖbÉ©j ,¬fÉa

 π≤J  ’  »àdG  áeGô¨dÉHh  áæ°S  ≈∏Y  ójõJ  ’h

 ≈∏Y  ójõJ  ’h  ºgQO  ±’BG  áKÓK  (3^000)øY

 ÚJÉg ióMEÉH hCG ºgQO ±’BG IöûY (10^000)

 øe á≤«Kh ±ÓJEG ‘ ÖÑ°ùàj øe πc ,ÚàHƒ≤©dG

 GPEGh  .∫ÉªgEG  áé«àf  ±ÓJ’G  ™bh ≈àe ≥FÉKƒdG

 áé«àf ±ÓJ’G É¡«∏Y ™bh »àdG á≤«KƒdG âfÉc

 π≤J ’ Ióe ¢ùÑ◊G áHƒ≤©dG âfÉc ájöS ∫ÉªgG

 áeGô¨dGh  áæ°S  ≈∏Y  ójõJ  ’h  ô¡°TCG  áà°S  øY

 ºgQO ∞dG øjöûY (20^000) øY π≤J ’ »àdG

 hCG ºgQO ∞dG Ú°ùªN (50^000) ≈∏Y ójõJ ’h

.ÚàHƒ≤©dG ÚJÉg ióMG

 ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG äÉHƒ≤©dG ™«bƒJ πîj ’h

 …CG  É¡«∏Y ¢üæj ó°TG  áHƒ≤Y ájCÉH  ¿ƒfÉ≤dG  Gòg

.ôNBG ¿ƒfÉb

 á∏ªM  QÉWEG  ‘  äÉeƒ∏©ŸG  √òg  öûf  »JCÉjh

 áaÉ≤ãdG õjõ©àd Iôªà°ùŸG ádhó∏d áeÉ©dG áHÉ«ædG

 ™«ªL  öûfh  ™ªàéŸG  OGôaCG  ÚH  á«fƒfÉ≤dG

 ,  ádhódÉH  áKóëŸGh  áKóëà°ùŸG  äÉ©jöûàdG

 ∂dPh  ,¿ƒfÉ≤dÉH  Qƒ¡ª÷G  »Yh  iƒà°ùe  ™aQh

.IÉ«M Üƒ∏°SCÉc ¿ƒfÉ≤dG áaÉ≤K öûf ±ó¡H

 ±ÓJG áHƒ≤Y í°VƒJ áeÉ©dG áHÉ«ædG

á°UÉîdGh áeÉ©dG ≥FÉKƒdG
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 øe áÑîf ∞«°†à°ùJ z´Gô°T ™ªàée äGQGƒM{

ÖàµdG ºdÉY »a ∫ÉªYC’G OG qhQ

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 ájOÉjQ ìÉ‚ ¢ü°üb{ á°ù∏L ‘ ¿ƒcQÉ°ûŸG ócCG 

 Ú«JGQÉeE’G  ∫ÉªYC’G  OGhQ  øe  zÖàµdG  ⁄ÉY  ‘

 kÉbÓ£fG IôgOõe ∫ÉªYCG ¢ù«°SCÉJ ‘ ìÉéædG á«fÉµeEG

 á∏°ù∏°S ‘ º¡àcQÉ°ûe øª°V ÖàµdGh IAGô≤dG ÖM øe

 ∞jô©àdG ¤EG ±ó¡J »àdG z´GöT ™ªà› äGQGƒM{

.™ªàéŸG ‘ áaOÉ¡dG äÉYÉæ°üdGh äÉcöûdÉH

 å«M ádhódG ‘ IAGô≤dG ô¡°ûH k’ÉØàMG ∂dP AÉL

 IOÉjôd ábQÉ°ûdG õcôe ‘ á«°TÉ≤ædG á°ù∏÷G âª«bCG

 ábQÉ°ûdG  áÄ«g{ ™e  ácGöûdÉH  “´GöT”  ∫ÉªYC’G

 â«Hzh  zöûæ∏d  ábQÉ°ûdG  áæjóezh  zÜÉàµ∏d

 ∫ÉªYC’G OGhQ ¢ü°üb ≈∏Y Aƒ°†dG ká£∏°ùe záªµ◊G

 IôgOõe k’ÉªYCG Gƒ°ù°SCG ø‡ ÚëLÉædG Ú«JGQÉeE’G

.ÖàµdGh IAGô≤∏d º¡ÑM øe kÉbÓ£fG

 ÚëLÉf  ∫ÉªYCG  OGhQ  áKÓK  á°ù∏÷G  âaÉ°†à°SGh

 á°ù u°SDƒŸG »°Vƒ©dG ióf :ºgh ÜÉàµdG áYÉæ°U ‘

 zThe Bookshelfz`d ájò«ØæàdG á°ù«FôdGh

 ¿ÉÁEGh zá°ùeôdG QGO{ ¢ù u°SDƒe »Ñ©µdG ˆG óÑYh

 zöûæ∏d π«°S{ ácöT Iôjóeh á°ù u°SDƒe áÑ«°T øH

 ∫ƒM  º¡JGÈNh  ºgGDhQ  ¿ƒKóëàŸG  ∑QÉ°T  å«M

 áëHôe ∫ÉªYCG ¤EG ÖàµdÉH º¡Ø¨°T πjƒ– á«Ø«c

 êPÉ‰ ¥ÓWEG ¤EG k’ƒ°Uhh öûædG QhO ¢ù«°SCÉàH kGAóH

.á«YGóHE’G ∫ÉØWC’G Öàc ‘ ∑GÎ°T’G

 É¡Ø¨°T  πjƒ–  ‘  É¡JÒ°ùe  øY  É¡ãjóM  ‘h

 ≈∏Y  ™ØædÉH  Oƒ©J  ájQÉŒ  Iôµa  ¤EG  IAGô≤dÉH

 π°Sôf  ”  »°Vƒ©dG  ióf  âdÉb  ºgöSCGh  ∫ÉØWC’G

 QƒeC’G AÉ«dhCG ¤EG Öàc ≈∏Y …ƒà– ≥jOÉæ°U kÉjô¡°T

 ΩÉY á°UÉN ácöT ¢ù«°SCÉJ ‘ »à∏MQ äCGóH ó≤a

 ÜQóe IóYÉ°ùÃ äGƒæ°S ¢ùªN QGóe ≈∏Yh 2019

 á©jöS äGƒ£N PÉîJG øe É¡dÓN âæµ“ ∫ÉªYCÓd

 ™bGƒe  ≈∏Y  áMÉàŸG  äGhOC’G  øe  IOÉØà°S’Gh

 áHôéàdG  √òg  ¿CG  káØ«°†e  “»YÉªàL’G  π°UGƒàdG

 áª«b áaÉ°VEG πH π«ª©∏d ìÉàe èàæe Oô› â°ù«d

 ≈àM »∏ªY ¥É£f á©°SƒJ ¤EG ≈©°SCGh ¬eó≤J ÉŸ

 ádhO ‘ ∫õæe πc ¤EG ÖàµdG π«°UƒJ øe øµ“CG

.⁄É©dGh á≤£æŸGh äGQÉeE’G

 øY ¬ãjóM ∫ÓN »Ñ©µdG ˆGóÑY ∫Éb ¬ÑfÉL øe

 ‘ öûædG  ⁄ÉY ∫ƒNód  ¬à¡LGh  »àdG  äÉjóëàdG

 ÒãµdG ≈∏Y ÜÉàµdG öûf á«∏ªY …ƒ£æJ ” ádhódG

 ¬dƒ°Uh ≈àMh áHÉàµdG øe ó«≤©àdGh áHƒ©°üdG øe

 ¬LGhCG ÉfCÉa ∫ÉªYCG óFGQ »àØ°üHh kÉYƒÑ£e AGô≤dG ¤EG

 øjôNBG AÉcöT ¢†jƒØJ ¿EÉa Gòd äÉjóëàdG øe ójó©dG

 ≥«≤ëàd á«ªgC’G ≠dÉH ôeCG ƒg Éææ«H ΩÉ¡ŸG º«°ù≤Jh

 ¿RGƒàdG ≥«≤– ¿CG QÉÑàY’ÉH ™°VƒdG ™e ìÉéædG

 π¡°ùdG ôeC’ÉH ¢ù«d á«°üî°ûdGh á«æ¡ŸG IÉ«◊G ÚH

.“ΩGóà°ùe ìÉ‚ ≥«≤– ‘ …QhöV πeÉY ¬æµdh

 âØ∏àNG  ób  ÒKCÉàdG  ÒjÉ©e  ¿CG  ∑QOCG  ”  ±É°VCGh

 âJÉH  äÉ©«ÑŸG  ΩÉbQCG  ≈∏Y õcôJ  âfÉc ¿CG  ó©Ña

 …ÌJ áªq«b äÉeƒ∏©e ÉgÒaƒJ ióÃ á£ÑJôe Ωƒ«dG

 ‘ É«LƒdƒæµàdG á«ªgCG kGócDƒe ΩOÉ≤dG π«÷G ±QÉ©e

 IOó©àe ™aO äGQÉ«N Ëó≤Jh π«ª©dG á∏MQ §«°ùÑJ

 áeÓY AÉæH ±ó¡H º¡H ®ÉØàM’Gh AÓª©dG Ö°ùc ‘

.“á©°SGh ájÒgÉªL IóYÉb äGP IôKDƒe ájQÉŒ

 ≥jƒ°ùàdGh áfhôŸG á«ªgCG áÑ«°T øH ¿ÉÁEG äqócCGh

 πª©dG ¿CG âcQOCG á∏FÉb …QÉŒ ´höûe …CG ‘ »JGòdG

 ∞¨°ûdÉH kÉ°†jCG πH Ö°ùëa ìÉHQC’G »æéH §ÑJôj ’

 »HÉéjEG ÒKCÉJ çGóMEG ≈∏Y ÉæJQóbh ¬∏©Øf Ée √ÉŒ

 á«fhÎµdEG á∏éªc Éæà∏MQ äCGóH ó≤a ™ªàéŸG ‘

 ÖàµdG πª°û«d Éæ∏ªY ¥É£f Égó©H ™ q°SƒJ Ée ¿ÉYöS

 ÖàµdG ¢VQÉ©e ‘ ácQÉ°ûŸGh á«fhÎµdE’Gh á«bQƒdG

 áYÉæ°U  Égó¡°ûJ  »àdG  IÒÑµdG  äGÒ¨à∏d  kGô¶fh

 ≈∏Y IQó≤dG ¿EÉa á«°VÉŸG 13`dG äGƒæ°ùdG ‘ öûædG

 ¿ÓeÉY ¿Gqó©j ¬∏©Øf Ée √ÉŒ ∞¨°ûdGh ∞«µàdG

.äÉjóëàdG πc ≈∏Y Ö∏¨àdG ‘ ¿É«°SÉ°SCG

 ΩGõàdG  z´GöT  ™ªà› äGQGƒM{  IQOÉÑe  ó¡°ûJh

 õjõ©àH  “´GöT”  ∫ÉªYC’G  IOÉjôd  ábQÉ°ûdG  õcôe

 ∞∏àfl ‘ á«©ªàéŸG ácQÉ°ûŸGh ∫ÉªYC’G IOÉjQ

 ∫OÉÑJ ÈY ábQÉ°ûdG IQÉeEÉH äÉYÉ£≤dGh ä’ÉéŸG

 å«M  á«∏ëŸG  ÖgGƒŸÉH  AÉØàM’Gh  ±QÉ©ŸG

 áeƒ¶æe  AÉæH  ¤EG  É¡dÓN  øe  “´GöT”  ±ó¡j

 ‘ áëLÉædG ∫ÉªYC’G êPÉªæd áæ°VÉM ájOÉ°üàbG

 RôHCG ¢UÓîà°SGh öûædGh á«YGóHE’G äÉYÉæ°üdG ⁄ÉY

.É¡MÉ‚ ‘ âªgÉ°S »àdG πeGƒ©dG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 ™e kÉfÉ«MCG ºFÉZ ¤EG É«FõL kÉªFÉZ AÉKÓãdG Ωƒ«dG

 á«∏MÉ°ùdG ≥WÉæŸG ¢†©H ≈∏Y QÉ£eCG •ƒ≤°S á°Uôa

 ‘  ¢VÉØîfG  ™e  ,kGQÉ¡f  á«böûdGh  á«dÉª°ûdGh

 AÉ©HQC’G óZ ìÉÑ°Uh Ó«d ÉÑWQh ,IQGô◊G äÉLQO

 ∫ÉªàMG  ™e  á«∏NGódGh  á«∏MÉ°ùdG  ≥WÉæŸG  ≈∏Y

 ìÉjôdGh  ,kÉHôZ  á°UÉN  ∞«ØÿG  ÜÉÑ°†dG  πµ°ûJ

 IÒãe kÉfÉ«MCG §°ûæJ áYöùdG ádóà©e ¤EG áØ«ØN

 ìÉjôdG ¿EG »eƒ«dG ¬fÉ«H ‘ õcôŸG ∫Ébh QÉÑ¨∏d

 15 / á«böT á«dÉª°T ¤G á«böT á«HƒæL ¿ƒµà°S

.¢S/ºc 40 π°üJ 25 ¤EG

á∏«Ñf äÉjƒà°ùªd IƒNC’ÉH »≤JôJ Üƒ©°ûdG ™e äGQÉeE’G ÉgóªJ »àdG zô«îdG Qƒ°ùL{ :ó°TGQ øH óªëe

 É«côJh ÉjQƒ°S »a øjQô°†àªdG áKÉZE’ »Yƒ£àdG πª©dG ô«°S ≈∏Y ´ÓWÓd á∏ªëdG õcôe QGR

ôjó≤àdGh ôµ°ûdG πc Éqæe º¡d ..ÉæJƒNE’ ô«N ádÉ°SQ ∫É°üjEG ..óMGh º¡aóg  ø«Yƒ£àªdG øe 2000 Ωƒ«dG á∏ªM »a ∑QÉ°T

 á∏ª◊G õcôe ¬JQÉjR ∫ÓN ó°TGQ øH óªfi

:ΩGh-»HO

 ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ™∏WG 

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

 ÚYƒ£àŸG  Oƒ¡L  ≈∏Y  ,ˆG  √ÉYQ  ,»HO  ºcÉM

 »àdGh  ,zÒÿG  Qƒ°ùL{  á∏ªM  ‘  ÚcQÉ°ûŸG

 á∏ã‡ ,IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO É¡à≤∏WCG

 øe OóY ™e ¿hÉ©àdÉHh ôªMC’G ∫Ó¡dG áÄ«g ‘

 ‘  á«fÉ°ùfE’Gh  ájÒÿG  äÉ°ù°SDƒŸGh  äGQGRƒdG

 ÜöV …òdG ∫GõdõdG øe øjQö†àŸG áKÉZE’ ,ádhódG

 á«cÎdG ájQƒ¡ª÷Gh ájQƒ°ùdG á«Hô©dG ájQƒ¡ª÷G

.»°VÉŸG ôjGÈa

 õcôe ‘ á∏ª◊G qô≤Ÿ √ƒª°S IQÉjR ∫ÓN ∂dP AÉL

 ï«°ûdG ƒª°S øe lπc ¬≤aGôj ,»ŸÉ©dG …QÉéàdG »HO

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

 øH Ωƒàµe ï«°ûdG ƒª°Sh ,…ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ

 ÖFÉf »HO ºcÉM ÖFÉf ,Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi

 ï«°ûdG ƒª°Sh ,á«dÉŸG ôjRh AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ

 ¢ù∏› ¢ù«FQ ,Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi øH óªMCG

.√OÉØMCG øe OóY √ƒª°S ≥aGQ Éªc ,ΩÓYEÓd »HO

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

 äÉ£fi ∞∏àfl â∏ª°T õcôŸG ‘ ádƒéH ,Ωƒàµe

 ,Égõ«¡Œh Ohô£dG OGóYEG äÉ«∏ªY øe kGAóH ,πª©dG

 ófÉ°S  ÚM  ‘  ,π«ªëàdG  äÉ«∏ªY  ¤EG  k’ƒ°Uh

 á«KÉZE’G Ωõ◊G OGóYEG ‘ ÚYƒ£àŸG √ƒª°S OÉØMCG

.á«FGò¨dG Ohô£dGh

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

 áKÉZE’  ÒÿG  Qƒ°ùL  á∏ªM  Ωƒ«dG  äQR  :Ωƒàµe

 Qƒ°ùL  ..  É«côJh  ÉjQƒ°S  ∫GõdR  øe  øjQö†àŸG

 ‘  Üƒ©°ûdG  ™e  äGQÉeE’G  Égó“  »àdG  ÒÿG

 ï q°SôJ Qƒ°ùL .. áªFGO Qƒ°ùL »g Ió°ûdG äÉbhCG

 IƒNC’ÉH »≤JôJh .. ó°VÉ©àdGh π°UGƒàdGh áÑëŸG

.á∏«Ñf äÉjƒà°ùŸ

 áKÉZEG  ‘  á«©ªàéŸG  Oƒ¡÷ÉH  √ƒª°S  OÉ°TCGh

 áHÉéà°SG äAÉL »àdGh ,∑GôJC’Gh ÚjQƒ°ùdG AÉ≤°TC’G

 ∫GõdõdG  …Qö†àŸ  ¿ƒ©dG  ój  óŸ  ádhódG  IƒYód

 ájQƒ°ùdG á«Hô©dG ájQƒ¡ª÷G øe kÓc ÜöV …òdG

.»°VÉŸG ôjGÈa ‘ É«côJh

 øe 2000 Ωƒ«dG á∏ªM ‘ ∑QÉ°T :√ƒª°S ±É°VCGh

 ÚØXƒeh ¢SQGóŸG ÜÓW ∫ÉØWC’G øe ÚYƒ£àŸG

 ∫ÉªYCG ∫ÉLQh ¢UÉÿGh »eƒµ◊G ÚYÉ£≤dG øe

 ádÉ°SQ ∫É°üjEG ..óMGh º¡aóg ..ºgÒZh ÚØ≤ãeh

 ..á«fÉ°ùfE’G Éæª«b ºgCG øY ÒÑ©àdGh ..ÉæJƒNE’ ÒN

.ôjó≤àdGh ôµ°ûdG πc Éæe º¡d

 ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ™ªà°SGh

 ∫ƒM ÚYƒ£àŸG øe OóYh πª©dG ¥ôØd Ωƒàµe ∫BG

 øe É¡d Éeh º¡JÉeÉ¡°SEG ≈∏Y √ƒª°S kÉ«æãe ,º¡eÉ¡e

 øjQö†àŸG IÉ«M ‘ »HÉéjEG ¥ôa çGóMEG ‘ ôKCG

 ¤EG  áLÉ◊G  q¢ùeCG  ‘  ºg  øjòdGh  ,∫GõdõdG  øe

 ÚYƒ£àŸG  QhóH  √ƒª°S  OÉ°TCG  å«M  ,IófÉ°ùŸG

 ∫òÑdGh  AÉ£©dGh  QÉãjE’Gh  ´qƒ£àdG  º«≤d  AGôØ°ùc

 ™ªà› õq«“ »àdG ÊÉ°ùfE’G øeÉ°†àdGh ó°VÉ©àdGh

.äGQÉeE’G

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

 ∫GõdõdG  øe øjQö†àª∏d  ká¡Lƒe ádÉ°SQ  ,Ωƒàµe

 º¡©e ¬æeÉ°†J øY É¡«a ÜôYCG ,É«côJh ÉjQƒ°S ‘

 kÉ«YGO  ,±hô¶dG  áaÉc  ‘  º¡ÑfÉL  ¤EG  ¬aƒbhh

 ,π°†aCG  ó¨H ∫DhÉØàdGh πeC’ÉH ∂°ùªàdG ¤EG  ºgÉjEG

 kÉehO ¿ƒµæ°Sh ºµ©e øëf :É¡°üf ‘ AÉL å«M

 .. ôjó≤àdGh ºYódGh OƒdG πc Éæe ºµd .. ºµÑfÉL ¤EG

.∫DhÉØàdGh πeC’ÉH Gƒµ°ù“

 »Yƒ£àe  ácQÉ°ûe  ≈∏Y  √ƒª°S  OÉØMCG  ¢UôMh

 …QÉéàdG  »HO õcôe ‘ zÒÿG Qƒ°ùL{ á∏ªM

 º°†J  »àdG  á«KÉZE’G  Ohô£dG  OGóYEG  ‘  »ŸÉ©dG

 ¢ùHÓeh á«°SÉ°SCG á« që°Uh á«æjƒ“h á«FGòZ OGƒe

 ÜÉ©dCG ¤EG áaÉ°VEG ,OÈdG ÚMRÉædG »≤J á«£ZCGh

.º¡°SƒØf ‘ »HÉéjEG ÒKCÉJ øe É¡d ÉÃ ∫ÉØWCÓd

( ÊÉ°ùfE’G πª©dG áeGóà°SG )

 ôjRh  ,…hÉbô≤dG  ˆGóÑY  øH  óªfi ‹É©e  ∫Ébh

 á°ù°SDƒŸ  ΩÉ©dG  ÚeC’G  ,AGQRƒdG  ¢ù∏›  ¿hDƒ°T

 ¿EG ,á«ŸÉ©dG Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi äGQOÉÑe

 äÉ¡«Lƒàd  áªLôJ  »JCÉJ  ,ÒÿG  Qƒ°ùL  á∏ªM

 øjôKCÉàª∏d IóYÉ°ùŸGh ¿ƒ©dG ój óÃ ádhódG IOÉ«b

 πªµà°ùJ  å«M ,É«côJh  ÉjQƒ°S  ∫GõdR  äÉ«YGóàH

 ÊÉ°ùfE’G πª©dG á°ù°SCÉe ‘ äGQÉeE’G ádhO Oƒ¡L

 ÈcCG ≥«≤ëàd ,¬à«dÉ©a Rõ©jh ¬àeGóà°SG øª°†j ÉÃ

 á°TÉ°ûg ÌcC’G äÉ©ªàéª∏d IOÉaE’G øe øµ‡ Qób

 π©a ï q°SôJ á«HÉéjEG áª°üH çGóMEGh ,⁄É©dG ‘

 º«b »∏©j ,ΩGóà°ùe è¡æc »Yƒ£àdG πª©dGh ÒÿG

.á«fÉ°ùfE’G IƒNC’G ΩGÎMGh íeÉ°ùàdGh IGhÉ°ùŸG

 øH óªfi äGQOÉÑe á°ù°SDƒe ¢UôM ¬«dÉ©e ócCGh

 áæ°VÉM á∏¶e ÉgQÉÑàYÉH ,á«ŸÉ©dG Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ

 ÉgÉYôj  »àdG  äÉ°ù°SDƒŸGh  äGQOÉÑŸG  ∞∏àîŸ

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

 Qƒ°ùL{  á∏ªM  ‘ πYÉa  πµ°ûH  áªgÉ°ùŸG  ‘

 ôªMC’G  ∫Ó¡dG  áÄ«g{  ™e  ¿hÉ©àdÉH  ,zÒÿG

 ÉgQhO  øe  kÉbÓ£fG  :¬«dÉ©e  ∫Ébh  ..  z»JGQÉeE’G

 π°UGƒJ ,»°ù°SDƒŸG ÊÉ°ùfE’G  πª©dG  ‘ …OÉjôdG

 á«ŸÉ©dG  Ωƒàµe  ∫BG  ó°TGQ  øH  óªfi  äGQOÉÑe

 ,iÈµdG á«fÉ°ùfE’G á«æWƒdG á∏ª◊G √ò¡d É¡ªYO

 øe ,´ƒ£àe 2000 øe ÌcCG Ωƒ«dG äó°ûM å«M

 øjôKDƒŸG  øe  OóYh  ¢SQGóŸGh  äÉ©eÉ÷G  áÑ∏W

 »ª«∏bE’G Újƒà°ùŸG ≈∏Y áahô©ŸG äÉ«°üî°ûdGh

 ∞dCG 15 ‹GƒM ™ªL ‘ Gƒë‚ å«M ,»∏ëŸGh

 ÉjQƒ°S ‘ º¡FÉ≤°TCGh º¡fGƒNEG IófÉ°ùŸ »KÉZEG OôW

.É«côJh

( á©jô°ùdG áHÉéà°S’G )

 ¿GóªM QƒàcódG ‹É©e ∫Éb ,áÑ°SÉæŸG √òg ‘h

 ∫Ó¡dG áÄ«g IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ ,»YhQõŸG º∏°ùe

 øH óªfi ï«°ûdG qƒª°ùdG ÖMÉ°U IQÉjR ¿EG ,ôªMC’G

 ¢ù∏› ¢ù«FQ ádhódG ¢ù«FQ ÖFÉf ,Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ

 √OÉØMCGh ¬FÉæHCG ™e ,ˆG √ÉYQ ,»HO ºcÉM AGQRƒdG

 »HO  õcôe{  ‘  zÒÿG  Qƒ°ùL{  á∏ªM  õcôŸ

 QOGƒµd  IOÉ«≤dG  ºYO ó q°ùŒ ,z»ŸÉ©dG  …QÉéàdG

 äGQÉeE’G QÉ°ùe ï q°SôJh ,ádhódG ‘ ÊÉ°ùfE’G πª©dG

 ™e øeÉ°†àdGh  á©jöùdG  áHÉéà°S’G  ‘ âHÉãdG

 á≤jó°üdGh á≤«≤°ûdG ∫hódG ‘ áLÉëH ƒg øe πc

.™ªLCG ⁄É©dGh

 íe ¿hÉ©àdG õjõ©J ≈∏Y áÄ«¡dG ¢UôM ¬«dÉ©e ócCGh

 á∏eÉ©dG ájÒÿGh á«fÉ°ùfE’G äÉ°ù°SDƒŸG ∞∏àfl

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U ájDhQ ¢ùµ©j ÉÃ ,äGQÉeE’G ádhO ‘

 ,ádhódG ¢ù«FQ ,¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  äÉ¡«LƒJh  ,ˆG  ¬¶ØM

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

 ‘ ,ˆG √ÉYQ ,»HO ºcÉM ,AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ

 IQRGDƒŸ »©ªàéŸG ºYódG ó°ûMh Oƒ¡÷G ôaÉ°†J

 ,⁄É©dG AÉLQCG ∞∏àfl ‘ á°TÉ°ûg ÌcC’G äÉÄØdG

 ¬àeób Éeh ,ÒÿG Qƒ°ùL á∏ªM á«ªgCG ¤EG kGÒ°ûe

 ∫GõdõdG øe øjQö†àª∏d á«FÉæãà°SG IóYÉ°ùe øe

.É«côJh ÉjQƒ°S ‘

 πª©dG »JGQÉeE’G ôªMC’G ∫Ó¡dG á∏°UGƒe ócCG Éªc

 πª©dG  ‘  ádhódG  äÉaó¡à°ùe  ≥«≤–  ≈∏Y

 ï«°SôJ  ‘  áªgÉ°ùŸGh  ,»Yƒ£àdGh  ÊÉ°ùfE’G

 áYöSh ,ÒÿG π©a ‘ É¡à©ª°Sh äGQÉeE’G áfÉµe

 áFQÉ£dG á«Ñ£dGh á«KÉZE’G OGƒŸG Òaƒàd áHÉéà°S’G

 ∫ƒM á«fÉ°ùfE’G çQGƒµdGh äÉeRC’G øe øjQö†àª∏d

.⁄É©dG

 IQÉjõH ºgôîa øY á∏ª◊G ‘ ¿ƒYƒ£àŸG ÜôYCGh

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

 kGõaÉM ºgOƒ¡Lh º¡∏ªY íæe Ée  ,á∏ª◊G  ô≤Ÿ

 ¬fƒeó≤j ÉÃ ºgRGõàYG ï q°SQh kGÒÑc kÉªNRh kÉª p¡∏e

 ‘ º¡JƒNEG øY ∞«ØîàdG πLCG øe ó¡Lh âbh øe

.áKQÉµdG º¡àHÉ°UCG ø‡ á«fÉ°ùfE’G

 zÒÿG Qƒ°ùL{ á«æWƒdG á«fÉ°ùfE’G á∏ª◊G âfÉch

 äGóYÉ°ùŸG  ™ªL  ‘  ∫hC’G  Égô¡°T  â∏ªcCG  ób

 IQö†àŸG  äÉÄØdG  ºYOh  IófÉ°ùŸ  äÉYÈàdGh

 É¡∏ªcCÉH ≥WÉæe ÜöV …òdG ∫GõdõdG øe áHƒµæŸGh

.2023 ôjGÈa 6 ‘ É«côJh ÉjQƒ°S ‘

 âæ∏YCG ób äGQÉeE’G ‘ zÚYƒ£àe{ á°üæe âfÉch

 ¤EG É¡àLÉM øY zÒÿG Qƒ°ùL{ á∏ªM ájGóH ‘

 øe øjQö†àª∏d áKÉZE’G ΩõM õ«¡éàd ´ƒ£àe 500

 ‘ ÚYƒ£àŸG OóY RhÉéà«d ,ÚàdhódG ‘ ∫GõdõdG

 á«°SÉ«b áYöùHh á∏ª◊G øe ¤hC’G á∏«∏≤dG ΩÉjC’G

 ≈∏Y »∏ªY ó«cCÉJ ‘ ,áYƒ£àeh ´ƒ£àe 1,200

 ¢SƒØf ‘ áî°SGôdG ±ƒ¡∏ŸG áKÉZEGh AÉ£©dG º«b

.äGQÉeE’G πgCG

 iƒà°ùe ≈∏Y É¡JÉ«dÉ©a á«fÉ°ùfE’G á∏ª◊G π°UGƒJh

 äÉ°ù°SDƒŸG øe kÉ«Yƒf kÉHhÉŒ ó¡°ûJ å«M ,ádhódG

 ∫ÉªYC’G äÉYÉ£bh á«JGQÉeE’G á«KÉZE’Gh á«fÉ°ùfE’G

 ´É£≤dG äÉcöTh á«eƒµ◊G äÉÄ«¡dGh äÉ°ù°SDƒŸGh

 ™e kÉæeÉ°†Jh á«fÉ°ùfE’G AGóæd káHÉéà°SG ¢UÉÿG

.∫GõdõdG áKQÉc øe øjQö†àŸG

Iô«éØdÉH á«fóÑdG ábÉ«∏dG …óëJ »a øjõFÉØdG êƒàj »bô°ûdG óªM øH ˆGóÑY
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املنامة-وام:

أنه  غباش  أكد معايل صقــر   
ليس من ســبيٍل للوصوِل إىل 
الجميُع  فيه  يتشــاطُر  عالٍم 
ويتحملُهــا  املســؤولياَت 
التســامِح  صوِت  إعالِء  غريَ 
والتعايِش والســالِم، لنعيَش 
»بيِت  ســقِف  تحــَت  معــاً 
فعدُد  العامليــِة«.  اإلنســانيِة 
اآلن  تجاوز  قد  األرِض  سكان 
ينقسموَن  نسمٍة،  ملياراِت   8
2500 مجموعٍة  أكثِر من  إىل 
عرقيــة، ويتحدثون أكثَر من 
فهل  مختلفة.  لغــٍة   5000
ِمْن يشٍء يمكــُن أْن ُيقرَِّب أو 
الحواِر،  بيَنهم ســوى  يجمَع 
والتسامِح والتعايِش والسالم.

»وثيقة  إىل  معاليــه  وأشــار 
التي   « اإلنســانية  األخــوة 
تــم توقيُعهــا يف اإلماراِت 4 
بناًء  والذي   ،2019 فربايــر 
عليه اعتمدْت الجمعيُة العامُة 
باإلجماِع  قراراً  املتحدِة  لألمِم 
»اليوم  التاريخ  هــذا  باعتبار 
اإلنســانية،«،  لألخوة  الدويل 
قواعَد  إرســاِء  عــى  تأكيداً 
احرتاِم  عــى  تقــوُم  جديدة 
االختالِف، وإعالِء قيِم التعاوِن 
الناِس  إكراِه  املتبادِل، وتجريِم 
عى ثقافــٍة معينٍة، أو فرِض 
يقبلُه  أســلوٍب حضــارٍي ال 

اآلخر.
جاء ذلــك يف كلمــة معاليه، 
الـ  العامة  الجمعيــة  أمــام 
146 لالتحاد الربملاني الدويل، 
البحرين  مملكة  يف  املنعقــدة 
خــالل الفــرتة مــن 11 إىل 
حيث  الحــايل،  مــارس   15
لبحث  الجمعية  أعمال  تنعقد 
التعايش  »«تعزيــز  موضوع 
السلمي واملجتمعات الشاملة: 
بمشاركة  التعصب«  مكافحة 

ورؤساء الربملانات وأكثر من 
اكثر  يمثلون  برملاني   1700
برملانات العالم. ووفد الشعبة 
من  وعدد  االمارتية  الربملانية 

املنظمات الدولية.
معايل  قال  كلمتــه  بداية  ويف 
صقــر غبــاش » يرسني أْن 
عبــاراِت  بأصــدِق  أتوجــَه 
امللِك  لجاللِة  والتقديِر  الشكِر 
آل خليفة  حمــد بن عيــى 
لرعايِته  البحرين  مملكة  ملك 
وململكــِة  هــذا،  مؤتمرِنــا 
البحريِن الشــقيقِة، حكومًة 
ملا لقيناُه من حفاوِة  وشعباً، 
الضيافِة  وكرِم  االســتقباِل 
األصيلتنِي، ولالتحاِد الربملاني 
وأمانــًة،  رئاســًة  الــدويل، 
واالختياِر  التنظيِم  لُحســِن 
ُتمثُل  التــي  ملحــاوِر املؤتمر 
العالِم  تالقي شــعوَب  أُسَس 
وتعايَشــها املشرتِك من أجِل 
واســتقراِرها  أمِنها  تحقيِق 

وازدهاِرها.
وطالب معايل صقر غباش يف 
كلمته الربملانيني عى مستوى 
خطــنِي  يف  للعمــِل  العالــم 

أولُهما  ِومتكاملني،  متوازيني 
عى املستوى الوطني لسنِّ أو 
القواننِي  ِمَن  ُيلزُم  ما  ترشيِع 
التــي ِمــْن شــأِنها تحقيِق 
جميِع  بني  والعدِل  املســاواِة 
فئاِت املجتمِع الواحِد وتجريِم 
والكراهيِة  العنــِف  خطاباِت 
عى  وثانيُهمــا  والتطــرِف، 
الــدويل من خالل  املســتوى 
دوليِة  منظومٍة  عى  االتفاِق 
التســامِح  قيِم  ماهيِة  ُتحدُد 
وَترســُم  الدوليِة  والتعايِش 
الخطوَط الحمراَء لكلِّ عوامِل 
والتطرِف  العنِف  ومكونــاِت 
يف  باعتباِرهــا  والكراهيــِة 
عى  دخيلِة  سلوكياٍت  األصِل 
ثقافاِت  وعى  األدياِن  جميِع 

األمِم.
العالَم  أنَّ  اىل  معاليه  وأشــار 
أصبــَح يف أغلِب ممارســاِته 
عاملــاً رقميــاً، وأنَّ التواصَل 
بني الشــعوِب قــْد أصبَح يف 
بكلِّ  افرتاضياً  منه  كبرٍي  جزٍء 
ِمْن  أحياناً  ذلك  يحمُلُه  قْد  ما 
األرِض،  عى  للوقائِع  تزييٍف 
بصفِتنــا  ملَزمــوَن  فإننــا 

بالعمــِل  ايضــاً  الربملانيــةِ 
مؤسساِتنا  مع  والتنســيِق 
ومع  املختلفــِة،  الوطنيــِة 
املعنيِة،  الدوليِة  املؤسســاِت 
والثقافيِة،  اإلعالميِة  السيما 
لوضــِع إطاٍر عــاٍم ملفاهيِم 
املمارســة الســليمة لحريِة 
بما  والنرِش  والتعبــرِي  الرأي 
شعوباً  الجميع،  حَق  يضمُن 
تواجدت،  حيثمــا  أقليات  أو 
واملعتقداِت  األدياِن  حريِة  يف 
أيضا،  السليمِة  بممارساِتها 
األمثَل  والتطبيَق  يكفُل  وبما 
لحقــوِق اإلنســاِن من دوِن 
عى  معينٍة  لثقافــٍة  تأثــرٍي 

أخرى.
وقال معاليه ان السياســاُت 
املختلفُة  الدوليُة  والتوجهاُت 
بعــَد  وتحديــداً  أفــرزْت، 
الجديدِة،  األلفيــِة  دخولِنــا 
اآلن  أصبحْت  متغرياٍت  ثالث 
جميعاً،  نعيُشــها  حقائــَق 
كيفية  حياَل  نتبايُن  قد  لكننا 
التصدي  أو  معهــا،  التعامِل 

لها، وهي:
تغرَي  قد  األزماِت  مفهوَم  أنَّ 

يف عرِص العوملِة، فأيُّ أزمٍة ال 
يمكــن أْن تنحرَص بعد اليوِم 
منطقٍة  أو  ما  دولٍة  حدوِد  يف 
ظرٍف  أيِّ  تحَت  العالِم  من  ما 
تطاُل  تداعياَتهــا  أنَّ  طاملــا 

الجميع.
أزمٌة عامليٌة، واألمُن  فالطاقُة 
الغذائي أزمٌة عامليٌة، والصحُة 
أينما  والحرُب  عامليــٌة،  أزمٌة 
وقعْت هي أيضا أزمٌة عاملية.

كمــا أنَّ التصــدَي أليِّ أزمٍة 
أم  اقتصاديًة،  كانــْت،  مهما 
بيئيًة ال يمكُن  أم  سياســيًة، 
أيضــاً أْن يكــوَن تصدياً من 
أو حتى  ِقَبــِل دولٍة واحــدِة 
العالم  هذا  يف  واحدٍة  منطقٍة 
الذي تالشــْت فيــه مفاهيُم 
حدوُدها  وذابــْت  الجغرافيا 
تلك  انتقــاِل  رسعــِة  أمــاَم 
تأثرِياتها  وحجــِم  األزمــات 
املشرتكِة.  والدوليِة  اإلقليميِة 
ويف هذا ثمَة شــواهَد كثرية، 
التغرِي  ظاهرِة  طليعِتهــا  ويف 
املناخــي وتأثرياِتهــا التــي 
اآلن تحديــاً خطرياً  تشــكُل 
جميِع  ومســتقبِل  لحــارِض 
أنَّ  وشــعوِبها.كما  األمــِم 
عرَص  يعيــُش  الذي  عاملَنــا 
الكربى  والبيانــاِت  الرقمــة 
األرسُع  وهي  متغرياِتها  بكل 
التاريِخ  مراحــِل  جميِع  عرَب 
الوقِت  يف  خلــَق  قد  البرشي 
وتقنيًة  علميــًة  فجوًة  عيِنه 
والناميِة  املتقدمِة  الدوِل  بني 
التاريِخ أيضا،  هي األكرُب عرَب 
جديٍد  ملفهوٍم  أسَس  قد  وهو 
والعابِر  املبــارِش  التواصِل  يف 
للحدوِد بني جميِع الشــعوِب 
وإىل الحــد الــذي قد تضعف 
يف  املصداقية  عوامــل  فيــه 
نقــل الحقائــق، وتتضاعف 
فيــه عوامــل التعــدي عى 

الخصوصية أحيانا.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
الثالثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ ــ العـدد ١٥٢٩٥

اأخبار الوطن 5
»ديهاد« تمنح �ل�ضيخة فاطمة جائزة �أف�ضل 
�ضخ�ضية دولية في مجال �لإغاثة �لإن�ضانية 

وتلقبها بـ»�أم �ل�ضالم«
دبي-وام:

العاملي  العلمي  املجلس االستشــاري   منح “ديســاب” 
لـ«ديهاد« ومقره جنيف - ســويرسا.. ســمو الشيخة 
فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد النسائي العام رئيسة 
األعى  الرئيســة  والطفولة  لألمومــة  األعى  املجلــس 
اإلمارات« جائزة أفضل  »أم  التنمية األرسية،  ملؤسســة 
شخصية دولية يف مجال اإلغاثة اإلنسانية للعام 2023 
ولقب » أم الســالم« تكريماً لجهود ســموها وتقديراً 
لدعمهــا املســتمر يف تعزيز العمل اإلنســاني واإلغاثي 
عاملياً، حيث تؤدي ســمو الشــيخة فاطمة بنت مبارك 
دوراً رائــداً يف مجــال تقديم املســاعدات الطبية ودعم 
املحتاجــني حول العالم، باإلضافــة إىل جهودها يف دعم 

حقوق النساء واملساواة بني الجنسني.
الشيخة فاطمة بنت مبارك، تسلمت  وبالنيابة عن سمو 
دولة،  الشاميس، وزيرة  بنت سالم  ميثاء  الدكتورة  معايل 
ومستشارة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الجائزة التي 
قدمها ســعادة السفري الدكتور عبدالسالم املدني، رئيس 
مؤسســة ديهاد لألعمال اإلنسانية املســتدامة ورئيس 
العاملي »ديســاب«، سفري  العلمي  املجلس االستشــاري 
برملان البحر املتوســط يف دول مجلس التعاون الخليجي، 
الرئيس  كرامــر،  بوتمان  جريهارد  الســفري  وســعادة 
املستدامة،  اإلنسانية  التنفيذي ملؤسســة ديهاد لألعمال 
والرئيس التنفيذي لديساب، خالل مراسم افتتاح معرض 
الــدويل لإلغاثة والتطويــر »ديهاد«، الذي  ومؤتمر دبي 

يستمر ملدة ثالثة أيام يف مركز دبي التجاري العاملي.
الدكتورة ميثاء الشاميس » إن  ويف كلمة لها قالت معايل 
سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رمز للقامات اإلنسانية 
التي نتطلع ونصبوا إليها جميعاً، ويســعدني ويرشفني 
أن أتســلم هذه الجائزة بالنيابة عن سموها، وهي التي 
تنعم بقلب كبري وروح تتوق إىل العطاء وتتحى بخصال 
لالحتفاء  اليــوم  هنا  ونحن  والخري  اإلحســان  وطباع 

بإنجازاتها وعطاءاتها الالمتناهية تجاه اإلنسانية«.
وتعــد الجائزة من الجوائز الرفيعــة يف مجاالت اإلغاثة 
العاملية والتي تمنح من املجلس االستشاري  اإلنســانية 
العلمي العاملي لديهاد »ديساب« ومقره جنيف - سويرسا، 
التي تؤدي دوراً  العاملية  للشخصيات والقيادات  » تقديراً 
الشــيخة  العالم، وتعترب  املحتاجني حول  يف دعــم  بارزاً 
فاطمة بنت مبارك أول شخصية نسائية تفوز بالجائزة«.

 « املدني  الســالم  الدكتور عبد  الســفري  قال  من جانبه 
باســم اللجان العلمية والتنظيميــة يف ديهاد، واملجلس 
ملؤسسة  التابع  »ديســاب«  العاملي  العلمي  االستشاري 
ديهاد لألعمال اإلنســانية املستدامة أعرب عن االعتزاز 
الشــيخة  ســمو  بذلتها  التي  الرائعة  للجهود  والتقدير 
فاطمة بنــت مبارك وهي تســتحق التكريم ولقب »أم 
السالم« حيث ينعم العالم أجمع بأم طيبة تشع بالربكة 

وتنرش الخري«.

دبي-وام:

املالية  الشــؤون  لجنة  ناقشــت   
يف  والصناعيــة  واالقتصاديــة 
املجلــس الوطني االتحادي، خالل 
يوم  عقدتــه  الــذي  اجتماعهــا 
العامة  األمانــة  االثنــني، يف مقر 
سعادة  برئاســة  بدبي،  للمجلس 
الدكتور طارق حميد الطاير رئيس 
اللجنة، مسودة تقرير موضوع أثر 
الترشيعات املنظمة ألنشطة سوق 
العمل عى املتغريات االقتصادية يف 

الدولة.
حــر االجتماع أعضــاء اللجنة 
سعادة كل من: خالد عمر الخرجي 
مقــرر اللجنــة لهــذا االجتماع، 
وعائشة  الشعفار،  أحمد  وأسامة 
راشد ليتيم، ومروان عبيد املهريي، 
أعضاء املجلس الوطني االتحادي.

وتناقــش اللجنــة املوضوع وفق 

محوري: دراســة تأثــري القانون 
يف دعــم املنشــآت االقتصادية يف 
كافة  بني  التوازن  وتحقيق  الدولة 
أصحاب املصلحة، وأثر الترشيعات 

العمل  ســوق  ألنشــطة  املنظمة 
واسرتاتيجيات  مســتهدفات  عى 
اإلمارات  املستقبلية ورؤية  الدولة 

.2071

»لجنة المجل�ش الوطني« تناق�ش اأثر الت�سريعات المنظمة لأن�سطة 
�سوق العمل على المتغيرات القت�سادية في الدولة

�سقر غبا�ش يطالب البرلمانيين باإعالء �سوت الت�سامح 
والتعاي�ش وال�سالم

ــ

املنامة-وام:
الوطني  للمجلس  الربملانيــة  الشــعبة   عرض وفد 
الجمعية  اجتماعات  يف  مشــاركته  خالل  االتحادي 
العامة 146 لالتحاد والدورة 211 للمجلس الحاكم، 
الذي  التقرير  الشقيقة،  البحرين  مملكة  يف  املنعقدة 
لالتحاد،  التنفيذية  اللجنــة  اجتماعات  خالل  قدمه 
مع  انســجاما  وذلك  »الباركود«،  قارىء  خالل  من 
األهداف املوضوعة الستدامة العمل وشموله لجميع 

أنشطة املجلس عى الصعيدين الداخيل والخارجي.
االجتماع  يف  املشــاركني  من  املجلــس  وفد  وطلب 
الدخول عى قــارىء الباركود الذي تم وضعه عى 
الشاشــات، ملتابعة التقرير الذي تم عرضه من قبل 

معايل الدكتور عيل راشــد النعيمي رئيس مجموعة 
يف  االتحادي  الوطنــي  للمجلس  الربملانية  الشــعبة 
العربية يف  الــدويل ممثل املجموعة  االتحاد الربملاني 

التنفيذية. اللجنة 
الوفود  بإشــادة ممثــيل  البــادرة  وحظيــت هذه 

املشاركني يف االجتماع والجهات املنظمة للمؤتمر.
االتحادي  الوطني  للمجلــس  العامة  األمانة  وتبنت 
منظومة املحافظة عى املصادر الطبيعية واالستدامة 
يف  عملها  ومنظومــة  خططها  ضمــن  املصادر،  يف 
املجلس، سيما  الدعم ألجهزة  أشكال  تقديم مختلف 
خالل مشاركة األعضاء يف مختلف األنشطة، يف إطار 

سعيها إىل التحول الرقمي يف جميع أعمالها.

»الوطني التحادي« يعر�ش تقريــره في اجتماعات التحاد 
البرلماني الدولي عبر قارئ »الباركود«

اأبوظبي-وام:

الســوربون  جامعــة  وقعــت   
أبوظبي مذكــرة تفاهم مع هيئة 
للتعاون  وذلك  أبوظبــي   - البيئة 
والدراســات  البحوث  مجاالت  يف 
وتبادل املعرفة والتنمية عى نطاق 
واسع من التخصصات ذات الصلة 

بالبيئة.
ويأتي هذا التعاون يف إطار مبادرة 
“Go Green 2023” التــي 
أطلقتها الجامعة بهدف تشــجيع 
الطلبــة وأعضاء هيئــة التدريس 
العمل  يف  املشاركة  عى  واملوظفني 
من أجل الوصول إىل مستقبل أكثر 
اســتدامة، عرب الرتكيز عى زيادة 
الوعي بقضايا تغري املناخ، ووضع 
التحديــات  ملواجهــة  مبــادرات 
املمارســات  وتعزيــز  البيئيــة، 

املستدامة.
التفاهم ســعادة  وقــع مذكــرة 
الظاھري،  سالم  شیخة  الدكتورة 
أمین عــام ھیئة البیئة – أبوظبي 
سريانو،  ســيلفيا  والربوفيسورة 
مديرة جامعة السوربون أبوظبي.

وبموجب مذكرة التفاهم، ســيتم 
تطوير ســجل احتياجات البحوث 
الفجوات  وســد  لتحديد  البيئيــة 
لتوضيح  العلمية بشــكل منهجي 
أبوظبي  إلمــارة  البيئي  النظــام 
وتفاعالته مع األنظمة االجتماعية 

واالقتصادية.
باإلضافة إىل ذلك، يتعاون الجانبان 

يف مشاركة ونقل أحدث الدراسات 
وإجراء  املعرفة  وتبــادل  البحثیة 
زیارات إىل املرافق البحثیة واملواقع 

ذات األھمیة العلمیة.
كما ســتمكن مذكرة التفاهم من 
إنشاء مشــاريع بحثية مشرتكة، 
حلول  ووضع  املوارد،  وتقاســم 
البيئية  التحديات  ملواجهة  مبتكرة 
يف املنطقة عالوة عى ذلك، ستوفر 
للمســاهمة  للجامعة  الفرصــة 
السياســات  صنع  آلية  تطوير  يف 
واملبادرات  األدلــة  عــى  القائمة 
التي تعزز االســتدامة وتساهم يف 

البيئة يف العاصمة. الحفاظ عى 
ســيلفيا  الربوفيســورة  وقالت 
التفاهم  مذكرة  »تمثل  ســريانو: 
عالمة  أبوظبي   - البيئة  هيئة  مع 
 Go بمبادرة  التزامنــا  يف  فارقة 

التي تســعى   ،Green 2023
ومواجهة  البيئة،  لحماية  جاهدة 
وتعزيز  املنــاخ  تغــري  تحديــات 
االستدامة ، ونثق أن هذه الرشاكة 
ســتعزز قدراتنا البحثية وتشجع 
إىل  ونتطلع  التعاونية،  املشــاريع 
البيئة  هيئة  مــع  كثب  عن  العمل 
البحثية  قدراتنا  لتطوير  بأبوظبي 

وإحداث تأثري إيجابي«.
باهارون،  أحمــد  قال  جانبه  من 
املديــر التنفيــذي لقطــاع إدارة 
والتوعية  والعلــوم  املعلومــات 
البيئيــة يف هيئة البيئة - أبوظبي: 
 – البيئة  لهيئة  رائعة  »إنها فرصة 
تفاهم  توقــع مذكرة  أن  أبوظبي 
أبوظبي،  الســوربون  جامعة  مع 
التــي تعــد واحــدة مــن أعرق 

الجامعات عى مستوى العالم.

تعــاون بيــن جامعــة ال�ســوربون اأبوظبي 
و»هيئة البيئة«

�لجمعية �لعامة لالتحاد �لبرلماني �لدولي.. 

اأبوظبي-وام:

أبوظبــي إلدارة   وقعــت رشكة 
النفايــات )تدوير( مذكرة تفاهم 
مع أمانة عّمان الكربى يف اململكة 
الستكشاف  الهاشــمية  األردنية 
الفرص االســتثمارية  وتطويــر 
النفايات  إدارة  قطــاع  يف  املتاحة 

وإعادة التدوير.
حر توقيع املذكرة معايل الدكتور 
ســلطان بن أحمــد الجابر وزير 
املتقدمة  والتكنولوجيا  الصناعة 
الرئيس املعنّي ملؤتمر »كوب 28« 
املبعوث الخــاص لدولة اإلمارات 
الدكتور  ومعــايل  املناخي  للتغري 
الوزراء  رئيــس  الخصاونة  برش 
األردنــي ومعايل الدكتور معاوية 
الردايدة وزير البيئة األردني وقام 
بتوقيــع املذكرة كل من املهندس 
عيل الظاهــري الرئيس التنفيذي 
لرشكة أبوظبــي إلدارة النفايات 
يوســف  والدكتــور  )تدويــر( 
خالل  وذلك  عّمان  أمني  الشواربة 
زيــارة وفــد الرشكــة للمملكة 

األردنية الهاشمية.
وتهدف مذكــرة التفاهم إىل بحث 
بني  املتاحة  االستثمارية  الفرص 
بني  الرشاكة  ومجــاالت  البلدين 
وتبادل  والخاص  العام  القطاعني 
الخــربات واملعــارف واملعلومات 
القدرات  وبنــاء  التدريب  وتوفري 
إدارة  مجــاالت  يف  والتوعيــة 

النفايات وإعادة التدوير.
تبادل  عــى  الطرفان  وســيعمل 
وفقــاً  والبحــوث  الدراســات 

للسياسات املتبعة لدى كل جهة.
الظاهري  عــيل  املهندس  وقــال 

أبوظبي  لرشكة  التنفيذي  الرئيس 
»يعكس  )تدوير(:  النفايات  إلدارة 
التزام  التفاهــم  مذكــرة  توقيع 
»تدويــر« يف تعزيز رشاكاتها مع 
قطاع  يف  املعنية  األطــراف  كافة 
النفايات داخل وخارج دولة  إدارة 
اإلمارات حيــث نتطلع من خالل 
إىل الوصول إىل حلول  التعاون  هذا 
جهود  خاللها  من  نعزز  مشرتكة 
الطرفني  لــدى  القطاع  تطويــر 
مــع الرتكيز عى تبــادل املعارف 
والخــربات املبنية عى دراســات 

وبحوث .

»تدوير« توقع مذكرة تفاهم مع اأمانة 
عّمان الكبرى
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دبي-وام:

 دعت وزارة الصحة ووقاية املجتمع 
االستفادة من خدمتي  إىل  املتعاملني 
شخصية  أدوية  استرياد  إذن  إصدار 
يف  وذلك  إلكرتونياً  طبيــة  ومعدات 
إطار اسرتاتيجيتها الرامية إىل توفري 
أفضل الخدمات اإللكرتونية والذكية 

وتحقيق رضا وسعادة املتعاملني.
اســترياد  إذن  إصدار  خدمــة  وتعد 
وهي  اختيارية  شــخصية  أدويــة 
إىل  القادمني  للمســافرين  متاحــة 
الدولــة والراغبــني بالحصول عىل 
موافقات الكرتونية مسبقة ومتاحة 
عىل  للحصول  الدولــة  يف  للمقيمني 
الســترياد  إلكرتونيــة  موافقــات 
واصطحــاب األدويــة والوســائل 
الطبية املعدة لالستعمال الشخيص.

هذه  بني  االختيار  لألفــراد  ويمكن 
اإلفصاح  أو  اإللكرتونيــة  الخدمــة 
الطبية عند  عن األدوية والوســائل 
حيث  الدولة  منافــذ  إىل  الوصــول 
بالتنسيق  الجمركية  السلطات  تتوىل 
عىل  بناء  يلزم  ما  اتخاذ  الوزارة  مع 

املستندات املتوفرة لدى املسافر.
االســتفادة  للمتعاملني  يمكن  كما 
إىل  الدخول  خــالل  من  الخدمة  من 
املوقع اإللكرتوني أو التطبيق الذكي 
للــوزارة وتعبئة البيانــات وإرفاق 
الطلب  املطلوبــة وتقديم  الوثائــق 
اإلذن يف حال اســتيفاء  ليتم إصدار 

الرشوط الكرتونياً.
ووفقاً لرشوط الخدمة تتيح الوزارة 
بالحصول  الراغب  الدولة  إىل  للقادم 
اصطحاب  إلكرتونية  موافقــة  عىل 
األدوية والوســائل الطبية يف حدود 
كمية ال تتجاوز حاجة املريض خالل 
مدة وجوده يف الدولة عىل أال تتعدى 
أما بالنسبة لألدوية  6 أشــهر  املدة 
إدخالها  فيجوز  واملراقبــة  املخدرة 
املريض ملدة  بكميات تكفــي حاجة 
استيفاء  مع  أشــهر  ثالثة  أقصاها 

الوثائق الالزمة.
معدات  اســترياد  إذن  خدمة  وتتاح 
عىل  الحاصل  املحــي  للوكيل  طبية 
ترخيص مســتودع طبي صادر عن 
املجتمع  ووقايــة  الصحــة  وزارة 
ســاري املفعــول بعــد اســتيفاء 
املتطلبــات والــرشوط حيث يمكن 
أن تتضمن هــذه املعدات واألجهزة 
غيارها  وقطع  والجراحيــة  الطبية 
واملســتلزمات الطبيــة والجراحية 
الغيار  واملعــدات وقطــع  واملــواد 
والطب  األسنان  طب  يف  املستخدمة 
وصناعــة  الجراحــي  التجميــي 
التعويضيــة  واألجــزاء  األســنان 
املختربات  يف  املســتخدمة  واملعدات 
والكواشف  والتشــخيصية  الطبية 
التابعــة لها وكذلك املســتخدمة يف 
الصناعية  صناعة وتركيب األطراف 
أو األجهــزة الداعمة أو التعويضية 
العدسات  إىل  الهمم إضافة  ألصحاب 

الالصقة.
من  االســتفادة  للمتعاملني  ويمكن 
املوقع  إىل  الدخول  الخدمة من خالل 
التطبيق  أو  للــوزارة  اإللكرتونــي 
مبدئي  استرياد  طلب  لتقديم  الذكي 
قبــل بدء الشــحن من بلد املنشــأ 
ويف  الطلب  رســوم  دفع  ثــم  ومن 
حال اســتيفاء املتطلبات والرشوط 
املبدئي  الطلــب  عىل  املوافقة  تتــم 
بصالحية ستني يوماً يقوم املتعامل 
ثم  الشحن  إجراءات  برتتيب  خاللها 
يقــدم املتعامل طلــب إذن تخليص 
بوليصة  عىل  الحصول  عند  الشحنة 

الشحن ودفع الرسوم املستحقة.
املتطلبــات  اســتيفاء  حــال  ويف 
والرشوط يتم الحصول عىل املوافقة 
النظام  من  اإلذن  وطباعة  إلكرتونياً 
يوماً  ســتني  بصالحية  اإللكرتوني 
من تاريخ صدوره ويكون مرشوطاً 
للتخليص  الوزارة  مفتيش  بموافقة 

منافذ  إىل  الوصــول  عند  جمركيــاً 
الدولة وقبل تسويق الوسائل الطبية 

محلياً.
البستكي  رقية  الدكتورة  وأوضحت 
الــدواء يف قطاع  إدارة  مــديــــرة 
الصحة  بــوزارة  الصحي  التنظيــم 
ووقايــة املجتمــع أن خدمــة إذن 
ووسائل  شــخصية  أدوية  استرياد 
طبية يأتــي يف إطار حرص الوزارة 
الخدمات  االرتقــاء بجــودة  عــىل 
الصحية والقيــام بالدور التنظيمي 
الصحــي  القطــاع  يف  والرقابــي 
وســالمة  صحة  عىل  واملحافظــة 
تداول  منع  عن  فضالً  املجتمع  أفراد 
األدويــة املغشوشــة واملعدات غري 
املرخصــة لحماية املرىض وكل ذلك 
لتوفري  الوزارة  يصب ضمن ســعي 
أفضل الخدمات اإللكرتونية والذكية 
وفق  تجربتهم  وتحسني  للمتعاملني 

أفضل املمارسات العاملية.

اأبوظبي-وام:

أبوظبي  صنــدوق  نجح 
املركز  تحقيق  يف  للتقاعد 
مســتوى  عــىل  األول 
اتصال  مركــز  قنــوات 
كان  إذ  أبوظبي،  حكومة 
بني  وقبوالً  إنجازاً  األكثر 
مقارنة  املتعاملني،  فئات 
الحكوميــة  بالجهــات 
من  اإلمارة،  يف  األخــرى 
تتلقى  التي  الجهات  فئة 

أكثــر من 15 ألف حالة ومعاملة ســنوياً، عرب نظام إدارة 
املتعاملني الحكومي املشــرتك، وذلك حسب تقرير  عالقات 

.2022 هيئة أبوظبي الرقمية للعام 
وأثمــرت جهود الصندوق وســعّيه نحــو تقديم خدمات 
مميزة للمتعاملني، عن حصوله عىل مؤرشات أداء متقدمة، 
إذ حصل عىل نســبة %100 يف خمســة مــؤرشات، هي 
"مؤرشات القبول، مؤرش التصنيف، مؤرش االلتزام باإلطار 
الزمني إلغــالق الحاالت، مؤرش دقة اإلجابة، باإلضافة إىل 
مؤرش نســبة الحاالت العالقة"، فيما بلغت نســبة مؤرش 

.81% رضا املتعاملني عن الحاالت املغلقة 
للمتعاملني  خدماتــه  للتقاعد  أبوظبــي  صنــدوق  ويقدم 
بفئاتهــم املختلفة عرب عدة قنوات، أهمهــا، مركز اتصال 
املشــرتك،  الحكومي  العمل  لتعزيز جهود  أبوظبي  حكومة 
باإلضافة إىل خدماته الرقمية عرب منظومة خدمات أبوظبي 
املّوحدة "تم"، والتي يقدم الصندوق من خاللها  الحكومية 
خدماتــه للمتقاعدين املدنيني والعســكريني وكذلك املؤمن 
عليهم، فيما يقدم الصندوق خدمات جهات العمل والعاملني 
الرسمي للصندوق، كما يوّفر  املوقع  أنفسهم، عرب  لحساب 
عدة قنوات لإلجابة عىل استفسارات املتعاملني، منها خدمة 
الدردشــة اإللكرتونية عىل املوقع اإللكرتوني" اسأل راشد 
"، باإلضافة إىل حســابات الصندوق الرسمية عىل التواصل 

االجتماعي.
وأكد ســعادة خلف عبد الله رحمه الحمــادي، املدير العام 
املركز  الصندوق  تحقيق  أن  الصندوق،  يف  التقاعد  لشــؤون 
األول يف قنوات مركــز اتصال حكومة أبوظبي، يعد إنجازاً 
جديداً يضاف إىل سجل إنجازات الصندوق عىل مدار األعوام 
املاضية، مشدداً عىل أن هذا اإلنجاز جاء نتيجة لجهود فريق 
قائمة  وتصدر  املنافســة  عىل  وإرصارهم  الكبــرية،  العمل 

مقدمي الخدمات الحكومية يف أبوظبي.

»اأبوظبي الأول«
 تهدف الى تعزيز النتائج واالســتفادة 
المجزية  االســتثمارية  الفــرص  من 
يســهم  بما  المختلفة،  األســواق  في 
في تحقيــق نتائج قوية باإلضافة إلى 
أفضــل العائدات المســتدامة وطويلة 

األجل للمساهمين.
»أبوظبي  على سؤال حول خطط  ورداً 
خالل  وسندات  صكوك  إلصدار  األول« 
»نبحث  القروي:  قــال  الجاري،  العام 
ضمــن إطار عملنا اليومي عن ســبل 
في  التمويل  مصــادر  لتنويع  جديــدة 
البنك، ونستهدف سنوياً مصادر تمويل 

4 مليارات دوالر«. جديدة في حدود 
وأضاف: »إن اللجوء إلى أســواق رأس 
المــال العالميــة إلصــدار صكوك أو 
سندات خالل العام الحالي سيكون في 

حال االحتياج إلى ذلك«.
وتابــع القــروي: »سيســتمر تمويل 
قاعدة  تنــوع  على  مبنياً  المجموعــة 
مستثمرينا واختيار أسواق ذات كفاءة 
ســيما  ال  التكلفة  حيــث  من  عاليــة 
مفضل  خيار  يعد  األول  أبوظبــي  وان 

للمستثمرين العالميين«.
بداية  منــذ  األول«  »أبوظبي  وأطلــق 
العام الجاري اصدارين ألســواق رأس 
مع  الماضي،  يناير  شــهر  خالل  المال 
األمريكي  بالــدوالر  مقوم  إصدار  أول 
 »RegS« العام من فئة للصكوك لهذا 
500 مليون دوالر بأجل خمس  بقيمة 
ســنوات، تم تســعيرها بنجاح في 9 
»أبوظبي  نجــح  كما   .2023 ينايــر 
 600 بقيمة  سندات  إصدار  في  األول« 
بمعدل  سنة   5.25 بأجل  دوالر  مليون 
عائدات  نسبة  فوق  أساس  نقاط   105
وبعائد  األمريكيــة،  الخزينة  ســندات 
التسعير  وتم   ،4.514% يبلغ  إجمالي 

.2023 19 يناير  بنجاح في 

حكومة الإمارات تنظم
المســتقبل، وذلك   والرقمنة لتحديات 
بحضور نخبة من الوزراء والمسؤولين 
الحكومييــن وصنــاع القــرار ورواد 

القطاع الخاص.
العلماء وزير  وأكد معالي عمر سلطان 
واالقتصاد  االصطناعــي  للذكاء  دولة 
بعد،  عن  العمــل  وتطبيقات  الرقمــي 
أن منتــدى »عن بعد« يعكس توجهات 
دولة اإلمارات بقيادة صاحب الســمو 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ 
صاحب  ورؤى  اللــه«،  »حفظه  الدولة 
الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل 
مكتــوم نائــب رئيس الدولــة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«، 
بأهمية تســريع تبني التكنولوجيا في 
الحكومي،  العمــل  منظومة  تطويــر 
بما  الرقمية  التحتية  بالبنية  واالرتقاء 
يدعم جهود التحول الرقمي الشــامل، 
الحكومي  األداء  بمســتوى  واالرتقاء 

وصناعة مستقبل أفضل.
وقال عمر ســلطان العلماء إن تطوير 
المتقدمــة  التكنولوجيــة  الحلــول 
العمل  مجاالت  مختلف  في  وتوظيفها 
الحكومي يســهم في تسريع عمليات 
التطويــر وزيادة مســاهمة االقتصاد 
اإلجمالي  المحلي  الناتــج  في  الرقمي 
غير النفطي، ويعزز جهود اســتحداث 
بتنافســية  ترتقي  جديدة،  قطاعــات 
العالمية وتسهم  المؤشرات  الدولة في 

في تحقيق األهداف المستقبلية.
المنتــدى ممكنات العمل عن  ويناقش 
الجهات  مســتوى  على  وتحدياته  بعد 
الحكوميــة والخاصة وفرصه الواعدة 
الكفاءة  وتعزيــز  اإلنتاجيــة  لرفــع 
وتجارب  العمل،  اســتمرارية  وضمان 
جاهزية  تعزيــز  في  اإلمــارات  دولة 
البنية التحتية للعمل عن بعد، والحلول 

الرقميــة في تقديــم الخدمات، ودعم 
العمل  بيــن  التــوازن  تعزيز  جهــود 
والحيــاة والمرونة فــي تنفيذ المهام 

واختصار الوقت والجهد.

افتتاح معر�ض
والهيئــات الحكوميــة باإلضافــة إىل 
موردي املســاعدات اإلغاثية والهيئات 
بهدف  الخاص  القطاع  من  اإلنشــائية 
تلبيــة احتياجات املجتمعــات والدول 
والكوارث  األزمــات  مــن  املتــررة 
الطبيعيــة، تأكيــداً عىل ريــادة دولة 
اإلمــارات يف هــذا املجــال وســعيها 
تحفيز  يف  مؤثــر  بــدور  لالضطــالع 
الجهــود الدوليــة يف مجــال العمــل 

اإلنساني والتطوعي.
املعرض  أن يســتقطب  املتوقع  ومــن 
 8,200 أيام نحو  واملؤتمر خالل ثالثة 
مشــارك وزائر مــن 110 دول، بينما 
830 منّظمــة  يشــارك فيــه نحــو 
يف  عاملة  ومؤسســة  خريية  وجمعية 
 50 الشأن اإلنساني فيما يضم املؤتمر 
متحدثاً من نخبة املتخصصني يف مجال 
العالم.  مستوى  عىل  اإلنســاني  العمل 
مواضيع  املؤتمــر  برنامج  ويناقــش 
حيوية يف مجال الطاقة واملساعدات من 
خالل ســت جلسات رئيسية باإلضافة 
إىل 16 ورشــة عمــل مبتكــرة توفر 
التدريــب وتبحــث يف العديد من اآلراء 

والحلول املهمة.
واســتهل حفل االفتتــاح بكلمة ملعايل 
الشاميس،  الدكتورة ميثاء بنت ســالم 
بالجهود  نوهــت خاللها  دولة،  وزيرة 
واملبادرات الجليلة التي قدمتها ســمو 
رئيسة  مبارك،  بنت  فاطمة  الشــيخة 
االتحاد النســائي العام رئيسة املجلس 
الرئيســة  والطفولة  لألمومة  األعــىل 
األعىل ملؤسسة التنمية األرسية الرئيسة 

الفخرية للهــالل األحمر اإلماراتي« أم 
سموها  بإسهامات  مشيدة  اإلمارات«، 
يف  االنســاني  للعمل  كرائدة  الجليلــة، 
دولة االمــارات وخارجها، ومثّمنة ما 
قدمته سموها من املشاريع واملبادرات 
اإلنسانية انطالقاً من شخصية سموها 
كل  تحقيق  للخري وحرصها عىل  املحبة 

ما ينفع الناس يف كل مكان.

اأراَد تطلق 
التنفيذي  الرئيس  وقال أحمد الخشيبي 
للمجموعــة يف أراَد : لقــد أطلقنا هذه 
الفاخرة  القصور  من  الحرصية  الباقة 
نتيجة لتنامي الطلب عىل املنازل الراقية 
لطرح  نتطلّع  حيث  َمســار  مجتمع  يف 
الفخامة  فائقة  منازلنــا  باقة من  أول 
من  األفراد  رشيحة  تســتقطب  والتي 
اإلمارات  يف  املرتفعــة  الدخــول  ذوي 

وخارجها .
وأضاف لقــد ارتفع الطلب عىل املنازل 
عقب  ملحوظ  بشكل  َمسار  مجتمع  يف 
قــرار حكومة الشــارقة الــذي صدر 
مؤخراً بالســماح لجميع الجنســيات 
اإلمارة  يف  الحــّر  العقــاري  بالتملّــك 
املجتمــع األكثر  ويعــّد َمســار حالياً 
شــعبية ضمن جميع مشــاريع البيع 
دولة  أنحاء  مختلــف  يف  الخارطة  عىل 
 500 من  أكثــر  بعنا  اإلمــارات حيث 
العام  هذا  من  شهرين  أول  خالل  منزل 
بأكمله  املــرشوع  بيع  ونتوقع  فقــط 

خالل األشهر الستة القادمة.
يف  للمبيعات  اإلجمالية  القيمــة  وتبلغ 
َمســار 8 مليار درهم ويضم مخططه 
ســبعة  ضمن  منزل   3,000 الرئييس 
أحياء مســّورة ترتبط فيما بينها عرب 
عىل  يحتوي  أخــري  مركزي  محور 

50,000 شجرة. أكثر من 
ويجري العمل حالياً عىل تشييد املراحل 

الثالثة األوىل من املرشوع -  الســكنية 
املخطط  ومن  وروبينيا  وكايا  سنديان 
تسليم أول باقة من املنازل الحقاً خالل 
هــذا العام وقد تم بيــع جميع املنازل 
َمسار  من  األوىل  األربعة  املراحل  ضمن 
وبواقع أكثر من ثلثي وحدات املرشوع 

بأكمله.
وتتضمن املرحلة القادمة من اإلنجاز يف 
املحيطة  العازلة  املنطقة  تسليم  َمسار 
والتي  الخــارج  من  املــرشوع  بكامل 
تضــم اآلالف من األشــجار ويتخللها 
مضمــاران متواصالن للجري وركوب 
الدراجــات الهوائيــة وبطول 6.6 كم 

لكل منهما.
يشــار إىل أن مــرشوع َمســار فاز يف 
مخطط  »أفضل  بجائزة  املايض  نوفمرب 
توزيع  للعــام« خالل حفــل  رئيــيس 
األوســط  الرشق  يف  التصميم  جوائــز 
لعام 2022 حيث أشادت لجنة تحكيم 
واملستوحى  املبتكر  بتصميمه  الجوائز 
مــن الطبيعة والذي يشــجع املقيمني 
والزّوار عىل تبني أساليب حياة صحية 

ونشطة.

50 فائزاً بجائزة   

 المديــر التنفيــذي لقطاع الشــؤون 
العليا  اللجنــة  رئيس  نائب  الزراعيــة 
المنظمة للجائزة وسعادة راشد محمد 
بالرصاص المنصوري المدير التنفيذي 
من  وعدد  الحيوانيــة  الثــروة  لقطاع 

المسؤولين وممثلي وسائل اإلعالم.
وســيتم تكريم الفائزيــن الـ / 50 / 
بالجائزة خالل حفل يقام اليوم الثالثاء 
بمنطقة  زايــد  الشــيخ  مهرجان  في 
تكريم  تم  فيمــا  أبوظبي  فــي  الوثبة 
الفائزين بالمسابقات المصاحبة مساء 

االثنين في المهرجان أيضا.

الدكتورة مريم حارب  وقالت ســعادة 
منصور  الشيخ  »جائزة  إن  الســويدي 
 ،«  2023 الزراعــي  للتميز  زايــد  بن 
انطلقت بدعم ورعاية كريمة من سمو 
نائب  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ منصور 
رئيــس مجلس الــوزراء، وزير ديوان 
الرئاســة، رئيس مجلــس إدارة هيئة 
الغذائية،  والســالمة  للزراعة  أبوظبي 
على  ســموه  حرص  إطار  فــي  وذلك 
تشــجيع وتكريــم المزارعين ومربي 
والمزارع  المتميزين،  الحيوانية  الثروة 
الدولــة،  مســتوى  علــى  التجاريــة 
الزراعي  االبتكار  تحفيز  إلى  باإلضافة 
والتشجيع  والحيواني،  النباتي  بشقيه 
على تبني أفضل الممارسات الزراعية.

إلطالق  األول  اليوم  منذ  أنه  وأوضحت 
طلبات  من  المئــات  تدفقت  الجائــزة 
المشــاركة ، وبلغ إجمالي المشاركين 
فــي الجائزة ومســابقتها المصاحبة 
إمارات  مختلــف  من  مشــاركاً   832
الدولــة واألشــقاء فــي دول مجلس 
اللجنة  وتعرفــت  الخليجي،  التعــاون 
المنظمــة وفرق التقييــم على الكثير 
والمزارعين  المشــرفة  النمــاذج  من 
الذين  والمبدعين  المتميزين  والمربين 
سعوا جاهدين لتقديم أفضل ما لديهم، 
معربة عن تمنياتها أن تشــهد الجائزة 
اإلبداع  من  مزيدا  القادمة  دوراتها  في 
أصحاب  تشجيع  في  وتستمر  والتمّيز 
لتحقيق  المتميــزة ودعمها  المبادرات 
تطلعات قيادتنا الرشيدة نحو استدامة 
القطــاع الزراعــي وتحقيــق الريادة 

العالمية في األمن الغذائي.
وهنــأت ســعادتها جميــع الفائزين 
بالشــكر  األولــى متوجهة  بالــدورة 
العليا  اللجنة  أعضاء  إلى جميع  الجزيل 
الذين  التقييم  وفرق  للجائزة  المنظمة 
عملوا بجد واجتهــاد لتحديد الفائزين 

بكل حياد وشفافية.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة 
8متابعاتالثالثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ ــ العـدد ١٥٢٩٥

تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات... تتمات .. تتمات ... تتمات 

»اأبوظب��ي للتقاع��د« يح�ص��د المرك��ز الأول عل��ى 
م�صتوى قنوات مركز ات�صال حكومة اأبوظبي

وزارة ال�سح��ة تدعو المتعاملين لال�س��تفادة من خدمتي اإ�سدار 
اإذن ا�ستيراد اأدوية �سخ�سية ومعدات طبية

»حكماء الم�صلمين« يبحث مع القيادة الروحية 
لم�صلمي اأذربيجان تفعيَل جهود المجل�ض

باكو-وام:

بحث مجلس حكماء املسلمني 
للمسلمني  الروحية  والقيادة 
وعمــوم  أذربيجــان  يف 
الحوار  تعزيز  القوقازُســُبل 
جهود  وتفعيَل   ، اإلســالمي 
يف  املســلمني  حكماء  مجلس 

منطقة القوقاز.
األمني  لقاء  خــالل  ذلك  جاء 
العام ملجلس حكماء املسلمني، 
املستشــار محمد عبد السالم 
للمســلمني  الروحي  بالقائد 
القوقاز  وعموم  أذربيجان  يف 
زاده  باشا  شــكر  الله  الشيخ 
باكو  األذريــة  العاصمــة  ىف 
ُســُبل  الجانبان  ناقش  حيث 
 ، اإلســالمي  الحوار  تعزيــز 

وتفعيَل جهود مجلس حكماء 
املسلمني يف منطقة القوقاز.

ملجلس  العــام  األمني  ــد  وأكَّ
أهميــَة  املســلمني  حكمــاء 
يقوم  أن  يمكــن  الذي  الدور 
يف  األديان  وزعمــاء  قادة  به 
العاملية،  التحديــات  مواجهة 
ــلم  ويف مقدمتهــا تعزيز السِّ
وترســيخ التعايش بني أتباع 

األديان واملذاهب املختلفة.
من جانبه أعرب شــكر باشا 
زاده عــن تقديــر مســلمي 
لجهود  والقوقاز  أذربيجــان 
املســلمني  حكماء  مجلــس 
يف تعزيــز الســلم ونرش قيم 
والتعايش  والتسامح  الحوار 
تطلعه  معرًبا عن   ، املشــرتك 

لتعزيز التعاون مع املجلس.

أبوظبي-وام:

ممثلة  أبوظبي  مدينة  بلدية  نظمت   
بمركــز التواجد البلدي يف بني ياس 
فعالية “معــا نميش” بالتعاون مع 
املجلس  االســرتاتيجيني..  الرشكاء 
والطفولة، ومجلس  لألمومة  األعىل 
ومؤسســة  الريــايض،  أبوظبــي 
ومدينة  املدريس،  للتعليــم  اإلمارات 
ومايو  الطبية،  شــخبوط  الشــيخ 

كلينك.
الشيخ  الفعالية  يف  وشــارك  حر 
محمد بن نهيــان بن زايد آل نهيان 
االستشــاري  املجلس  وفــد  ضمن 
الطفل  يوم  مع  وبالتزامن  لألطفال 
اإلماراتي والذي يصادف 15 مارس 
يف  »الحق  عام تحت شــعار  كل  من 

بيئة مستدامة«.
الفعالية بممىش حوض  تم تنظيــم 
العــزة  ملدرســة  املجــاور   2/2
وبمشــاركة املدرسة، كما شارك يف 
لرشطة  املوسيقية  الفرقة  الفعالية 
أبوظبي ، ودورية السعادة لألطفال.

امللعب  يف  بالتجمــع  الربنامــج  بدأ 
الرياضية،  التمارين  وأداء  الخارجي 
أولياء  يرافقهم  الطــالب  توجه  ثم 
األمور وأعضاء املجلس االستشاري 

لألطفــال للميش يف أجــواء عائلية 
توجه  بعدهــا  مميــزة،  رياضيــة 
إىل  األمور  أوليــاء  بصحبة  الطالب 
الدكتور  قدم  حيث  املدرسة،  مرسح 

مجلس  مــن  عي  كامــل  أســامة 
عن  محــارضة  الريايض  أبوظبــي 
الرياضة وتأثريها عىل صحة  أهمية 

الدماغ.

بلدية اأبوظبي تنظم فعالية »معاً نم�سي«
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ا  

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

الثالثاء 14 مار�س  2023ـ  العـدد 15295 
12 متابعـــــــات

الذهب يرتفع مع تراجع الدوالر وت�ساعد 

المخاوف بعد اإغالق بنك �سيليكون فالي

الدوالر يتراجع مع التدخل لكبح تداعيات 

انهيار بنك �سيليكون فالي

االأ�سهم االأوروبية ت�سجل اأ�سواأ اأداء يومي 

خالل 2023

لندنـ  )وكاالت(

اأعلى  اإىل  االثنني  يوم  الذهب  اأ�سعار  ارتفعت   

م�ستوياتها يف اأكرث من خم�سة اأ�سابيع مع تراجع 

الدوالر يف حني دفعت خماوف اأثارها اأكرب انهيار 

 2008 عام  املالية  االأزمة  منذ  اأمريكي  لبنك 

امل�ستثمرين �سوب املعدن النفي�س الذي ميثل مالذا 

اآمنا.

وبحلول ال�ساعة 0051 بتوقيت جرينت�س، ارتفع 

اإىل  باملئة   0.5 الفورية  املعامالت  يف  الذهب 

1877.30 دوالر لالأوقية )االأون�سة( بعدما �سجل 

وقت  يف  �سباط  فرباير   3 منذ  م�ستوياته  اأعلى 

�سابق خالل اجلل�سة عند 1893.96. وزادت العقود 

االأمريكية االآجلة للذهب 0.8 باملئة اإىل 1882.10 

دوالر لالأوقية.

التداعيات  لكبح  االأمريكيون  امل�سوؤولون  وتدخل 

املالية الإفال�س بنك �سيليكون فايل قائلني اإن جميع 

ودائعهم  يف  الت�رصف  �سي�ستطيعون  املودعني 

اعتباراً من يوم االثنني.

وبالن�سبة للمعادن النفي�سة االأخرى ارتفعت الف�سة 

 20.63 اإىل  باملئة   0.6 الفورية  املعامالت  يف 

اإىل  باملئة   0.3 البالتني  وزاد  لالأوقية.  دوالر 

961.87 دوالر لالأوقية كما �سعد البالديوم 0.5 

باملئة اإىل 1385.56 دوالر لالأوقية.

�سنغافورة ـ  )وكاالت(:

ال�سلطات  االثنني مع تدخل  يوم  الدوالر  تراجع   

االأمريكية لكبح تداعيات االنهيار املفاجئ لبنك 

�سيليكون فايل )اإ�س.يف.بي( حيث ياأمل امل�ستثمرون 

)البنك  اأن يتبع جمل�س االحتياطي االحتادي  يف 

املركزي االأمريكي( م�سارا نقديا اأقل ت�سددا.

واأعلنت احلكومة االأمريكية عن عدد من االإجراءات 

�سيتاح  )اإ�س.يف.بي(  يف  املودعني  كل  اإن  وقالت 

لهم الو�سول اإىل ودائعهم اعتباراً من يوم االثنني. 

وقال م�سوؤولون اأي�سا اإنه �سيتم تعوي�س املودعني 

يف بنك �سيجنت�رص الذي اأغلقته اجلهات التنظيمية 

دافعي  واإن  االأحد  اأم�س  نيويورك  بوالية  املالية 

ال�رصائب لن يتحملوا اأي خ�سائر.

العملة  يقي�س  الذي  الدوالر،  موؤ�رص  وانخف�س 

اإىل  باملئة  عمالت، 0.153  �ستة  اأمام  االأمريكية 

104.080. وارتفع الني الياباين 0.34 باملئة اإىل 

134.52 اأمام الدوالر وهو اأعلى م�ستوى يف �سهر 

االآ�سيوية  العمالت  �سوب  امل�ستثمرين  مع حترك 

التي متثل مالذاً اآمنًا.

 لندنـ  )وام(:

 تكبدت موؤ�رصات االأ�سهم االأوروبية خ�سائر حادة 

اأداء  اأ�سواأ  لت�سجل  االثنني،  يوم  تعامالت  خالل 

يومي منذ بداية العام اجلاري ب�سبب املخاوف من 

تداعيات انهيار بنك »�سيليكون فايل« االأمريكي.

االإمارات،  بتوقيت  م�ساًء  ال�ساعة 05:15  وبحلول 

انخف�س موؤ�رص »�ستوك�س 600« االأوروبي بن�سبة 

2.52 يف املائة اأو ما يعادل 11.42 نقطة لي�سل 

عند م�ستوى 442.32 نقطة.

 2.99 بن�سبة  االأملاين  »داك�س«  موؤ�رص  وهبط 

يف املائة اأو ما يوازي 461.18 نقطة لي�سل اإىل 

14968.07 نقطة، فيما انخف�س موؤ�رص »فوت�سي 

ما  اأو  املائة  بن�سبة 2.37 يف  الربيطاين   »100

يوازي 186 ليبلغ م�ستوى 7562.38 نقطة.

دبيـ  )وام(:

للتجارة  املركزية  الوجهة  العاملي،  التجاري  اأعلن مركز دبي   

واالأعمال يف املنطقة، عن نتائجه ال�سنوية لعام 2022 والتي 

عك�ست اأداًء قويًا يف خمتلف اأعماله.

وا�ست�ساف املركز الذي يعد موطنًا ملجموعة كبرية من الفّعاليات 

التجارية البارزة، 1.98 مليون م�سارك وزائر، م�سجاًل منواً كبرياً 

يف اأعداد الزّوار بلغ 29%، وجاء هذا النمو مدفوعًا بالزخم يف 

عدد فّعاليات قطاع االجتماعات واحلوافز واملوؤمترات واملعار�س، 

 244 عددها  بلغ  والتي  واال�ستهالكية،  التجارية  والفّعاليات 

فّعالية، من بينها 97 معر�سًا وموؤمتراً ا�ستقطبت 1.18 مليون 

م�سارك منهم 38? من خارج الدولة، مما يعك�س املكانة البارزة 

الإمارة دبي كوجهة مف�سلة لالأعمال وال�سياحة.

وقال  هالل �سعيد املري، املدير العام ل�سلطة مركز دبي التجاري 

العاملي، اأن نتائج عام 2022 تعد �سهادة وا�سحة على جهود 

االإمارة لتعزيز االنتعا�س االقت�سادي يف مرحلة ما بعد اجلائحة، 

الفتًا اإىل اأن العام املا�سي كان حافاًل بالن�سبة لقطاع االجتماعات 

م�سبوق  غري  منواً  حقق  واملعار�س حيث  واملوؤمترات  واحلوافز 

و�سهد تعزيز اال�ستفادة من الفر�س، وتر�سيخ مكانة دبي كوجهة 

عاملية لقطاع االأعمال، ال�سيما مع انتعا�س قطاع الفّعاليات يف 

االإمارة.

وتعك�س العودة القوية لقطاع االجتماعات واحلوافز واملوؤمترات 

واملعار�س خالل عام 2022 تنّوع ومتانة حمفظة اأعمال مركز 

دبي التجاري العاملي، وقدرته على ا�ستقطاب اأكرث من 37 األف 

�رصكة عار�سة يف زيادة بلغت 50% مقارنة مع 2021(، كان %72 

منها �رصكات عاملية.

وا�ستقطبت املعار�س التابعة ملركز دبي التجاري العاملي، والتي 

ت�سمل فّعاليات بارزة مبا فيها »جيتك�س جلوبال« و«جلفود«، 

337 األف زائر وذلك يف زيادة �سنوية بلغت 20?، فيما ا�ستقطبت 

الفّعاليات التابعة للمركز جمتمعة 12 األف �رصكة عار�سة، بزيادة 

كبرية بلغت %35.

كما اأطلق مركز دبي التجاري العاملي �رصكة »كون العاملية«، 

منها  �سيكون  والتي  الدولية  الفّعاليات  بتنظيم  واملتخ�س�سة 

و«جيتك�س  فود«  »�سعودي  معر�س  من  االفتتاحية  الن�سخة 

اأفريقيا« يف عام 2023.

ووا�سل معر�س »جيتك�س جلوبال« و�سع دبي واالإمارات العربية 

املتحدة يف طليعة رواد التقنيات امل�ستقبلية، حيث حقق اأكرب 

 2022 عام  يف  قيا�سية  نتائج  العامل  يف  تكنولوجيا  معر�س 

متثلّت يف ا�ستقطاب اأكرث من 170 األف زائر، وحقق املعر�س ما 

قيمته 2.6 مليار درهم كناجت اقت�سادي اإجمايل، و�سّكلت القيمة 

االقت�سادية املحتجزة يف اقت�ساد دبي 57%، وفقًا لتقرير تقييم 

االأثر االقت�سادي ملعر�س جيتك�س جلوبال والذي �سدر يف دي�سمرب 

املا�سي.

فيما، �سهد قطاع جتارة االأغذية وامل�رصوبات، ويف طليعته معر�س 

»جلفود«، ا�ست�سافة ما جمموعه 8 فّعاليات وا�ستقطب 160 األف 

م�سارك، بزيادة قدرها 18? عن عام 2021، و�سهدت الن�سخة 27 

من »جلفود« زيادة بن�سبة 50% يف امل�ساركة، وعاد هذا املعر�س 

ليكون حلقة الو�سل بني منتجي االأغذية وامل�رصوبات وامل�سرتين 

من منطقة ال�رصق االأو�سط واأفريقيا، كما �سهد قيام العديد من الدول 

بتو�سيع اأجنحتها الوطنية، مبا يف ذلك تركيا واإيطاليا واإ�ستونيا.

وكانت قطاعات الرعاية ال�سحية والطب والعلوم القطاعات االأف�سل 

اأداًء العام املا�سي، حيث �سهدت تنظيم 17 فّعالية )مقارنًة بـ 12 

فّعالية يف عام 2021(، كما ا�ستقطبت 202 األف م�سارك، وكان 

النمو مدفوعًا بفّعاليتني من اأبرز فّعاليات الرعاية ال�سحية يف 

املنطقة، وهما معر�س وموؤمتر ال�سحة العربي، وموؤمتر االإمارات 

الدويل لطب االأ�سنان ومعر�س طب االأ�سنان العربي– اإيدك .

و�سهد قطاع تكنولوجيا املعلومات، ارتفاع عدد فّعالياته من 6 

يف عام 2021 اإىل 10 يف عام 2022، م�ستقطبًا 184 األف م�سارك، 

وم�سجاًل منواً بن�سبة 22% يف عدد امل�ساركني على اأ�سا�س �سنوي. 

وفعالياته  جلوبال«  »جيتك�س  معر�س  القطاع  هذا  وت�سدّر 

امل�ساحبة.

وا�ست�ساف قطاع ال�سيارات والنقل 69 األف م�سارك، مدفوعًا بنجاح 

»اأوتوميكانيكا«، يف حني كان معر�س اخلم�سة الكبار هو املعر�س 

االأف�سل اأداًء يف قطاع البناء والت�سييد واإدارة املرافق، حيث ا�ستقبل 

اأكرث من 66 األف زائر.

ومن بني املعار�س االأخرى التي �سجلت ح�سوراً قويًا يف عام 

2022، معر�س وموؤمتر »ميدالب ال�رصق االأو�سط«، وموؤمتر ومعر�س 

دبي الدويل لل�سيدلة والتكنولوجيا “دوفات”، وموؤمتر ومعر�س 

دبي العاملي الأمرا�س اجللد والليزر )دبي ديرما(، ومعر�س ال�رصق 

االأو�سط للطاقة، ومعر�س �سوق ال�سفر العربي، ومعر�س »اإندك�س«، 

ومعر�س تكنولوجيا املياه والطاقة والبيئة “ويتك�س”، ومعر�س 

ومعر�س  الن�سطة،  للحياة  دبي  ومعر�س  االأج�سام  لكمال  دبي 

»بيوتي وورلد ميدل اإي�ست«، ومعر�س جلفود للت�سنيع.

وا�ست�ساف مركز دبي التجاري العاملي 47 فّعالية من الفّعاليات 

الريا�سية والرتفيهية ، وا�ستقطبت هذه الفّعاليات اأكرث من 790 

األف زائر، مدفوعًة بـ »عامل دبي للريا�سة«، والذي ا�ستقطب 308 

األف زائر، بزيادة بلغت 53? مقارنة بالعام 2021، فيما ا�ستقطب 

حتدي دبي للجري 193 األف م�سارك يف 2022.

وحققت �رصكة دي اك�س بي اليف “DXB Live” ذراع تقدمي 

التجاري  دبي  ملركز  التابعة  الفعاليات  واإدارة  تنظيم  خدمات 

العاملي، منواً كبرياً يف حجم اأعمالها، وذلك بالتزامن مع تو�ّسعها 

يف اأ�سواق اإقليمية ودولية جديدة. مبا يف ذلك اململكة العربية 

الأكرث  خدماتها  ال�رصكة  وقدّمت  واأملانيا.  والبحرين  ال�سعودية 

من 400 فّعالية وكانت املقاول الرئي�سي الأكرث من 50 معر�سًا، 

مبا فيها عدد من املعار�س ال�سخمة مثل »جيتك�س جلوبال«، 

االأو�سط لالإ�ساءة«، ومعر�س »بيوتي وورلد  ال�رصق  و«معر�س 

ميدل اي�ست«، و«جلفود«.

وباالإ�سافة اإىل ذلك، قامت »دي اك�س بي اليف« بال�رصاكة مع 

جمعية القهوة املخت�سة بتنظيم الن�سخة الثانية من معر�س عامل 

القهوة، والذي �سهد م�ساركة األف �رصكة عار�سة من 44 دولة حول 

العامل.

فيما متّكنت املنطقة احلرة التابعة ل�سلطة مركز دبي التجاري 

رخ�سة  اإ�سدار 926  عرب  اأعمالها،  حجم  م�ساعفة  من  العاملي 

 - One Central - »جديدة، بينما �سّجل »ون �سنرتال

اأعلى  وهو  بلغت %75،  اإ�سغال  ن�سبة  الرائد  التجاري  امل�رصوع 

معدل منذ افتتاحه. كما �سهد »ون �سنرتال« اأي�سًا االفتتاح الناجح 

مع  اخلم�س جنوم،  فئة  من   ”Hours  25“ اأورز   25 لفندق 

مطاعم جديدة ذات مفاهيم فريدة من نوعها تتكامل مع املزيج 

احليوي من املاأكوالت وامل�رصوبات يف ون �سنرتال.

مركز دبي التجاري العالمي يحقق نتائج �سنوية واعدة وي�ستقبل 1.98 مليون زائر في 2022

موؤ�سر بور�سة م�سقط يك�سب 31.7 نقطة مدعوماً بارتفاع القطاع الماليالمخاوف تعم البور�سات مجدداً بعد اإفال�س ثالثة بنوك اأميركية

�سعر نفط ُعمان يرتفع دوالرين اأمريكيين و17 �سنًتا

النفط يهبط 4 دوالرات »كيو القاب�سة« تمنح »NPC« عقداً بقيمة 470 مليون درهم

لندنـ  )وكاالت(:

 تراجعت اأ�سعار النفط يوم االثنني اأربعة دوالرات 

وكذلك االأ�سهم، ب�سبب انهيار بنك �سيليكون فايل، 

لكن انتعا�س الطلب ال�سيني قدم بع�س الدعم.

غرينت�س،  بتوقيت   1220 ال�ساعة  وبحلول 

 3.96 برنت  خلام  االآجلة  العقود  انخف�ست 

دوالر   78.82 اإىل  باملئة،   4.8 اأو  دوالرات، 

االآجلة خلام غرب  العقود  للربميل. كما هبطت 

تك�سا�س الو�سيط االأمريكي 3.86 دوالر اأو خم�سة 

باملئة اإىل 72.82 دوالرا للربميل.

و�سجل خام برنت اأدنى م�ستوياته منذ اأوائل يناير  

بينما الم�س خام غرب تك�سا�س الو�سيط اأ�سعارا مل 

ي�سهدها منذ اأوائل دي�سمرب.

واأدت املخاوف من توايل االأزمات يف اأعقاب انهيار 

بنك �سيليكون فايل اإىل عمليات بيع يف االأ�سول 

االأمريكية بداية االأ�سبوع، يف الوقت الذي اأغلقت 

فيه اجلهات التنظيمية احلكومية بنك �سيجنت�رص 

ومقره نيويورك اأم�س االأحد. وتراجع قطاع البنوك 

على املوؤ�رص �ستوك�س 600 االأوروبي 5.7 باملئة 

وبداأت  يوم اجلمعة.  باملئة  اأن خ�رص 3.8  بعد 

االأحد  اأم�س  اإجراءات طارئة  االأمريكية  ال�سلطات 

لتعزيز الثقة يف النظام امل�رصيف.

زادت  اإذ  فعال  ه�سة  ال�سوق  معنويات  وكانت 

املخاوف من توجه جمل�س االحتياطي االحتادي 

)البنك املركزي االأمريكي( اإىل مزيد من الت�سديد 

النقدي بفعل ارتفاع خمزونات النفط اخلام يف 

الواليات املتحدة، ح�سبما قال حمللون يف )اإيه.

اإن.زد بنك( يف مذكرة �سباح يوم االثنني.

القليلة املا�سية مما  االأيام  الدوالر يف  وتراجع 

العمالت  بالن�سبة حلملة  اأرخ�س  النفط  يجعل 

االأخرى مما يدعم اأ�سعار اخلام.

 اأبوظبيـ  )وام(:

 وقعت جمموعة كيو القاب�سة عقداً مع �رصكة 

بقيمة   NPC والتعمري  للم�ساريع  الوطنية 

470 مليون درهم لتنفيذ اأعمال البنية التحتية 

والطرق املتعلقة باملرحلة االأوىل من م�رصوع 

رمي هلز يف جزيرة الرمي.

و�ستتوىل �رصكة الوطنية للم�ساريع والتعمري 

واملاء،  الطاقة،  �سبكات  اأعمال  تنفيذ   NPC
والغاز،  واالت�ساالت،  ال�سحي،  وال�رصف 

ال�رصورية ملثل هذا امل�رصوع ال�سكني، باالإ�سافة 

اإىل اأعمال �سبكة الطرق الداخلية، وت�سكيل اجلزر، 

والقناة املائية، وفق اأرقى امل�ستويات العاملية.

وقال بني هود�سون، الرئي�س التنفيذي ل�رصكة 

كيو للعقارات » يعد هذا امل�رصوع جزءاً حيويًا 

االقت�سادي  بالتطوير  التزامنا  من  ومركزيًا 

الإمارة اأبوظبي، متمثالُ يف بناء م�ساريع فريدة، 

باأن  ثقة  على  ونحن  وم�ستدامة،.  ومتميزة، 

والتعمري  للم�ساريع  الوطنية  �رصكة  خربات 

NPC �سُتمّكننا من اإن�ساء بنيٍة حتتيٍة وطرٍق 
باأعلى معايري اجلودة ملجمع رمي هلز«.

ُيذكر اأن املراحل الثالث املكتملة من م�رصوع 

رمي هلز قد �سهدت اإمتام بيع وحداتها ال�سكنية 

خالل زمن قيا�سي، مما يوؤكد النجاح امل�ستمر 

للم�رصوع. من جانبه قال حلمي ناجي، املدير 

والتعمري  للم�ساريع  الوطنية  ل�رصكة  العام 

ونوؤكد  العقد  بهذا  بفوزنا  فخورونا   «  NPC
التزامنا باإجناز اأعمال البنية التحتية والطرق 

املتعلقة باملرحلة االأوىل من م�رصوع رمي هلز 

باأعلى م�ستويات اجلودة و�سمن االإطار الزمني 

املتفق عليه. واإننا نتطلع للعمل عن كثب مع 

كيو القاب�سة ».

باري�سـ  )اأ ف ب( :

تراجعها  االأوروبية  البور�سات  وا�سلت   

ال�سنة  اأ�سواأ جل�سة يف  االثنني م�سجلة 

عدوى  انت�سار  من  املخاوف  وقع  على 

القطاع  اإىل  اأمريكية  بنوك  ثالثة  اإفال�س 

امل�رصيف االأوروبي.

وبداأت املداوالت يف البور�سات االأوروبية 

ب�سورة �سبه م�ستقرة بعد اإعالن تدابري 

ا�ستثنائية يف االأ�سواق االأمريكية لكنها 

قرابة  الرتاجع  وبلغ  ذلك  بعد  هبطت 

باري�س  2،33% يف  غ  ت   9،50 ال�ساعة 

خ�رصت  بعدما  فرانكفورت  يف  و%2،41 

اأكرث من 3%، و2،01% يف لندن، و%4،18 

يف ميالنو.

يف اآ�سيا، تراجعت بور�سة طوكيو %1،11 

وهونغ   %1،20 ارتفعت  �سنغهاي  لكن 

كونغ %1،95.

“�سوان  �رصكة  من  ميلكا  ليونيل  وقال 

“لقد  بر�س  فران�س  لوكالة  كابيتل” 

ن�سينا مدى اعتماد النظام امل�رصيف على 

الثقة”.

يبدو اأن الثقة مهتزّة يف البنوك االإقليمية 

يف  اإفال�س  حاالت  ثالث  بعد  االأمريكية 

االأيام االأخرية لبنك �سيليكون فايل وبنك 

�سيغنات�رص وبنك �سليفرغايت.

وتابع اخلبري قائال “تبدو البنوك الكربى 

فقط ماأمونة”.

من  العديد  االأمريكية  ال�سلطات  اتخذت 

االإجراءات خالل نهاية االأ�سبوع ملحاولة 

امل�رصيف  النظام  يف  الثقة  ا�ستعادة 

ال�سحب  عمليات  وجتنب  االأمريكي 

من  تزيد  قد  التي  للودائع  ال�سخمة 

اإ�سعاف هذه املوؤ�س�سات.

من بني االإجراءات التي مت االإعالن عنها 

االأحد �سمان ال�سلطات خ�سو�سا �سحب 

فايل  �سيليكون  بنك  من  الودائع  جميع 

املفل�س.

االأمريكي  الفدرايل  كما وافق االحتياطي 

على اإقرا�س االأموال الالزمة لبنوك اأخرى 

قد حتتاجها لتلبية طلبات ال�سحب من 

عمالئها.

جي”  “اآي  من�سة  يف  املحلل  يو�سح 

األك�سندر باراديز “اإنها لي�ست خطة اإنقاذ 

فدرالية لكنها توفر �سمانات” من اأجل 

“العثور على م�سرتين ب�رصعة”.
يف  “مرحلة توتر”  باراديز وجود  واأكد 

االأ�سواق واإن كان الو�سع يف راأيه بعيدا 

عما ح�سل عام 2007.

– جل�سة �سلبية اأخرى للم�سارف –
كما كان احلال اجلمعة، وا�سلت امل�سارف 

�سيما  وال  االإثنني  تراجعها  االأوروبية 

من  متانة  اأقل  تعترب  التي  امل�سارف 

�سوي�س  كريدي  م�رصف  فخ�رص  غريها، 

9،90% م�سجال اأدنى م�ستوياته التاريخية 

فيما خ�رص كومرت�سبنك 12% وبي اإن بي 

باريبا 5،29% و�سو�سييتي جرنال %5.

اأما بنك ات�س اإ�س بي �سي الذي تراجعت 

اأ�سهمه بن�سية 3،58%، فقد اأعلن �سباح 

االثنني عن �رصاء الفرع الربيطاين لبنك 

ا�سرتليني  جنيه  مقابل  فايل  �سيليكون 

واحد، ما ي�سمح للزبائن “بالو�سول اإىل 

ب�سكل  امل�رصفية  وخدماتهم  ودائعهم 

طبيعي”.

– هل يغري االحتياطي الفدرايل �سيا�سته 
النقدية؟ –

هذه االأزمة يف القطاع امل�رصيف “تغري 

االحتياطي  توقعات  ب�ساأن  املعطيات 

الفدرايل”، كما يوؤكد اإيبيك اأوزكارد�سكايا 

من بنك �سوي�سكوت.

اأ�سعار  يف  احلادة  االرتفاعات  �ساهمت 

لكبح  املا�سي  العام  خالل  الفائدة 

وتباطوؤ  البنوك  اإ�سعاف  يف  الت�سخم 

الن�ساط االقت�سادي.

م�سوؤويل  االأخرية  االأحداث  تقنع  قد 

بابطاء  االأمريكي  الفدرايل  االحتياطي 

االإيقاع يف اجتماعهم القادم يف 22-21 

اآذار/مار�س. 

بعدما كانت غالبية امل�ستثمرين ترتقب 

الفائدة  اأ�سعار  يف  احلاد  الرفع  توا�سل 

الرئي�سية مبقدار 0،5 نقطة مئوية، يبدو 

االآن اأن هذا اخليار �سار م�ستبعدا.

لل�سندات  الفائدة  اأ�سعار  انخف�ست 

وبلغت  االثنني.  ال�سوق  يف  ال�سيادية 

ن�سبة الفائدة على القر�س االأمريكي ملدة 

10 �سنوات 3،50% مقابل 3،70% اجلمعة 

عند االإغالق، بينما بلغت فائدة ال�سندات 

اال�ستحقاق  تاريخ  نف�س  يف  االأملانية 

االإغالق  عند   %2،50 مقابل   %2،21

اجلمعة. وتراجع الدوالر مقابل العمالت 

االأخرى: ارتفع اليورو 0،27% اإىل 1،0672 

دوالر واجلنيه 0،45% اإىل 1،2085 دوالر 

حواىل ال�ساعة 09،45 بتوقيت غرينت�س.

وانتع�ست عملة بيتكوين بن�سبة %2،43 

اإىل  اأدى  ما  للوحدة،  دوالر  اإىل 22،010 

اأعقبت  التي  اخل�سائر  من  الكثري  حمو 

االإعالن عن �سعوبات بنك �سيليكون فايل.

– بداية قوية الأدنوك –
اأدنوك  االإماراتية  الغاز  �رصكة  �سهم  قفز 

للغاز بن�سبة 25% خالل التداوالت االأوىل 

ومكنتها  اأبوظبي.  يف  العام  لالكتتاب 

العملية من جمع اأكرث من 2،3 مليار يورو 

مقابل 5% فقط من راأ�سمالها. باالإ�سافة 

اإىل ذلك، اأعلنت �رصكة النفط ال�سعودية 

عن  االأحد   )%0،46  +( اأرامكو  العمالقة 

حتقيق اأرباح قيا�سية عام 2022 بلغت 

161،1 مليار دوالر، وذلك بف�سل ارتفاع 

اأ�سعار اخلام. يف االأثناء، تراجعت اأ�سعار 

برنت 81،24  برميل  �سعر  ليبلغ  النفط 

دوالًرا )-%1،99( .

م�سقطـ  )الوحدة(:

رقم  اإداريًا  قراراً  م�سقط  بور�سة  اأ�سدرت 

)2023/36( بنقل اإدراج اأ�سهم �رصكة اأبراج 

خلدمات الطاقة حيث ن�ست املادة االأوىل 

بنقل اإدراج اأ�سهم ال�رصكة من ال�سوق الثالثة 

اإىل �سوق الطرح العام )�سوق موؤقت( وتكون 

الثالثاء  يوم  من  اعتباراً  للتداول  قابلة 

ويكون ال�سهم معومًا يف تاريخ اإدراجه.

اإدراج  بنقل  الثانية  املادة  ن�ست  فيما 

اأ�سهم ال�رصكة من �سوق الطرح العام )�سوق 

موؤقت( اإىل ال�سوق املوازية براأ�سمال قدره 

اإىل  مق�سم  ريال  مليون   77.020.000

من  اعتبارا  �سهم  مليون   770.200.000

يوم االأربعاء من ال�سهر اجلاري و�سيخ�سع 

املعمول  ال�سعري  التذبذب  ال�سهم حلدود 

بها )%10(.

وارتفع موؤ�رص بور�سة م�سقط خالل اجلل�سة 

مدعومًا بارتفاع القطاع املايل اإذ اكت�سب 

31.7 نقطة، وا�ستقر عند 4894.01 نقطة، 

كما ارتفعت قيمة التداوالت وبلغت 4.541 

وارتفعت   ،%8.5 مرتفعة  ريال   مليون 

القيمة ال�سوقية 0.095% وبلغت ما يقارب 

23.99 مليار ريال.

املايل  القطاع  موؤ�رص  �سعد  وقطاعيا 

0.94%، يف حني تراجعت بقية القطاعات 

اإذ انخف�س موؤ�رص القطاع ال�سناعي %0.87، 

والقطاع ال�رصعي 0.23%، وقطاع اخلدمات 

.%0.04

وجرى خالل اجلل�سة تداول 46 ورقة مالية، 

�سعدت منها 16 ورقة مالية، وتراجعت 16 

ورقة مالية، فيما حافظت 14 ورقة مالية 

على م�ستوياتها ال�سابقة.

وا�ستحوذت �سل الُعمانية للت�سويق على 

قيم التداول خالل اجلل�سة 20.01% اأي ما 

يعادل 908.595 األف ريال عماين، تالها 

بنك م�سقط 17.4% اأي ما يعادل 791 األف 

ريال عماين، والعمانية لالت�ساالت 14.5 

اأي ما يعادل 660.9 األف ريال .

و�سجلت اخلليج الدولية للكيماويات اأعلى 

ن�سبة ارتفاع بني ال�رصكات املتداولة خالل 

 84 عند  �سهمها  واأغلق  اجلل�سة %9.09، 

بي�سة، تالها بنك اأت�س اأ�س بي �سي ُعمان 

بي�سة،   165 عند  �سهمها  واأغلق   %5.7

واأغلق   %3.7 الفطر  الإنتاج  واخلليجية 

�سهمها عند 250 بي�سة.

واجته املواطنون العمانيون للبيع، وبلغت 

ريال  مليون   4.261 مبيعاتهم  قيمة 

عماين، مقابل 2.961 مليون ريال عماين 

مل�سرتياتهم، فيما اجته امل�ستثمرون غري 

العمانيني لل�رصاء، وبلغت قيمة م�سرتياتهم 

مقابل 279  عماين،  ريال  مليون   1.580

األف ريال ملبيعاتهم.

وكانت املطاحن العمانية اأبرز اخلا�رصين 

بلغت  انخفا�س  بن�سبة  اجلل�سة  خالل 

9.9% واأغلق �سهمها عند 580 بي�سة، تلتها 

ظفار لتوليد الكهرباء 7.9% واأغلق �سهمها 

عند 58 بي�سة، وظفار لالأغذية واال�ستثمار 

7.1% واأغلق �سهمها عند 65 بي�سة.

م�سقطـ  )الوحدة(:

 بلغ �سعر نفط ُعمان الر�سمي يوم االثنني 

ت�سليم �سهر مايو املقبل 82 دوالًرا اأمريكيًّا 

و46 �سنًتا. و�سهد �سعر نفط ُعمان  االثنني 

ارتفاًعا بلغ دوالرين اأمريكيني و17 �سنًتا 

مقارنًة ب�سعر يوم اجلمعة املا�سي البالغ 

80 دوالًرا اأمريكيًّا و29 �سنًتا. جتدر االإ�سارة 

اإىل اأن املعدل ال�سهري ل�سعر النفط اخلام 

الُعماين ت�سليم �سهر مار�س اجلاري بلغ 80 

دوالًرا اأمريكًيّا و92 �سنًتا للربميل، مرتفًعا 

3 دوالرات اأمريكية و49 �سنًتا مقارنًة ب�سعر 

ت�سليم �سهر فرباير املا�سي.



الظفرة-وام:

 يقدم ال�شوق ال�شعبي يف مهرجان الظفرة 

لزائريه  ع�رشة،  الرابعة  بدورته  البحري 

جتربة فريدة تاأخذهم يف رحلة تراثية على 

وذلك  الظفرة،  منطقة  يف  املغرية  �شاحل 

من خالل 50 حماًل وركنًا وجناحًا متنوعًا 

والعديد من الفعاليات وامل�شابقات الثقافية 

والرتاثية.

ويعر�ض 23 حماًل لالأ�رش املنتجة، م�شغوالت 

تراثية واأعمال يدوية تربز املوروث الرتاثي 

ال�شعبي، وي�شهم املهرجان وموقعه املميز 

يف الرتويج لهذه املنتجات، اإذ مت ت�شميم 

حمالت واأركان ال�شوق ال�شعبي على �شكل 

بيوت العري�ض امل�شنوعة من �شعف النخيل، 

وامل�شتوحاة من بيئة املناطق ال�شاحلية 

االإماراتية.

ويروي ال�شوق ال�شعبي عرب حمطاته املميزة 

حكايات من ترث االآباء واالأجداد، اإذ تعر�ض 

املك�شات جانب من حياة الرب وداخلها جتد 

�شناعة القهوة والكرك على النار اإىل جانب 

ويجتمع  املتعددة،  االإماراتية  املاأكوالت 

الزوار اإىل جانب البحارة يف بيت النوخذة، 

الر�شم  اأن�شطة قرية الطفل وور�ض  وجتذب 

امل�رشح  يتابع  واجلميع  وذويهم،  االأطفال 

الفائزين  وتتويج  وعرو�شه  وم�شابقاته 

بامل�شابقات.

الرتاث  وركن  الرتاثية،  احلرف  ركن  اأما 

حكايات،  فرتوي  الطبخ،  وور�ض  البحري، 

�شورة  الزائر  ياأخذ  الت�شوير  ور�شة  وعرب 

تراثية يحملها معه كتذكار من املهرجان، 

وامل�شابقات  الفعاليات  عدد  جانب  اإىل 

الثقافية والرتاثية التي يحت�شنها املهرجان 

اإطار جاذب ملختلف الفئات العمرية،  يف 

مبا يعزز قيمة املوروث املحلي.

التفاعل  على  امل�شاركة  اجلهات  وحتر�ض 

مع اجلمهور من خالل العديد من الفعاليات 

واملليئة  لهم،  تقدمها  التي  املميزة 

بالعادات والتقاليد االإماراتية ويف مقدمتها 

اإىل  بالزوار،  والرتحيب  ال�شيافة  كرم 

جانب تعريف اجلمهور بخدماتها وكيفية 

اال�شتفادة منها.

ويعترب ركن مقطورات التخييم »الكرفانات« 

حمطة جاذبة للعائالت الراغبة بالتخييم 

على و�شط االأجواء اخلالبة ل�شاحل املغرية 

املطل على اخلليج العربي، ويف ذات الوقت 

اال�شتمتاع باملهرجان ومتابعة فعالياته 

الرتاثية واحلديثة املتنوعة.

ال�شارقة-وام:

يف  خورفكان«  »�شرية  جزيرة  �شهدت   

ال�شارقة منعطفا تاريخيًا بعد اأن اعتمدها 

موؤخراً �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان 

بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�ض االأعلى 

حاكم ال�شارقة حممية اأثرية يف خطوة تدل 

على مكانة اجلزيرة يف املنطقة منذ القدم 

وتزيد من قيمتها التاريخية واالأثرية.

وا�شتناداً للم�شوحات االأولية لهيئة ال�شارقة 

لالآثار يف اجلزيرة كاملة ودرا�شة ملتقياتها 

يف  الب�رشي  اال�شتيطان  تركز  فقد  االأثرية 

منها  الغربية  اجلهة  طول  على  اجلزيرة 

وهي اجلهة املطلة على مدينة خورفكان 

على  الفخاريات  تنت�رش  حيث  التاريخية 

امتداد  مع  كبري  ب�شكل  امل�شاحة  هذه 

ال�شاحل من ال�شمال اإىل اجلنوب باالإ�شافة 

اإىل وجود مبان �شكنية وم�شاطب زراعية 

ومدافن اإ�شافة اإىل منطقة مراقبة يف اأعلى 

اجلبل ومبنى مهم مربع ال�شكل يطل على 

ال�شاحل مبا�رشة ذي عتبات حجرية تتجه 

نحو البحر وبالقرب من �شفح اجلبل توجد 

من�شاآت اأخرى ذات اأ�شكال خمتلفة ميكن اأن 

واإىل جانب  كمخازن  ا�شتخدمت  قد  تكون 

التي مت  االأ�شداف  ال�شاحل ميكن م�شاهدة 

جمعها وا�شتعمالها كطعام ب�شكل كبري.

اال�شتيطان  فرتة  االآثار«  »هيئة  وق�شمت 

تعود  اأ�شا�شيتني  مرحلتني  اإىل  الرئي�شية 

ع�رش  الثالث  القرن  بني  ما  اإىل  االأوىل 

ع�رش  ال�شاد�ض  القرن  حتى  امليالدي 

ما بني  الثانية جاءت  امليالدي يف حني 

القرن الثامن ع�رش امليالدي والتا�شع ع�رش 

امليالدي كما خلت اجلزيرة من فخاريات 

اأو مواد مثل خزف ال�شيالدون والبور�شلني 

العائد اإىل القرن ال�شابع ع�رش امليالدي. ومن 

اأبرز اللقى االأثرية يف اجلزيرة الدالة على 

الفرتات التاريخية هو فخار يعود اإىل القرن 

ينتمي  و�شيالدون  امليالدي  ع�رش  الثالث 

اإىل القرن الرابع ع�رش حتى القرن ال�شاد�ض 

ع�رش امليالدي كما مت العثور على فخاريات 

تعود اإىل القرن ال�شاد�ض ع�رش م�شتوردة من 

جنوب ال�شني واأخرى متنوعة.

»�سيرة خورفكان« محمية اأثرية �ساهدة على تاريخ المكانمهرجان الظفرة البحري .. رحلة تراثية على �ساحل المغيرة

لإعالناتكم 
بالوحدة:
 هاتف: 

 024488400
فاك�س 

024488201

�أخبار و�إعـالنات
يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
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 اإلغاء اعالن �سابق
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اإعالن ت�سفية �سركة
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اإعالن

اإعالن ت�سفية �سركة

اإعالن ت�سفية �سركة

 - املقاوالت   1053158  : السادة  بأن/  اإلقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 4763964 قد تقدموا إلينا بطلب : 

CONTRACTING - SOLE 1053158 /تعديل االسم التجاري من 

 PROPRIETORSHIP L.L.C. - 1053158 املقاوالت - رشكة الشخص 

 W FIVE S ALL KIND BUILDING - إلـــى  ذ.م.م  الواحد 

 PROJECTS CONTRACTING -.SOLE PROPRIETORSHIP

L.L.C دبليو فايف اس مقاوالت مشاريع املباين بانواعها - رشكة الشخص 

الواحد ذ.م.م 

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

االقتصادية خالل يوم واحد من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة: يك ام ايه لتجارة السيارة واالسترياد 

رخصة رقم : CN- 4752014 قد تقدموا إلينا بطلب : 

 تعديل رأس املال إىل/ 100000 

تعديل الشكل القانوين من/ مؤسسة فردية إلـــى رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف مروه ظافر عطا خليفة 

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف مروه ظافر عطا خليفة 

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة عالء رمضان عبدالواحد اسامعيل )100%( 

 -  KMA FOR CAR TRADING AND IMPORT /التجاري من االسم  تعديل   

 KMA PASSENGERS USED CARS إلـــى  واالسترياد  السيارة  لتجارة  ايه  ام  يك 

سيارات  تجارة  ايه  ام  يك   -  TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

الركاب املستعملة - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

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

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

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة حديد االمارات للنقليات العامة 

رخصة رقم : CN- 1938364 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل رأس املال إىل/ 50000 

تعديل الشكل القانوين من/ مؤسسة فردية إلـــى رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد صالح جعبل محمد العوذيل 

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة حمزه جامل جميل الدباس )100%( 

 HADEED EMIRATES GENERAL /تعديل االسم التجاري من 

TRANSPORTING - حديد االمارات للنقليات العامة TRANSPORTING إلـــى 

 - HADEED EMIRATES GENERAL - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

حديد االمارات للنقليات العامة - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م

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

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

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة: الكلمة للمحاسبة - رشكة 

الشخص الواحد ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 4628833 قد تقدموا إلينا بطلب : 

 AL KALEMA ACCOUNTIN - SOLE /تعديل االسم التجاري من

الشخص  -رشكة  للمحاسبة  الكلمة   PROPRIETORSHIP L.L.C

 AL KALEMA ACCOUNTING - SOLE إلـــى  ذ.م.م  الواحد 

الشخص  - رشكة  للمحاسبة  الكلمة   -  .PROPRIETORSHIP L.L.C

الواحد ذ.م.م 

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

االقتصادية خالل يوم واحد من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة: بلو ايجل كواليفيد لتجارة لوازم السالمة 

والصحة 

رخصة رقم : CN- 2226147 قد تقدموا إلينا بطلب : 

 تعديل رأس املال إىل/ 50000 

تعديل الشكل القانوين من/ مؤسسة فردية إلـــى رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف فاطمه سامل محمد الربيعي املنصوري 

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة اناليزا برياردو دي جوزمان )100%( 

 BLUE EAGLE QUALIFIED HEALTH AND من/  التجاري  االسم  تعديل   

السالمة  لوازم  لتجارة  كواليفيد  ايجل  بلو   SAFETY EQUIPMENT TRADING

 BLUE EAGLE QUALIFIED HEALTHAND SAFETY إلـــى  والصحة 

EQUIPMENT TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C - بلو ايجل 

كو اليفيد لتجاراة لوازم السالمة والصحة - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

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

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

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

الرخصــة  التنمية االقتصادية بخصــوص    تعلن  دائرة 
امايه  بيت  التجاري  باالسم   CN  -  2522973 رقــم 
للحلويات  بإلغاء طلب الغاء الرخصة وإعادة الوضع كام 

كان عليه سابقا.  
اإلعالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   
مراجعة  دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ 
أي  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  نرش هذا 
حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املذكورة. 
CN - 2522973  /الرقم : د ت/ ش ت

CC -  4805149 : رقم الخطاب

 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة : العنايب العامل االملنيوم والزجاج 

رخصة رقم : CN- 1134269 قد تقدموا إلينا بطلب : 

 تعديل رأس املال إىل/ 20000 

تعديل الشكل القانوين من/ مؤسسة فردية إلـــى رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

 ALANABI ALUMINIUM & GLASS من/  التجاري  االســم  تعديل 

 ALANABI إلـــى  ــزجــاج  وال االملنيوم  ــامل  الع العنايب   -  WORKS

 ALUMINIUM & GLASS WORKS - SOLE PROPRIETORSHIP

L.L.C   العنايب العامل االملنيوم والزجاج - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

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

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

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

اإلجراءات املطلوبة. 

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة: إس ستيل للمطابخ واالعامل املعدنية 

رخصة رقم : CN- 4453898 قد تقدموا إلينا بطلب : 

 تعديل رأس املال من/ 50000 إلـــى 150000 

تعديل الشكل القانوين من/ مؤسسة فردية إلـــى رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف طويان بن عبدالله بن ابراهيم الطويان 

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة عبدالرحمن حسن عبدالرحمن الصاوي )100%( 

 S STEEL FOR KITCHEN AND STEEL WORKS /تعديل االسم التجاري من 

 S STEEL FOR KITCHEN إلـــى ذ.م.م  املعدنية  واالعامل  للمطابخ  إس ستيل   -

ستيل  إس   -  .AND STEEL WORKS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

للمطابخ واالعامل املعدنية - 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. 

  نوع الرشكة: رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 
االسم التجاري : تراي ستار االستشارات القانونية، رشكة الشخص الواحد 

ذ.م.م 
 عنوان الرشكة: تاجر ابوظبي 

 CN-3934617 :رقم القيد يف السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة
2 - تعيني السادة/ مكتب عبداملجيد املرزوقي لتدقيق الحسابات، رشكة 
الشخص الواحد ذ.م.م كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ 8-3-2023 وذلك 
بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب 

العدل بالرقم : 2305010675 
 تاريخ التعديل: 2023-3-12 

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

 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة اوبن سكاي للمقاوالت العامة ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 1144499 قد تقدموا إلينا بطلب : 

 تعديل رأس املال إىل/ 50000 

تعديل الشكل القانوين من/ رشكة ذات مسؤولية محدودة إلـــى رشكة الشخص الواحد 

ذ.م.م 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد خفران غريب هادي القحطاين 

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد عبدالهادي غريب عبدالهادي االحبايب 

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة شامء حامد سامل الكتبى )100%( 

 OPEN SKY GENERAL CONNTRACTING من/  التجاري  االسم  تعديل   

 OPEN SKY GENERAL اىل  ذ.م.م  العامة  للمقاوالت  سكاي  اوبن   -  .- L.L.C

سكاي  اوبن   -  .CONNTRACTING SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

للمقاوالت العامة - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

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

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

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

السيارات  غيار  قطع  لتجارة  بالس  ايت  السادة:  بأن/  اإلقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

الجديدة 

رخصة رقم : CN- 3783611 قد تقدموا إلينا بطلب : 

 تعديل رأس املال إلـــى 15000 

تعديل الشكل القانوين من/ مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف طحنون كرامه فرج سامل الصيعري 

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة محمد جاهد حسني ليت عبد الحكيم )100%( 

 EIGHT PLUS NEW AUTO SPARE PARTS من/  التجاري  االسم  تعديل   

 EIGHT PLUS ايت بالس لتجارة قطع غيار السيارات الجديدة إلـــى - TRADING

 CARS NEW SPARE PARTS TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP

L.L.C - ايت بالس لتجارة قطع الغيار الجديدة للسيارات - 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. 

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري: اسيت قروث ساستانابيليتي انفستمنت ذ.م.م 

 عنوان الرشكة: جزيرة ابوظبي، رشق 6 - 0 مبنى السيد محمد حموده 

عيل بن حموده واخرين

 CN-2962421 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

كمصفي  قانونيون،  محاسبون  ورشكــاه-  الهاميل  السادة/  تعيني   -  2

قانوين للرشكة بتاريخ 28-2-2023 وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم : 2350004638 

 تاريخ التعديل: 2023-3-13

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

خالل مدة 30 يوماً من تاريخ نرش هذا االعالن.

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري: تاي جاد للتجارة العامة ذ.م.م 

 عنوان الرشكة: تاجر ابوظبي 

 CN-2852396 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/ الهاميل ورشكاه- محاسبون قانونيون، كمصفي قانوين 

للرشكة بتاريخ 6-3-2023 وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية 

تاريخ   2305010103 بالرقم:  العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري 

التعديل: 2023-3-13 

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

خالل مدة 30 يوماً من تاريخ نرش هذا االعالن.

نحن أعضاء مجلس إدارة رشكة ساماتك منطقة 

تم  محدودة  مسؤولية  ذات  ذ.م.م رشكة  حرة 

تأسيسها يف املنطقة اإلعالمية- أبوظبي، حاملة 

سجل رقم )528( نقدم اشعار لإلعالنات عن:

قبل  من  للرشكة  الطوعية  التصفية  بــدء   -

املساهمني فيها.

مسؤول  جنتل  أندوريت  السيدة/  -تعيني 

التصفية للرشكة.

الرشكات  أنظمة  مبوجب  اإلشعار  هذا  أعطى 

2016 التابعة لهيئة املنطقة اإلعالمية أبوظبي.

الثالثاء 14 مار�ض  2023ـ  العـدد 15295

�إعالن ت�صفية

�ساماتك منطقة حرة ذ.م.م

اإعالن فقدان جواز �سفر 

نور  الدين  نواب  املدعو/  فقد   

جواز  الجنسية  باكستان  الدين، 

 )AK2407983( رقــم  سفره 

تسليمه  عليه  يعرث  ممن  الرجاء 

إىل سفارة باكستان أو إىل أقرب 

مركز رشطة مشكوراً. 

 اإعالن فقدان جواز �سفر 

ميجويل  شريي  املدعو/  فقد   

جواز  الفلبني  ،الجنسية  جوميز 

 )B1945750P( ــم  رق سفره 

تسليمه  عليه  يعرث  ممن  الرجاء 

أقرب  إىل  أو  الفلبني  سفارة  إىل 

مركز رشطة مشكوراً. 

اإعالن فقدان جواز �سفر 

بنعيل  احمد  املــدعــو/  فقد   

سفره  جواز  املغرب  ،الجنسية 

الرجاء   )1498745BW( رقم 

إىل  تسليمه  عليه  يعرث  ممن 

سفارة املغرب أو إىل أقرب مركز 

رشطة مشكوراً. 
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 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ هوزنا 

لألزياء الراقية 

رخصة رقم : CN - 2762996 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 

من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 

تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 

عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

ايه  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

دوتز لالحذية 

رخصة رقم : CN - 4284871 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 

من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 

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 بخصــوص الرخصــة 
مون  هني  التجاري  باالسم   CN  -  1536570 رقم 
لخدمات االفراح، بإلغاء طلب تعديل الرخصة وإعادة 

الوضع كام كان عليه سابقا. 
اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املذكورة. 
CN - 1536570 /الرقم : د ت/ ش ت

CA - 4774223 : رقم الخطاب

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ افكار 

هندسية للصيانة العامة 

رخصة رقم : CN - 3686983 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 

من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 

تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 

عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ سوبر 

ماركت مدينة الفائز 

رخصة رقم : CN - 2319001 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 

من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 

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/ مزرعة 

دريم الند

رخصة رقم : CN - 3017361 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 

من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 

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/ هوزايت 

ارت لبيع اللوحات

رخصة رقم :CN - 3954308 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 

من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 

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/ مطبخ 

ملة حبايب 

رخصة رقم : CN - 3863201 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 

من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 

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   

مارشوم كافيه وجريل 

رخصة رقم : CN - 1078421 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 

من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 

تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 

عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن   

مؤسسة ستف للتجارة العامة

رخصة رقم : CN - 4546836 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 

من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 

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/ هوايئ 

للتكييف املركزي 

رخصة رقم : CN - 3965519 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 

من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 

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/ شوشا 

للتجارة العامة

رخصة رقم : CN - 4205474 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 

من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 

تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 

عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

الســـادة/ متام  بأن  التنمية االقتصادية   تعلن دائرة 

برولفيد 

رخصة رقم : CN - 3919368 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 

من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 

تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 

عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

ابو  خياط  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    

ماجد

رخصة رقم : CN - 1109731 قد تقدموا إلينا بطلب:

 تعديل اسم تجاري من/ ABU MAJED TAILORS خياط 

 ALAN AUTOMATIC LAUNDRY إلـــى  ماجد  ابو 

مصبغة االن االتوماتيكية 

مراجعة  اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق  من  كل  فعىل 

دائرة التنمية االقتصادية خالل يوم واحد من تاريخ نرش هذا 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن   

مؤسسة ذات الصواري 

رخصة رقم : CN - 1039245 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 

من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 

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/ صالون مزالي 
للرجال 

رخصة رقم : CN - 1292875 قد تقدموا إلينا بطلب:
مانع  سهيل  مطر  سهيل  وبيع/ حذف  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الرميثي      
موىس  غلوم  نارص عيل  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل   

العبيديل 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.

التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ كود   تعلن دائرة 

للقرطاسية 

رخصة رقم : CN - 1705935 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 

من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 

تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 

عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

كافترييا يت  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
بوينت 

رخصة رقم : CN - 1030917 قد تقدموا إلينا بطلب:
تنازل وبيع/حذف حمدان سامل حمد راشد   تعديل الرشكاء 

النعيمي 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة طالل سعيد برغش جارالله 

املنهايل 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.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ زيارة 

لتنظيم الفعاليات 

رخصة رقم : CN - 2099233 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 

من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 

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/ رويال 

ماونتني للأمكوالت الشعبية 

رخصة رقم :CN - 2569047 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 

من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 

تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 

عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.



باري�س/و�جادوجو  )د ب �أ(-

 يعد الن�سحاب املت�رسع لقوات مكافحة الإرهاب 

من بوركينا فا�سو بالن�سبة لفرن�سا ف�سال اآخر من 

معارك الن�سحاب املحبطة؛ اإذ اأنه بعد ان�سحاب 

حوايل 400 جندي من »فرق���ة تاكوبا«، التي 

حتدثت عنها و�سائل اإع���الم فرن�سية قبل عدة 

اأيام، �ستو�سع رو�سيا نفوذها يف املنطقة بقوات 

مرتزق���ة، ولن تتوقف م�ساعيه���ا يف ذلك على 

امل�ستوى الع�سكري فح�سب، بل �ستمتد �سيا�سيا 

واقت�ساديا اأي�سا.

ح���دث الأمر نف�سه الع���ام املا�سي عندما متت 

الإطاحة بالقوة ال�ستعمارية ال�سابقة من مايل، 

التي تتطلع اأي�سا ب�سكل متزايد اإىل القرتاب من 

رو�سيا. يدور جدل يف فرن�سا منذ فرتة طويلة عن 

»حرب ال�رسديات« الهجينة، والتي ت�سارك فيها 

رو�سيا مبعلومات م�سللة لت�سويه �سمعة فرن�سا، 

مبا يف ذلك الحتجاجات املناه�سة لفرن�سا يف 

ال�سوارع.

ل�سنوات عديدة كانت فرن�سا وقواتها قوة مهمة 

يف احلرب �سد جماع���ات اإرهابية اإ�سالمية يف 

منطق���ة ال�ساحل، والتي ُتنِه���ك مايل وبوركينا 

فا�سو ب�سكل خا�ص. يقول اخلبري اإيفان جوي�ساوا 

من مدر�س���ة بروك�سل للدرا�س���ات الدولية يف 

الفرن�سية  »ليربا�سيون«  ل�سحيفة  ت�رسيحات 

اإن غياب النجاحات والأخط���اء الإ�سرتاتيجية 

اأ�سعفت �سمعة الفرن�سيني، م�سيفا اأن املواطنني 

يف منطقة �ساح���ل العاجل مل يعدوا يعتقدون 

اأن الق���وات الفرن�سية تخل�سهم من الإ�سالميني، 

بل يربطون بدل من ذل���ك هجمات الإ�سالميني 

امل�ستمرة بوجود اجلنود الفرن�سيني.

وكم���ا هو احلال يف مايل، من املرجح اأن تكون 

رو�سيا ه���ي الفائزة يف بوركين���ا فا�سو اأي�سا، 

ح�سبم���ا يقول اأول���ف لي�سينج، خب���ري �سوؤون 

منطقة ال�ساحل يف موؤ�س�سة »كونراد اأديناور« 

الأملانية. يو�س���ح عامل ال�سيا�س���ة جوي�ساوا 

اأن رو�سي���ا ا�ستخدم���ت بذكاء ت�س���اوؤل النفوذ 

الفرن�س���ي، وعر�ست م�ساع���دات ع�سكرية على 

املجال�ص الع�سكري���ة يف غرب اأفريقيا ون�رست 

دعاية مناه�سة لفرن�س���ا عرب و�سائل التوا�سل 

الجتماعي.

ويعترب هذا ثالث ان�سحاب للجي�ص الفرن�سي يف 

اأفريقيا بعد مايل وجمهورية اأفريقيا الو�سطى، 

اللتني ين�سط فيهما حالي���ا مرتزقة رو�ص من 

جمموعة »فاجرن«. ويخ�سى حمللون �سيا�سيون 

من تداعيات جيو�سيا�سية كبرية على املنطقة 

باأكمله���ا. ويف غ���رب اأفريقيا ل ت���زال فرن�سا 

متمركزة يف ال�سنغال وك���وت ديفوار والنيجر 

وت�ساد. يق���ول لي�سينج: »يف البلدين الأخريين 

على وجه اخل�سو�ص هناك اأي�سا م�ساعر قوية 

مناه�سة للفرن�سيني، والتي - كما هو احلال يف 

بوركينا فا�سو - لها اأ�سباب تاريخية، ولكن ميكن 

تف�سريها اأي�سا بالظهور الذي ُينظر اإليه على اأنه 

متعج���رف مل�سوؤولني يف احلكومة الفرن�سية«. 

وو�سف رئي�ص اأركان القوات امل�سلحة الفرن�سية، 

ت���ريي بوركه���ارد، موؤخرا جمموع���ة املرتزقة 

الرو�سية »فاجرن« باأنها عامل مهم يف زعزعة 

ال�ستقرار يف اأفريقيا.

ويف مطلع كان���ون الأول/دي�سمرب �سافر رئي�ص 

وزراء بوركينا فا�سو، اأبولينري كيليم دي تامبيال، 

»ب�سفة خا�سة« اإىل مو�سكو. ويف كانون الثاين/

يناير املا�سي رد دبلوما�سيون رو�ص الزيارة اإىل 

واجادوجو. وبح�سب تقارير اإعالمية، كان الهدف 

من الزيارة تعزيز التعاون الع�سكري. وبعد ذلك 

بوقت ق�سري مت الإعالن عن عزم بوركينا فا�سو 

اإنهاء ال�رساكة الع�سكرية طويلة الأمد مع فرن�سا.

يرى لي�سين���ج اأن احلكام الع�سكريني لبوركينا 

فا�سو ا�ستغلوا عمدا امل�ساعر املعادية لفرن�سا 

التي يغذيها م�سللون رو�ص على و�سائل التوا�سل 

الجتماعي. وُرفعت الأعالم الرو�سية يف �سوارع 

العا�سمة واجادوجو. وكما هو احلال يف مايل، 

يلقي العديد من مواطني بوركينا فا�سو بالالئمة 

على فرن�سا يف تقدم اجلهاديني. يقول لي�سينج 

اإن رو�سي���ا ن�رست �سائعات ب���اأن فرن�سا زودت 

الإرهابيني الإ�سالميني �رسا بالأ�سلحة.

يقول لي�سينج اإن موؤ�س�سات فرن�سية مثل ال�سفارة 

اأو املعاه���د الثقافية تعر�ست للهجوم من قبل 

»موؤثرين« موال���ني لرو�سيا، وراقبت قوات اأمن 

وطنية الهجم���ات دون اأن تفعل �سيئا. ومت طرد 

ال�سفري الفرن�سي وممثل���ة الأمم املتحدة. وكما 

هو احلال يف مايل، مت من���ع الإذاعة الفرن�سية 

»اآر اإف اآي« من البث يف البالد. يو�سح لي�سينج 

اأنه من خالل »حمالت �سعبية« مثل هذه تريد 

احلكوم���ة الع�سكرية اإظه���ار اأنها مت�سك بزمام 

الأمور، واأ�ساف: »املجل�ص الع�سكري يف بوركينا 

فا�سو اأجرب حقا فرن�س���ا على الن�سحاب بهذه 

الطريقة«. اأو�س���ح اخلبري لدى معهد العالقات 

الدولي���ة وال�سرتاتيجية )اإيري����ص( يف باري�ص، 

جان-مارك جرافيليني، اأن ال�ستياء املناه�ص 

للغ���رب الذي يرك���ز على فرن�س���ا يف اأفريقيا 

يت�ساعد اأي�سا ب�سب���ب املواجهة اجلديدة بني 

الغرب ورو�سي���ا يف �سوء احل���رب الأوكرانية. 

وبح�سب معهد الدرا�سات الأمنية »اآي اإ�ص اإ�ص«، 

تتح���ول هذه املواجهة اأي�س���ا اإىل اأفريقيا، كما  

كان احل���ال اإبان احلرب الباردة. ووفقا للمعهد، 

تعترب رو�سيا اأفريقيا اأداة ميكن ا�ستخدامها يف 

احلرب �سد الغرب، حيث حتاول مو�سكو اأن ت�سع 

نف�سها يف طليعة احلركة املناه�سة لال�ستعمار 

- وقد اتخذت خط���وة اأخرى اإىل الأمام يف ذلك 

مع بوركينا فا�سو.

لندن -وكاالت 

وجدت درا�س���ة اأن امل�سي ال�رسيع ملدة 11 دقيقة 

فقط يف اليوم ميكن اأن يقلل من فر�ص الوفاة مبكرا 

مبقدار الربع تقريبا.

وك�سفت الدرا�سة اأنه ميك���ن منع وفاة واحدة من 

كل ع�رس حالت وفاة مبكرة اإذا متكن اجلميع على 

الأقل من ن�سف امل�ستوى املو�سى به من الن�ساط 

البدين.

وقال اخلرباء اإن النتائج يجب اأن متنع النا�ص من 

ال�سعور بال�سيق من ممار�سة الريا�سة، حيث تثبت 

اأن »القيام ببع�ص الن�ساط البدين اأف�سل من عدم 

القيام باأي �سيء«.

وتو�سي NHS البالغ���ني مبمار�سة 150 دقيقة 

على الأقل من الن�ساط متو�سط ال�سدة اأو 75 دقيقة 

من الن�ساط �سديد ال�سدة يف الأ�سبوع.

لكن درا�س���ة اأجرتها جامع���ة كامربيدج وجدت 

اأن القي���ام بن�سف هذا يقلل ب�سكل كبري من خطر 

اإ�سابة ال�سخ�ص باأمرا�ص القلب وال�سكتة الدماغية 

وال�رسطان.

ووجد حتليل البيان���ات التي �سملت اأكرث من 30 

مليون �سخ�ص اأن 75 دقيقة اأ�سبوعيا من الن�ساط 

املعت���دل ال�سدة - مثل ركوب الدراجات اأو امل�سي 

مل�سافات طويلة اأو الرق�ص - قللت من خطر املوت 

املبكر بن�سبة %23.

وعل���ى وجه التحدي���د، خف�ست فر����ص الإ�سابة 

باأمرا�ص القلب والأوعي���ة الدموية - التي ميكن 

اأن ت�سبب النوبات القلبية وال�سكتات الدماغية - 

بن�سبة 17% وال�رسطان بن�سبة 7%. واأولئك الذين 

فعلوا اأكرث من امل�ستويات املو�سى بها لديهم فوائد 

اإ�سافية »هام�سية«، وفقا للنتائج املن�سورة يف 

املجلة الربيطانية للطب الريا�سي.

وقال الدكتور �سورين براج، من وحدة علم الأوبئة 

يف جمل�ص البحوث الطبي���ة يف كامربيدج: »اإذا 

كنت �سخ�سا يجد فك���رة 150 دقيقة من الن�ساط 

البدين املعتدل ال�سدة يف الأ�سبوع اأمرا �ساقا بع�ص 

ال�سيء، فيجب اأن تكون النتائج التي تو�سلنا اإليها 

اأخبارا جيدة. القيام ببع�ص الن�ساط البدين اأف�سل 

م���ن عدم القيام باأي ن�ساط بدين. هذا اأي�سا و�سع 

بداية جيد - اإذا وجدت اأن 75 دقيقة يف الأ�سبوع 

ميكن التحكم فيها، فيمكنك حماولة رفعها تدريجيا 

اإىل امل�ستوى املو�سى به بالكامل«.

ونظر الباحثون يف النتائج التي مت الإبالغ عنها 

يف 196 مقالة مت���ت مراجعتها من قبل الزمالء، 

تغطي اأكرث من 30 مليون م�سارك من 94 جمموعة 

درا�سة كبرية.

وقاموا بفح�ص العالقة ب���ني م�ستويات الن�ساط 

البدين وخطر الإ�سابة باأمرا�ص القلب وال�رسطان 

واملوت املبكر.

ولحظ���وا اأنه، خ���ارج الن�ساط الب���دين املرتبط 

بالعم���ل، اأبلغ اثنان م���ن كل ثالثة اأ�سخا�ص عن 

م�ستويات ن�ساط اأقل من 150 دقيقة يف الأ�سبوع 

م���ن الن�ساط املعتدل مع اأقل من واحد من كل 10 

يدير اأكرث من 300 دقيقة يف الأ�سبوع.

واأ�س���اروا اإىل اأن الفوائد الإ�سافية من حيث تقليل 

خماطر الإ�سابة بالأمرا�ص اأو الوفاة املبكرة كانت 

لندن -وكاالت 

ميك���ن اأن حتتوي امل���ادة الغائمة التي 

تنجرف من فتح���ات ت�سبه املدخنة يف 

قاع املحيط على اأ�سكال حياة جمهرية 

مل يعرف العلماء حتى الآن بوجودها.

وتتناث���ر تالل قاع املحي���ط مع �سقوق 

ت�سمى الفتح���ات احلرارية املائية التي 

تنفث �سوائ���ل �ساخنة من اأعماق الأر�ص 

حتت���وي عل���ى كربيتي���د الهيدروجني 

وامليث���ان والهيدروج���ني اإىل املحيط. 

وحول املحيط الدافئ ملوزعات املغذيات 

الديناميكية هذه، تتجمع جمموعة كاملة 

من امليكروبات اجلائعة والغام�سة التي 

ت�ستخدم املواد الكيميائية املنت�رسة من 

الفتحة لتزدهر يف غياب �سوء ال�سم�ص اأو 

الأك�سجني الوفري.

لكن قد ل تكون هذه هي املنافذ الوحيدة 

التي توفرها الفتحات التي تتواجد فيها 

امليكروبات.

وحددت درا�سة جديدة الآن جن�سا ي�سمى 

Sulfurimonas، والذي ل ميكن 
اأن يزدهر حول الفتحات احلرارية املائية 

فح�سب، ب���ل ميكنه اأي�س���ا العي�ص يف 

الربودة والأن�سجة املوؤك�سدة التي تت�رسب 

يف الأعلى.

وميكن اأن متتد ه���ذه ال�سحب الدخانية 

اإىل الأعلى مبئات الأمت���ار واإىل اخلارج 

بالكيلومرتات. وحت���دث عندما تختلط 

ال�سهارة ال�ساخنة مبياه البحر الباردة، 

وتتاأل���ف من قائمة خمتلف���ة متاما من 

امل���واد الكيميائية للفتح���ات احلرارية 

املائية التي تنبع منها.

ومن املع���روف اأن الكربيتيد هو الالعب 

املهيم���ن ح���ول الفتح���ات احلراري���ة 

املائي���ة، حيث يعي�ص ب�سهولة يف املاء 

الدافئ وامل�ستنفد لالأك�سجني وي�ستخدم 

الكربيتيد املنبعث من الفتحات للح�سول 

عل���ى الطاقة، لكن هذه النتائج اجلديدة 

ت�سري اإىل اأن بع�ص الأنواع تطورت بالفعل 

لرتتفع مع الأعمدة.

وقام���ت الدرا�س���ات ال�سابق���ة باأخ���ذ 

عين���ات م���ن قم���م الأعم���دة احلرارية 

املائي���ة ووج���دت عالم���ات وراثية ل�

Sulfurimonas، لكن مل ُيعتقد 
اأن البكترييا تنم���و فعليا يف ال�سحابة. 

وُيعتق���د اأن الأعم���دة �سدي���دة الربودة 

وم�سبعة بالأك�سجني.

ويو�سح ع���امل الأحياء الدقيقة البحرية 

ما�سيميليانو م���ولري من معهد ماك�ص 

بالنك يف اأملانيا: »كان من املفرت�ص اأن 

يتم ط���رد ]البكترييا[ هناك من البيئات 

املرتبط���ة بفتحات قاع البح���ر. لكننا 

ت�ساءلنا عما اإذا كانت الأعمدة قد تكون 

يف الواقع بيئة منا�سبة لبع�ص اأع�ساء 

.»Sulfurimonas جمموعة

ويعترب اأخذ العينات من الأعمدة احلرارية 

املائية عمال معقدا. اإنها تتطلب رحالت 

ا�ستك�سافية اإىل اأجزاء نائية من املحيط، 

حيث تتفكك حدود ال�سفائح التكتونية 

تدريجيا.

لي�ص م���ن ال�سه���ل حتديد موق���ع هذه 

املناطق، وحتى عند العثور عليها، فاإن 

اأخذ عينات م���ن العمود احلراري املائي 

يكون اأمرا �سعب���ا عندما يقع على بعد 

اأكرث من 2500 م���رت )حوايل 8200 قدم( 

حتت جليد البح���ر يف القطب ال�سمايل 

اأو القم���م البي�ساء لالأم���واج القا�سية. 

والدرا�س���ة احلالي���ة ه���ي الأوىل التي 

تخترب ب�سكل مبا�رس م���ا اإذا كانت قمم 

هذه الأعم���دة توفر موطن���ا منا�سبا ل�

.Sulfurimonas
ومت اأخ���ذ العينات يف و�س���ط املحيط 

املتجمد ال�سمايل وكذلك على طول جنوب 

املحيط الأطل�سي.

وك�سف ت�سل�س���ل اجلينوم عن نوع واحد 

 Sulfurimonas معني، ي�سم���ى

pluma، وال���ذي كان »وفريا ون�سطا 
على م�ستوى العامل يف الربد )اأقل من 0 

اإىل 4 درجات مئوية(، والأعمدة احلرارية 

املائية امل�سبع���ة بالأك�سجني والغنية 

بالهيدروجني«.

وعل���ى عك����ص الأن���واع الأخ���رى من 

 S. اأظهر جينوم ،Sulfurimonas

pluma اإ�سارات على التمثيل الغذائي 
الهوائي، الذي يعتمد على الأك�سجني يف 

النمو.

ويبدو اأي�سا اأن البكترييا قد فقدت القدرة 

على تقليل الن���رتات، وهو ما ي�ستخدمه 

اجلن����ص عادة بدل م���ن الأك�سجني عند 

العي�ص حول الفتحات احلرارية املائية.

وهن���اك حاجة اإىل مزيد م���ن الدرا�سات 

ملعرفة املعادن واملركبات التي تف�سل 

من���و S. pluma داخ���ل اأعمدة �سبه 

التجمد من املواد املنجرفة، ولكن وفقا 

للنتائ���ج اجلديدة، يب���دو اأن هذه بيئة 

منا�سبة للبكترييا لتعي�ص وتتكاثر.

وُيعتق���د اأن العالمات الأخرى للبكترييا 

املوجودة داخل الأعمدة احلرارية املائية 

ق���د اأتت من مياه البحر املحيطة ولي�ص 

من الفتحات احلرارية املائية. وقد يكون 

هذا �سحيح���ا يف S. pluma، ولكن 

ميكن اأي�سا اأن تكون هذه البكترييا نوعا 

»انتقاليا«. وميكن اأن يف�رس كيف تطورت 

بع�ص اأقدم اأ�س���كال احلياة يف املحيط 

)رمبا اأكرث من 4 مليارات �سنة( لالجنراف 

بعيدا ع���ن الفتح���ات احلرارية املائية 

وجعلها موطنا لها يف مكان اآخر.

ويق���ول م���ولري: »نعتق���د اأن العمود 

احلراري املائي ل يوؤدي فقط اإىل ت�ستيت 

الكائن���ات احلية الدقيق���ة من الفتحات 

املائية احلراري���ة، ولكنه قد يربط اأي�سا 

بيئيا املحيط املفتوح مبوائل قاع البحر. 

وي�سري حتليلنا للتط���ور الوراثي اإىل اأنه 

ميكن ا�ستق���اق S. pluma من �سلف 

مرتبط بفتح���ات حرارية مائية، اكت�سب 

قدرة على التحمل الأعلى لالأك�سجني ثم 

انت�رس عرب املحيطات«.

ويقول مولري وزمالوؤه اإن النتائج التي 

تو�سلوا اإليها قد فتحت »مناذج جديدة 

يف البيئة امليكروبية« للبحر، ما يك�سف 

عن مكان���ة جديدة للبكتريي���ا الوفرية 

املوجودة يف املحيطات يف جميع اأنحاء 

العامل.

جمل���ة  يف  الدرا�س���ة  ُن����رست  وق���د 

.Nature Microbiology

�إ�سالم �آباد  )د ب �أ( –

 ب���داأت باك�ست���ان، يوم الإثن���ني، حملة 

�ساملة لتطعيم ماليني الأطفال �سد �سلل 

الأطفال حيث تكافح ال�سلطات لل�سيطرة 

على انتق���ال الفريو�ص الربي املنت�رس يف 

املجتمعات املحلية.

وت�سته���دف احلمل���ة الت���ي ت�ستمر ملدة 

خم�سة اأيام اأكرث من 21 مليون طفل دون 

�سن اخلام�سة يف 13 مقاطعة يف البالد.

وقال وزير ال�سحة الباك�ستاين عبد القادر 

باتيل، يف بيان، اإن »وجود �سلل الأطفال 

الربي يف البيئة يدل عل���ى اأن الفريو�ص 

ينت����رس يف جمتمعاتنا وي�س���كل خطرا 

اأن  اأطفالنا.«واأ�ساف باتيل  ج�سيما على 

احلملة ته���دف اإىل مراعاة حركة ال�سكان 

خالل �سهر رم�سان املقب���ل الذي �ستليه 

احتفالت العي���د.ويف كان���ون الثاين /

يناير املا�س���ي، وجدت ال�سلط���ات اأدلة 

على انتق���ال الفريو�ص عرب احلدود.واأكدت 

وزارة ال�سحة وجود فريو�ص �سلل الأطفال 

املرتبط وراثي���ا بالفريو�ص املوجود يف 

ولية ننجره���ار باأفغان�ستان يف ت�رسين 

الث���اين/ نوفم���رب 2022 يف لهور، ثاين 

اأكرب مدينة يف باك�ستان. وتعد باك�ستان 

واأفغان�ستان املجاورة م���ن بني البلدان 

القليلة يف العامل التي ل تزال تظهر فيها 

حالت جديدة ملر�ص �سلل الأطفال.

كما بداأت اأفغان�ستان اليوم الثنني حملة 

تطعيم �سد �سلل الأطف���ال على م�ستوى 

الب���الد تهدف اإىل تلقيح 4ر9 مليون طفل 

دون �سن اخلام�سة. 

وقالت وزارة ال�سح���ة يف حكومة حركة 

اإن احلمل���ة  »طالب���ان« باأفغان�ست���ان 

�ستغط���ي 31 م���ن اأ�س���ل 34 ولية يف 

اأفغان�ست���ان و�سوف ت�ستم���ر ملدة اأربعة 

اأيام.

 لو�س �أجنلي�س )د ب �أ(- 

فاز فولكر بريتلمان بجائزة اأو�سكار اأف�سل 

مو�سيقى ت�سويرية لهذا  العام عن عمله 

يف الفيلم الأمل����اين »اأوول كوايت اأون ذا 

وي�س����رتن فرن����ت« اأو »كل �س����يء هادئ 

على اجلبهة الغربية«. وت�سلم كري�ستيان 

جولدبيك واإرن�ستني هي����رب جائزة اأف�سل 

ت�سميم اإنتاج بينما ح�سل جيم�ص فريند 

على جائزة اأف�سل ت�سوير �سينمائي لعملهم 

يف الفيلم الأملاين املناه�ص للحرب، والذي 

ح�سل على ت�سعة تر�سيحات �سخمة للفوز 

بجوائز الأو�سكار مبا يف ذلك اأف�سل فيلم، 

وهو اأمر نادر ن�سبيا بالن�سبة لفيلم ناطق 

بلغة اأجنبية. والفيلم مبني على رواية عن 

احلرب العاملية الأوىل من تاأليف الكاتب 

اإريك ماريا رميارك، وهو نف�سه من قدامى 

املحاربني الأمل����ان يف احلرب. والكتاب، 

الذي اأ�سبح  من الكال�سيكيات، يحكي عن 

ال�سعوبات التي يواجهه����ا اجلنود اأثناء 

وخارج املعارك.

مانيال )د ب �أ(- 

ت����رسر اأكرث م���ن 140 األ���ف �سخ�ص يف 

الفلب���ني، ب�سبب فقدهم ل�سب���ل عي�سهم، 

وتعر�سه���م ملخاطر �سحي���ة وتداعيات 

اأخ���رى ناجتة عن ح���دوث ت�رسب لزيت 

الوق���ود م���ن ناقل���ة غرقت قب���ل نحو 

اأ�سبوعني، بح�سب ما قاله حاكم اإقليمي، 

يوم الإثنني.

وياأت���ي الت�رسب م���ن الناقل���ة »اإم تي 

برين�سي�ص اإمربي����ص«، التي كانت حتمل 

على متنها 800 األف لرت من زيت الوقود 

ال�سناع���ي، عندما غرق���ت يف الأول من 

اآذار/مار�ص اجلاري قبالة اإقليم اأورينتال 

مين���دورو، الواق���ع على بع���د نحو 160 

كيلومرتا جنوب مانيال.

وقال حاكم الإقليم، هومريليتو دولور، اإن 

الناقلة ما زالت ت�رسب، واإن مالك ال�سفينة 

املنكوبة يعمل على اإر�سال مركبة تعمل 

عن بعد لوقف الت�رسب.

واأو�سح اأن »الأ�رسار التي حلقت بالإقليم 

ج�سيمة للغاي���ة، ل �سيما ل� )بلدة( بول، 

حيث و�س���ل ت�رسب الزي���ت اإىل �سواحل 

جمي���ع الق���رى... ويعت���رب ال�سي���ادون 

وعائالتهم وبائعي الأ�سماك واأدوات ال�سيد 

هم الأك���رث ت�رسرا«. واأ�ساف اأن »الأ�رسار 

التي حلقت بحياتن���ا البحرية وباملوارد 

البحري���ة، كب���رية جدا اأي�س���ا... فقد نفق 

الكثري من الأ�سماك، كما ت�رسرت اأع�ساب 

البح���ر وال�سع���اب املرجاني���ة واأ�سجار 

املنجروف.«وقال دولور اإن هناك اأ�رسارا 

حلقت مبا ل يقل عن 19 األفا و956 اأ�رسة، 

اأو اأكرث من 99 األ���ف �سخ�ص، بينما اأبلغ 

122 �سخ�س���ا على الأق���ل باأنهم اأ�سيبوا 

باأمرا����ص يف اجله���از التنف�سي، وغثيان 

وقيء واإ�سهال ب�سبب ت�رسب الزيت.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة15

الثالثاء 14 مار�ص  2023 � الع�دد 15295 
�أخبار وتقارير

رو�سيا تمار�س �سغوطا على فرن�سا في م�ستعمر�تها �لأفريقية �ل�سابقة

در��سة تك�سف ما تفعله 11 دقيقة فقط من �لم�سي �ل�سريع كل يوم ب�سحتك

باك�ستان تبد�أ حملة تطعيم �سد �سلل �لأطفال للحد من �نتقال �لمر�سبكتيريا في �أعماق �لبحار تلمح �إلى كيفية �نت�سار �لحياة �لقديمة

»كل �سيء هادئ على �لجبهة �لغربية« يفوز بجائزتي �أو�سكار �أف�سل ت�سميم 

�إنتاج و�أف�سل مو�سيقى ت�سويرية

ت�سرر �أكثر من 140 �ألف �سخ�س بالفلبين بعد ت�سرب لزيت وقود من ناقلة غارقة

بريطانيا: منع تجنيد �ل�سجناء يت�سبب 

في م�ساكل لمجموعة »فاجنر« �لرو�سية

�لعر�ق ي�ستعيد قطعتين �أثريتين من 

�لمقتنيات �لمتحفية �لمهربة �إلى �أمريكا

لندن )د ب �أ( –

 قال���ت وزارة الدف���اع الربيطاني���ة يف تقديرات 

�سدرت يوم الإثنني، اإن جمموعة املرتزقة الرو�سية 

»فاجرن« ميكن اأن تواجه �سعوبات يف احلرب يف 

اأوكرانيا لقلة جتنيد �سجناء جدد.

واأ�سارت الوزارة يف لندن يف �سل�سلة من التغريدات 

اأن مو�سكو حرمت رئي�ص جمموعة فاجرن، يفجيني 

بريجوزين من فر�سة جتنيد املرتزقة يف ال�سجون.

وقال���ت اإن ن�سف ال�سجناء الذين مت جتنيدهم من 

قبل اأ�سبح���وا �سحايا للقتال العنيف. ول تعو�ص 

حملة جتنيد وا�سعة النطاق عن اخل�سائر.

وخل�ست تغريدات الوزارة اإىل اأنه »يف حال ا�ستمر 

احلظر، من املرج���ح اأن ي�سطر بريجوزين خلف�ص 

مدى اأو كثافة عمليات فاجرن يف اأوكرانيا«.   

جدي���ر بالذكر اأن وزارة الدف���اع الربيطانية تن�رس 

حتديث���ات يومي���ة ب�ساأن مدى تق���دم احلرب �سد 

اأوكرانيا من���ذ اندلعها يف اأواخ���ر �سباط/فرباير 

من الع���ام املا�سي. ويرف�ص الكرملني التحديثات 

الربيطانية وي�سفها باأنها جمرد دعاية.

وم���ن ناحية اأخ���رى، و�سفت رئي�س���ة املعار�سة 

يف بيالرو�ص �سفيتالن���ا تيخانوف�سكايا، الرئي�ص 

األيك�سندر لوكا�سينكو باأنه »م�ساعد« لرو�سيا يف 

حربها �سد اأوكرانيا.

وقال���ت تيخانوف�سكايا لالإذاع���ة الأملانية اليوم 

الإثنني، »اإن���ه ينفذ كل اأوام���ر )الرئي�ص الرو�سي 

فالدميري( بوتني«. وتابعت اأنه بدون موافقته، لن 

تك���ون الهجمات على اأوكرانيا ممكنة، م�سيفة اأنه 

يبيع ا�ستقالل بالده قطعة قطعة.

 ويوجد لوكا�سينكو يف �سدة احلكم يف اجلمهورية 

ال�سوفيتية �سابقا من���ذ اأكرث من ربع قرن. وي�سفه 

املنتقدون باأنه »اآخر ديكتاتور يف اأوروبا«.

ومل يع���د الحت���اد الأوروبي يعرتفه ب���ه رئي�سا 

لبيالرو����ص بعد انتخاب���ات 2020 ، التي ات�سمت 

بالعديد م���ن ف�سائح التالع���ب. وينظر الكثريون 

لتيخانوف�سكاي���ا التي ناف�س���ت لوكا�سينكو يف 

النتخابات، على اأنها الفائز احلقيقي. وتعي�ص الآن 

يف املنفى يف ليتوانيا.

بغد�د  )د ب �أ( -

ة  ة العراقيَّ  �رسح امُلتحدث باإ�س���م وزارة اخلارجيَّ

اأحمد ال�سحاف يوم الأحد، اأن بالده ت�سلمت قطعتني 

اأثريتني من مقتنيات املتحف العراقي املهربة اإىل 

الوليات املتحدة تع���ود اإىل مابني 3300-2700 

عام قبل امليالد.

وقال ال�سحاف يف بيان �سحف���ي اأنه »اإ�ستكماًل 

ة الإ�س���رتداد، ت�سلمت ال�سفارة  جُلُه���ود دبلوما�سيَّ

العراقيَّة يف وا�سنطن قطعت���ني اأثريتني من كنوز 

العراق، متثلت القطعة الأوىل بعمل فني مت �سبطه 

من قب���ل مكتب التحقيقات الفي���درايل يف مدينة 

بو�سطن ويبلغ عمر القطع���ة ما يزيد على 2700 

�سنة وهي من مقتنيات املتحف العراقي امل�رسوقة، 

ومت تهريبها اإىل الوليات املتحدة الأمريكية وبيعها 

مبوجب وثائق مزورة«.

واأو�سح« اأما القطعة الثانية فهي لوح م�سماري من 

الع����رس البابلي مت �سبطه من قبل مكتب مباحث 

الأم���ن القومي )الأمريكية(ويعود تاأريخها اإىل اأكرث 

من 3300 عام«.
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تأكد غياب ثنائي الهالل سالم الدورسي واملايل موىس 
ماريجا، عن مواجهة الفتــح، اليوم الثالثاء، يف ربع 

نهائي كأس امللك عىل ملعب األمري فيصل بن فهد.
البدني،  اإلعداد  صالة  يف  لياقيا  مرانا  ماريجا  وأجرى 
بالكرة، فيما  ألداء تدريبــات  مســاء األحد، إضافة 
التأهيــي عىل فرتتني  الــدورسي برنامجه  واصــل 

صباحية ومسائية.
املدرب  إرشاف  تحت  تدريباته  الفريق  ميدانيا، واصل 
بتدريبات  مرانه  بــدأ  دياز، الذي  رامون  األرجنتيني 
التدريبات  من  عددا  الكرة، وفرض  باستخدام  لياقية 

التكتيكية.
واختتــم املران بمناورة فنية عــىل جزء من امللعب، 
فيمــا تقرر دخول الالعبني ملعســكر يف مقر النادي 

عقب مران، اإلثنني استعدادا ملواجهة الفتح.
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الهالل يفقد ماريجا و�سالم 
اأمام الفتح

الثالثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ ــ العـدد ١٥٢٩٥

 

دبي-وام:

أعربــت نوف العنــزي، العبة منتخب 
اإلســباني،  ليجانيس  ونادي  اإلمارات 
عن أملهــا يف أن تنعكس اســتفادتها 
مــن تجربة احرتافهــا الخارجية عىل 
اإلمارات،  النســائية يف  القــدم  كــرة 
وبدء  مستواها  تطوير  يف  باملســاهمة 
منتخب  مع  اإلنجازات  تحقيق  مرحلة 

اإلمارات.
العنــزي - 25 عاماً -  وأصبحت نوف 
أول العبة كرة قدم إماراتية تحرتف يف 
ليجانيس  بنادي  التحقت  أوروبا؛ حيث 
يف بداية املوســم الكــروي الجاري يف 

سبتمرب املايض.
وأوضحــت نــوف، يف مقابلــة معها 
عــرب الفيديو، رتبتهــا رابطة الدوري 
بذل  تحــاول  دبي، أنها  يف  اإلســباني 
قصارى جهدها يف تجربتها الحالية مع 
عام  بشكل  الفريق  ليجانيس، ملساعدة 

وتطوير أدائها الفردي بشكل خاص.
تنعكــس  أن  "أود  نــوف :  وقالــت 
القدم  كرة  عىل  التجربة  هذه  إيجابيات 
يف اإلمــارات وأن اســاهم يف تطويــر 
مســتوى اللعبة يف بالدي، واالستفادة 
منها بصفتي العبة يف صفوف املنتخب 

الوطني".

لبدء  حان  الوقت  أن  وأضافت " أعتقد 
أننا  املنتخب. برغم  باأللقاب مع  الفوز 
بدأنا مشــوارنا منذ نحو 10 سنوات، 
أعتقد أن الوقت حان ملزيد من التقدم".

وقالت إن املدرســة الكروية اإلسبانية 
ســاهمت كثرياً يف تطوير مســتواي. 
قراراتــي يف امللعــب أصبحــت أرسع، 
معهن  ألعب  الالتي  الالعبات  ومستوى 
مرتفع جًدا وكذلك طاقم التدريب لديه 
صالح  يف  يصب  هذا  ممتازة. كل  طرق 
منتخب  بها  أفيــد  أن  خربتي، ويمكن 

بالدي.
وأشــارت إىل أن فتــح البــاب أمــام 

اإلماراتيات  الالعبات  من  املزيد  انتقال 
للدوريات  عامــة  بصفة  والعربيــات 
األوروبيــة ســيكون خطــوة مفيدة 

للغاية.
وقالت " االنتقال إلســبانيا كان حلما 
بأن  األخري. أثق  حلمي  ليس  يل، ولكنه 
هذه الخطوة ستشجع العبات أخريات 
عــىل تكــرار التجربة، وتفتــح الباب 
الخطوة.  هــذه  مثل  التخاذ  أمامهــن 
أرى أن اللعــب يف دوري أكثر خربة لن 
سيفيد  فقط، ولكنه  الالعبة  يســاعد 

أيًضا مستوى كرة القدم يف املنطقة".
وأضافت " أشــجع جميع الالعبات يف 

اإلمارات والرشق األوســط عىل قبول 
هــذا التحدي، واتخــاذ الخطوة األوىل 

باللعب يف الخارج".
الكروية  مسريتها  أن  عن  نوف  وكانت 
نادي  أبوظبي، وتحديــداً مع  يف  بدأت 
الوحــدة، الذي ســاعدها عىل تحقيق 
اللعــب، ثم  عالــم  يف  أوىل خطواتهــا 
انتقلت لنادي وادي دجلة املرصي، قبل 

االنضمام إىل ليجانيس.
وأوضحت أنها تحاول تطوير نفســها 
عــىل مختلــف املســتويات، وليس يف 

املجال الكروي فقط.
يوميــا  تدريباتــي  أؤدي   " وقالــت 
وأخوض املباريات يف نهاية األســبوع، 
وأســتغل وجودي يف مدريد لدراســة 
ماجســتري إدارة األعمــال يف املجــال 
الرياضيــة. أريد أن تكون اســتفادتي 
كاملــة ومتخصصــة يف كل ما يخص 
كرة القدم، والتعرف عىل ثقافة جديدة 
وأســلوب حياة مختلــف، وليجانيس 
يل  ووفر  األول  اليــوم  منذ  ســاعدني 

البيئة املناسبة لذلك".
وأكدت حرصهــا عىل متابعة مباريات 
سنحت  للمحرتفني، كلما  أدنوك  دوري 
لفريق  تشــجيعها  مع  الفرصــة  لها 
الجزيرة، وأنهــا مهتمة أيضا بمتابعة 
املباريــات يف مختلــف  العديــد مــن 

املسابقات األوروبية.

نوف العنزي: حان وقت الإنجازات لمنتخب الإمارات لل�سيدات

مدريد،  ريــال  نــادي  تحرك 
حســم  صوب  جاد  بشــكل 
صفقــة اإلنجليــزي جــود 
بوروســيا  نجم  بيلينجهام، 

دورتموند.
"آس"  لصحيفــة  ووفقــا 
بيلينجهام  فإن  اإلســبانية، 
لريال مدريد يف  أولويــة  بات 
خاصة  الصيفــي،  املريكاتو 
مع احتمالية عدم تجديد عقد 

توني كروس.
اإلسبانية  الصحيفة  وأشارت 
إىل أن رؤســاء ريــال مدريد 
الضــوء األخــر  منحــوا 
بيلينجهام،  صفقة  لحســم 
من  مبعوث  مؤخرا  سافر  لذا 

النادي امللكي إىل أملانيا.
وكشــفت أن مبعــوث ريال 
مــع  رسا  التقــى  مدريــد 
بهدف  وعائلته،  بيلينجهــام 
التعرف عليه، وإقناعه بمزايا 

امللكــي،  النــادي  اللعــب يف 
مع  حــدث  ما  شــاكلة  عىل 
شباب ســابقني مثل أوريلني 
وفينيســيوس  تشــواميني 
فالفريدي  وفيــدي  جونيور 

ورودريجو جويس.

تفضيــل  أنبــاء  ورغــم 
إىل  االنتقــال  بيلينجهــام 
املقبل،  املوســم  يف  ليفربول 
من  قريبة  مصادر  كشــفت 
قرار  أي  يتخذ  لم  أنه  الالعب 

بعد بشأن وجهته املقبلة.

ـ وام : اأبوظبيـ 

 بعدمــا اكتفى بالتعادل 1-1 
ذهابــا عــىل ملعــب اليبزج 
اإلياب،  مبــاراة  يف  األملانــي 
يتطلــع مانشســرت ســيتي 
اإلنجليــزي إىل فوز كبري عىل 
عندما  الثالثاء  اليــوم  ملعبه 
يستضيف الفريق األملاني إيابا 
أبطال  الـــ16 لدوري  دور  يف 

أوروبا لكرة القدم.
كمــا يلتقــي فريقــا بورتو 
اإليطايل  ميالن  وانرت  الربتغايل 
فاز  بعدما  الجولة  بنفس  غدا 
ملعبه  ميــالن 0-1 عىل  انرت 

ذهابا.
املقررة  املبــاراة  وتســتحوذ 
بمدينة  استاد "االتحاد"  عىل 
اهتمام  عىل  غدا  مانشســرت 
كبري؛ كون مانشســرت سيتي 
مــن الفرق املرشــحة للفوز 
املوســم  يف  القاري  باللقــب 
الحــايل إضافــة إىل اإلثــارة 
بعد  املباراة  هــذه  يف  املرتقبة 

نتيجة مباراة الذهاب.
وكان مانشسرت سيتي هو من 
تقدم بهدف يف الشــوط األول 
استاد  عىل  الذهاب  مباراة  من 
"ريد بــول آرينــا" يف أملانيا، 
ولكن الفريق لم يعزز تقدمه، 
ما ســمح لاليبــزج بالعودة 
الثانــي، وانتزاع  يف الشــوط 
التعادل بهدف أحرزه الكرواتي 

جوسكو جفارديول.
ويحلم "سيتي" حاليا بحسم 

اإليــاب غدا  قــوي يف مباراة 
عىل  كبرية  نتيجــة  خالل  من 
بني  الســابقة  املواجهة  غرار 
الفريقني عىل استاد "االتحاد" 
عندما فاز حامل لقب الدوري 
اليبزج  اإلنجليــزي 3-6 عىل 

ذهابا يف دور املجموعات.
ســيتي  مانشســرت  ويحتاج 
مباراة  يف  نتيجة  بــأي  للفوز 
الغد، ولكن ســيناريو مباراة 
وحالة  الفريقني  بني  الذهاب 
عىل  تســيطر  التي  التحــدي 
الفريــق  اليبــزج، يدفعــان 

عن  البحــث  إىل  اإلنجليــزي 
رسيعة  وأهداف  كبرية  نتيجة 
اإلياب غدا خشــية  يف مباراة 

مفاجآت اليبزج.
وحقق مانشسرت سيتي الفوز 
خاضها  آخر 4 مباريــات  يف 
بمختلــف البطــوالت، وكان 
منهــا 3 مباريــات بالدوري 
يف  واحدة  ومباراة  اإلنجليزي 
إنجلرتا،  لــكأس  الـ16  دور 
وســجل خالل هذه املباريات 
10 أهداف واهتزت شــباكه 

مرة واحدة فقط.

مان�س�ستر �سيتي يتاأهب لجتياز عقبة ليبزج 
اإلى دور الثمانية الأوروبي

ريال مدريد يجتمع �سراً مع بيلينجهام

لغز جديد في ق�سية »ر�سوة 
بر�سلونة«

كشــف تقرير صحفي إسباني، اإلثنني، عن تفاصيل 
بالفســاد  برشــلونة  نادي  اتهام  جديــدة يف قضية 
الريايض، والتورط يف عالقة مشــبوهة مع خوسيه 
ماريا إنريكيز نيجريرا، نائب الرئيس الســابق للجنة 

الفنية للحكام بالليجا.
مصلحة  لصحيفة "ماركا" اإلســبانية، فإن  ووفقا 
نيجريرا ســحب مبالغ كبرية من  أن  تؤكد  الرائب 
األموال نقدا لدفعها إىل أطراف ثالثة خالل الفرتة من 

2016 إىل 2019 )4 أعوام(.
وأشــارت إىل أن هناك شبهة بأن تكون هذه األموال 
جزء من الـ7 ماليني يورو التي حصل عليها نيجريرا 

من برشلونة.
وأوضحت أن نيجريرا ســحب أمواال تبلغ 550 ألف 
يورو نقدا، لكن دون دليل يف الوقت الحايل عىل مكان 

وجودها.

كشــف إيهاب الكومــي عضو مجلس 
إدارة اتحاد الكرة املرصي، عن احتمالية 
بطولة  يف  الناشــئني  منتخب  مشاركة 
كأس األمــم األفريقية، الشــهر املقبل 

بالجزائر، بداًل من املغرب.
لربنامج  ترصيحات  يف  الكومــي  وقال 
"املاتش" عرب قناة "صدى البلد"، إنه يف 
حالة اعتذار املغرب عن عدم املشــاركة 
يف كأس األمم فإن منتخب مرص جاهز 

لخوض البطولة بداًل منه.
أســباب  اإلفصاح عن  الكومي  ورفض 
عدم  عــن  املغرب  اعتــذار  احتماليــة 
مرص  منتخب  أن  مؤكــًدا  املشــاركة، 
واعــدة، وإذا  عنارص  يضم  للناشــئني 
نتائج  ســيحقق  النهائيات  يف  شــارك 

جيدة.
وكان منتخــب مــرص ودع التصفيات 
بعدمــا خرس من ليبيــا واملغرب وفاز 
يف  تونس، ليحصــد 3 نقاط فقط  عىل 
أمم  لكأس  التأهل  يف  مشواره، ويفشل 

أفريقيا.
الكومي، التطرق  آخر، نفى  ســياق  يف 
الســتقالة مجلــس االتحــاد، خــالل 
االجتمــاع الذي عقد األحــد مع وزير 

الرياضة الدكتور أرشف صبحي.
اتحاد  أن  ذكرت  التقارير  بعض  وكانت 
الكرة قد يســتقيل بعدما ودع منتخب 
األفريقية  األمم  الشــباب بطولة كأس 

التي أقيمت يف مرص من الدور األول.
ناقشــنا  أن  يحدث  الكومي: "لم  وقال 
مســألة االســتقالة يف اجتمــاع وزير 

الرياضة".
وأشــار  إىل أن الوزيــر مــن العنارص 
الرياضية ويعلم  اإلدارة  املخرمــة يف 
أن اتحــاد الكــرة ال يجب محاســبته 

بالقطعة.

خطة  لديه  الكــرة  اتحاد  أن  وأضــاف 
تأخذ  أمور  وهــي  واإلصالح  للتطوير 
وقتــا حتــى تحقق نتائــج عىل أرض 

الواقع.
 وشــدد عىل أن االتحــاد قرّص يف حق 
لوسائل  الخطة  إعالن هذه  بعدم  نفسه 
كل  توضيح  عىل  سيعمل  اإلعالم، لكنه 

الخطوات أواًل بأول يف الفرتة املقبلة.

هل ي�سارك منتخب م�سر بدًل من المغرب باأمم 
اأفريقيا للنا�سئين؟

تحــدث إيدين هــازارد، نجــم منتخب 
عقب  الــدويل  اعتزاله  عــن  بلجيــكا، 

مونديال قطر 2022.
وقــال هــازارد، يف ترصيحــات لقناة 
أســتطع  "RTBF" البلجيكيــة: "لم 
رؤية نفيس ال أشــارك مع ريال مدريد 

وأذهب للعب مع املنتخب".
توني كروس  زميي  وأضاف: "اعتــزل 
اللعب مــع املنتخب األملاني منذ عامني، 
إنه عندما يذهب باقي الالعبني  وقايل يل 
االســتمتاع مع  املنتخبــات، يمكنه  إىل 

أطفاله".
إىل  مجــددا  العودة  إمكانيــة  وحــول 
زيدان  فعلــه  ما  شــاكلة  عىل  املنتخب 
وليونيــل ميــيس وإبراهيموفيتش، رد 
متأكد  ذلك معي، أنا  يحدث  هازارد "لن 
ذلك  أفعل  نفيس  أرى  بنسبة %100 ال 

أبدا". واألمر ليس يف رأيس 
وحــول ما إذا كانوا قــد اعتزلوا دوليا 
هازارد: "حســنا..  عىل مضــض، قال 
أعتقــد أننا اتخذنــا القرار عىل مضض 
عندمــا يتعلــق األمر باملنتخــب، لكن 
بالنظر إىل تاريخي الشخيص. فهم كانوا 
مستمرين يف اللعب مع فرقهم، بينما أنا 

ألعب أقل كثريا".

فيليب عقب  امللك  بــي  واختتم: "اتصل 
ســيظل  عنه  تحدثنا  ما  االعتزال، لكن 
بيننــا. يف كرة القــدم ال يجب أن تقول 
مســتحيل أبــدا، لكن لــدي العديد من 

قضاء  أفعلها، مثل  كي  األشياء األخرى 
املزيد مــن الوقت مع أطفايل وعائلتي.. 
نزوة  أمام  قراري  أنني ســأغري  أرى  ال 

معينة".

هازارد: لن اأكرر ما فعله مي�سي وزيدان

قبل لقاء الهالل ال�سوداني.. مدرب �سن داونز يوجه ر�سالة لكولر..
داونز  صــن  موكوينــا، مدرب  روالنــي  رد 
السويرسي  ترصيحات  إفريقي، عىل  الجنوب 
الفني لألهي املرصي،  مارســيل كولر، املدير 
بشأن الجولة قبل األخرية من دور مجموعات 

دوري أبطال إفريقيا.
كان كولر، رصح عقب خسارة األهي )2-5(، 
إفريقيا: »أتمنى  السبت يف جنوب  األول  أمس 
أن نرى صن داونز الذي نعرفه يف لقاء الجولة 

املقبلة ضد الهالل«.
الـ8، بعد  لــدور  التأهل  داونز  وضمن صــن 
وصولــه إىل 10 نقاط يف صــدارة املجموعة، 
بينمــا يحتاج الهالل الســوداني الوصيف إىل 
نقطتــني، ما يعني أنه ســيبلغ الدور التايل يف 
بالسودان، السبت  داونز  صن  عىل  فوزه  حال 

املقبل.
األهي ضيفا عىل  الجولة، يحل  إطار نفس  ويف 
املقبل، وسيتوجب  الجمعة  الكامريوني  القطن 
آمالــه، برشط عدم  الفــوز لإلبقاء عىل  عليه 
الهالل،  ضد  إفريقي  الجنــوب  الفريق  هزيمة 
الذي سيواجه املارد األحمر يف الجولة األخرية.

وعن ذلك، قــال موكوينا يف ترصيحات نقلتها 
 ،»THE SOUTH AFRICAN« صحيفة 
الفوز يف  بنزاهة، وسيحاول  فريقه سيلعب  إن 

السودان.
وأضــاف: »نحــن صادقون، نريــد االنتصار 
صن  إن  لكولر  جهدنا.. أقول  قصارى  وسنبذل 
للفوز  مجهــوده  ســيبذل %100 من  داونز 

بلقاء الهالل، وهذا أمر مضمون تماما«.



للمحترفين  أدنوك  دوري  اقتراب  مع   
لكرة القدم من نهايته، تتطلع الجماهير 
بين  مباشرة ستجمع  إلى 3 مواجهات 
شباب  اللقب،  على  المتنافس  الثالثي 

األهلي والعين والوصل.
جدول  حاليا،  األهلي  شباب  ويتصدر 
ترتيب الدوري بوصوله إلى 42 نقطة، 
بالمركز  العين  عن  نقطتين  وبفارق 
بالمركز  الوصل  عن  نقاط  و3  الثاني، 

ال3.
بين  مباشرة  مواجهة  أول  وستكون 
األندية ال3 في األول من أبريل/نيسان 
ضيفه  مع  العين  فيها  المقبل، ويلتقي 
شباب األهلي، على ستاد هزاع بن زايد.

لقاء  حسم  في  األهلي،  شباب  ونجح 
بالفوز  العين،  ضيفه  أمام  األول  الدور 
)1-2(، في الجولة 8 بالدوري يوم 29 

أكتوبر/تشرين األول 2022.
يحتاج  العين،  أن  يعني  ما  وهو 
كفة  يرجح  حتى  أكبر،  بنتيجة  للفوز 
التساوي  حال  المباشرة،  المواجهات 
بنهاية  األهلي  شباب  مع  النقاط  في 

مسابقة الدوري.

ولم يتحدد بعد موعد المواجهة الثانية 
تجمع  والتي  الثالثي،  بين  المباشرة 
على  الوصل،  وضيفه  األهلي  شباب 
 24 الجولة  ضمن  بدبي،  راشد  ستاد 

بالدوري.

بالفوز  عاد  قد  األهلي،  شباب  وكان 
مضيفه  أمام  من   ،)2-1( بنتيجة 
الوصل، في الجولة 11 للدوري يوم 19 
ديسمبر/كانون األول 2022، وبالتالي 
الفوز في  المهزوم، سوى  أمام  يعد  لم 

مواجهاته المقبلة أمام المتصدر.
ال3،  الحاسمة  المواجهة  وستكون 
الوصل  بين  الجولة 25، وتجمع  ضمن 
ولم  بدبي،  زعبيل  ستاد  على  والعين، 

يتحدد أيضا، موعد تلك المباراة.
الجولة  في  الفريقين  مواجهة  وانتهت 
على   ،)1-1( بالتعادل  للدوري،   12
يوم 24 ديسمبر/ زايد  بن  هزاع  ستاد 

كانون األول 2022، ما يعني أن التعادل 
كافيا  سيكون  أكبر،  بنتيجة  اإليجابي 
لترجيح كفة العين، في حال اللجوء إلى 

المواجهات المباشرة.
اإلماراتي  الدوري  من  وتتبقى 
بعد  فقط،  جوالت   7 للمحترفين، 
نهاية الجولة 19، والتي أسفرت نتائج 
مبارياتها عن تعزيز موقع شباب األهلي 
ال3  المراكز  في  والوصل،  والعين 
األوائل، وتوسيع الفارق مع مطارديهم.
 37 برصيد   4 المركز  الوحدة،  ويحتل 
المتصدر،  عن  نقطة، وبفارق 7 نقاط 
الوصيف،  األهلي، و3 نقاط عن  شباب 
بالمركز  الوصل،  عن  ونقطتين  العين، 

الثالث.

18 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
الريا�سةالثالثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ ــ العـدد ١٥٢٩٥

بطولة اأبوظبي الدولية لرابطة محترفي الجوجيت�سو 
تنطلق الجمعة في اأبوظبي

 اأبوظبي، الوحدة:

 تستضيف مبادلة أرينا في مدينة زايد الرياضية منافسات 
بطولة أبوظبي الدولية لرابطة محترفي الجوجيتسو في 
البطولة  تشهد  الجاري، حيث  من 19-17 مارس  الفترة 
مع  بالتعاون  للجوجيتسو  اإلمارات  اتحاد  ينظمها  التي 
مشاركة   )AJP(الجوجيتسو لمحترفي  أبوظبي  رابطة 
مئات الالعبين من األندية واألكاديميات في فئات الصغار، 

والناشئين والشباب والهواة والمحترفين واألساتذة.
لمحترفي  أبوظبي  رابطة  جوالت  ثاني  البطولة  وتعد   
موسم 2023  خالل  الدولة  في  تنظم  التي  الجوجيتسو 
والتي كانت أولها بطولة أبوظبي الدولية لرابطة محترفي 
أبوظبي،  في  الماضي  الشهر  بدلة  بدون   – الجوجيتسو 
وحققت نجاحا كبيرا على مستوى التنظيم والمشاركة من 
قبل نجوم اللعبة والمستوى الفني والحضور الجماهيري 

والتغطية اإلعالمية.
مجلس  عضو  البطران  الله  عبد  يوسف  سعادة   ويقول 
إدارة اتحاد اإلمارات للجوجيتسو:" تشكل بطوالت رابطة 
ألجندة  قّيمة  إضافة  الجوجيتسو  لمحترفي  أبوظبي 
الضوء  تسليط  في  وتسهم  الرياضي،  الموسم  بطوالت 
التي  الشابة والجديدة  المواهب  على مجموعة كبيرة من 
تتطلع إلى تحقيق مسيرة احترافية متميزة. كما يعكس 
اإلقبال الكبير على المشاركة في المنافسات، كفاءة خطط 
االتحاد ونجاح برامجه بالتعاون مع الرابطة والشركاء في 
نشر وتطوير اللعبة وتوسيع قاعدة الممارسين بما يبّشر 
الدولة  مكانة  ترسيخ  للعبة، ومواصلة  مشرق  بمستقبل 
والعاصمة أبوظبي كموطن للرياضة على مستوى العالم.

الالعبين  تؤهل  مثالية  بيئة  البطولة  ويضيف :" تحتضن 
الصاعدين لالحتكاك مع نخبة العبي األندية واألكاديميات 
على مستوى المنطقة والعالم، وبالتالي صقل موهبتهم 
وتعزيز جاهزيتم وزيادة فرصهم في المنافسة والتواجد 

في البطوالت العالمية الكبرى".

ثالث مواجهات منتظرة تحدد هوية بطل الدوري 
هذا المو�سم

اأبوظبي-الوحدة:

لمنتخب  الفني  الجهاز  اختار 
لكرة  األولمبي  اإلمارات 
المدرب  بقيادة  القدم، 
سيلفا،  دينيس  اإلسباني 
لقائمة "األبيض"،  25 العبا 
البطولة  في  للمشاركة  وذلك 
 23 تحت  الودية  الدولية 
القطرية  العاصمة  عاما، في 
 28 إلى   20 من  الدوحة 

مارس/آذار الجاري.
"األبيض"  قائمة  وضمت 
اإلماراتي األولمبي، الالعبين: 
محمود،  أحمد  وليد،  راكان 
أحمد،  مبارك  سلطان،  زايد 
عبد  ومحمد  فوزي  أحمد 
الله  وعبد  )الجزيرة(،  الله 
بدر  الرئيسي )عجمان(، فهد 
خلفان  عيسى  )اإلمارات(، 
العزيز  عبد  علي  )العين(، 
أحمد  الله  عبد  )النصر(، 
يوسف،  ومحمد  )الوحدة(، 
البلوشي، سلطان  العزيز  عبد 
الرحمن عادل  البدواوي وعبد 

خميس  األهلي(،  )شباب 
المنصوري )بني ياس(، وعبد 

الله الحمادي )الظفرة(.
)الفجيرة(،  المقبالي  وحمد 
عبد  محمد  المحرزي،  وليد 
وياسر  المازمي  الرحمن 
عتيق  كلباء(،  )اتحاد  حسن 

عصام )الوصل(، خالد توحيد، 
حمد فهد ومايد سعيد الكاس 

)الشارقة(.
األولمبي  "األبيض"  ويلتقي 
 23 يوم  قطر  منتخب  مع 
على  الجاري،  مارس/آذار 
فيتنام  الدحيل، ويواجه  ستاد 

نفسه،  الشهر  من   25 يوم 
على ستاد األهلي القطري.

اإلمارات،  منتخب  ويختتم 
يوم  البطولة  في  منافساته 
الحالي،  مارس/آذار  28 من 
تحديد  مباريات  بإقامة 

المراكز. 

25 لعباً في قائمة الأولمبي الإماراتي لبطولة 
قطر الدولية

التعادلت اأهم مالمح الجولة 19 لدوري 
اأدنوك للمحترفين

اأبو ظبي  ــ وام:

من   19 الجولة  ساهمت   
دوري أدنوك للمحترفين لكرة 
الستار  أسدل  والتي  القدم، 
من  مزيد  في  السبت  عليها  
عزز  بعدما  للمسابقة  اإلثارة 
نقطة(،   42( األهلي  شباب 
الترتيب  لجدول  صدارته 
إلى  بهدفين  تأخره  بتحويل 

فوز 2-3 على الجزيرة.
نقطة(،   40( العين  وتلقي 
باالرتقاء  كبيرة  دفعة 
بعد  الترتيب  جدول  لوصافة 
الوحدة  أمام  القمة  حسمه 
 39( الوصل  وتعثر   ،3-0
 35( والشارقة  ثالثا  نقطة( 
نقطة( خامسا بالتعادل 1-1.

قضاة  إشهار  الفتا  وكان 
المالعب لـ6 بطاقات حمراء، 
فيما  صفراء،  بطاقة  و34 
الوحيد  عجمان  فريق  كان 
أي  العبوه  ينل  لم  الذي 

بطاقات.
الـ7  المباريات  بين  ومن 
التعادل  كان  للجولة، 
4 منها  في  حاضرا  اإليجابي 
عجمان  مع  )خورفكان 
2-2(، و)دبا مع كلباء 2-2(، 
و)البطائح مع الظفرة 1-1(، 
و)الوصل مع الشارقة 1-1(، 
وحافظ كل من العين والنصر 

على شباكهما نظيفة.
سجل  التي  الجولة،  وشهدت 
تخطي  هدفا،   21 خاللها 

الموسم،  هذا   400 الهدف 
 402 إلى  األهداف  لتصل 
 133 في  سجلوا  هدفا، 
مباراة  وكانت  مباراة، 
هي  األهلي  وشباب  الجزيرة 
أهداف،  بـ5  تسجيال  األكثر 
وبني  النصر  مباراة  وكانت 
واحد  األقل، بهدف  هي  ياس 

للنصر.
احتساب  الجولة  شهدت  كما 
3 ركالت جزاء سجلها توزي 
للفريق  األولى  )النصر( وهي 
وكارتابيا  الموسم،  هذا 
وعلي  األهلي(،  )شباب 

مبخوت )الجزيرة(.
البا  التوجولي  وسجل 
كودجو العب العين هدفا في 
رصيده  ليرفع  الوحدة  مرمى 

متصدرا  هدفا،   21 إلى 
يليه  الهدافين،  ترتيب  جدول 
 18 )الجزيرة(  مبخوت  علي 
مرمى  في  هدفه  بعد  هدفا، 
ليما  فابيو  األهلي، ثم  شباب 
بهدف  هدفا،   14 )الوصل( 
التعادل لفريقه أمام الشارقة، 
ليساهم في 8 أهداف من آخر 
مرمى  في  لفريقه  11 هدفاً 
أهداف   5( بالدوري  الشارقة 

و3 تمريرات حاسمة(.
 ،2-2 كلباء  مع  دبا  وتعادل 
الخسارة  بهذا  دبا  وتجنب 
 8 آخر  في  األولى  للمرة 
أدنوك  بدوري  مباريات 
في  خسر  بعدما  للمحترفين، 
له  سابقة  مواجهات   7 آخر 

بالمسابقة.
لكرة  اإلمارات  منتخب  فاز   
القدم الشاطئية، على منتخب 
في   ،)9-3( قيرغيزستان 
أقيمت  التي  الودية  المباراة 
ختام  في  االثنين،  أمس 
بمدينة  الحالي  معسكره 
استعدادا  التايالندية،  باتيا 
كأس  بطولة  في  للمشاركة 

آسيا بتايالند 2023.
التجربة  هي  الودية   وتعد 
اإلماراتي  للمنتخب  الـ3  
الخارجي،  المعسكر  خالل 
األخيرة  إعداده  محطة  ضمن 

لبطولة كأس آسيا 2023.
منتخب  حقق  أن  وسبق 
المباراة  في  الفوز  اإلمارات، 
تايالند  أمام  األولى  الودية 
الثانية  وفي   ،)5-4( بنتيجة 

تغلب على الصين )2-0(.
حارب،  بدر  أكد  جهته  ومن 
اإلماراتي  المنتخب  مدير 
برنامج  أن  الشاطئية،  للكرة 
معسكر تايالند، حقق األهداف 
ظل  في  منه،  المرجوة 
الجهازين  من  الكبير  الجهد 
في  وأشار  واإلداري.  الفني 
إلى  صحفية،  تصريحات 
على  الفني،  الجهاز  حرص 

"األبيض"  العبي  جاهزية 
منافسات  غمار  لخوض 
أمل  على  اآلسيوية،  الكأس 

تحقيق نتائج إيجابية.
وتابع "األهداف التي خططنا 
المعسكرات  خالل  لها 
كانت  ما  والحالي،  السابقة 
وجدية  التزام  لوال  لتتحقق 
ضمن  المتواجدين  الالعبين 

صفوف أبيض الشاطئية".

التدريبات،  "خالل  وقال 
الودية  المباريات  في  وحتى 
المنتخب،  خاضها  التي 
الالعبين،  لدى  وجدنا 
لمواصلة  والطموح  اإلصرار 
القدم  لكرة  المشرف  التمثيل 

الشاطئية اإلماراتية".
بطولة  انطالق  المقرر  ومن 
القدم  لكرة  آسيا  كأس 
المجموعات  بدور  الشاطئية 

المقبل،  الخميس  يوم 
اإلمارات  لقاء  يشهد  والذي 
يلعب  ثم  وأوزبكستان، 
وإيران  ماليزيا  مع  األبيض 
مارس/آذار  و20   18 يومي 

الجاري.
البطولة، يتأهل  ووفقا لنظام 
من  مجموعة  كل  وثاني  أول 
دور  إلى  الـ4  المجموعات 

التالي، وهو ربع النهائي.

منتخبنا ال�ساطئي يهزم قيرغيز�ستان في ختام 
التح�سيرات لكاأ�س اآ�سيا 

طاقم تحكيم اإماراتي لإدارة مباراة المحرق 
وال�سيب اليوم بالمنامة

المنامة ــ وام:

باالتحاد  الحكام  لجنة  كلفت   
طاقم  القدم  لكرة  العربي 
الدولي  إماراتي، بقيادة  تحكيم 
مباراة  إلدارة  النقبي،  عادل 
والسيب  البحريني  المحرق 
الُعماني، المقررة اليوم الثالثاء 
حمد"  بن  "علي  استاد  على 
المنامة،  البحرينية  بالعاصمة 
في التصفيات المؤهلة لبطولة 

كأس الملك سلمان لألندية.
النقبي  عادل  الطاقم  ويضم 
النعيمي  راشد  علي  )ساحة( 
عبيد  سبت  أول(  )مساعد 
علي  آل  عمر  ثان(  )مساعد 
الحربي  )حكماً رابعاً( منصور 
من  العريني  فهد  )مراقباً( 

السعودية مراقباً للحكام.

»اأبوظبي الريا�سي« و»التعاون ال�سعودي« يتوجان بكاأ�س زايد بن هزاع 
لكرة القدم

ـ وام: أبوظبيـ 
الرياضي"،  فريقا "أبوظبي   توج 
بلقبي  السعودي"  و"التعاون 
النسخة " 13 " من كأس زايد بن 
هزاع بن زايد آل نهيان لكرة القدم، 
أمس  الستار  عليها  أسدل  والتي 

األول األحد.
الرياضي  أبوظبي  فريق  وأحرز 
المحلية،  تحت 12 عاما  فئة  لقب 
بعد فوزه على فريق "الريدز" 2-0 
النهائية، وجاء فريق  المباراة  في 
فيما  ثالثا،  "سليساو"  أكاديمية 
أحرز فريق التعاون السعودي لقب 
بعد  الدولية،  عاما   14 تحت  فئة 
فوزه على فريق نجم الغد العماني 

جاء  النهائية، و  المباراة  0-2 في 
السعودي  جيزان  أكاديمية  فريق 

ثالثا.
البطولة بتنظيم من نادي  وأقيمت 
أبو ظبي الرياضي، وإشراف مجلس 
أبوظبي الرياضي، بمشاركة 8 فرق 
للبطولة المحلية، و6 فرق للبطولة 

الدولية.
فقد  الفردية  للجوائز  وبالنسبة 
فريق  العب  زهران  زياد  حصل 
هداف  لقب  على  أبوظبي  نادي 
البطولة، لفئة تحت 12 عاما، فيما 
التعاون  العب  الحربي  عمر  حصل 
لفئة  الهداف  لقب  على  السعودي 

تحت 14 عاما.



دبي-الوحدة:

نظــم مجلس دبي الريــايض بالتعاون مع 
اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي ورشطة 
مسبح  يف  العمالية  الســباحة  دبي، بطولة 
منافســات  ضمن  الريايض  الوصــل  نادي 
الرياضية  من “الــدورة  الرابعة  النســخة 
التي تقام تحت  العمالية” األكرب من نوعها 
شعار “إسعادهم هدفنا”، يف مختلف املالعب 
وتتضمن  وتســتمر حتى 31 مارس  بدبي 
11 لعبة رياضية هي: الكبادي، كرة القدم، 
الطائرة،  الطائرة، الريشة  السلة، كرة  كرة 
الحبل،  شــد  اليوغا،  الذراعــن،  مصارعة 

سباق الطريق، السباحة، والكريكت.
العمالية مشاركة  السباحة  وشهدت بطولة 
الرشكات  مختلف  من  العمال  من  واســعة 
الذيــن تنافســوا يف ســباقات 50 و100 
و200 و400 مــر حــرة، وفازت رشكة 
ايمريل باملركز األول للرتيب العام للبطولة 
تالهــا رشكة اينــوك ثم رشكة دلســكو، 
وتوج مجلس دبي الريايض واللجنة الدائمة 
لشؤون العمال يف إمارة دبي الفائزين حيث 
الفائزين  وامليداليات عىل  الجوائز  توزيع  تم 

باملراكز الثالثة األوىل يف جميع الفئات.
العمالية  الدورة  فعاليات  ختام  وســيكون 

الرابعة يوم األحد 19 مارس الجاري، حيث 
يقام نهائي بطولة الرشكات للكريكت الذي 
العمايل  تحتضن منافســاته مالعب السكن 

لرشكة دبي القابضة يف جبل عيل.
وشــارك يف منافســات الــدورة الرياضية 
العمالية أكثر من 20 ألف عامل من مختلف 
الــرشكات يف دبي، وينظمهــا مجلس دبي 
الريايض بالتعاون مع رشكاءه وهم: اللجنة 
الدائمة لشؤون العمال يف دبي ورشطة دبي 
الدورة  وتقام  اإليجابيــة،  الروح  ومبادرة 
القابضة  بــي وورلد ودبــي  برعايــة دي 
ودتكــو، ودلســكو، والند مــارك، وورلد 

سيكيورتي، وجائزة تقدير.
ويهــدف مجلس دبي الريــايض من تنظيم 
إتاحــة  إىل  العماليــة  الرياضيــة  الــدورة 
مستوى  لرفع  بالرشكات  للعاملن  الفرصة 
لياقتهــم البدنية وإرســاء رشاكــة فاعلة 
بن املؤسســات الحكوميــة والخاصة من 
إىل  التواصــل بينهم  خــالل توفري فــرص 
جانب تحســن ظروف العمل من أجل رفع 
بممارسة  فراغهم  أوقات  وشغل  اإلنتاجية 
الرياضة والنشــاط البدني، ومشاركتهم يف 
يحقق  بما  والرفيه  باملنافسة  أجواء مليئة 
رؤية املجلس يف بناء مجتمع ريايض متميز 

وسعيد.
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دبي-الوحدة:

حقــق فريق الحبتور انكورا فوزاً مســتحقاً عىل 
منافســه فريق مهرة يف املباراة االفتتاحية لكأس 
أقيمت عىل  للبولــو 2023 والتــي  دبــي  تحدي 
الرئييس بنادي ومنتجــع الحبتور للبولو  امللعــب 
والفروســية وســط حضور جماهريي كبري كما 
التقليدي  منافسه  بنســايل عىل  بنجاش  فريق  فاز 
فريق بن دري يف ثاني مباريات الكأس التي تستمر 
حتى مساء يوم االحد املقبل بمشاركة أربعة فرق 
وبهانديــكاب 10 جول . ولعل فوز فريق الحبتور 
بنتيجة 11 هدفا  اوربيس مهرة  انكورا عىل فريق 
التصنيف  فارق  هو  جول  ونصف  مقابل 8 أهداف 
“الهانديكاب” يعكــس تماما صورة املباراة حيث 
بدأ فريق اوربيس مهرة املباراة برصيد نصف جول 

بســبب ارتفاع تصنيف فريــق الحبتور عنه) 10 
انكورا  الحبتور  فريــق  لعب  مقابل 9 جول( وقد 
البداية بجدية واضحة  العمران منــذ  بقيادة خالد 
ســعيا للفوز والتأهل للمرحلة الثانية وقد تحقق 
له ما أراد ونجح يف  انهاء الشــوط األول  بنتيجة 

أربعة أهداف مقابل نصف الجول .
ويف الشــوط الثاني ينشــط فريق اوربيس مهرة 
تقليل  الحبتــور وينجح يف  الواعــد طارق  بقيادة 
انكورا  الحبتــور  بتقدم  الشــوط  لينتهي  الفارق 
أربعة اهداف ونصف  بنتيجة ســتة اهداف مقابل 
ويســتأنف الشــوط الثالــث اال ان الحبتور يعود 
رصيدة  اىل  هدفن  ويضيف  بالتقدم  احقيته  ليؤكد 
اما  اوربيس مهرة هدفا واحدا  بينما يضيف فريق 
لكل  اهداف  الرابع واألخري فيشهد ثالثة  الشــوط 
انكورا  الحبتور  املباراة لصالح فريق  لتنتهي  فريق 

بنتيجة 11 مقابل 8 أهداف ونصف جول .
ويف املباراة الثانية توقع الخرباء ان يعود فريق بن 
دري بعد غياب اىل الواجهة ويكون حصان البطولة 
خاصة وانــه يحمل هانديكاب 10 جول مفابل 9 
جول لفريق بنجاش بنسايل  اال ان أداء الفريق كان 
التقليدي فريق  مخيبا لآلمال وخرس امام منافسه 
بنجاش بنســايل وبنتيجة ثمانيــة اهداف ونصف 
فيها  تقدم  مباراة  يف  اهداف  جول مقابل خمســة 
نهايتها  باديتها وحتى  بنســايل من  بنجاش  فريق 
والهجومي  الدفاعي  التنظيم  بسبب  الفت  وبشكل 
معا مســتغال عدم تجانس فريق بن دري الذي لم 

يظهر بمستواه املعروف .
بنسايل مع  بنجاش  يلعب  ســوف  النتيجة   وبهذه 
دري  بن  مع  انكـــــورا  والحبتور  مهرة  اوربيس 

يوم الخميس املقبل.

فوز الحبتور وبنجا�س في افتتاحية كاأ�س تحدي 
دبي للبولو

تريفور يحلق بك�أ�س )فيرتو�س( على 
ميدان )الإم�رات للفرو�سية( 

ثنائي��ة ذهبية خليول اجلواهر والنعيمي يف 
بطولة »الإمارات للخيل العربية«

اأبوظبي �� وام :

 حققت خيول مربط الجواهر 
وخيول خليفة النعيمي ثنائية 
ذهبيــة لكل منهمــا يف ختام 
اإلمارات  بطولــة  فعاليــات 
ملربي الخيل العربية املخصصة 

للمرابط الخاصة.
وأقيمت فعاليات البطولة عىل 
الكربى  بالصالة  أيام   4 مدى 
برعاية  بوذيــب  بأكاديميــة 
زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو 
آل نهيان، نائب رئيس مجلس 
الرئاسة،  ديوان  الوزراء وزير 
جمعية  إدارة  مجلــس  رئيس 
العربية،  للخيــول  اإلمــارات 
وبــإرشاف ومتابعة الشــيخ 
آل  حمدان  بــن  حمد  بن  زايد 
نهيــان نائــب رئيس مجلس 

إدارة الجمعية.
جمعية  البطولــة  ونظمــت 
العربية،  للخيــل  اإلمــارات 

بمشاركة 335 خيالً.
الختامية  األشــواط  وشهدت 
الـ6،  البطــوالت  ألقاب  عىل 
خيول  وتمكنت  مثرياً  تنافساً 
مــن  والنعيمــي  الجواهــر 
ونالت  ذهبية،  ثنائية  تحقيق 
خيول الهواجر ومحمد آل عيل 

لقباً ذهبياً لكل منهما.
وحرض فعاليات الختام سعادة 
محمــد أحمد الحربــي املدير 
العام لجمعية اإلمارات للخيول 
العربيــة، وتركي املقبل وعبد 
مركز  من  املطــريي  الرحمن 

امللك عبد العزيز للخيل العربية 
الدرويش  وبدر  بالســعودية، 
رئيس اتحاد الفروسية ومدير 
نادي سباق الخيل والفروسية 

بقطر.
محمد  فالــح  حرضها  كمــا 
كتارا  مهرجان  مديــر  النرص 
الدويل يف قطر، وعبد الله نايف 
أمناء  الربيهي عضــو مجلس 
مركز الجواد العربي بالكويت، 
إدارة  مدير  الهطايل  وسليمان 
يف  العربية  الخيــل  تســجيل 

سلطنة عمان.
وانتزعت املهرة "ام زد العن" 
اللقــب  النعيمــي،  لخليفــة 
الذهبــي لبطولة املهرات عمر 
للمهرة  الوصافة  سنة، تاركة 

كليوباترا" ملربط  اس  "جيــه 
"مزن  واكتفــت  الجواهــر، 
مغيدر" لراشد سيف الزعابي، 

بالربونز.
رفيقــة"  زد  "ام  وأحــرزت 
لخليفة النعيمي، اللقب الذهبي 
عمر 2 و3  املهــرات  لبطولة 
أم  ســنوات، وحصدت "جيه 
محمد  لجمعة  هاجــر"  اتش 
الشــمييل املركز الثاني ونالت 
ســالم  املنهل" فهد  "عجايب 

الزعابي املركز الثالث.
الجواهر"  وتوشحت "باريس 
الجواهــر، بذهبيــة  ملربــط 
الوصافة  األفــراس، ونالــت 
الرحمن  العبادلة" لعبد  "سما 
محمد بطي العبدويل، وحصلت 

"اليــازي بي اتــش ام" لعيل 
املزروعي، عىل  هميلــة  غانم 
املركــز الثالث. وتــوج "رمز 
اليــاه" ملحمد أحمــد آل عيل، 
بلقب األمهار عمر سنة، وجاء 
كيه  ايه  الثانــي "آر  املركز  يف 
الخيمة،  رأس  ســمو" ملربط 
وحصل عىل املركز الثالث "ورد 

الصافنات" ملربط الصافنات.
تروي"  اس  وأكمــل "جيــه 
ملربــط  الذهبيــة  الثنائيــة 
األمهار  بلقب  الجواهر، وفاز 
عمــر 2و3 ســنوات، وتاله 
ايه كيه  الثانــي "ار  املركز  يف 
الخيمة،  رأس  ملربط  مروان" 
وحصل "كحيل امليدان" ملربط 

الثالث". امليدان، عىل املركز 

اأبوظبي-الوحدة:

حلق الفارس اإليرلندي تريفور برين عىل صهوة الفرس 
"غريماين دبليو"  بكأس )فريتوس( يف ختام بطولة قفز 
الحواجــز الدولية من فئة النجمتن، والتي اســتضافها 
وأدارهــا مركز اإلمــارات للفروســية يف دبي، بإرشاف 
للفروســية  للفروســية واتحاد اإلمارات  الدويل  االتحاد 
الرشكات  قدمتها مجموعة من  قّيمة  والسباق، وبرعاية 
واملؤسسات، يف أجواء من الفعاليات الرائعة التي استمتع 
مدى  عىل  الحواجز  قفز  البطولة، وعشــاق  جمهور  بها 
ثالثــة أيام من الخميس وحتى مســاء األحد )9 ـ 12( 
مارس الحايل، وبها أســدل الســتار عىل بطوالت القفز 
يف  الفروســية  ومراكز  أندية  اســتضافتها  التي  الدولية 

اإلمارات خالل املوسم 2022 ـ 2023.
اللواء  باأللقاب  الفائزين  وتّوج  الختام  منافســات  شهد 
الدكتور محمد عيىس العظب، عضو مجلس اإلدارة، املدير 
العام لنادي دبي للفروســية، وخليفة بن عبود الفاليس، 
عضــو مجلس إدارة النادي، ويوســف املــال نائب مدير 
النادي، وطاهرة أحمد، رئيســة البطولة، وحسام زميت 
البطولة، وعن )فريتوس( شــهد  تحكيــم  لجنة  رئيس 
نارص  االمارا، خليفة  حســن  الفائزين  وتّوج  املنافسات 

البدور وسلفيا سيم. 
العظــب: عالقة إيجابية بن القطــاع الخاص والهيئات 

الرياضية دعماً ملسرية الفروسية
العظب، منافســات  عيىس  محمد  اللواء الدكتور  شــهد 
الختام، وقال عقب تتويج الفائزين: جاء ختام البطوالت 
الدولية لقفز الحواجز باملوسم، عىل ميدان مركز اإلمارات 
املمتدة يف  بإسهاماته  التعريف  للفروسية، وهو غني عن 
رياضة القفز بالدولة، وبطولة كأس )فريتوس( الدولية، 
التي أدارتها كوادر العمل بمركز الفروسية، تؤكد برحيبه 
وإعالئه قيم العمل املشرك لتطوير رياضة القفز وغريها 
أوالدولية  ســواء املحلية  املتعددة  الفروسية  أنشطة  من 

التي يزخر بها مجتمع الفروسية يف اإلمارات.

م�ساركة وا�سعة في بطولة ال�سباحة ب�»الدورة 
الريا�سية العمالية الرابعة«

الخمي�س قبل النه�ئي والأحد الخت�م

اأكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�سة  تنظم فعالية »يوم املراأة العاملي« 
اأبوظبي �� الوحدة:

مبارك  بنت  فاطمة  أكاديمية  نظمت 
مع  بالتعــاون  النســائية  للرياضة 
للدراجات ومؤسســة  أبوظبي  نادي 
املباركة، فعالية “يوم املرأة العاملي”، 
الذي يصــادف يوم 8 مارس من كل 
عام، بمشاركة عدد كبري من السيدات 
الجهات  وبحضــور ممثــالت عــن 
إلمارة  التابعة  والرسمية  الحكومية 
الفعالية  هــذه  أبوظبــي، وتضمنت 
نساء إماراتيات  جلسات حوارية مع 
مجاالتهن،  يف  ناجحــات  وعامليــات 
حيث اســتعرضن مسريتهن املحفزة 
واملجتمع  الوطن  خدمة  يف  والناجحة 
بأســلوب مــرح عائــيل ومجتمعي 
القصص  تللك  بذلــك  لتصبح  هادف 
الهــام وتحفيــز، يف إطار  مصــادر 
حــرص القيــادة الرشــيدة يف دولة 

منح  عىل  املتحدة  العربيــة  اإلمارات 
التي تستحقها يف خدمة  املكانة  املرأة 

وطنها.
من  سلســلة  ضمن  الفعالية  جاءت 
خاللها  مــن  تهدف  التي  املبــادرات 
املعنية  املؤسســات  األكاديميــة مع 
مســتوى  رفع  إىل  املــرأة  بتمكــن 
الوعي لدى الســيدات بأهمية تعزيز 
التوعية برضورة ممارســة النشاط 
الجهود  تناغماً مــع  البدنــي، وذلك 
العربية  اإلمارات  دولــة  تبذلها  التي 
سليمة  صحية  بيئة  توفري  يف  املتحدة 
لكافــة الســيدات ودعــم مســرية 
تهدف  الدولة كما  يف  الشاملة  التنمية 
االكاديميــة إىل إقامة هذه الفعاليات 
للتأكيــد عــىل دور املــرأة يف بنــاء 
املجتمــع وتمكن األجيــال الجديدة 
من النســاء لالستفادة من خرباتهن 
ملفتا  تفاعال  القــت  العظيمة، حيث 

الحــارضات ضمن أجواء مرحة  من 
وحماسية،

وأكــد فريق عمــل أكاديمية فاطمة 
أن  النســائية،  للرياضة  مبارك  بنت 

ســعي األكاديمية الــذي تقوم عليه 
الشــيخة فاطمة  بتوجيهات ســمو 
النسائي  االتحاد  مبارك، رئيسة  بنت 
العام، رئيسة املجلس األعىل لألمومة 

والطفولة، الرئيســة األعىل ملؤسسة 
اإلمــارات”،   “أم  األرسية  التنميــة 
األنشطة  ممارسة  النساء عىل  شجع 
بعدها  لتصبــح  االعوام  مــدار  عىل 
سبيل  يف  مســتدامة  حياة  أســلوب 
ومهاراتهن  صحتهــن  عىل  الحفاظ 
تنعكس  والتي  والجســدية  الذهنية 
لخدمة  العملية  ايجاباً عىل حياتهــن 
أعىل  إىل  باملجتمع  والوصول  أنفسهن 
الكريمة،  والحياة  الرفاهيــة  معايري 
كما تــويل األكاديميــة حرصاً كبرياً 
من  النوع  هذا  مثل  اقامة  أهمية  عىل 
تماشياً  الهادفة  املجتمعية  الفعاليات 
تنمية  إىل  الرامية  اســراتيجيتها  مع 
لها  املثمرة، ملا  املجتمعية  األنشــطة 
من تأثري يف خلق أجواء من األلفة بن 
التعاون  روح  يرســخ  ما  املشاركات 
الريــايض التي تطلــع إىل تحقيقها، 
املجتمعي  التماسك  تعزيز  عن  فضالً 

أسلوب  واإليجابية  الســعادة  وجعل 
حياة.

ومــن جانبها أكدت مــوزة الهنائي 
املباركة  يف  عضو مجلس مؤسســة 
الكلمة التي ألقتها نيابة عن مؤسسة 
الجلســة  هذه  أهمية  عــىل  املباركة 
املنجزات  الضوء عــىل  تســلط  التي 
الوطنية التي تحققت يف مسرية املرأة 
اإلماراتية هذه املســرية التي تحظى 
الســمو  صاحب  من  كريمة  برعاية 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة – حفظه الله – ، مشــرية إىل 
قفزات  حققت  اإلماراتيــة  املرأة  أن 
نوعية يف مسريتها الوطنية وتصدرت 
استناداً  الدولية  التنافسية  مؤرشات 
إىل مــا وفرته لها القيادة الرشــيدة 
مسريتها  من  جعل  وتمكن  دعم  من 
املحلية  املستويات  عىل  نموذجاً رائدا 

واإلقليمية والدولية .



    

إطالقها  منذ  للغاية  ومفيدة  جوجل   خرائط 
لتتبع  التطبيق  نســتخدم  عام 2005. إذ  يف 
اتجاهات الســر عند القيادة أو أثناء التجول 
ســراً عىل األقدام يف أماكن ال نعرفها جيداً. 
التخطيط  عنــد  منا  الكثر  يســتخدمه  كما 
للرحــالت للتعرف عــىل املعالم البــارزة يف 
املنطقــة التي نرغب يف زيارتها. لكن خرائط 
التي  األخرى  امليزات  من  الكثر  تضم  جوجل 
قــد تكون غر معروفة بالنســبة للكثرين، 
رحلة  ملسار  مخصصة  مثل: إنشــاء خرائط 
ومشاركتها مع اآلخرين، واستخدام الخرائط 
الكثر،  اتصــال باإلنرتنت، وغرها  من دون 

وفق “البوابة العربية لألخبار التقنية”.
فيما ييل 5 من أبرز هذه امليزات:

 -1 ميزة حفظ مكان وقوف السيارة
بعد أن تركن سيارتك، افتح خرائط جوجل يف 
هاتفك، وانقر فوق النقطة الزرقاء التي تحدد 
موقعك الحايل لفتح قائمة من الخيارات. من 

الخيارات ستجد خيار “حفظ مكان  بني تلك 
 Save parking ”الســيارة وقــوف 
انقر فوقه، وسيحفظ التطبيق مكان وقوف 
ســيارتك. وإذا كنت بحاجة إىل املســاعدة يف 
العثور عىل ســيارتك يف وقت الحق، يمكنك 
فتــح خرائط جوجل، والنقــر فوق رشيط 
البحث ثم النقر فوق خيار “املوقع املحفوظ” 
Saved location للحصــول عــىل 

اتجاهات للوصول إىل موقع سيارتك.

تويف الروائي كنزابورو أوي الحائز 
جائزة نوبــل لآلداب عام 1994 
عن  خارجة  بكتابات  تميز  والذي 
التقاليد الراســخة يف اليابان، عن 
88 عاما، عىل ما أعلنت دار نرش 

“كودانشا” االثنني.
وقالــت دار النــرش يف بيــان إن 
يف  الشيخوخة  بسبب  أوي “تويف 
الثالث  يوم  من  األوىل  الســاعات 
يف  ُدفن  أنه  مارس”، مضيفة  من 

جنازة عائلية.
املساملة  بآرائه  اشُتهر  الذي  وأوي 
النووية،  لألســلحة  واملناهضــة 
كان يعترب نفســه من جيل كّتاب 
عميــق” جراء  بجرح  “أصيبــوا 
“لكنهم  الثانية  العامليــة  الحرب 

يف  باألمل  مفعمــون  ذلــك  رغم 
قصصه  جديدة”. وتطّرقت  والدة 
األدبية  بالثقافة  املتأثرة  الروحية 
الفرنســية واألمركية، إىل قضايا 
مختلفة من مفاهيم حول اإلعاقة 
إىل الفرق بني تقاليد القرى وحياة 

املدينة الكبرة.

يــوم عاملي  تقــرر تخصيص 
يف 15  اإلسالم  رهاب  ملكافحة 
آذار/مارس من كل عام، بعد أن 
لألمم  العامة  الجمعية  اتخذت 
قبل،  باإلجماع مــن  املتحــدة 
حيث يدعو النص إىل توســيع 
حوار  لخلق  الدوليــة  الجهود 
أن يشــجع  عاملي من شــأنه 
عىل  ويركز  والسالم  التسامح 
وتنوع  اإلنسان  حقوق  احرتام 

األديان واملعتقدات.
 وظهرت اإلسالموفوبيا كشكل 
العنرصية،  أشــكال  من  جديد 
مــع جانب جنســاني إضايف، 
الفتيات  اســتهداف  يتم  حيث 
والنســاء بســبب لباســهن، 
وفكرة أنهّن مضطهدات. وتجد 
موطئ  أيضاً  اإلســالموفوبيا 
قدم لها يف املجال السيايس، بما 
يف ذلك حظر الســفر التمييزي 
التأشــرات، والخطاب  وقيود 
اليمينيــة  الجماعــات  بــني 
مكاســب  لتحقيق  املتطرفــة 
ال  الوضع  أن  انتخابية. وأكــد 
جيد،  بشكل  مفهوم  غر  يزال 
حيث أكد العديد من مســؤويل 
وزعماء العالم  املتحــدة  األمم 

عىل الحاجة إىل معالجته.

قــررت  النــص،  وبموجــب 
أمور  بني  العامة، من  الجمعية 
آذار/مارس   15 إعالن  أخرى، 
رهاب  ملكافحة  الــدويل  اليوم 
اإلســالم، والدعــوة إىل تعزيز 
الجهــود الدولية لتعزيز حوار 
أوارص  تقويــة  بشــأن  عاملي 
ثقافة التســامح والسالم عىل 
أساس  عىل  املستويات،  جميع 
وتنوع  اإلنسان  حقوق  احرتام 

األديان واملعتقدات.
ويدعــو النص غــر امللزم إىل 
الدوليــة  الجهــود  “تكثيــف 

بشــأن  العاملي  الحوار  لتقوية 
تعزيز ثقافة التسامح والسالم 
عــىل جميع املســتويات، عىل 
اإلنسان  حقوق  احرتام  أساس 

وتنوع األديان واملعتقدات”.
بشدة “لجميع  القرار  ويأسف 
العنف ضد األشــخاص  أعمال 
أو  دينهــم  أســاس  عــىل 
معتقداتهــم واألفعال املوجهة 
وكذلك  عبادتهم،  أماكــن  ضد 
األماكن  عىل  االعتداءات  جميع 
ويف  الدينية  واملزارات  واملواقع 
داخلها، والتي تشــكل انتهاكا 

للقانون الدويل”.
الدول  القــرار “جميع  ويدعو 
األعضــاء، واملؤسســات ذات 
األمــم  منظومــة  يف  الصلــة 
الدولية  واملنظمــات  املتحدة، 
واإلقليميــة األخرى واملجتمع 
الخــاص  والقطــاع  املدنــي 
واملنظمــات الدينية، إىل تنظيم 
األحــداث  مختلــف  ودعــم 
زيادة  إىل  تهــدف  التي  البارزة 
عىل  فعــال  بشــكل  الوعــي 
جميع املســتويات يف مكافحة 

اإلسالموفوبيا”.

املثل املكســيكي املخرضم، إجناســيو لوبيز تارســو، عن  تويف 
98 عاماً، مســاء أول من أمس، وفقــاً ملا أكدته الحكومة 

املكسيكية.
املكسيكية،  للسينما  الذهبي  العرص  نجوم  من  ولوبيز 
وكان نجم أول فيلم من إنتاج مكسيكي يرتشح لنيل 

جائزة األوسكار يف فئة أفضل فيلم أجنبي.
البطولة يف فيلم »ماكاريو« يف عام  ولعب لوبيز دور 
1960، الــذي دار عن أحداث من مــا وراء الطبيعة 

خالل احتفاالت يوم املوتى، وأخرجه روبرتو جافالدون. 
وترشح الفيلم لجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي يف النسخة 

الـ33 من حفــل توزيع الجوائز، لكنه خرس ملصلحــة فيلم »ذا فرجن 
سربينج« أو »الربيع البكر«.

وعــىل مدى ســرته املهنية املمتدة ألكثر مــن 70 عاماً، أدى 
املكســيكية  أدوار بطولة يف عدد من األفالم  لوبيــز  الراحل 
التي حظيت بالتقدير. وذكرت وســائل إعالم مكسيكية أن 
صحته تدهورت يف األيام املاضية، بعد أن ظل يمثل وهو يف 

التسعينات من عمره.
وقالت وزيرة الثقافة املكســيكية، أليخاندرا فراوســتو، إن 
»لوبيز ترك )بصمة ال ُتنىس( يف الفنون األدائية«. كما قال وزير 

الخارجية، مارسيلو إبرارد، إن وفاته »خسارة كبرة للمكسيك«.

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

نجح فريق طبي يف محافظة الطائف بالسعودية يف إنقاذ طفل كاد 
أن يفارق الحياة بعد أن أحرض إىل قســم الطوارئ يف حالة حرجة 

وتم إجراء عملية له باملنظار تكللت بالنجاح.
وأوضــح مجمع امللك فيصل الطبي عرب حســابه يف “تويرت”، أنه 
اســتقبل حالة طفــل يف وضع صحي حرج يعانــي من ضيق يف 
التنفس مما استدعى تقديم اإلسعافات األولية وإجراء الفحوصات 
التي كشفت وجود جسم غريب عىل شكل  الرسيرية واإلشعاعية 

مفتاح يف املريء.
وقال الفريــق املعالج للحالة إنه تم عىل الفور عمل منظار عاجل 
واســتخراج مفتاح حديدي من املــريء كاد أن يودي بحياته ثم 
متابعته يف قسم التنويم من قبل الفرق التمريضية حتى استقرت 

الحالة وخرج بالسالمة ولله الحمد.

 صدم قطار سائق قطار يف هولندا ألسباب لم تتضح بعد.
وقالت رشكة الســكك الحديــد الهولندية إن الحــادث وقع يف غرب 

أوترخت بالقرب من بلدة مارن مساء األحد.
وبحسب تقارير وسائل اإلعالم اليوم اإلثنني، هرعت أجهزة الطوارئ 

إىل املوقع ولكن كل املساعدة جاءت بعد فوات األوان.
ولم يتضح ســبب ركض الرجل عىل القضبان. غر أن رشكة السكة 

الحديد أكدت أنه كان حادثا. ومازالت الواقعة قيد التحقيق.
وتحدث رئيس رشكة الســكة الحديد، فاوتر كومليس، عن “كابوس” 
لألقــارب والزمالء. وأضاف “البد أن هذا يعد أمرا فظيعا بالنســبة 

لهم”.  
ولــم يتحرك القطار لفرتة طويلة بعد الحــادث. وجرى نقل الركاب 

بالحافالت إىل أقرب محطة.
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قطار يصدم سائق قطار في هولندا تدخل عاجل الستخراج مفتاح من مريء 
طفل في السعودية

وفاة الروائي الياباني كنزابورو أوي 
حائز جائزة نوبل اآلداب

المكسيك تنعى الممثل المخضرم إجناسيو لوبيز تارسو: بصمته لن ُتنسى

لألقمــار  لقطــات  أظهــرت   
الصناعيــة التابعــة ملؤسســة 
الروسية،  كوسموس«  »روس 
ذوبــان نهر ثويتــس الجليدي، 
القارة  يف  جليدي  نهر  أكرب  ثاني 
وكالة  وفق  الجنوبية،  القطبية 
الصور  »نوفوســتي«. وتظهر 
الجليدي،  النهــر  ذوبان  كيفية 
جــراء تيارات دافئــة تنبع من 

الداخل.
تقاريــر  يف  الباحثــون  ورأى 
ســابقة، أن املاء الدافئ شــكل 
يف  الرشفــة  تشــبه  هيــاكل 
الجليــدي. ويف  الجرف  قاعــدة 
هــذه املناطــق، باإلضافــة إىل 
يحدث  الذوبان  كان  التشققات، 

بشكل أرسع من املتوقع.
متعددة  الدراسة  نتائج  ونرشت 

يف  دراســتني  التخصصات، عرب 
مجلة »نيترش« هذا األسبوع.

الرويس  املناخ  ذلك، قال عالم  إىل 
ذوبان  إن  كوكوريــن:  أليكيس 
منظومــة األنهــار الجليدية يف 

الجنوبية،  القطبية  القارة  غرب 
بما يف ذلك نهر ثويتس الجليدي، 
العاملي  املحيط  مستوى  سرفع 
يف  بالفعل  أمتــار  ثالثة  بمقدار 

الثاني والعرشين. القرن 

الذوبان يهدد وجود نهر ثويتس الجليدي

يف محاولة لتنشيط اقتصادها املحيل 
ووضع نفسها عىل خريطة املجرات، 
ترّوج بلدة ريفية صغرة يف شــمال 
رشق اليابان لنفســها بأنها موطن 

للمخلوقات الفضائية.
ومن خالل عرض قطع متعددة من 
وإقامة  الـ »يوفو« الشهرة  وجوه 
املتحمســني، تأمل  تجــذب  أحداث 
التي كانت مزدهرة  لينوماتيش  بلدة 
النسيج يف  الحرير وصناعات  بإنتاج 
بناء مستقبل جديد من خالل جذب 
الذين لديهم شغف بالكائنات  الزوار 

الفضائية.
 الالفت أن الســكان يصدقون فعالً 
ســاخنة  بقعة  يف  يعيشــون  أنهم 
عن  ويتحدثون  الطائرة  لألجســام 
ظهــور متكــرر ألجســام طائرة 

مدى  عىل  معروفــة  غــر  مضيئة 
من  بالقرب  املاضية  األربعة  العقود 
الذي  املخروطي  جبل سينجانموري 

يبلغ ارتفاعه 462 مرتاً.
اإلخبارية  »كيــودو«  وكالة  تنقل 
اليابانيــة عن مســؤول يف حكومة 
بلدية فوكوشيما قوله: إن تركيزهم 
حياة  وجود  إمكانيــة  يف  النظر  هو 
خــارج كوكــب األرض من وجهة 
التي  نظر أكثر »رومانسية«. البلدة 
تم دمجها يف مدينة فوكوشــيما يف 
ســكانها  عدد  عام 2008 تضاءل 
عــىل نحو 5 آالف نســمة، ويعتقد 
ســينجانموري،  الجبل  أن  السكان 
الذي يســيطر عىل املشهد يف البلدة، 
عبارة عن هرم قديم محتمل بسبب 

شكله وتكوينه الصخري. 

بلدة يابانية ترّوج لنفسها كموطن بلدة يابانية ترّوج لنفسها كموطن 
للمخلوقات الفضائيةللمخلوقات الفضائية

5 ميزات خفية في خرائط جوجل ال يعرفها الكثيرون!

تصـدر عـن دار صـحف الوحـدة
دولة اإلمـارات العربيـة املتحدة

املقر الرئي�سي  

مندوب الإعالنات

لإعالناتكم بـ »                 «

البريد الإلكتروني

الموقع الإلكتروني

 هاتف :024488400     

تلفون : 0566886505      

info@alwahdanews.ae 

www.alwahdanews.ae

أبوظبي شارع املطار القديم »املرور«

15 مارس.. اليوم العالمي لمكافحة »اإلسالموفوبيا«

إفريوير  »إفريثينغ  فيلم  تصّدر 
الفائزين  آل أت وانــس« قائمة 
إذ  األحد،  األوســكار  بجوائــز 
فئات،  ســبع  يف  مكافآت  حصد 
ذي  أون  كوايــت  »آل  تــاله 
أربع  مــع  فرونت«  ويســرتن 

جوائز.
بالفائزين  قائمــة  يأتي  ما  ويف 
لجوائز  الرئيســية  الفئــات  يف 
دورتها  أقيمت  التي  األوســكار 
يف  األحد  والتســعون  الخامسة 

لوس أنجليس:
-«إفريثينــغ  فيلــم  أفضــل   -

إفريوير آل أت وانس«
كوان  -دانيال  مخــرج  أفضل   -
»إفريثينغ  عن  شينرت  ودانيال 

إفريوير آل أت وانس«
- أفضل ممثلة -ميشــيل يو عن 
آل  إفريوير  يف »إفريثينغ  دورها 

أت وانس«
- أفضــل ممثــل يف دور ثانوي 
-كــي هــوي كوان عــن دوره 

يف »إفريثينــغ إفريويــر آل أت 
وانس«

ثانوي  دور  يف  ممثلــة  - أفضل 
دورها  عن  كورتيس  يل  -جيمي 
يف »إفريثينــغ إفريويــر آل أت 

وانس«
كوايت  دويل -«آل  فيلم  - أفضل 
فرونــت«  ويســرتن  ذي  أون 

)أملانيا(

متحركة  رســوم  فيلم  - أفضل 
-«غيرمو ديل توروز بينوكيو«

 - وثائقــي  فيلــم  أفضــل   -
»نافالني«

أصــيل  ســيناريو  أفضــل   -
أت  آل  إفريويــر  -«إفريثينــغ 

وانس«
مقتبــس  ســيناريو  - أفضــل 

-«ويمن توكينغ«

أبرز الفائزين في االحتفال الـ95 لجوائز 
األوسكار

توفيت األحد امرأة يونانية تبلغ 93 
عاماً ُرشــحت قبل سنوات لجائزة 
املساعدة  لتوفرها  للســالم  نوبل 
الهجرة  لالجئــني خــالل موجــة 

الكثيفة إىل أوروبا.
كامفيــيس  إميليــا  واشــتهرت 
الســن  كبرتا  أخريان  وامرأتــان 
ُصورَن وهن  2015 عندمــا  عام 
بالزجاجة طفاًل الجئاً بعد  ُيرضعن 
ليسبوس  جزيرة  إىل  والَديه  وصول 

بعد رحلة بحرية شــاقة ومحفوفة 
باملخاطر.

وتدفق أكثر من مليون الجئ ومهاجر 
هرب معظمهم من الحرب يف سوريا 
إىل شواطئ أوروبا خالل تلك الفرتة. 
الثالث  اليونانيات  النساء  وأصبحت 
الكبرات الســّن، وهّن بنات الجئني 
يونانيني من تركيــا، رمزاً لتضامن 
الالجئني  مــع  ليســبوس  ســكان 

السوريني الوافدين بأعداد كبرة.

وفاة »جدة الالجئين« في ليسبوس اليونانية
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