
�صنعاء-)د ب �أ(:

شــدد مجلس القيــادة الرئاســي اليمني، يوم 
األســرى  جميع  بتبادل  تمســكه  على  الثالثاء، 
»الكل  الحوثية وفق مبدأ  الله  أنصار  مع جماعة 

مقابل الكل«. 
الرئاســي طارق  القيادة   وقال عضــو مجلس 
صالح في حســابه على تويتر »مجلس القيادة 
ينظر ألســرى جميع الجبهات بمنظور إنساني 

خالص، ويتمسك بمبدأ الكل مقابل الكل«. 
أســرى،  وجميعهم  يمنيون،  وأضاف«جميعهم 
أيا كان  أن يجتمع شــملها بهم  وحق عائالتهم 
انتماؤهم قبل األســر، ومهما كان موقفهم بعد 

اإلفراج«. 
يأتي هذا الموقف مع استمرار المشاورات حول 
بها  المعترف  اليمنيــة  الحكومة  بين  األســرى 

دوليا وجماعة الحوثي، في سويسرا. 
وكان المبعــوث األممــي إلــى اليمــن هانس 
الماضــي بدء  الســبت  أعلن  جروندبــرج قــد 
مشــاورات جديدة بين الحكومة والحوثيين في 

سويسرا، لتبادل األسرى من الجانبين.
الطرفين،  ســجون  في  األســرى  آالف  ويوجد 
البالد  في  الحرب  بداية  فى  احتجازه  تم  بعضهم 

قبل نحو تسع سنوات.

يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة أسسها ر��صــد بن عوي�صة  سنة ١٩٧٣م

ليلونجوي )ماالوي(-)د ب �أ(:

الذي استمر  ارتفعت حصيلة قتىل اإلعصار فريدي   
لفرتة طويلة بشــكل غري معتاد ىف ماالوى إىل 190 
قتيال، حســبما أعلنــت هيئــة إدارة الكوارث يوم 

الثالثاء.
وتســبب االعصــار ىف دمار كبــري يف جنوب رشق 
أفريقيا للمرة الثانية خالل شهر منذ مساء الجمعة. 
وقد ترضرت موزمبيق املجاورة وجزيرة مدغشقر.

800 شــخص بســبب  ويف مــاالوي، أصيب نحو 
األمطار الغزيرة والفيضانات واالنهيارات األرضية، 
وفقا ألرقام رســمية. وذكرت هيئة إدارة الكوارث 
أنه تم اإلبالغ عن فقدان 37 شخصا كما نزح ما ال 

20 ألف شخص من منازلهم. يقل عن 
وأعلنت محطة »ام بي يس« التلفزيونية الرســمية 
مســاء االثنني عــن وفاة 99 شــخصا، كما أعلن 
الرئيــس الزاروس تشــاكويرا حالــة الطوارئ يف 

املنطقة األكثر ترضرا يف جنوب ماالوي.

بغد�د-)د ب �أ(:

شــياع  محمد  العراقية  الحكومــة  رئيــس  أكد   
اإلرادة  تمتلك  الحكومة  أن  الثالثاء  يوم  السوداني 
والرغبــة الجــادة يف إنهاء هذه امللفــات العالقة 

وبشكل جذري مع إقليم كردستان.
ودعا السوداني خالل إجتماعه مع رئيس حكومة 
إىل  زيارة  خالل  برزاني  مرسور  كردســتان  إقليم 
العمل  إىل أفق واسع من  إىل »االنتقال  أربيل  مدينة 
املشــرتك والفرص االقتصادية، التي تعود بالخري 
عىل شعب كردستان وكل املحافظات«،حسب بيان 

للحكومة العراقية. 
حرص حكومة  برزاني  أكد  مرسور  جانبه،  ومن 
الحكومة  املباحثــات مع  »اســتمرار  اإلقليم عىل 
االتحاديــة، التي أحرزت تقدمــا، وتمخضت عن 

إقرار مرشوع قانون املوازنة«. 
ودعا إىل« امليض نحو معالجة النقاط الخالفية بني 

الحكومة االتحادية وحكومة إقليم كردستان«. 

مــاالوي: �رتفاع ح�صيلــة �صحايا �الع�صار 
فريدي �إلى 190 قتيالً

 �ل�صود�ني: �لحكومة �لعر�قية جادة في �إنهاء 
�لملفات �لعالقة مع �إقليم كرد�صتان 

 مجل�ــس �لــوزر�ء �ل�صــعودي: ناأمل ��صــتمر�ر 
�لحو�ر مع �إير�ن

الرياض-)د ب أ(:  أعربت الســعودية عن أملها » باالســتمرار يف 
واألســس  للمرتكزات  وفقاً  ايــران  مع  البناء«  الحــوار  مواصلة 
التي تضمنها اتفاق بكني »وبمــا يعود بالخري والنفع عىل البلدين 

واملنطقة بشكل عام، ويعزز السلم واألمن اإلقليمي والدويل«.
جاء ذلك خالل الجلسة األسبوعية ملجلس الوزراء السعودي برئاسة 

امللك سلمان بن عبد العزيز مساء الثالثاء.
وأوضــح وزير اإلعالم ســلمان بن يوســف الــدورسي يف بيانه 
األول منذ تســلمه منصبه أواخر األســبوع املايض لوكالة األنباء 
السعودية«واس« عقب الجلســة أن مجلس الوزراء تطرق« إىل ما 
تم التوصل إليه بني السعودية وإيران يف بكني بتوجيهات من قيادة 
اململكة واستجابة ملبادرة الرئيس الصيني يش جني بينج من اتفاق 
البلدين . يتضمن املوافقة عىل استئناف العالقات الدبلوماسية بني 
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الإمارات تد�شن مركز منارة لن�شر 
قيم التعاي�ش في المنطقة

باري�س-)رويترز(:

إنها  الثالثاء  يــوم  الفرنســية  الخارجية  وزارة  قالت   
الوقت قد حان لفرض  إذا كان  الحلفاء مــا  تبحث مع 
عقوبات عىل من يعرقلون الجهود الرامية للخروج من 

املأزق الدستوري يف لبنان.
الســابق  الرئيس  والية  انتهاء  منذ  للبنــان  رئيس  فال 
ميشال عون يف نهاية أكتوبر ترشين األول مما زاد عجز 
املؤسســات عن العمل يف بلد تفاقمــت فيه واحدة من 

أسوأ األزمات االقتصادية يف العالم منذ سنوات.
وتاريخيــا لعبت الدول األجنبيــة دورا يف تقرير مصري 

الرئاسة يف بلد يعد مرسحا للتنافس الدويل.
الشــهر املايض ممثلون من فرنسا والواليات  واجتمع 
ملناقشة  باريس  يف  وقطر  ومرص  والســعودية  املتحدة 
املــأزق الســيايس يف لبنان، لكن  كيفيــة الخروج من 
رئايس  ملرشــح  واضح  دعم  يتمخض عن  لم  االجتماع 

بعينه، وفقا ملصادر مطلعة عىل االجتماع.

فرن�صا تجدد �لتلويح بفر�س عقوبات 
على لبنان  

�أبوظبي-و�م:

 أعلنت دولة اإلمارات العربّية املّتحدة 
اإلقليمّي  املركز  تأســيس  عن  امس 
للتعايش )مركــز منارة( الذي يّتخذ 
يف  ويحمل  لــه،  ا  مقرًّ أبوظبــي  من 
تعني  التي  العربّيــة  الكلمة  إســمه 
من  للقادمني  الهــادي  النور  مصدر 

بعيد.

القيم واملبادرات  املركز  وسيدعم هذا 
اإلمارات  دولة  أطلقتها  التي  الكربى 
بالتســامح  املتعلقة  املّتحدة  العربية 
والتعايش وبيت العائلة اإلبراهيمّية.

رابطة  منارة مع  إنشــاء مركز  وتّم 
التشــهري كرشيــك رئييّس  مكافحة 
للتعاون يف تنفيــذ الربامج التعليمية 

والثقافية 

»»طالع ص 2««

مجل�س �لقيادة �لرئا�صي �ليمني: 
متم�صكون بتبادل جميع �الأ�صرى 

مع �لحوثيين 

»تتمة ص 88««

محمدمحمد بن را�شد يوّجه باإن�شاء »وحدة لطيفة بنت حمدان  بن را�شد يوّجه باإن�شاء »وحدة لطيفة بنت حمدان 

لجراحات الق�سطرة« لجراحات الق�سطرة« 

»زايد لالإ�شكان« يفتح باب الحجز للمراحل الثالث الأولى 
لم�شاكن »حي ال�شيوح 16« بال�شارقة

دبي-و�م:

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية 
ممثلة بربنامج الشيخ زايد لإلسكان 
الثالثاء أمام  فتح باب الحجز صباح 
الثالث  للمراحــل  من  املســتفيدين 
األوىل من مســاكن "حي الســيوح 

املجمع"  "مساكن  الشارقة  "يف   16
والتي تضم 438 مسكناً من إجمايل 
اجمالية  مساحة  عىل  مسكنا   818
بتكلفة مليار  1.3 مليون مرت مربع 

درهم.
و أوضح ســعادة املهنــدس محمد 
زايد  الشيخ  برنامج  املنصوري مدير 

املخصصة  املســاكن  أن  لإلســكان 
للحجز ضمن مرشوع "حي السيوح 
16 "تتنــوع لتصل إىل 13 نموذجاً 
 5 إىل  نــوم  غرفتي  بــني  تــرتاوح 
غــرف نوم لكل نموذج مشــريا إىل 
للمســتفيدين من  أتاح  الربنامج  أن 

املرشوع 

دبي-و�م:

الشــيخ  الســمو  صاحب  وّجه 
نائب  آل مكتوم،  راشد  بن  محمد 
مجلس  رئيــس  الدولة  رئيــس 
الله،  رعاه  دبــي،  حاكم  الوزراء 
بإنشــاء "وحدة الشيخة لطيفة 
بنت حمدان لجراحات القسطرة" 
القلبيــة ضمــن مركــز مجدي 
يعقوب العالمي للقلب بالقاهرة، 
من أجل توفير الخدمات العالجية 
القســطرة  وجراحات  المجانية 
األقل  والمرضى  لألطفال  القلبية 
حظاً مــن مختلف أرجاء الوطن 
العربي إلــى جانب تدريب أطباء 
وجراحيــن في هــذا التخصص 

الطبي الدقيق.
وستكون "وحدة الشيخة لطيفة 
بنت حمدان لجراحات القسطرة" 
مجهزة بالكامل لتوفير الخدمات 
العالجيــة المتقدمــة على مدار 
الساعة وتقدم خدماتها بالمجان، 
وســتضم أحدث تجهيزات غرف 

العمليات

»تتمة ص 88««

دبي-و�م:

 أكدت حرم صاحب الســمو الشــيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
حاكم  الوزراء  مجلــس  رئيس  الدولة 
دبي، رعاه الله، ســمو الشــيخة هند 
بنت مكتوم بــن جمعة آل مكتوم، أن 
تجربة دولة اإلمارات في مجال حماية 
التجارب  مــن  باتت  الطفولة  ودعــم 
النموذجية التي يحتذى بها، ليس على 
بل على  اإلقليمي فحســب،  الصعيــد 

مستوى العالم أجمع، وذلك بما وفرته 
للطفل من مقومات أساسية وخدمات 
وتشــريعات ضمنت أن يكــون إعداد 
المســؤولية  تحمل  على  قادرة  أجيال 
من  جــزءاً  التطوير  مســيرة  وريادة 
الدولة  تشهدها  التي  الشاملة  النهضة 

ضمن مختلف القطاعات. 
بمناسبة  كلمة  في  سموها  وأوضحت 
يصادف  الذي  اإلماراتــي  الطفل  يوم 

15 مارس من كل عام

�أبوظبي-و�م:

 أعلنت الدار العقارية »الدار« عن إطالق 
»ريمان  الجديد  الســكني  مشــروعها 
الذي  »الريمان«  مجمع  ضمن  ليفينج« 
تطوره الشــركة في منطقة الشامخة 

في أبوظبي.
تم إطالق مشــروع »ريمــان ليفينج« 
بعد اإلقبال الكبير على مشروع »منارة 
ليفينج« في جزيرة الســعديات والذي 
تم بيع وحداتــه بالكامل وقت إطالقه 
الدار  تشكيلة  ضمن  مشروع  أول  ويعد 

الجديــدة مــن المشــاريع التطويرية 
 .. الفريدة  التصاميــم  ذات  الحضريــة 
وتضم تشــكيلة »ليفينــج« مجموعة 
الحيوية  المجتمعــات  مــن  منتقــاة 
في  الرئيسية  المناطق  في  والشــاملة 

أبوظبي.
وسيوفر المشروع للعمالء من مختلف 
من  للشــراء  وحدة   630 الجنســيات 
إجمالي وحدات المشروع البالغ عددها 
المرحلة  خالل  وذلــك  وحدة،   1,050

 .. األولى من إطالق المشروع 

دبي-و�م:

البشــرية  المــوارد  وزارة  دعــت 
واألســر  العمل  أصحاب  والتوطين 
التعامل مع  إلى  المواطنة والمقيمة 
المساعدة  العمالة  استقدام  مكاتب 
الوزارة  من  والمرخصــة  المعتمدة 
الفئة  هــذه  بتوظيف  الرغبــة  عند 
من العمالــة، واالبتعاد عن التعامل 
وســائل  وصفحات  حســابات  مع 
تروج  التي  االجتماعــي  التواصــل 
غير  المســاعدة  العمالة  لتوظيــف 

القانونية.
شــهر  حلول  اقتراب  مع  ذلك  يأتي 
الطلب  يزداد  حيث  المبارك  رمضان 
المســاعدة  العمالة  توظيــف  على 
في  عملها  تــؤدي  التي  خصوصــا 
المنازل حيث ينشــط الترويج لهذه 
العمالة من قبل صفحات وحسابات 
التواصل  وســائل  في  موثوقة  غير 
لجذب  منها  االجتماعي في محاولة 
الراغبيــن بتوظيــف فئــة العمالة 

المساعدة.

تحذير من التعامل مع �شفحات و�شائل التوا�شل 
غير الموثوقة المروجة للعمالة الم�شاعدة

هند اآل مكتوم: الإمارات نموذج يحتذى 
في حماية ودعم الطفولة 

»الدار« تطلق م�شروعها التطويري الجديد »ريمان 
ليفينج« في ال�شامخة

�الحتر�زيــة  �لتد�بيــر  تخفي�ــس مخالفــات 
لفيرو�س )كوفيد- 19( بن�صبة 50 % 

أبوظبي-وام:
 أعلنــت نيابة الطوارئ واألزمات والكوارث عن تخفيض قيمة 
 )19 مخالفــات التدابير االحترازية لجائحــة كورونا )كوفيد 
بنســبة 50 % علــى قيمة كل مخالفة، مشــيرة إلى أن قرار 
لمدة  2023، ويستمر  15 مارس  الذي ســيبدأ من  التخفيض 
شهرين، يشمل جميع المخالفات التي ارتكبت في ظل الجائحة 

ولم تسدد.
التخفيض  قــرار  االســتفادة من  إلى  الطوارئ  نيابــة  ودعت 
االلكترونية  المواقع  عبر  المخالفات  قيمة  بدفع  والمســارعة 
والتطبيقات الذكية لوزارة الداخلية والقيادات الشــرطية على 

مستوى الدولة.

رئي�سرئي�س الدولة ونائبه والحكام يعزون خادم الحرمين  الدولة ونائبه والحكام يعزون خادم الحرمين 

في وفاة الأميرة في وفاة الأميرة اأريج بنت عبداللهاأريج بنت عبدالله
أبوظبي-وام:

 بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
رئيــس الدولة »حفظه الله« برقية تعزية إلى أخيه 
خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن عبد 
السعودية  العربية  المملكة  ملك  ســعود  آل  العزيز 
وصادق  تعازيه  خالــص  عن  فيها  عبر  الشــقيقة 

مواســاته في وفاة صاحبة السمو الملكي األميرة 
أريج بنت عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود.

آل  الشيخ محمد بن راشد  السمو  كما بعث صاحب 
الوزراء  الدولــة رئيس مجلس  نائب رئيس  مكتوم 
حاكم دبــي »رعاه الله« برقيــة تعزية مماثلة إلى 

خادم الحرمين الشريفين.

»تتمة ص 88««»تتمة ص 88«« »تتمة ص 88««

»تتمة ص 88««



:ΩGh-»HO

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

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

 áî«°ûdG IóMh{ AÉ°ûfEÉH ,ˆG √ÉYQ ,»HO ºcÉM

 á«Ñ∏≤dG zIô£°ù≤dG äÉMGô÷ ¿GóªM âæH áØ«£d

 Ö∏≤∏d  »ŸÉ©dG  Üƒ≤©j  …ó›  õcôe  øª°V

 á«LÓ©dG  äÉeóÿG  ÒaƒJ  πLCG  øe  ,IôgÉ≤dÉH

 ∫ÉØWCÓd á«Ñ∏≤dG Iô£°ù≤dG äÉMGôLh á«fÉéŸG

 øWƒdG AÉLQCG ∞∏àfl øe kÉ¶M πbC’G ≈°VôŸGh

 ‘ ÚMGôLh AÉÑWCG  ÖjQóJ ÖfÉL ¤EG  »Hô©dG

.≥«bódG »Ñ£dG ¢ü°üîàdG Gòg

 ¿GóªM  âæH  áØ«£d  áî«°ûdG  IóMh{  ¿ƒµà°Sh

 Òaƒàd  πeÉµdÉH  Iõ¡›  zIô£°ù≤dG  äÉMGô÷

 QGóe  ≈∏Y  áeó≤àŸG  á«LÓ©dG  äÉeóÿG

 º°†à°Sh  ,¿ÉéŸÉH  É¡JÉeóN  Ωó≤Jh  áYÉ°ùdG

 óªà©J  »àdG  äÉ«∏ª©dG  ±ôZ  äGõ«¡Œ  çóMCG

 áMGô÷Gh  á«Ñ£dG  É«LƒdƒæµàdG  äÉ≤«Ñ£J  ≈∏Y

 ∫ÉØWCÓd  Iô£°ùb  9,000  AGôLE’  á«JƒHhôdG

.á«Hô©dG OÓÑdG ∞∏àfl øe ≈°VôŸGh

 ™bƒàŸG  ,É¡FÉæH  ∫ÉªàcG  iód  IóMƒdG  CGóÑà°Sh

 ÚMGôL  π«gCÉJh  ÖjQóJ  ,2024  ΩÉY  ™∏£e

 ¢VGôeCGh äÉMGôL ∫É› ‘ Ú°ü°üîàe AÉÑWCGh

 êqôîàd ,É¡H á£ÑJôŸG á«ë°üdG ä’É◊Gh Ö∏≤dG

 ìGôLh Ö«ÑW 1,500 á«ÑjQóàdG É¡›GôH øª°V

 á që∏ŸG  áLÉ◊G  á«Ñ∏J  ‘  ¿ƒª¡°ùj  ,kÉjƒæ°S

 Éª«°S ’ ,¢ü°üîàdG  Gò¡d  á«Hô©dG  á≤£æŸG ‘

 øe  »g  ájƒeódG  á«YhC’Gh  Ö∏≤dG  ¢VGôeCG  ¿CGh

 ,»Hô©dG ⁄É©dG ‘ IÉaƒ∏d á«°ù«FôdG äÉÑÑ°ùŸG

.á«ŸÉ©dG áë°üdG áª¶æe Ö°ùëH

 ¿GóªM  âæH  áØ«£d  áî«°ûdG  IóMh{  ¿ƒµà°Sh

 øª°V  ‹Éãe  ™bƒe  ‘  zIô£°ù≤dG  äÉMGô÷

 zÖ∏≤∏d  »ŸÉ©dG  Üƒ≤©j  …ó›  õcôe{

 ≈Ø°ûà°ùe  ÈcCG  ,IôgÉ≤dG  ájöüŸG  áª°UÉ©dÉH

 ≈∏Y  AGƒ°S  ,»Hô©dG  øWƒdG  ‘  Ö∏≤∏d  …ÒN

 ≈°VôŸGh ∫ÉØWC’G ∫ÉÑ≤à°S’ »à°ùLƒ∏dG iƒà°ùŸG

 iƒà°ùŸG  ≈∏Y  hCG  ,áaÉc  á«Hô©dG  ∫hódG  øe

 Üƒ≤©j  …ó› õcôe  øª°V  ™≤j  ¬fƒc  ,»æ≤àdG

 ≈°Vôe  êÓY  ‘  ¢ü°üîàŸG  Ö∏≤∏d  »ŸÉ©dG

.∫ÉØWC’G á°UÉNh ,ájƒeódG á«YhC’Gh Ö∏≤dG

 ¿GóªM âæH áØ«£d áî«°ûdG  IóMh{ º¡°ùà°Sh

 á©°SGh  Iƒg  ó°S  ‘  zIô£°ù≤dG  äÉMGô÷

 äÉLÓ©dGh  á«ë°üdG  ájÉYôdG  äGQÉ«N  ‘

 áMÉàŸG  ÒZ  áeó≤àŸG  á«MGô÷G  äÓNóàdGh

 h ∫ÉØWC’G Éª«°S ’ ,≈°VôŸG øe IÒÑc íFGöûd

 ™«ª÷G πª°ûJ »àdG á«ë°üdG ájÉYôdÉH AÉ≤JQ’G

 áeó≤àŸG á«ë°üdG ájÉYôdG ∫ƒ∏M õcôŸG ºYójh

 äGAÉØc  OGóYEG  ‘  º¡°ùjh  ,»Hô©dG  øWƒdG  ‘

 á«Ñ∏≤dG äÉ°ü°üîàdG ‘ á∏gDƒe áæµªàe á«ÑW

 IAÉØc äGöTDƒÃ »≤Jôj ÉÃ ,É¡JÉ«æ≤Jh É¡KÉëHCGh

 íFGöûd É¡dƒª°T Rõ©jh ,kÉ«HôY á«ë°üdG ájÉYôdG

 ∫É›  ‘  Éª«°S  ’  ,™°ShCG  ájôªYh  á«©ªà›

.Ö∏≤dG ¢VGôeCG

 ,Üƒ≤©j …ó› Ò°ùdG »ŸÉ©dG ìGô÷G ¬ qLh óbh

 øH  óªfi  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¤EG  ôµ°ûdG

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

 ≈∏Y  ˆG  √ÉYQ  »HO  ºcÉM  AGQRƒdG  ¢ù∏›

 »ŸÉ©dG  Üƒ≤©j  …ó›  õcôŸ  ôªà°ùŸG  ¬ªYO

 ≈∏Y  á«ë°U  ájÉYQ  äÉeóN  Ëó≤àd  ;Ö∏≤∏d

 ,ájƒeódG á«YhC’Gh Ö∏≤dG ≈°VôŸ iƒà°ùe ≈∏YCG

 »Hô©dG øjó«©°üdG ≈∏Y √ƒª°S äÉeÉ¡°SEÉH kÉgƒæe

 IójóY á«HÉéjEG äGÒKCÉJ øe É¡d Éeh ,»ŸÉ©dGh

 ∂dP ‘ ÉÃ ájƒ«◊G äÉYÉ£≤dG ∞∏àfl øª°V

.»ë°üdG ´É£≤dG

 áÁôµdG áàØ∏dG ¿CG ,Üƒ≤©j …ó› QƒàcódG ócCGh

 IôgÉ≤dÉH ójó÷G õcôŸG AÉ°ûfEG ºYóH √ƒª°S øe

 äÉeóN π°†aCG Ëó≤J ‘ ÒÑµdG ÉgôKCG É¡d ¿ƒµ«°S

 ÖfÉéH É kjƒæ°S ≈°VôŸG ±’B’ á«ë°üdG ájÉYôdG

 áªgÉ°ùª∏d á«Ñ£dG º≤WC’G º«∏©J ‘ õcôŸG QhO

 ¤EG IOÉ©°ùdG ∫ÉNOEGh ,≈°VôŸG Üƒ∏b êÓY ‘

.º¡jhP ¢ùØf

 ¢VGôeCG ¿CG ¤EG á«ŸÉ©dG áë°üdG áª¶æe Ò°ûJh

 »°SÉ°SC’G ÖÑ°ùdG πqµ°ûJ ájƒeódG á«YhC’Gh Ö∏≤dG

 ƒëf IÉah É¡æY ºéæj å«M ,⁄É©dG ‘ IÉaƒ∏d

 É¡àeó≤e  ‘h  ,ΩÉY  πc  ¿É°ùfEG  ¿ƒ«∏e  17^9

 ¢Vôe πãe ájƒeódG á«YhC’Gh Ö∏≤dG äÉHGô£°VG

 AGOh ,á«ZÉeódG á«YhC’G ¢Vôeh ,»LÉàdG Ö∏≤dG

.»eõ«JÉehôdG Ö∏≤dG

 øe ÌcCÉH á«Ñ∏≤dG äÉàµ°ùdGh äÉHƒædG ÖÑ°ùàJh

 ¢VGôeCG  øY  áªLÉædG  äÉ«aƒdG  ¢SÉªNCG  á©HQCG

 ∂∏J  å∏K  ¿ƒµjh  ,ájƒeódG  á«YhC’Gh  Ö∏≤dG

.kÉeÉY 70 º¡æ°S RhÉéàj ⁄ OGôaC’ äÉ«aƒdG

:ΩGh-¿ÉªéY

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

 ºcÉM  ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG  ƒ°†Y  »ª«©ædG

 ¿PEÉH ¬d QƒØ¨ŸG IÉaƒH AGõ©dG ÖLGh ¿ÉªéY

.…ójƒ°ùdG ÜÉ¡°T ƒH ≈°ù«Y óªMCG ˆG

 AGõ©dG ¢ù∏› ¬JQÉjR iód - √ƒª°S ÜôYCGh

 ±Ò°ûe  á≤£æe  ‘  AÉaöûdG  ÚeCG  ¢ù∏éÃ

 ¬jRÉ©J ¢üdÉN øY - AÉKÓãdG Ωƒj ¿Éªé©H

 ¬fGƒNGh  ó«≤ØdG  …hPh  IöSCG  ¤EG  ¬JÉ°SGƒeh

 ¿CG  πLh  õY  ¤ƒŸG  kÓFÉ°S  ,¬ªY  AÉæHCGh

 í«°ùa  ¬æµ°ùjh  ¬àªMQ  ™°SGƒH  √óª¨àj

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

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

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

 ¿ƒÄ°û∏d  ¿ÉªéY  ºcÉM  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U

 ó«ªM øH ó°TGQ  ï«°ûdGh  ,  á«dÉŸGh  ájQGOE’G

 ,§«£îàdGh  ájó∏ÑdG  IôFGO  ¢ù«FQ  »ª«©ædG

 ôjóe  »ª«©ædG  óLÉe  øH  ˆG  óÑY  ï«°ûdGh

 IOÉ©°Sh  ,ÚæWGƒŸG  ¿hDƒ°T  Öàµe  ΩÉY

 ¿GƒjóH  QÉ°ûà°ùŸG  AÉaöûdG  ÚeCG  ˆGóÑY

 ,»ª«©ædG  óªfi  ∞°Sƒj  IOÉ©°Sh  ,ºcÉ◊G

 OóYh ,áaÉ«°†dGh äÉØjöûàdG IôFGO ΩÉY ôjóe

.ÚdhDƒ°ùŸG QÉÑc øe

:ΩGh-¿ÉªéY

 ó«ªM ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U πÑ≤à°SG 

 ¢ù∏éŸG  ƒ°†Y  »ª«©ædG  ó°TGQ  øH

 ¿GƒjóH ¬ÑàµÃ ¿ÉªéY ºcÉM ≈∏YC’G

 ΩƒªY AGQóe óah ,AÉKÓãdG Ωƒj ºcÉ◊G

 ΩÓ°ù∏d Gƒepób øjòdG ádhódG ‘ ∑QÉª÷G

 º¡YÉªàLG  ó≤Y áÑ°SÉæÃ √ƒª°S  ≈∏Y

.¿ÉªéY IQÉeEG ‘

 óªfi ï«°ûdG øe πc IOÉ©°S óaƒdG º°V

 AÉæ«e IôFGO ¢ù«FQ »ª«©ædG ˆGóÑY øH

 óªMCG  IOÉ©°S  h  ,¿ÉªéY  ∑QÉªLh

 ΩÉY ôjóe »°SÓØdG  èM’ øH ˆGóÑY

 ,∑QÉªé∏d ájOÉ–’G áÄ«¡dÉH ∑QÉª÷G

 …Qƒ°üæŸG  èM’  øH  ó°TGQ  IOÉ©°Sh

 ∑QÉª÷  áeÉ©dG  IQGOE’G  ΩÉY  ôjóe

 íÑ°üe ÜƒÑfi óªMCG IOÉ©°Sh ,»ÑXƒHCG

 IOÉ©°Sh ,»HO ∑QÉªL IôFGO ΩÉY ôjóe

 ôjóe  ìGöùdG  øªMôdGóÑY  Òe  óªfi

 ábQÉ°ûdG  áÄ«¡H  ∑QÉª÷Gh  ÅfGƒŸG

 QƒàcódG  IOÉ©°Sh  ,∑QÉª÷Gh  ÅfGƒª∏d

 ΩÉY ôjóe …RôëŸG ˆGóÑY øH óªfi

 ó°TGQ IOÉ©°S h , áª«ÿG ¢SCGQ ∑QÉªL

 ΩÉY  ôjóe  »à«Ø◊G  OÉªM  øH  ∞«°S

 ¿É£∏°S  IOÉ©°Sh  ,IÒéØdG  ∑QÉªL

 …ò«ØæàdG ôjóŸG »∏Y ∫BG ¿É£∏°S ó«©°S

 á≤£æŸGh ∑QÉª÷Gh ÅfGƒŸG á°ù°SDƒŸ

.øjƒ«≤dG ΩCÉH Iô◊G

 ˆGóÑY óªMCG IOÉ©°S øe √ƒª°S ™∏ qWGh

 áÄ«¡dÉH ∑QÉª÷G ΩÉY ôjóe ,èM’ øH

 äÉ©jöûàdG  ≈∏Y ∑QÉªé∏d  ájOÉ–’G

 á«côª÷G  äÉ°SÉ«°ùdGh  ÚfGƒ≤dGh

 á©ÑàŸG  »côª÷G  πª©dÉH  á£ÑJôŸG

 äÉYÉªàL’G  ó≤Y  á«ªgCGh  ,ádhódÉH

 ôFGhOh ∑QÉªé∏d ájOÉ–’G áÄ«¡dG ÚH

 ¿hÉ©àdG  ±ó¡H  á«∏ëŸG  ∑QÉª÷G

 äGAGôLE’G §«°ùÑJh ôjƒ£àd ≥«°ùæàdGh

 ájQÉéàdG  ácô◊G  π«¡°ùJh  á«côª÷G

 ,  ⁄É©dG  ∫hOh  äGQÉeE’G  ádhO  ÚH

 ™«ªL  ‘ á«côª÷G  áHÉbôdG  õjõ©Jh

 øe  ™ªàéŸG  ájÉª◊  ádhódG  òaÉæe

 ádhódG Oƒ¡L ºYOh ,Öjô¡àdG äÉ«∏ªY

.ÜÉgQE’G πjƒ“h ∫GƒeC’G π°ùZ áëaÉµŸ

 ¿ÉªéY IQÉeEG áaÉ°†à°SÉH √ƒª°S Ö qMQh

 kGó«°ûe  ∑QÉª÷G  ΩƒªY  AGQóe  ´ÉªàLG

 ájOÉ–’G áÄ«¡dG ¬H Ωƒ≤J …òdG QhódÉH

 §Nh  Éª¡e  GòØæe  É¡Ø°UƒH  ∑QÉªé∏d

 áHÉbôdGh  øeC’G  ≥«≤– ‘ ∫hCG  ´ÉaO

 ≥«°ùæàdGh ádhódG ‘ á∏YÉØdG á«côª÷G

 õjõ©àd  á«∏ëŸG  ∑QÉª÷G  ôFGhO  ™e

 áHÉbôdGh  ¢û«àØàdG  äGAGôLEG  IAÉØc

 »àdG  äÉjóëàdGh  äÉbƒ©ŸG  á°ûbÉæeh

. ádhódÉH ∑QÉª÷G ´É£b ¬LGƒJ

 ¿CG ¿ÉªéY ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°U ó qcCGh

 ÖMÉ°U  äÉ¡«LƒàHh  äGQÉeE’G  ádhO

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG

 ÖMÉ°Uh zˆG ¬¶ØM { ádhódG ¢ù«FQ

 ∫BG  ó°TGQ  øH  óªfi  ï«°ûdG  ƒª°ùdG

 ¢ù«FQ  ádhódG  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ,Ωƒàµe

 √ÉYQ  {  »HO  ºcÉM  AGQRƒdG  ¢ù∏›

 É¡à«é«JGÎ°SG ∫ÓN øe â°UôM zˆG

 ¿hÉ©àdG  õjõ©J  ≈∏Y  á«côª÷G

 …OÉ–’G  Újƒà°ùŸG  ÚH  »côª÷G

 ´É£≤dG  äGQób  AÉæHh  ºYód  »∏ëŸGh

. »côª÷G

 ΩƒªY  AGQóe  Oƒ¡éH  √ƒª°S  OÉ°TCGh

 ±ó¡à°ùJ  »àdGh  ádhódG  ‘  ∑QÉª÷G

 ácôM Ò°ù«Jh »côª÷G πª©dG º«¶æJ

 äGÈÿG  ∫OÉÑJh  á«LQÉÿG  IQÉéàdG

 ôjƒ£J  É¡fCÉ°ûæe  »àdG  äÉcGöûdGh

 äÉ°SÉ«°ùdGh  äGAGôLE’G  áeƒ¶æe

 ,á«côª÷G  áHÉbôdGh  äÉfÉ«ÑdGh

 õjõ©Jh  ,»côª÷G  Üô¡àdG  áëaÉµeh

 áëaÉµeh á«côª÷G ôWÉîŸG IQGOEG πªY

 ‘  ÜÉgQE’G  πjƒ“h  ∫GƒeC’G  π°ùZ

.»côª÷G ´É£≤dG

 ¿ÉªéY  ºcÉM  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ÉYOh

 äÉ«æ≤àdG  øe  IOÉØà°S’G  IQhöV  ¤EG

 äÉ«∏ª©dG  π«¡°ùàd  IQƒ£àŸG

 ‘ »côª÷G πª©dG ôjƒ£Jh ájQÉéàdG

 AÉcòdG  É«LƒdƒæµJ  Òî°ùJh  ádhódG

 äÉeóÿG IOƒéH AÉ≤JQÓd »YÉæ£°U’G

.»æWƒdG ÉfOÉ°üàbG á«°ùaÉæJ ºYOh

 øH  óªfi  ï«°ûdG  ÜôYCG  ¬ÑfÉL  øe

 AÉæ«e  IôFGO  ¢ù«FQ  »ª«©ædG  ˆGóÑY

 πjõ÷G  √ôµ°T  øY  ¿ÉªéY  ∑QÉªLh

 ºcÉM  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  √ôjó≤Jh

 ΩƒªY  AGQóe  óah  ¬dÉÑ≤à°S’  ¿ÉªéY

 √ƒª°S  ºYO  h  ádhódG  ‘  ∑QÉª÷G

 ¬æ«µ“ ±ó¡H »côª÷G πª©dG ôjƒ£J

 ï« q°SôJ h õ«ªàdG h IOÉjôdG ≥«≤– øe

 IQÉéàdG  á£jôN  ‘  ádhódG  áfÉµe

 õcGôª∏d É¡FƒÑJh ,á«ŸÉ©dG á°ùaÉæŸGh

 äGöTDƒŸG øe ójó©dG ‘ kÉ«ŸÉY ¤hC’G

 ájOÉ°üàb’Gh  ájQÉéàdGh  á«côª÷G

.á«ŸÉ©dG

 ó«ªM  øH  óªMCG  ï«°ûdG  AÉ≤∏dG  ö†M

 ºcÉM  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  πã‡ »ª«©ædG

 á«dÉŸGh  ájQGOE’G  ¿hDƒ°û∏d  ¿ÉªéY

 »ª«©ædG  óLÉe  øH  ˆGóÑY  ï«°ûdGh

 ÚæWGƒŸG  ¿hDƒ°T  Öàµe  ΩÉY  ôjóe

 Öàµe ôjóe á£«∏Z øH ¥QÉW IOÉ©°Sh

 »ª«©ædG óªfi ∞°Sƒj IOÉ©°Sh ºcÉ◊G

 áaÉ«°†dGh äÉØjöûàdG IôFGO ΩÉY ôjóe

.ÚdhDƒ°ùŸG QÉÑc øe OóYh

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 óªfi øH ¿É£∏°S ï«°ûdG ƒª°S ¢SCGôJ 

 ó¡©dG  ‹h  »ª°SÉ≤dG  ¿É£∏°S  øH

 ¢ù∏éŸG  ¢ù«FQ  ábQÉ°ûdG  ºcÉM  ÖFÉf

 ˆGóÑY ï«°ûdG ƒª°S Qƒ°†ëHh ,…ò«ØæàdG

 ÖFÉf  »ª°SÉ≤dG  ¿É£∏°S  øH  ⁄É°S  øH

 ¢ù∏éŸG  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ábQÉ°ûdG  ºcÉM

 øH  ¿É£∏°S  ï«°ûdG  ƒª°Sh  ,…ò«ØæàdG

 ºcÉM ÖFÉf »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S øH óªMCG

 ,…ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ÖFÉf ábQÉ°ûdG

 ¢ù∏éŸG  ´ÉªàLG  AÉKÓãdG  ìÉÑ°U

 ‘ ó≤Y …òdG ábQÉ°ûdG IQÉeE’ …ò«ØæàdG

.ºcÉ◊G ƒª°S Öàµe

 øe  áYƒª›  ´ÉªàL’G  ¢ûbÉf

 ∫hóL  ≈∏Y  áLQóŸG  äÉYƒ°VƒŸG

 »eƒµ◊G πª©dG Ò°ùH á≤∏©àŸGh ,¬dÉªYCG

 äÉeóÿG  ôjƒ£J  §£Nh  ,IQÉeE’G  ‘

 äÉYhöûŸG ∞∏àfl ò«ØæJh ,á«eƒµ◊G

 »àdG  á«æWƒdGh  ájƒªæàdG  äGQOÉÑŸGh

.á«é«JGÎ°S’G ±GógC’G ≥≤–

 IôFGO ∫ÉªYCG ôjô≤J ≈∏Y ¢ù∏éŸG ™∏WGh

 ,Ω2022  ΩÉ©d  á«fhÎµdE’G  áeƒµ◊G

 äÉYhöûŸGh ∫ÉªYC’G ∞∏àfl øª°†Jh

 ΩÉ©dG ∫GƒW IôFGódG É¡«∏Y â∏ªY »àdG

 øe  Ú«é«JGÎ°S’G  AÉcöûdG  áeóÿ

 ábQÉ°ûdG  IQÉeEG  ‘  á«eƒµ◊G  äÉ¡÷G

.Ió«Øà°ùe á¡L 147 â¨∏H »àdGh

 äÉeóÿG ºgCG äÉ«FÉ°üMEG ôjô≤àdG πª°Th

 á«æÑdG  øe  IOÉØà°S’G  Ö°ùfh  ,áeó≤ŸG

 ºYódGh  ,IôFGó∏d  á«fhÎµd’G  á«àëàdG

 áãjó◊G  äÉ°SQÉªŸGh  ,»æeC’G  »æ≤àdG

.äÉeƒ∏©ŸG ´É£b ‘ áeóîà°ùŸG

 IôFGódG  §£N  ôjô≤àdG  øª°†J  Éªc

 á«àëàdG  á«æÑdG  ôjƒ£àd  á«∏Ñ≤à°ùŸG

 º°ùàJ  á«ªbQ  Iõ«cQ  AÉ°ûfG  ±ó¡H

 áaÉµd  ¿ÉeC’Gh  á«dÉ©ØdGh  á«aÉØ°ûdÉH

 Qƒ£àdG  ÖcGƒJh  ,á«eƒµ◊G  äÉ¡÷G

.»æ≤àdG ´É£≤dG √ó¡°ûj …òdG ÒÑµdG

 IQÉeEG áæ÷ ôjô≤J ≈∏Y ¢ù∏éŸG ™∏WGh

 51  OÉ–’G  ó«Y  ä’ÉØàM’  ábQÉ°ûdG

 ¿óe  áaÉc  ‘  áæé∏dG  ¬àª¶f  …òdGh

 ™e ¿hÉ©àdÉH  ábQÉ°ûdG  IQÉeEG  ≥WÉæeh

 ácQÉ°ûeh  á«∏ëŸG  á«eƒµ◊G  äÉ¡÷G

 kGõjõ©J ™ªàéŸG íFGöTh äÉÄa ∞∏àfl

 áª«b  ≈∏Y  kGó«cCÉJh  AÉªàf’Gh  A’ƒ∏d

 ¬JGõéæÃ  QÉîàa’Gh  ¬à«ªgCGh  OÉ–’G

 äÓØ◊G äÉ«dÉ©ØdG â∏ª°Th .¬JÉÑ°ùàµeh

 á£°ûfC’Gh  á«æWƒdG  ¢Vhô©dGh  á«æØdG

 »àdG á«¡«aÎdGh á«KGÎdGh á«©ªàéŸG

 ádhódG OÉ–ÉH RGõàY’G ôYÉ°ûe â°ùµY

.¬JÒ°ùe á∏«W äGRÉ‚G øe ¬≤≤M Éeh

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 øH ¿É£∏°S QƒàcódG ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ó¡°T 

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

 á«fÉãdG  IQhódG  ìÉààaG  ÚæK’G AÉ°ùe ,ábQÉ°ûdG

 »àdG  á«MöùŸG  ábQÉ°ûdG  ΩÉjCG  øe  ÚKÓãdGh

 áaÉ≤ãdG öüb ‘ ∂dPh ,áaÉ≤ãdG IôFGO É¡ª¶æJ

.ábQÉ°ûdÉH

 ΩÉjCG  õFGƒL  ≈∏Y  ¢VhôY  á«fÉªK  ¢ùaÉæàJh

 ≈àM ôªà°ùJ »àdG ΩÉ©dG Gòg á«MöùŸG ábQÉ°ûdG

 kÉ«Möùe kÉ°VôY 14 ácQÉ°ûÃ ,…QÉ÷G ¢SQÉe 20

 á«MöùŸG  ¥ôØdGh  äÉ«©ª÷G  ∞∏àfl  øe

 ¤EG  ,IQÉàîŸG  ¢Vhô©dG  É¡«a  ÉÃ  ádhódÉH

 ÖMÉ°üŸG èeÉfÈdG ‘ á©°SGh ácQÉ°ûe ÖfÉL

 Ú«MöùŸG ÚãMÉÑdGh ÚfÉæØdG øe ¢Vhô©∏d

.»Hô©dG øWƒdG AÉëfCG ∞∏àfl øe

 ¿ÉæØdG  ábQÉ°ûdG  ºcÉM  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Ωôch

 ábQÉ°ûdG  IõFÉL{  `H  Ú°SÉj  óªfi »æjôëÑdG

 á°SOÉ°ùdG É¡JQhO ‘ z»Hô©dG »MöùŸG ´GóHEÓd

 øH  º«gGôHG  ∫OÉY  »JGQÉeE’G  ¿ÉæØdGh  ,IöûY

 záeôµŸG á«∏ëŸG á«°üî°ûdG IõFÉL{ `H ¿ÉØ«°S

.IQhódG √ò¡d

 πMQ{  á«Möùe  πªY  ≥jôa  √ƒª°S  Ωôc  Éªc

 ¿É£∏°S QƒàcódG ï«°ûdG IõFÉL{ `H õFÉØdG zQÉ¡ædG

 »HôY »Möùe πªY π°†aC’ »ª°SÉ≤dG óªfi øH

.z2022

 Qƒ°†◊Gh ,ábQÉ°ûdG ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°U ™HÉJh

 ¿ÉæØdG  IÒ°S  ∫hC’G  øª°†J  Ú«Fôe  Ú°VôY

 áYƒæàŸG  ¬JÉªgÉ°ùeh  ¬dÉªYCGh  Ú°SÉj  óªfi

 ÊÉãdG ¢VôYh ,»Hô©dGh »æjôëÑdG ìöùŸG ‘

 ¬d IÒÑµdG QGhOC’Gh ¿ÉØ«°S øH ∫OÉY ¿ÉæØdG IÒ°S

 ∫É› ‘ øjõ«ªàŸG Ú«JGQÉeE’G ÚYóÑŸG óMCÉc

.»MöùŸG πª©dG

 º«µëàdG áæ÷ AÉª°SCG ¿ÓYEG πØ◊G ∫ÓN iôLh

 ábQÉ°ûdG  ΩÉjCG  øe  ÚKÓãdGh  á«fÉãdG  IQhó∏d

 Qƒ¡°ûe QƒàcódG øe Óc âª°V »àdGh ,á«MöùŸG

 »HÉYõdG ó«dhh ,áæé∏d kÉ°ù«FQ ¿ÉæÑd øe ≈Ø£°üe

 ,¿OQC’G øe »YÉaôdG ÒN óªfih ,äGQÉeE’G øe

 øe  º©æŸGóÑY  É°TQh  ¿É°ùM  ∫OÉY  êôîŸGh

 ÖMÉ°U ÖfÉL ¤EG ìÉààa’G πØM ö†M .öüe

 âæH QGƒf áî«°ûdG øe πc ábQÉ°ûdG ºcÉM ƒª°ùdG

 ,¿ƒæØ∏d ábQÉ°ûdG á°ù°SDƒe ôjóe »ª°SÉ≤dG óªMCG

 ,…ÒeC’G ¿GƒjódG ¢ù«FQ ï«°ûdG øH óªMCG ó°TGQh

 áWöT ΩÉY óFÉb »°ùeÉ°ûdG …QõdG ∞«°S AGƒ∏dGh

 IôFGO ¢ù«FQ ¢ùjƒ©dG óªfi ˆGóÑYh ,ábQÉ°ûdG

 IôFGO  ¢ù«FQ  »HÉYõdG  ó«ÑY  óªfih  ,áaÉ≤ãdG

 ôªY  ódÉN  QƒàcódGh  ,áaÉ«°†dGh  äÉØjöûàdG

 ,z¢ùª°T{ ΩÓYEÓd ábQÉ°ûdG áæjóe ¢ù«FQ ™aóŸG

 ÚØ≤ãŸGh ÚfÉæØdGh ÚdhDƒ°ùŸG QÉÑc øe OóYh

.ìöùŸG »Ñfih

:ΩGh-∞«æL

 øeC’G ¢ù«FQ »àjƒµdG óªfi QƒàcódG IOÉ©°S ócCG 

 äGQÉeE’G  ¿CG  äGQÉeE’G  ádhO áeƒµ◊ ÊGÈ«°ùdG

 äGRÉ‚EG  â≤≤M  Ió«°TôdG  IOÉ«≤dG  äÉ¡«LƒàH

 RõY  øeB’G  »ªbôdG  ∫ƒëàdG  ∫É›  ‘  á«Yƒf

.á«ŸÉ©dG á«°ùaÉæàdG äGöTDƒe ‘ É¡àfÉµe

 ™ªàéŸ  á«ŸÉ©dG  áª≤dG  ∫ÓN  ∂dP  AÉL

 ‹hódG OÉ–’G ô≤e ‘ äó≤Y »àdG äÉeƒ∏©ŸG

 ‘  IóëàŸG  ·C’G  áª¶æe  â–  ä’É°üJÓd

 É¡JÉ«dÉ©a â≤∏£fG »àdGh Göùjƒ°ùH ∞«æL áæjóe

 çóë∏d É«æ«JÓH É«YGQ äGQÉeE’G ádhO ácQÉ°ûÃ

 ¢Sóæ¡ŸG IOÉ©°S Qƒ°†ëH ∂dPh ,ΩÉ¡dG ‹hódG

 º«¶æJ áÄ«g ΩÉY ôjóe QÉª°ùŸG ¿É£∏°S óLÉe

 …OÉª◊G OÉªMh ,á«ªbôdG áeƒµ◊Gh ä’É°üJ’G

 .á«ªbôdG »ÑXƒHCG áÄ«g ‘ á«ªbôdG äGƒæ≤dG ôjóe

 øª°V ¬àª∏c ‘ - »àjƒµdG óªfi QƒàcódG ∫Ébh

 É¡jód äGQÉeE’G ¿EG - áª≤∏d ∫hC’G Ωƒ«dG äÉ«dÉ©a

 ∫ƒëàdGh ÊGÈ«°ùdG øeC’G ∫É› ‘ IóFGQ áHôŒ

 á«é«JGÎ°S’G  äÉYÉ£≤dG  ∞∏àfl  ‘  »ªbôdG

 ™ªà› ‘ á«ªbôdG IÉ«◊G IOƒL øª°†j ÉÃ

 áª«bQ  á«à–  á«æH  ∫ÓN  øe  ∂dPh  äGQÉeE’G

 É«LƒdƒæµàdG çóMCG ≈∏Y óªà©J Qƒ£àdG á≤FÉa

 ‘ ⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y äGQÉ¡ŸGh äÉ«æ≤àdGh

.ÊhÎµdE’G AÉ°†ØdG ájÉªM

 äÉeƒ≤e  ºgCG  ¤EG  ¬àª∏c  ‘ »àjƒµdG  ¥ô£Jh

 äÉfÉµeE’G øe IOÉØà°S’G ‘ äGQÉeE’G ádhO ìÉ‚

 QOGƒµdGh »YÉæ£°U’G AÉcòdG äÉ«æ≤Jh IQƒ£àŸG

 á«HÉéjEG  èFÉàf  ≥«≤–  ‘  á∏gDƒŸG  á«æWƒdG

 ™«ªL ≈∏Y IÉ«◊G π«¡°ùJ ‘ º¡°ùJ á«©bGh

.ádhódG ¿Éµ°S

 ¿É£∏°S óLÉe ¢Sóæ¡ŸG IOÉ©°S ócCG ¬ÑfÉL øe

 º«¶æJ  áÄ«g  äGRÉ‚EG  RôHCG  ≈∏Y  QÉª°ùŸG

 ´É£b  ‘  á«ªbôdG  áeƒµ◊Gh  ä’É°üJ’G

 ≥«Ñ£J ∫ÓN øe á«ªbôdG äÉeóÿGh ä’É°üJ’G

 ‘  á«Yƒf  á∏≤f  Èà©j  …òdG  á«ªbôdG  ájƒ¡dG

 å«M ¢UÉÿGh  »eƒµ◊G  ´É£≤dÉH  äÓeÉ©ŸG

 5 øe ÌcCG ≥«Ñ£àdG øe øjó«Øà°ùŸG OóY ≠∏H

 ‘ äGQÉeE’G  IOÉjQ  ócDƒj  É‡  ¢üî°T  ÚjÓe

 »æ≤àdG  Qƒ£àdG  ºYóJ  »àdG  ä’ÉéŸG  ∞∏àfl

.⁄É©dG ∫ƒM

 áHôŒ  ¤EG  …OÉª◊G  OÉªM  QÉ°TCG  ¬à¡L  øe

 á«eƒµ◊G äÉeóÿG áeƒ¶æe ‘ »ÑXƒHCG áeƒµM

 ≥«Ñ£J ¥ÓWEG ‘ áëLÉædG ÒjÉ©ŸG ºgCGh z”{

 áeóN  700  øe  ÌcCG  ≈∏Y  …ƒàëj  ÊhÎµdEG

 ¤EG  ∫ƒ°UƒdG  Ú∏eÉ©àŸG  ≈∏Y  π¡°ùJ  á«ªbQ

 äAÉL »àdGh  óMGh ≥«Ñ£J ‘ äÉeóÿG √òg

 á«eƒµM  á¡L  30  øe  ÌcCG  ¿hÉ©J  áé«àf

 πeÉ©àŸG áHôŒ õjõ©J ±ó¡H »ÑXƒHCG IQÉeEÉH

.≥«Ñ£àdG ∫ÓN øe äÉeóÿG ≈∏Y Ëó≤àdG ‘

øeB’G »ªbôdG ∫ƒëàdG ∫Éée »a IóFGQ äGRÉéfEG â≤≤M äGQÉeE’G :»fGôÑ«°ùdG øeC’G ¢ù«FQ

¢UÉîdGh »eƒµëdG ø«YÉ£≤dG »a á«ªbôdG ájƒ¡dG ≥«Ñ£J øe ó«Øà°ùe ø«jÓe 5 
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ô°üe »a Ö∏≤∏d »ªdÉ©dG Üƒ≤©j …óée õcôe øª°V

zIô£°ù≤dG äÉMGôéd ¿GóªM âæH áØ«£d IóMh{ AÉ°ûfEÉH ¬ qLƒj ó°TGQ øH óªëe

…ójƒ°ùdG ÜÉ¡°T ƒH óªMCG IÉah »a …õ©j ¿ÉªéY ºcÉM

ádhódG »a ∑QÉªédG ΩƒªY AGQóe πÑ≤à°ùj ¿ÉªéY ºcÉM

…ò«ØæàdG ¢ù∏éªdG ´ÉªàLG ¢SCGôàj ábQÉ°ûdG ó¡Y »dh

á«Mô°ùªdG ábQÉ°ûdG ΩÉjCG ìÉààaG ó¡°ûj »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S

 ∫ƒëàdGh »fGôÑ«°ùdG øeC’G »a É¡àHôéJ ¢Vô©à°ùJ äGQÉeE’G

∞«æL »a »ªbôdG

…ójƒ°ùdG ÜÉ¡°T ƒH óªMCG IÉah ‘ AGõ©dG ÖLGh Ëó≤J ∫ÓN ¿ÉªéY ºcÉM

ádhódG ‘ ∑QÉª÷G ΩƒªY AGQóe ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN ájQÉcòJ IQƒ°U ‘ ¿ÉªéY ºcÉM

á«MöùŸG ábQÉ°ûdG ΩÉjCG øe ÚKÓãdGh á«fÉãdG IQhódG ìÉààaG √Qƒ°†M ∫ÓN ábQÉ°ûdG ºcÉM

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 áØ«∏N IõFÉ÷ ΩÉ©dG ÚeC’G »Ø«Ø©dG πeCG  äócCG  

 πã oÁ »JGQÉeE’G πØ£dG Ωƒ«H AÉØàM’G ¿CG ájƒHÎdG

 íFGöT  ∞∏àfl  É¡dƒM  ∞à∏j  á«æWh  áÑ°SÉæe

 ‘ √RÉ‚EG ” Ée ≈∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùàd ™ªàéŸG

 ≈¶– »àdG IÒ°ùŸG √òg »JGQÉeE’G πØ£dG IÒ°ùe

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U πÑb øe ΩÉªàgGh ájÉYôH kÉªFGO

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

 ÒaƒàH kÉªFGO ¬«LƒàdG ≈∏Y √ƒª°S ¢Uôëj PEG zˆG

 á«aÉ≤ãdGh á«ª«∏©àdGh á«ë°üdGh á«YÉªàL’G áÄ«ÑdG

 ¬jód ï°SôJ á«YÉªàLG áÄ°ûæJ πØ£∏d A»¡J »àdG

 ¬cQGóe íàØJh á∏«°UC’G á«JGQÉeE’G º«≤dG áeƒ¶æe

 á«ª∏Y äGQƒ£J øe ¬∏ªëj Ée  πµH  öü©dG  ≈∏Y

. á«LƒdƒæµJh á«æ≤Jh

 ¿CG  ¤EG  - áÑ°SÉæŸG √ò¡H íjöüJ ‘ - äQÉ°TCGh

 AÉØàMÓd  kÉeƒj  ¢ü°üîJ  »gh  äGQÉeE’G  ádhO

 kÉ«∏fi É¡JOÉjQh Égõ«“ IÒ°ùe π°UGƒJ É‰EG πØ£dÉH

 äGQÉeE’G  ádhO  ô¶æJ  PEG  kÉ«dhOh  kÉ«ª«∏bGh  kÉ«HôYh

 IOÉb º¡fCG ≈∏Y Ωƒ«dG ∫ÉØWCG ¤EG É¡JÉ°ù°SDƒe ∞∏àîÃ

 á∏Môe òæe º¡«a QÉªãà°S’G »¨Ñæj øjòdG πÑ≤à°ùŸG

. IôµÑe ájôªY

 ádhO ‘ ádƒØ£dG IÒ°ùe ¿EG : »Ø«Ø©dG πeCG âdÉbh

 õ«ªàdG ƒg kÉªFGO RôHC’G É¡fGƒæY á«Hô©dG äGQÉeE’G

 ¤EG √ƒ‰ πMGôe ™«ªL ‘ πØ£dG ¬H ≈¶ëj …òdG

 ájƒ¡dG  äGOóëŸ kÉ≤ah ¬à«°üî°T AÉæH πªàµj ¿CG

 Ωƒ«dG Gò¡H AÉØàM’G ¿EÉa Oó°üdG Gòg ‘h ,á«JGQÉeE’G

 IódGƒdG ƒª°ùd ôjó≤àdGh ¿Éæàe’G øY ÒÑ©à∏d áÑ°SÉæe

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

 ádƒØ£dGh áeƒeCÓd ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG á°ù«FQ ΩÉ©dG

 ΩCG  {  ájöSC’G  á«ªæàdG  á°ù°SDƒŸ ≈∏YC’G  á°ù«FôdG

 ájÉYQ  ‘ kGRQÉH  kÉLPƒ‰ âeób  »àdG  {  äGQÉeE’G

 IöSCÓd  …öSC’G  AÉæÑdG  õjõ©Jh  ádƒØ£dG  Úµ“h

 ÜQÉéàdG óMCG äÉH …òdG êPƒªædG Gòg , á«JGQÉeE’G

 á«ŸÉ©dG  äÉª¶æŸG  É¡H  òNCÉJ  »àdG  á«dhódG

 πØ£dÉH ¢Vƒ¡æ∏d kÉLPƒ‰ É¡æe π©Œh á°ü°üîàŸG

. É¡JÉ©ªà› ‘

 É¡àMôW »àdG IóFGôdG IQOÉÑŸG ¤EG »Ø«Ø©dG äQÉ°TCGh

 áØ«∏N IõFÉL ∫É› Ú°TóàH ájƒHÎdG áØ«∏N IõFÉL

 ≈∏Y  Iôe  ∫hC’  ∂dPh  ,ôµÑŸG  º«∏©à∏d  á«ŸÉ©dG

 IôµÑŸG ádƒØ£dG IÒ°ùe AGôKEG ±ó¡H ⁄É©dG iƒà°ùe

 äÉ°SQÉªŸGh ÜQÉéàdG  RôHCG  ≈∏Y Aƒ°†dG  §«∏°ùJh

 ‘ äÉ©ªàéŸG É¡H òNCÉJ »àdG á«≤«Ñ£àdGh á«ª∏©dG

. IôµÑŸG ádƒØ£dÉH ¢Vƒ¡ædG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 ΩÉY ¬LƒH É«FõL ºFÉZ ¤EG Gƒë°U AÉ©HQC’G Ωƒ«dG

 ¿ƒµJ ób ô¡¶dG ó©H kÉböT Öë°ùdG ¢†©H ô¡¶Jh

 ≈∏Y  ¢ù«ªÿG  óZ  ìÉÑ°Uh  kÓ«d  ÉÑWQh  ,á«eÉcQ

 ¤EG  áØ«ØN  ìÉjôdGh  ,á«∏MÉ°ùdG  ≥WÉæŸG  ¢†©H

 á«HƒæL :ìÉjôdG h kÉfÉ«MCG §°ûæJ áYöùdG ádóà©e

 35 π°üJ 25 ¤EG 15 / á«böT á«dÉª°T - á«böT

.¢S/ºc

 ∫hC’G óŸG çóëjh êƒŸG ∞«ØN :»Hô©dG è«∏ÿG

 áYÉ°ùdG  óæY  ÊÉãdG  óŸGh  19  :14  áYÉ°ùdG  óæY

 Qõ÷Gh **:** áYÉ°ùdG  óæY ∫hC’G  Qõ÷G h 05:54

. 22:36 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG

 êPƒªf äGQÉeE’G :zájƒHôàdG áØ«∏N{

ádƒØ£dG ájÉYQ »a iòàëj

kÓ«d ÖWQ kÉ«FõL ºFÉZ ≈dEG ƒë°U ¢ù≤£dG

´ÉªàL’G ¬°SDhôJ ∫ÓN ábQÉ°ûdG ó¡Y ‹h
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 Iô«°ùªd èjƒàJ πØ£dG Ωƒj : …ô«eC’G IQÉ°S

äGQÉeE’G ∫É«LCG ø«µªàd Ióàªe

 ≈¶ëj »JGQÉeE’G πØ£dG : »ã«eôdG ºjôe

Ió«°TôdG IOÉ«≤dG ájÉYQh ΩÉªàgÉH

:ΩGh-»HO

 IôjRh  …ÒeC’G  ∞°Sƒj  âæH  IQÉ°S  ‹É©e  äócCG  

 á°ù«FQ áeó≤àŸG É«LƒdƒæµàdGh ΩÉ©dG º«∏©à∏d ádhO

 ,»°SQóŸG º«∏©à∏d äGQÉeE’G á°ù°SDƒe IQGOEG ¢ù∏›

 É¡dÓN øe »Øàëf áÑ°SÉæe »JGQÉeE’G πØ£dG Ωƒj ¿CG

 Úµ“h ∫ÉØWC’G ájÉYQ ∫É› ‘ Ióà‡ IÒ°ùÃ

 ºYO ‘ ôªà°ùŸG É¡é¡æd èjƒàJh äGQÉeE’G ∫É«LCG

.á≤«≤◊G IhÌdG ºgQÉÑàYÉH º¡H QÉªãà°S’Gh ∫ÉØWC’G

 ÉfOƒ¡L π°UGƒf { : áÑ°SÉæŸG √ò¡H É¡«dÉ©e âdÉbh

 ájÉYôdGh ºYódG ¬LhCG áaÉc Ëó≤àd º«∏©àdG ´É£b ‘

 ÉæFÉHBG è¡æd kÉYÉÑJG ∂dPh ,äGQÉeE’G ∫É«LC’ áeRÓdG

 áaÉc  äôî°S  »àdG  Ió«°TôdG  IOÉ«≤dGh  Ú°ù°SDƒŸG

 äGQÉeE’G ádhO ¿CG káë°Vƒe ,º¡∏Ñ≤à°ùŸ äÉ«fÉµeE’G

 äôªãà°SGh  ¿É°ùfE’G  ≈∏Y  É¡°ù«°SCÉJ  òæe  âægGQ

 á∏eÉ°ûdG  á«ªæàdG  ≥«≤ëàd  kGQƒfi  √QÉÑàYÉH  ¬H

 ‘ É¡JGRÉ‚EG ≥«≤ëàd ¬æe ≥∏£æJ …òdG ¢SÉ°SC’Gh

.zøjOÉ«ŸG ∞∏àfl

 »JGQÉeE’G πØ£dG Ωƒ«H »Øàëf zÉ¡«dÉ©e âaÉ°VCGh

 áæeBG áÄ«H ‘ πØ£dG ≥M{ QÉ©°T â– ΩÉ©dG Gò¡d

 ÉfOƒ¡L áØYÉ°†Ÿ Éæ©aój  Ée  ƒgh  ,záeGóà°ùeh

 ∫É›  ‘  IOÉjôdG  øe  ójõŸG  ≥«≤–  πLCG  øe

 kÉ«°ùØfh kÉjQÉ¡eh kÉ«aô©e ºgOGóYEGh ádƒØ£dG ájÉYQ

.zäGQÉeE’G õ«“ IÒ°ùe Gƒ∏°UGƒ«d kÉjó°ùLh

 á©HÉàeh Oƒ¡éH áÑ°SÉæŸG √ò¡H É¡«dÉ©e äOÉ°TCGh

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

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

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

 äGƒæ°ùdG ∫ÓN ºYO øe ¬àeób ÉŸ { äGQÉeE’G ΩCG {

 ‘ AÉ≤JQ’G ‘ ôKC’G ≠dÉH ¬d ¿Éc …òdGh á«°VÉŸG

 »JGQÉeEG  êPƒ‰  ï«°SôJh  ádƒØ£dG  ájÉYQ  ∫É›

.∫ÉéŸG Gòg ‘ »ŸÉY

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 á°ù°SDƒe ΩÉY ôjóe »ã«eôdG Ëôe IOÉ©°S äócCG  

 ÉÃ ®ƒ¶fi »JGQÉeE’G πØ£dG ¿CG ájöSC’G á«ªæàdG

 ºYO øe ¬d ôaƒàjÉeh ,ΩÉªàgGh ájÉYQ øe √É≤∏j

 èeGôHh  äGRÉ‚EG  øe  ¬d  ≥≤ëàj  Éeh  ,IófÉ°ùeh

 çóëj ∂dP πc ,IôµÑŸG ádƒØ£dGh ,ádƒØ£dG ájÉYôd

 ¿ƒ°Uh ¿É°ùfE’G á«ªgCÉH øeDƒJ Ió«°TQ IOÉ«b OƒLƒd

 ¢Uô– å«M ,  ádƒ¡µdG  ¤EG  ádƒØ£dG  øe ¬JÉ«M

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  IOÉ«≤H  äGQÉeE’G  áeƒµM

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

 ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬«NCG Oƒ¡éHh

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

 ƒª°ùdG ÜÉë°UCG Éª¡fGƒNEGh ,ˆG √ÉYQ ,»HO ºcÉM

 ,äGQÉeE’G  ΩÉµM ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG  ñƒ«°ûdG

 πØ£∏d πØµJ »àdG áØ∏àîŸG ºYódG ¬LhCG Ëó≤J ≈∏Y

 ádhódG ¢VQCG ≈∏Y ∫ÉØWC’G øe ¢û«©j øeh »JGQÉeE’G

 Iô≤à°ùe ájöSCG áÄ«H §°Sh áÁôµdG Iô◊G IÉ«◊G

.áeGóà°ùeh

 ¿CG  -  áÑ°SÉæŸG  √ò¡H  íjöüJ  ‘  -  âaÉ°VCGh

 Ö°ùàµj  ΩÉ©dG  Gòg  »JGQÉeE’G  πØ£dÉH  ∫ÉØàM’G

 …òdG áeGóà°S’G ΩÉY ‘ »JCÉj å«M á°UÉN á«ªgCG

 ˆG ¬¶ØM ,ádhódG ¢ù«FQ ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬æY ø∏YCG

 πØ£dG ≥M{ QÉ©°T »JGQÉeE’G  πØ£dG ΩÉY πªë«d

 πª©J …òdG ôeC’G ƒgh záeGóà°ùeh áæeBG áÄ«H ‘

 ±ó¡J πªY §£îch Ωƒ¡Øªc ¬°ùjôµJ ≈∏Y ádhódG

 äGQOÉÑŸGh ,πØ£∏d áeqó≤ŸG äÉeóÿG áeGóà°SG ¤EG

 øe É¡«a kÉ°ù«FQ oÉµjöT πØ£dG ¿ƒµj »àdG IóFGôdG

 ,¬H ºà¡J »àdG èeGÈdGh ™jQÉ°ûŸG ‘ ¬cGöTEG ∫ÓN

 ádhódG ΩÉªàgG ºéM ∂dòH ¢ùµ©Jh ,¬JGQób á«ªæàHh

 ¢ù°SDƒŸG óFÉ≤dG ó¡Y òæe É‰EGh ,§≤a Ωƒ«dG ¢ù«d

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

 áØ«∏N ï«°ûdG ÚµªàdG á∏Môe óFÉb h , z√GôK ˆG

 ºgQÉÑàYÉH ∫ÉØWC’ÉH ˆG ¬ªMQ ¿É«¡f ∫BG ójGR øH

.øWƒdG OÉªYh ,πÑ≤à°ùŸG IÉæH

 á°ù°SDƒe  ‘  πØàëf  øëfh  :»ã«eôdG  âaÉ°VCGh

 ójó©dÉH  »JGQÉeE’G  πØ£dG  Ωƒ«H  ájöSC’G  á«ªæàdG

 á°ù°SDƒŸG  É¡≤∏£J  »àdG  èeGÈdGh  äGQOÉÑŸG  øe

 É‰EÉa á°ü°üîàŸG ádƒØ£dG èeGÈH É¡eÉªàgG øª°V

 zäGQÉeE’G ΩCG{ `d áÁôµdG äÉ¡«LƒàdG ≥ah πª©f

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

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

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

 πLCG  øeh ,É¡JÉjƒdhCG  ¢SCGQ  ≈∏Y πØ£dG  ™≤j »àdG

 ájÉYQ Oƒ¡÷ ÒÑµdG ºYódG Égƒª°S âeqób ó≤a ∂dP

 Égƒª°S ¿ÉÁEG øe ≥∏£æj ∂dP πc ,áeƒeC’Gh ádƒØ£dG

 áªYÉædG øWƒdG Iƒbh ,ó¨dG óFÉb ƒg Ωƒ«dG πØW ¿CÉH

 øeh ,πÑ≤à°ùŸG ±öûà°ù ojh ,∫ÉeB’G É¡«∏Y ≈æÑ oJ »àdG

 ¢SQÉe 15 Ωƒj QÉÑàYÉH Égƒª°S â¡Lh ó≤a ∂dP πLCG

.»JGQÉeE’G πØ£∏d Éeƒj ΩÉY πc øe

  IôµàÑªdG QÉµaCÓd kÉ«ªdÉY kGõcôe É¡àfÉµe âî°SQ »HO :óªëe øH ¿GóªM
:ΩGh-»HO

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

 ,…ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ »HO ó¡Y ‹h Ωƒàµe

 »qæÑàd  kÉ«ŸÉY  kGõcôe  É¡àfÉµe  âî°SQ  »HO  ¿CG

 ÜÉë°UC’  káæ°VÉM  káÄ«Hh  ,IôµàÑŸG  QÉµaC’G

 áªLôJ ,á£°SƒàŸGh áÄ°TÉædG äÉcöûdGh ÖgGƒŸG

 óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ¡«LƒJh iDhôd

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

 π©L ‘ ,ˆG √ÉYQ ,»HO ºcÉM AGQRƒdG ¢ù∏›

 ™jQÉ°ûŸGh QÉµaC’G  ò«ØæJh ôjƒ£àd kGÈàfl »HO

 ∫É«LCÓd kÉbGöTEG ÌcCG πÑ≤à°ùe áYÉæ°üd IôµàÑŸG

.áeOÉ≤dG

 É¡aóg z¿hRÉeCG{ ácöT ¿ÓYEG áÑ°SÉæÃ ,∂dP AÉL

 á£°Sƒàeh  áÄ°TÉf  ácöT  ∞dCG  100  áaÉ°†à°S’

 ΩGƒYCG  3 ∫ÓN äGQÉeE’G ádhO ‘ Égôéàe ≈∏Y

 QOGƒµH á«JGQÉeEG äÉcöT ÉgRôHCG ,2026 ΩÉY ≈àMh

 É¡JÉéàæe ìôW z¿hRÉeCG{ É¡d í«àà°S ,á«æWh

 ≥jô£dG ó¡Á Ée ⁄É©dG ∫ƒM π«ªY ¿ƒ«∏e 300`d

 ¥ƒ°S  19  ‘  É¡JÉéàæe  ìô£d  äÉcöûdG  √ò¡d

 ,á«µjôeC’G  IóëàŸG  äÉj’ƒdG  øª°†àJ  á«ŸÉY

 ,óæ¡dGh ,¿ÉHÉ«dGh ,IQƒaÉ¨æ°Sh ,IóëàŸG áµ∏ªŸGh

 á«ªæà∏d »HO á°ù°SDƒe ±GógCG ™e ≈°TÉªàj Ée ƒgh

 OÉ°üàb’G  IôFGO  äÉ°ù°SDƒe  ióMEG  ,ájOÉ°üàb’G

 ájOÉ°üàb’G »HO IóæLCG ÖcGƒj ÉÃh ,áMÉ«°ùdGh

 π«©ØJ É¡JÉjƒdhCG áeó≤e ‘ ™°†J »àdGh ,(D33)

 ºYOh  »ªbôdG  OÉ°üàb’G  äGQOÉÑe  ™«é°ûJh

 ∫ƒ°UƒdG ±ó¡H ,á£°SƒàŸGh IÒ¨°üdG ™jQÉ°ûŸG

 IóFGQ á«ªbQ äGOÉ°üàbG 10 ÌcCG ±É°üe ¤EG »HóH

 ìô£d á«æWƒdG QOGƒµdG π«gCÉJh ÖjQóJh ,⁄É©dG ‘

 á«Yƒf  äÉ≤«Ñ£J  QÉµàHGh  IójóL  πªY  Ö«dÉ°SCG

 ±É©°VCG 3 ¤EG äÉ≤«Ñ£àdG …Qƒ£e OóY áØYÉ°†eh

 ôLÉàŸG ‘ º¡JÉ≤«Ñ£J ìôW ∫ÓN øe º¡ªYOh

.kGô¡°T 24 ∫ÓN á«ªbôdG

 õcôªc  É¡à«HPÉL  ócDƒJ  »HO{  ¿EG  :√ƒª°S  ∫Ébh

 IóFGôdG  äÉcöûdGh  ÖgGƒŸG  ÜÉ£≤à°S’  ¢ù«FQ

 OGhQ äGQób AÉæÑd »°ù«FQ Qƒfih ∫ÉªYC’G OGhQh

 ∞∏àfl  IOÉ«≤d  º¡æ«µ“h  »ªbôdG  OÉ°üàb’G

 ºYój  ÉÃ  ,á«∏Ñ≤à°ùŸG  á«LƒdƒæµàdG  äÉYÉ£b

 ó q°ùéjh ,»ªbôdG OÉ°üàbÓd áª°UÉY ¤EG É¡dqƒ–

 OÉ°üàb’G Gò¡d á«æWƒdG á«é«JGÎ°S’G ÉæJÉ¡LƒJ

 Ú°ùëàd  É«LƒdƒæµàdG  ∞«XƒàH  ÉfGDhQ  ≥≤ëjh

.z¢SÉædG IÉ«M

 ∫BG ó°TGQ øH óªfi øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S QÉ°TCGh

 ádhódG ‘ á«ªbôdG äGQOÉÑŸG ¥ÓWEG ¿CG ¤EG Ωƒàµe

 á«ŸÉ©dG  á«LƒdƒæµàdG  äÉcöûdG  ™e  ¿hÉ©àdÉH

 ÜÉ£≤à°SGh  ,á«ªbôdG  ä’ÉéŸG  ‘  IóFGôdGh

 IOÉjR  Rõ©j  á£°SƒàŸGh  áÄ°TÉædG  äÉcöûdG

 ‹ÉªLE’G »∏ëŸG œÉædG ‘ ´É£≤dG Gòg áªgÉ°ùe

 IRQÉH  áªgÉ°ùªc  %20  áÑ°ùæH  äGQÉeE’G  ádhód

 ,‹ÉªLE’G »∏ëŸG œÉædG ‘ »£Øf ÒZ ´É£≤d

 áfÉµe ï q°Sôjh ,á∏Ñ≤ŸG öû©dG äGƒæ°ùdG ióe ≈∏Y

 äÉcöûdGh ÖgGƒª∏d »°ù«FQ ÜòL õcôe äGQÉeE’G

.á«LƒdƒæµàdG äÉ≤«Ñ£à∏d ká«ŸÉY kÉbƒ°Sh

á«ªbôdG äÉcöûdG ™«°SƒJh ∫ÉªYC’G IOÉjQ π«¡°ùJ

 ∂jöT ∞dCG  50 ƒëf º°†J »àdG ¿hRÉeCG  ±ó¡Jh

 ¤EG  äGQÉeE’G  ádhO  ‘  »ŸÉYh  »∏fi  ™«H

 ∫ÓN ™«H ∂jöT ∞dCG 100 ¤EG Oó©dG Gòg IOÉjR

 á«æWƒdG QOGƒµdG Úµ“h ,á∏Ñ≤ŸG áKÓãdG ΩGƒYC’G

 á«ªbôdG  º¡JÉMÉ‚  õjõ©J  øe  ∫ÉªYC’G  OGhQh

 øjõîàd  ∫ƒ∏M  Ëó≤J  ∫ÓN  øe  âfÎfE’G  ÈY

 áeóN  Ëó≤Jh  ,á«æ©ŸG  õcGôŸG  ‘  äÉéàæŸG

 IOÉjQ π«¡°ùJ ¤EG …ODƒj Ée º¡æY káHÉ«f AÓª©dG

 ¤EG áaÉ°VEG ,á«ªbôdG äÉcöûdG ™«°SƒJh .∫ÉªYC’G

 äÉeÓ©dG óYÉ°ùJh ∫ÉªYC’G OGhQ ºYóJ áÄ«H ÒaƒJ

 ¢ü°üb  øe  IOÉØà°S’G  ‘ äÉcöûdGh  ájQÉéàdG

.¿hRÉeCG ‘ ìÉéædG

 ∫ÉªYC’G OGhôd Iójôa á°Uôa IQOÉÑŸG √òg ôaƒJ Éªc

 Rõ©j Ée IöTÉÑe á«ŸÉ©dG ¥Gƒ°SC’G ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d

 ºàj å«M ,á«ŸÉ©dG áMÉ°ùdG ≈∏Y ÉgóLGƒJ øe

 z¿hRÉeCG{ ≈∏Y ójóL …QÉŒ πªY πc π«é°ùJ

 ôLÉàe  ‘  ™«Ñ∏d  kÉ«FÉ≤∏J  äGQÉeE’G  ádhO  ‘

 ™eh ,⁄É©dG AÉëfCG ™«ªL ‘ iôNC’G z¿hRÉeCG{

 ∫ƒ°Uh π¡°ù«°S ,ájQÉéàdG ∫ÉªYC’G √òg ƒ‰ Ωó≤J

 IóFÉa  QÉ©°SCÉH  ∫GƒeC’G  ¢ShDhQ  ¤EG  ∫ÉªYC’G  OGhQ

 OGhQ  øµÁ  Ée  ´öSCG  º«∏°ùJ  äÉbhCGh  á°†Øîæe

 á«à°ùLƒ∏dG  ∫ÉªYC’G  ¥É£f  ™«°SƒJ  øe  ∫ÉªYC’G

.äGQÉeE’G ádhO ‘ á£°SƒàŸGh IÒ¨°üdG

™ªàéŸG IÉ«M IOƒLh »ªbôdG OÉ°üàb’G ƒ‰ ºYO

 ƒªædGh  Ωó≤àdG  ≈∏Y  IõØëŸG  áÄ«ÑdG  πX  ‘h

 z¿hRÉeCG{ åëÑà°S ,äGQÉeE’G ádhO ‘ …QÉéàdG

 ÜQÉéàdG øe áYƒª› øY ,IQOÉÑŸG √òg ∫ÓN øe

 IOƒLh »ªbôdG OÉ°üàb’G ƒ‰ Rõ©J »àdG á«HÉéjE’G

 á«ªbôdG É«LƒdƒæµàdG ∫ƒ∏M Qƒ£Jh ,™ªàéŸG IÉ«M

 ôjƒ£àd ∫ÉªYC’G OGhôd á°UôØdG ≥∏îJ »àdG áãjó◊G

 á«LƒdƒæµàdG äÉ≤«Ñ£àdG ≈∏Y á°UÉÿG º¡JGQÉ¡e

 ájQÉµàHG ¥ô£H ™ªàéŸG ¤EG ∫ƒ°UƒdGh á«ŸÉ©dG

.IójóL

AGò¨dG Qóg øe óë∏d »∏«°üØJ π«dO øY ø∏©J …ô«¡ªdG ºjôeádhO 53 ácQÉ°ûªH ≥∏£æj z∫ÉHƒ∏L ∂«°ù«L{

 óÑY á°ûFÉYh …ójƒ°ùdG ∞«°S âæH ájóe »a …õ©j óªëe øH óªMCG

…QƒîdG ∞°Sƒj øªMôdG

IôµàÑªdG á«còdG áµÑ°ûdG äÉ«LƒdƒæµJ ôªJDƒe º¶æJ áØ«∏N á©eÉL

 ..ójGR øH ¬∏dGóÑY ájÉYôH

 áæjóe »a Ωƒ«dG ≥∏£æJ zCOP28 ≈dEG ≥jô£dG{ äÉ«dÉ©a ≈dhCG

»HO ƒÑ°ùcEG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 …Ò¡ŸG óªfi âæH Ëôe ‹É©e âæ∏YCG  

 π«dO kÉ«ª°SQ áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG ôjRh

 çÓK ΩGóîà°SÉH  AGò¨dG  Qóg  π∏≤J  ∞«c{

 »∏ªY  π«dO  –  áØ∏µàdG  á∏«∏b  äGQOÉÑe

.zºYÉ£ŸG ‘ áMƒàØŸG óFGƒª∏d

 á∏°ù∏°S øª°V áª¡e Iƒ£N ¿ÓYE’G πµ°û oj

 á«æWƒdG IQOÉÑŸG É¡dòÑJ »àdG Oƒ¡÷G øe

 ∑GöTE’ záª©f{ AGò¨dG Qógh ó≤a øe óë∏d

 ≥«≤– ¤EG k’ƒ°Uh OGôaC’Gh ∫ÉªYC’G äÉYÉ£b

 Qógh ó≤a ¢†«ØîJ ƒgh 2030 ΩÉ©d É¡aóg

.%50 áÑ°ùæH AGò¨dG

 záª©f äGƒ°UCG ióàæe{ ∫ÓN ¿ÓYE’G AÉL

 Qƒ°†ëH  »°VÉŸG  ´ƒÑ°SC’G  ó≤Y  …òdG

 »eƒµ◊G ÚYÉ£≤dG øe Ú∏ã‡h É¡«dÉ©e

.ádhódG AÉëfCG ™«ªL øe ¢UÉÿGh

 ´É£≤d øµÁ äGQOÉÑe çÓK ≈∏Y π«dódG õcôj

 Oƒ¡÷ÉH Qƒ¡ª÷G á«Yƒàd É¡≤«Ñ£J áaÉ«°†dG

 õjõ©Jh AGò¨dG Qógh ó≤a øe óë∏d ádhòÑŸG

 ”  πª°ûJh  á«HÉéjE’G  á«cƒ∏°ùdG  äGÒ¨àdG

 áªª°ü oe AGò¨dG Qógh ó≤a ∫ƒM πFÉ°SQ ôjƒ£J

 ∑ƒ∏°ùdG  ‘  Ú°üàfl  AÉª∏Y  IóYÉ°ùÃ

 ‘ ≈≤Ñàj Ée π«∏≤J ≈∏Y ™«ª÷G õ«Øëàd

 á«ªµd …öüÑdG ¢Vô©dGh AGò¨dG øe º¡bÉÑWCG

 Ée ºéM GhÒd IóMGƒdG á°ü◊G ‘ AGò¨dG

 PÉîJG ≈∏Y º¡JóYÉ°ùeh AGòZ øe ¬fƒÑ∏£j

 AóÑdG  ¤G  áaÉ°VEG  áeGóà°SG  ÌcCG  äGQGôb

 á«ªc ô¡¶ oJ áaÉØ°T äÉjÉØf ∫Ó°S ΩGóîà°SÉH

 ôKC’ÉH  »Fôe  ÒcòJ  áHÉãÃ  ¿ƒµàd  Qó¡dG

.“AGò¨dG Qó¡d »eƒ«dG

 á°UÉÿG ájDhôdG Ö∏£àJ{ : É¡«dÉ©e âdÉbh

 äÉcGöT AÉæH AGò¨dG Qógh ó≤a øe ó◊ÉH

 ¤EG  ∫ƒ°Uƒ∏d  óeC’G  Ió«©H  ∫ƒ∏M  ÒaƒJh

 ¤EG AGò¨dG Qógh ó≤a áÑ°ùf ¢†«ØîàH Éæaóg

.2030 ΩÉY ∫ƒ∏ëH ∞°üædG

 ÌcCG πÑ≤à°ùÃ ÉæeGõàdG πµ°û oj ” : âaÉ°VCGh

 ¤EG  áª©f  ±óg  √ó°ùé oj  …òdG  áeGóà°SG

 Ωƒ«dG  É¡©«bƒJ  ”  ºgÉØJ  äGôcòe  ÖfÉL

 ..“ ΩÉeC’G ¤EG áª¡e Iƒ£N ¿CÉ°ûdG Gòg ‘

 ¿hóYÉ°ùj øjòdG ™«ª÷ Égôµ°T øY áHô©e

.π°†aCG πÑ≤à°ùe √ÉŒÉH ÉæàdhO ™aO ‘

 áeGóà°S’G  ΩÉY  ƒg  2023 ΩÉY  ¿EG  âdÉbh

 É¡JÉeGõàdÉH AÉØjEÓd äGQÉeE’G ádhO πª©Jh

 ó©à°ùf âbh ‘ »NÉæŸG πª©dG ¢üîj Éª«a

 Ò¨J ¿CÉ°ûH ±GôWC’G ô“Dƒe áaÉ°†à°S’ ¬«a

.zCOP28 ñÉæŸG

 ádCÉ°ùe èdÉ©j π«dódG ¿CG É¡«dÉ©e âë°VhCGh

 AGò¨dG  Qóg  ¢üîj  Éª«a  ÈcCG  á«©ªà›

 ÈY ∂dPh ∫õæŸG êQÉN ΩÉ©£dG ∫hÉæJ óæY

 á«fÓ≤Y äGQÉ«N PÉîJG ≈∏Y OGôaC’G õ«Ø–

 ¢†FÉØdG  ∑Ó¡à°SG  hCG  AGò¨dG  Ö∏W  óæY

 äGAGôLE’G √ò¡d Éæ≤«Ñ£àH { : âdÉbh ¬æe

 øe  ó«Øà°ùf  ÉæfEÉa  áaÉ«°†dG  ´É£b  ≈∏Y

 á«YÉª÷G Oƒ¡÷G ∫ÓN øe ‹É◊G ºNõdG

 ÉææµÁ É«LƒdƒæµàdGh QÉµàH’G ΩGóîà°SÉHh

 ÌcCG  áª¶fCG  ¤EG  á«FGò¨dG  Éæàª¶fCG  πjƒ–

.záeGóà°SG

 áª©f  äGƒ°UCG  ióàæe{  ±É°†à°SG  óbh

 »YÉª÷G  πª©dG  ∫ƒM  QGƒM  ná°ù∏L  {

 ,áaÉ«°†dG ´É£b ‘ ΩÉ©£dG Qóg ¢†«Øîàd

 ∫ÓN  Ú«°ù«FôdG  ÚKóëàŸG  øe  ¿Éch

 »°ù«FôdG  QÉ°ûà°ùŸG  …õeGQ  º«J  á°ù∏÷G

 ∫Éª°Th  §°ShC’G  ¥öûdG  á≤£æe  ôjóeh

 äƒµ°Sh  {  »J-…CG-»Hzácöûd  É«≤jôaEG

 hQƒ«cCG á°ù°SDƒŸ …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ófGQƒjO

 ¿É«à°SÉÑ«°Sh á°ü°üîàŸG ºYódG äÉeóÿ

 ºYÉ£e á∏°ù∏°S ‘ »¡£∏d ∫hCG ôjóe »°ùgƒf

 §°ShC’G  ¥öûdGh  ÉHhQhCG  á≤£æŸ  ¿ƒà∏«g

 ¢ù«FôdGh ¢ù°SDƒŸG ¢ù«fQhR ∑QÉeh É«≤jôaCGh

 Oƒ∏N á°ù∏÷G äQGOCGh ƒæjh ácöûd …ò«ØæàdG

 áeGóà°SÓd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ¢ùjƒædG ø°ùM

 áæé∏d áeÉ©dG ÚeC’Gh äGQÉeE’G á°ù°SDƒe ‘

.áª©f

 á©ÑàŸG äÉ°SQÉªŸG π°†aCG ≈∏Y QGƒ◊G õcQ

 ≥«Ñ£àdGh AGò¨dG Qóg øe ó◊G ∫É› ‘

 ¢†ØN ‘ kÉª¡e kGôKCG ∑Îj ÉÃ É¡d »HÉéjE’G

 É¡bÉ£f ™«°SƒJh É¡≤«Ñ£J ” GPEG AGò¨dG Qóg

 øjƒªàdGh ºYÉ£ŸGh ¥OÉæØdG äÉYÉ£b ÈY

 ∂dP  ‘  ÉÃ  ∂∏¡à°ùŸG  iDhQ  ¤EG  GOÉæà°SG

 áª©f É¡JôLCG »àdG áëLÉædG áHôéàdG èFÉàf

 Ωƒ∏©dG AGÈN øe ºYóH hQƒ«cCG  á°ù°SDƒeh

 QÉÑàN’  z»J-…CG-»H{  øe  á«cƒ∏°ùdG

. õ«ØëàdGh πNóàdG äGQOÉÑe øe ójó©dG

 áaÉ«°†dG  »YÉ£b  áª©f  â©é°T  óbh

 Oƒ¡÷G  √ò¡d  ΩÉª°†f’G  ≈∏Y  ∫ÉªYC’Gh

 äGQOÉÑŸG  ∂∏J  ΩGóîà°SG  ‘  ™°SƒàdGh

 øe óë∏d É¡«©°S ‘ ádhódG ºYód ájõ«ØëàdG

 äÉ°ù°SDƒŸG ∂∏J ±GógCG ≥«≤–h ΩÉ©£dG Qóg

 IOÉ©°S ∫Éb ¬à¡L øe .áeGóà°S’G ∫É› ‘

 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  »°ùeÉ°ûdG  ÖdÉW  óªMCG

 IOÉjR ≈∏Y áª©f õcôJ{ :äGQÉeE’G á°ù°SDƒŸ

 AGò¨dG Qóg ¿CÉ°ûH Qƒ¡ª÷G iód ΩÉ©dG »YƒdG

 Ée ¢SÉ«b ™e á«dÉ◊G äÉ«cƒ∏°ùdG Ò«¨Jh

 ±GógCG ≥«≤– ±ó¡H ôKCG øe ÉgOƒ¡L ¬Ø∏îJ

.áeGóà°ùŸG á«ªæàdG

:ΩGh-»HO

 »HO  õcôe  ‘  AÉKÓãdG  Ωƒj  â≤∏£fG

 ¢Vô©e  äÉ«dÉ©a  »ŸÉ©dG  …QÉéàdG

 äÉeƒ∏©ŸG øeC’ »ŸÉ©dG è«∏ÿG ô“Dƒeh

.“2023 ∫ÉHƒ∏L ∂«°ù«L”
 ¬JÉ«dÉ©a  ö†M  …òdG  çó◊G  ™ªéj

 ÖFÉf ,º«“ ¿ÉØ∏N »MÉ°V ≥jôØdG ‹É©e

 RôHCG..»HóH  ΩÉ©dG  øeC’Gh  áWöûdG  ¢ù«FQ

 ´É£b  ‘  AGÈÿGh  ájQÉéàdG  äÉeÓ©dG

 êPÉ‰ áfhôÃ AÉ≤JQÓd ÊGÈ«°ùdG øeC’G

 »ªbôdG OÉ°üàb’G áª¶fC’ ÊGÈ«°ùdG øeC’G

.á≤£æŸG ‘

 ,2023 z∫ÉHƒ∏L ∂«°ù«L{ ∞«°†à°ùjh

 ádhO  áeƒµ◊  ÊGÈ«°ùdG  øeC’G  ¢ù∏›

 øeCÓd  »HO  õcôe  øe  ºYóH  ,äGQÉeE’G

 »eƒµ◊G  ∂jöûdG  ¬àØ°üH  ÊhÎµdE’G

 IQGRh  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  ,çóë∏d  »ª°SôdG

 ä’É°üJ’G  º«¶æJ  áÄ«gh  á«∏NGódG

 º¡àØ°üH »HO áWöTh á«ªbôdG áeƒµ◊Gh

.çóë∏d Ú«ª°SôdG AÉcöûdG

 »àjƒµdG óªM óªfi QƒàcódG IOÉ©°S ∫Ébh

 áeƒµ◊ ÊGÈ«°ùdG øeC’G ¢ù∏› ¢ù«FQ

 º°SQ  øe  øµªàf  »c{  :äGQÉeE’G  ádhO

 ,Iójó÷G ÊGÈ«°ùdG  øeC’G  êPÉ‰ ⁄É©e

 øeC’G  IOÉb  øe  kÉ«FÉæãà°SG  kÉ≤jôa  ™ª‚

 ,∫ÉHƒ∏L ∂«°ù«L ô“Dƒe ∫ÓN ÊGÈ«°ùdG

 áeƒµ◊ ÊGÈ«°ùdG øeC’G ¢ù∏› Ωó≤j PEG

 IQOÉÑŸ  πeÉµdG  ºYódG  äGQÉe’G  ádhO

 áYƒª›  π«µ°ûàd  á«eGôdG  ∂«°ù«L

 ±ó¡H  äÉeƒ∏©ŸG  øeCG  AGÈN  ºgCG  øe

 ≈∏Y  πª©dGh  äÉjóëàdG  ô£NCG  á°ûbÉæe

 äÉcöû∏d  á«fhÎµdE’G  áYÉæŸG  ájƒ≤J

.z⁄É©dGh äGQÉeE’G ádhO ‘ äÉ°ù°SDƒŸGh

 ‘  z∫ÉHƒ∏L  ∂«°ù«L{  ∞«°†à°ùjh

-14  øe  IÎØdG  ∫ÓN  á«dÉ◊G  ¬JQhO

 øe ¢VQÉY 500 øY ójõj Ée ¢SQÉe 16

 300  ¢Vô©ŸG  ∞«°†à°ùjh  ,ádhO  53

 ,äÉeƒ∏©ŸG  øeCG  ∫É›  ‘  çóëàe

 äGô¨ãdG …óFÉ°U RôHCG øe ¢üî°T 1,000h

 ±É°ûµà°SG  ±ó¡H  ,⁄É©dG  ‘  á«ªbôdG

 øeC’G  ¥ƒ°S  ‘  äÉjóëàdGh  ¢UôØdG

 §°ShC’G  ¥öûdG  á≤£æe  ‘  ÊGÈ«°ùdG

 QÉ«∏e 31 ¤EG ¬àª«b π°üJ ¿CG ™bƒàj …òdG

 ácöûd  kÉ≤ah  ,2030  ΩÉY  ∫ƒ∏ëH  Q’hO

 Qó≤Jh , z¿ÉØ«dƒ°S ófBG â°Shôa{ çÉëHC’G

 øeC’G  ´É£b  áª«b  äÉfÉ«H  äÉ«FÉ°üME’G

 7^5 ƒëæH §°ShC’G ¥öûdG ‘ ÊGÈ«°ùdG

 √ƒ‰ ™bƒJ  ™e  ,2022 ‘ Q’hO  QÉ«∏e

 ∫ó©Ã  á∏Ñ≤ŸG  ™Ñ°ùdG  äGƒæ°ùdG  ∫ÓN

.%20 ÜQÉ≤j …ƒæ°S

 ∂«°ù«L{ `d ∫hC’G Ωƒ«dG äÉ«dÉ©a äó¡°Th

 ¢ù«dƒH ∫ÉHƒ∏L{ ¥ÓWEG z2023 ∫ÉHƒ∏L

 Global Police)  z¢ùjÒaÉà«e

 á°üæe  ∫hCG  ,  (Metaverse
 ¿ƒfÉ≤dG ≥«Ñ£J ™ªàéŸ áªª°üe á«°VGÎaG

 ,…hôHhCG ¿GOÉe QƒàcódG ácQÉ°ûÃ..»ŸÉ©dG

 QÉµàH’Gh É«Lƒdƒæµà∏d  …ò«ØæàdG  ôjóŸG

 QÉ°TCG …òdG ,IQƒaÉ¨æ°S ‘ ∫ƒHÎfE’G iód

 ºFGôL‘ ≈ª°ùJ ºFGôé∏d IójóL k’Éµ°TCG ¤EG

 hCG º∏¶ŸG ¢SÒaÉà«ŸG ∂dP πª°ûjh ,’Éà«e
 OÉ©HC’G á«KÓK á«°VGÎa’G á«µ∏ŸG ºFGôL

 QGöVCG  çGóMEÉH  á≤∏©àŸG  ºFGô÷G  hCG

 IAÉ°SEÉH  hCG  ¢UÉî°TCÓd  ájõeôdG  Qƒ°üdÉH

.É¡eGóîà°SG

 ÖFÉf  ,ófÉeÒe  √ƒd  »°ùµjôJ  âàØdh

 …QÉéàdG  »HO  õcôŸ  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG

 É¡¡LGƒJ  »àdG  äÉjóëàdG  ¤EG  ,»ŸÉ©dG

 ,ÊGÈ«°ùdG øeC’G ó«©°U ≈∏Y äÉ°ù°SDƒŸG

 ≥jô£dG ó¡Á ’∫ÉHƒ∏L ∂«°ù«L‘ ¿CG IócDƒe

 Aƒ°†dG §«∏°ùàd á«ª«∏bE’G äÉ°ù°SDƒŸG ΩÉeCG

 áÑîf É¡eó≤j »àdG á«∏ª©dG ∫ƒ∏◊G ≈∏Y

 ∫ÉªYCG  ôjƒ£àd  Ú«ŸÉ©dG  AGÈÿG  øe

.kÉ«fGÈ«°S áfôe á«ªbQ

 áª¶fC’G ôjóe ,¢TÉcódG ¿’hQ âØd ,√QhóH

 á≤£æŸ z∂jGÎ°S OhGôc{ ‘ á«fGÈ«°ùdG

 ,zÉ«≤jôaEGh  É«côJh  §°ShC’G  ¥öûdG

 ¤EG  2023  ∫ÓN  ¿ƒbÎîŸG  »©°S  ¤EG

 ¤EG  Ióæà°ùŸG  äÉªé¡dG  øe  IOÉØà°S’G

 á«dhCG ¥hôN çGóMEG º¡d ≈æ°ùà«d ájƒ¡dG

 ¤EG ∫ƒ°UƒdG ‘ ™°SƒàdG ºK äÉµÑ°ûdG ‘

.Ò°üb âbh ‘ äÉeƒ∏©ŸG

 ôjóŸG  ,¿GQÉµfÉ°SÉØ«°S  ¿ÉHƒL  ócCGh

 ‘ z¢ùcQhh Qƒ«µ°S{ ácöûd »ª«∏bE’G

 É«≤jôaEGh  É«côJh §°ShC’G  ¥öûdG  á≤£æe

 øeC’G  ó¡°ûÃ »YƒdG  IOÉjR  á«ªgCG  ≈∏Y

 ΩÉªàg’G Oƒ¡L ™aOh ,Qƒ£àŸG ÊGÈ«°ùdG

 øjóàªŸG  áHÉéà°S’Gh  ∞°ûµdG  ä’ÉéÃ

 øjQGóŸG  áHÉéà°S’Gh  ∞°ûµdGh  (XDR)

.(MDR)

:ΩGh-»HO

 ∫BG  ó°TGQ  øH óªfi øH óªMCG  ï«°ûdG  ƒª°S Ωób

 AGõ©dG ÖLGh ΩÓYEÓd »HO ¢ù∏› ¢ù«FQ ,Ωƒàµe

 ,…ójƒ°ùdG ∞«°S âæH ájóe É¡d QƒØ¨ŸG IÉah ‘

 ™°SGƒH Ió«≤ØdG óª¨àj ¿CG qπLh qõY ¤ƒŸG kÓFÉ°S

 É¡∏gCG  º¡∏jh  ¬JÉæL  í«°ùa  É¡æµ°ùjh  ¬àªMQ

 IQÉjR ∫ÓN ∂dPh ,¿Gƒ∏°ùdGh È°üdG π«ªL É¡jhPh

.»HO ‘ AGõ©dG ¢ù∏éŸ √ƒª°S

 óÑY á°ûFÉY IÉah ‘ AGõ©dG ÖLGh √ƒª°S Ωób Éªc

 º°SÉb ˆGóÑY Ö«W áLhR …QƒÿG ∞°Sƒj øªMôdG

 º°SÉb ˆGóÑY Ö«W ˆGóÑY øe πc IódGhh …QƒÿG

 kÉ«YGO ,…QƒÿG º°SÉb ˆGóÑY Ö«W π«Ñfh ,…QƒÿG

 ¬àªMQ ™°SGƒH Ió«≤ØdG πª°ûj ¿CG ôjó≤dG »∏©dG ˆG

 ∫ÓN ∂dPh ,È°üdGh áæ«µ°ùdG É¡jhPh É¡∏gCG º¡∏jh

.»HO ‘ AGõ©dG ¢ù∏éŸ √ƒª°S IQÉjR

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 äÉ«LƒdƒæµJ ô“Dƒe äÉ«dÉ©a AÉKÓãdG Ωƒj â≤∏£fG 

 2023  §°ShC’G  ¥öûdG  IôµàÑŸG  á«còdG  áµÑ°ûdG

 äÉ«fhÎµdE’Gh  AÉHô¡µdG  »°Sóæ¡e  ó¡©Ÿ  ™HÉàdG

 Ωƒ∏©∏d áØ«∏N á©eÉL ¬ª¶æJ …òdG »ÑXƒHCG ‘

 äÉ«LƒdƒæµàdG ≈∏Y õ«cÎdG ±ó¡H É«LƒdƒæµàdGh

.áfôŸG á«còdG äÉµÑ°ûdÉH á≤∏©àŸG IôµàÑŸG

 äGô“DƒŸG Öàµe øe ºYóH ô“DƒŸG á©eÉ÷G º¶æJ

 á«©ªL  øe  ájÉYôHh  »ÑXƒHCG  ‘  ¢VQÉ©ŸGh

 äÉ«fhÎµdE’Gh AÉHô¡µdG »°Sóæ¡e ó¡©e ‘ ábÉ£dG

 áØ«∏N á©eÉL ΩôM ‘ Úeƒj ¬JÉ«dÉ©a ôªà°ùJh ,

 áæeB’G  á«còdG  äÉµÑ°ûdG  {  QÉ©°T  â– ¢ù«FôdG

 õcôÃ ák∏ã‡ áØ«∏N á©eÉL ∑QÉ°ûJh  .záfôŸGh

 ∫ƒM QƒëªàJ á«ãëH ábQh 14 `H áeó≤àŸG ábÉ£dG

 §Ñ°Vh á«còdG äÉµÑ°ûdGh IOóéàŸG ábÉ£dG èeO

 äÉ≤«Ñ£àd áaÉ°VEG ,á≤«bódG äÉµÑ°ûdG ‘ äÉ«∏ª©dG

 ábÉ£dG áª¶fCG ‘ á°ü°üîàŸG »YÉæ£°U’G AÉcòdG

 øe  OóY  ô“DƒŸG  º°†jh  .á«FÉHô¡µdG  äÉÑcôŸGh

 á°ûbÉæŸ  »YÉæ°üdG  ´É£≤dG  AGÈNh  Ú«ÁOÉcC’G

 É«LƒdƒæµJ  ∫É›  ‘  äGQƒ£àdGh  äGQÉµàH’G

 äÉjóëà∏d  ¥ô£àdGh  É¡JÉ≤«Ñ£Jh  á«còdG  áµÑ°ûdG

 äÉ¡LƒàdG  á°ûbÉæeh  ∫ƒ∏◊G  ácQÉ°ûeh  Iójó÷G

. kÓÑ≤à°ùe á«ãëÑdG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  ˆGóÑY  ï«°ûdG  ƒª°S  ájÉYôH

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

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

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

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

 ¤hCG AÉ©HQC’G Ωƒ«dG ≥∏£æJ .. zCOP28{ ñÉæŸG

 É¡ª¶æJ »àdG zCOP28 ¤EG ≥jô£dG{ äÉ«dÉ©a

 áæjóe ‘ ∂dPh ÜÉÑ°ûdG ÉgOƒ≤jh ô“DƒŸG á°SÉFQ

.»HO ƒÑ°ùcEG

 áª¡e  á£fi  ó©J  »àdG  á«dÉ©ØdG  √òg  ™ªŒ

 »YƒdG  IOÉjR  IÒ°ùe  ‘  ™ªàéŸGh  ÜÉÑ°û∏d

 3000  øe  ÌcCG  Oƒ¡÷G  ó°ûMh  äÉbÉ£dG  ™ªLh

 ‘  ™ªàéŸG  äÉÄa  ∞∏àfl  øe  Ú«æ©ŸG  øe

 äÉjƒdhCGh äGQÉ°ùe ƒëf É¡¡«LƒJh äGQÉeE’G ádhO

.áeGóà°ùŸG á«ªæàdG

 ô“DƒŸ á«°ù«FôdG ±GógC’G ¢VôY á«dÉ©ØdG ó¡°ûJh

 Oƒ¡L  ≈∏Y  Aƒ°†dG  §«∏°ùJh  COP28  ±GôWC’G

 πLCG  øe  Ú«æ©ŸG  áaÉc  πª°ûàd  ô“DƒŸG  á°SÉFQ

 , á«ª∏©dG ∫ƒ∏◊G OÉéjE’ Oƒ¡÷G ó«MƒJh øeÉ°†J

 ´ƒ°VƒÃ »æWƒdG »YƒdG iƒà°ùe ™aQ ¤EG áaÉ°VEG

 ™ªàéŸG íFGöT áaÉc Oƒ¡L ó°ûMh ñÉæŸG Ò¨J

.»NÉæŸG πª©dG É¡ë«àj »àdG ¢UôØdG øe IOÉØà°SÓd

 πª©dG õjõ©àd á«∏YÉØJ äÉ°üæe á«dÉ©ØdG ôaƒJ Éªc

 ‘  ÜÉÑ°ûdG  ÉgOƒ≤j  »àdG  á«NÉæŸG  äÉ©∏£àdGh

 ±GôWC’G ô“Dƒe ƒëf ºgQhO õjõ©Jh äGQÉeE’G ádhO

 zCOP28 ¤EG ≥jô£dG{ ≈°TÉªàj å«M COP28

 πª©dG  ™jöùJh  õjõ©J  ¤EG  ô“DƒŸG  »©°S  ™e

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

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

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

.á∏Ñ≤ŸG

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

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

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

 Ú≤ëà∏ŸG ÜÉÑ°ûdG ácQÉ°ûÃ á«∏YÉØàdG á£°ûfC’G

 ÜÉÑ°ûdG  øe  ñÉæŸG  AÉ£°ûfh  á«æWƒdG  áeóÿÉH

 Éªc  ,ºgÒZh  ÚæWGƒŸG  QÉÑch  ºª¡dG  ÜÉë°UCGh

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

 ÚdhDƒ°ùŸG  QÉÑc  øe  OóY  COP28  ±GôWC’G

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

.äGQÉeE’G

 ≈∏Y  õcôJ  πªY  ¢TQh  á«dÉ©ØdG  ó¡°ûJ  Éªc

 ™e  π°UGƒà∏d  ñÉæŸÉH  á≤∏©àŸG  äÉYƒ°VƒŸG

 ÜòLh  º¡jód  ‘ô©ŸG  »YƒdG  õjõ©Jh  ∫ÉØWC’G

 å«M  COP28  ±GôWC’G  ô“Dƒe  ƒëf  º¡eÉªàgG

 5 º«¶æJ ¤EG áaÉ°VEG πØW 1200 øe ÌcG ∑QÉ°ûj

 42 º«¶æJ h ƒÑ°ùcEG áëæLCG ‘ áØ∏àfl ä’ƒL

 ñÉæŸÉH á£ÑJôŸG äÉØ∏ŸG ≈∏Y õcôJ πªY á°TQh

 πc Ióe äÉ°ù∏÷G øe áYƒª› ó≤Y ¤EG  áaÉ°VEG

 ô“DƒŸ ÜÉÑ°û∏d ñÉæŸG óFGQ IOÉ«≤H á≤«bO 20 É¡æe

.COP28 ±GôWC’G
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 املنامة-الوحدة:

التقــي معايل صقــر غباش 
الوطنــي  املجلــس  رئيــس 
االتحــادي، معــايل أحمد بن 
مجلس  رئيس  املسلم  سلمان 
النــواب يف مملكــة البحرين 
الجمعية  رئيس  الشــقيقة، 
الدويل  الربملاني  146 لالتحاد 
يف  املشــارك  الربملاني  والوفد 
املنعقدة  الجمعيــة،  أعمــال 
العاملــي  البحريــن  بمركــز 

للمعارض.
وتم خالل اللقاء بحث ســبل 
عرب  املشــرك  العمل  تفعيل 
الدبلوماسية الربملانية وخالل 
والفعاليــات  املشــاركات 
الدوليــة، وبما يحقق غايات 
البلدين  وتطلعــات ومصالح 

والشعبني الشقيقني.
غباش  صقــر  معــايل  وأكد 
عىل عمــق العالقات األخوية 
الوطيدة بــني دولة اإلمارات 
الشــقيقة  البحرين  ومملكة 
تاريخيــة  عالقــات  فهــي 
راســخة، وتتســم بطابعها 
نموذجا  جعلها  الذي  الخاص 

للعالقات بــني الدول العربية 
الشــقيقة، الفتــا ايل ان تلك 
العالقات تتعزز وتقوى يوما 
الروابط  بفضــل  آخــر  بعد 
الودية بني قيادتي وشــعبي 
كال  قيــادة  ظل  يف  البلديــن 
الشيخ  الســمو  صاحب  من 
نهيان  آل  زايــد  بــن  محمد 

الدولة، وأخيه صاحب  رئيس 
الجاللــة امللك حمد بن عيىس 
آل خليفــة عاهــل مملكــة 

الله". البحرين، "حفظهم 
من:  كل  سعادة  اللقاء  حرض 
الدكتور عدنان حمد الحمادي 
وســهيل  العابدي  وســعيد 

نخريه العفاري 

الوطنــي  أعضاءاملجلــس   ،
طارق  وســعادة  االتحادي، 
العام  االمني  املرزوقي  أحمد 
املســاعد لشــئون رئاســة 

املجلس 
غباش  صقر  معايل  وأشــاد 
الوطنــي  املجلــس  رئيــس 
املتميز  بالتنظيم  االتحــادي 

البحرين،  مملكة  قدمته  الذي 
توفري  يف  الكريمة  وجهودها 
كل االمكانيات الالزمة لنجاح 
لالتحاد   ١٤٦ الجمعية  اعمال 
الربملاني الدويل، والتي شكلت 
جديدة  بحرينية  نجاح  قصة 
يف ظــل املســرية التنمويــة 

الشاملة.
أهمية  عىل  الجانبــان  واكدا 
بما  الثنائية  الزيــارات  تبادل 
املشــركة،  املصالح  يخــدم 
الربملاني،  التعــاون  وتعزيز 
لدولة  البــارز  الدور  ودعــم 
البحرين  ومملكــة  االمارات 
واالستقرار،  األمن  ضمان  يف 
وتحقيــق التقدم واالزدهار، 
وخدمة  الســالم  نــر  ويف 
اإلنســانية، لدول وشــعوب 

املنطقة والعالم.
ومن جانبه أشاد معايل أحمد 
رئيس  املســلم  ســلمان  بن 
مملكة  يف  النــواب  مجلــس 
العالقات  بعمــق  البحريــن 
البحرينية  والراسخة  الوثيقة 
من  تحقق  ومــا  االماراتية، 
رشاكة اســراتيجية متميزة 

يف كافة املسارات..

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
األربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ ــ العـدد ١٥٢٩٦

اأخبار الوطن 5
»موارد دبي« تعلن �ساعات الدوام الر�سمي 

خالل رم�سان

رعاية الطفولة في الإمارات ا�ستثمار 
في الم�ستقبل

أبوظبي-وام:
بن محمد  بنت مبارك  الدكتورة موزة  الشيخة  أكدت   
أن  املباركة  إدارة مؤسسة  نهيان رئيســة مجلس  آل 
احتفال دولة اإلمارات بيوم الطفل اإلماراتي مناسبة 
وطنية نســتحرض فيها بكل الفخر واالعتزاز مسرية 
انطالق  الطفولة منذ  البرية يف قطاع  للتنمية  بارزة 
دولة االتحاد إذ يسلط فيها الضوء عىل املنجزات التي 
الطفل وتمكينه  رعاية  املسرية يف  تحققت خالل هذه 
وتوفري البيئة املحفزة عىل ضمان تنشــئة اجتماعية 
وتعليمية وصحية وثقافية سليمة للطفل واالستثمار 

يف الطفولة باعتبار أن أطفال اليوم هم قادة الغد.
وأشــارت يف كلمة بهذه املناسبة إىل أن مسرية الطفل 
اإلماراتي ســجلت منجزات وطنية بارزة مسترفة 
رؤية وفكر القائد املؤســس املغفور له الوالد الشيخ 
الذي جعل  الله ثراه،  آل نهيان، طيب  زايد بن سلطان 
إليها  من بناء اإلنسان رســالة وهدفاً وغاية تتوجه 

التنمية الوطنية. جميع اسراتيجيات 

دبي-وام:
أعلنت دائرة املوارد البرية لحكومة دبي، ساعات الدوام 

1444هـجرية . الرسمي لشهر رمضان املبارك لعام 
وأوضحت أن ساعات العمل الرسمي يف الهيئات والدوائر 
واملؤسســات يف إمارة دبي، خالل شهر رمضان املبارك، 
تكون من الســاعة التاســعة صباحاً إىل الساعة الثانية 
الســاعة  الخميس، ومن  إىل  اإلثنني  والنصف ظهراً، من 
التاســعة صباحاً إىل الســاعة الثانية عرة ظهراً، أيام 
باستثناء  الفضيل،  الشهر  أسبوع، طيلة  الجمعة من كل 

من تقتيض طبيعة عملهم خالف ذلك .
ودعت الدائرة يف تعميم بهذه املناسبة الجهات الحكومية 
بنظام  يعملون  الذين  للموظفني  العمل  تحديد ســاعات 
املناوبــات أو ممن ترتبط وظائفهــم بخدمة الجمهور 
أو إدارة مرافــق الخدمــات العامة، وبما يتناســب مع 
لكل جهة، وبما يضمن حسن سري  التشغيلية  املتطلبات 

العمل بمرافق الخدمات العامة.
ورفعت دائرة املوارد البرية لحكومة دبي بهذه املناسبة 
أسمى آيات التهاني والتربيكات إىل صاحب السمو الشيخ 
محمــد بن زايد آل نهيان رئيــس الدولة “حفظه الله” 
وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
الدولة رئيس مجلــس الوزراء حاكم دبي »رعاه  رئيس 
الله« وإخوانهما أصحاب الســمو أعضاء املجلس األعىل 
حكام اإلمارات، ســائلة الله العيل القدير أن يعيد الشهر 

الفضيل عليهم بموفور الصحة والعافية.

املنامة-وام:
الربملانية  الشــعبة  وفد  شــارك   
للمجلس الوطني االتحادي برئاسة 
النعيمي  راشد  عيل  الدكتور  معايل 
رئيس مجموعة الشعبة يف االتحاد 
الدورة  اجتماع  يف  الدويل،  الربملاني 
عقد  الذي  الحاكم  للمجلس   211
العامة  الجمعية  اجتماعات  ضمن 

146 لالتحاد يف مملكة البحرين.
مجموعة  وفــد  من  شــارك  كما 
يف  اإلماراتية  الربملانيــة  الشــعبة 
الدكتورة  من  كل  سعادة  االتحاد، 
ومروان  املنصوري  ســعيد  حواء 

عبيد املهريي.
االطالع  االجتمــاع  خــالل  جرى 
عىل تقريــر عرضه معايل دوارتي 
باتشــيكو رئيس االتحاد الربملاني 

االتحاد  أنشــطة  يتناول  الــدويل، 
الدورة  منــذ  العامة  والجمعيــة 
اســتعرض  فيما  للمجلس،   210
حول  تقريرا  لالتحاد  العام  األمني 
الربملانات  أثر أعمال االتحــاد عىل 
للعام  األخرى  واملنظمات  الوطنية 
االجتماعــات  ونتائــج   ،2022
عرض  وتم  لالتحــاد،  املتخصصة 
الربملاني  االتحاد  تقرير حول عمل 

الدويل بشأن الوضع يف أوكرانيا.
لالتحاد  املايل  الوضع  مناقشة  وتم 
املوحدة  واملوازنة  الدويل،  الربملاني 
واملــروع  2023م،  للعــام 
املتحدة،  األمم  السيايس لالتحاد يف 
املتعلقــة  الطلبــات  يف  والنظــر 
بعضويــة االتحــاد، وتقارير عن 
األخرية  املتخصصة  االجتماعــات 

الربملانية  واالجتماعات  لالتحــاد، 
الدولية املقبلة.

اللجان  أنشطة  استعراض  تم  كما 
والهيئــات األخرى، وهي: منتدى 
ومنتــدى  الربملانيــات،  النســاء 
حقوق  ولجنة  الشباب،  الربملانيني 
اإلنسان للربملانيني، ولجنة مسائل 
الرق األوســط، ولجنــة تعزيز 
احرام القانون الدويل اإلنســاني، 
الرجال  بني  الراكــة  ومجموعة 
والنســاء )الجندريــة(، والفريق 
االستشــاري املعنــي بالصحــة، 
الحوار حول  ومجموعة مســهيل 
قربص، والفريق االستشاري رفيع 
املستوى املعني بمكافحة اإلرهاب 
ومجموعة  العنيــف،  والتطــرف 

العمل حول العلم والتكنولوجيا.

ال�سعبة البرلمانية الإماراتية ت�سارك في اجتماع المجل�س 
الحاكم لالتحاد البرلماني الدولي في البحرين

�سقر غبا�س ورئي�س مجل�س النواب بالبحرين يبحثان 
تفعيل العمل الم�سترك 

ــ

املنامة-وام:

 أكد املجلس الوطني االتحادي حرص دولة اإلمارات 
آل  زايد  بن  الشــيخ محمد  الســمو  بقيادة صاحب 
قيم  ترسيخ  الله” عىل  الدولة “حفظه  رئيس  نهيان 
التكاتــف وتضافر الجهود تجــاه القضايا العاملية، 
وتنســيق املواقف عىل الساحة الدولية لتعزيز األمن 
واالســتقرار الدوليني، وتحقيق تطلعات الشــعوب 
يف التنمية املســتدامة، ومساعدة الشعوب املترضرة 
. جاء ذلك  للنهوض وتحقيــق نموها وازدهارهــا 
التي  املجلس،  يف كلمة معــايل صقر غباش رئيــس 
ألقاها نيابة عنه سعادة عدنان حمد الحمادي عضو 
املؤتمر  اإلماراتية، خالل  الربملانية  الشعبة  مجموعة 
الذي  االنحياز،  لحركة عدم  الربملانية  للشبكة  الثاني 
عقد عىل هامش اجتماعات الجمعية العامة الـ 146 
لالتحاد الربملاني الدويل يف مملكة البحرين، بمشاركة 

رؤساء برملانات ووفود الدول األعضاء يف الشبكة .
الشــعبة  وشــارك يف االجتمــاع أعضاء مجموعة 
الربملانية اإلماراتية يف االتحاد الربملاني الدويل سعادة 
فلكناز، ومرية ســلطان  : ســارة محمــد  كل من 
الســويدي، ومروان عبيد املهــريي، أعضاء املجلس 

الوطني االتحادي .
وقال معايل صقر غباش يف كلمته »إن دولة اإلمارات 
التي تأسســت عــىل مبادئ الســالم والتســامح 
والتعايش مع الجميع، واحرام سيادة الدول، وعدم 
التدخل يف شــؤونها الداخلية، لم ولن تألو جهداً، يف 

الوقوف مع جميع الدول والشــعوب عىل حد سواء 
بغــض النظر عــن انتماءاتهم العرقيــة والقومية 
والدينيــة والثقافية وغريها ” . وأشــار إىل املواقف 
اإلنسانية لدولة اإلمارات تجاه الدول والشعوب خالل 
19 » حيث وصلت املساعدات  فرة جائحة » كوفيد 
الطبية واإلنسانية اإلماراتية، كل بقاع العالم تقريبا، 

دون تمييز بني أحد.
وقــال يف كلمته خالل املؤتمر : » إن العالم اآلن وبعد 
أن تجاوز العالم تلك الجائحة بشكل شبه تام تقريبا، 
فإنه بحاجــة للعمل، ومعه نحن الربملانيون بصفتنا 

التريعية والرقابية، باتجاهني متوازيني وهما :
أوالً : العمل عــىل إعادة الوضع إىل ما كان عليه قبل 
الجائحة ســيما يف القطاعات التي ترضرت أكثر من 
غريها مثل القطاع الصحي والتعليمي واستقاء الِعرَبِ 
النواقص  ومعالجة  الجائحة  أفرزتها  التي  والدروس 
التــي كانت قائمــة، فالجائحة يمكــن تصنيفها يف 
قائمة »األزمات الناشــئة« التي يمكن أن تظهر بني 
إننا بحاجة   : الحني واآلخر ألي ســبب كان. ثانيــا 
إىل االســتباقية واالستدامة معا، فالعالم يعيش اآلن 
متغريات وتطورات ربما تكون هي األخطر عرب تاريخ 
التغري املناخي بكل ما قد تفرزه  اإلنســانية وأولها، 
واملائي،  الغذائي  األمن  مثل  أزمات  الظاهرة من  هذه 
ومن هنا يتأتى دورنا الربملاني يف العمل والتنســيق 
مع مؤسســاتنا التنفيذية الوطنية لتريع ما يلزم 
املســتجدات  التي من شــأنها مواكبة  القوانني  من 

واملتغريات الدولية بكل توجهاتها من جهة.

»الوطنــي التحادي« ي�ســارك فــي الموؤتمــر الثاني 
لل�سبكة البرلمانية لحركة عدم النحياز

دبي-وام:

االجتماعية  الشــؤون  لجنــة  واصلــت   
يف  البرية  واملــوارد  والســكان  والعمل 
الثالثاء  يوم  االتحــادي،  الوطني  املجلس 
يف مقــر األمانة العامــة للمجلس بدبي، 
برئاســة ســعادة رضار بالهول الفاليس 
سياسة  موضوع  مناقشة  اللجنة،  رئيس 
الحكومة بشأن تعزيز مشاركة املواطنني 
يف القطاع الصحي بحضور ممثيل مجلس 

تنافسية الكوادر اإلماراتية "نافس".

شــارك يف االجتماع أعضاء اللجنة سعادة 
العلييل  الدكتــورة هند حميــد  كل مــن: 
مقــررة اللجنة، وجميلــة أحمد املهريي، 
وحميــد عيل العبــار، والدكتــورة حواء 
الضحاك املنصوري، ومريم ماجد بن ثنية، 
أعضاء  املنصوري،  عبدالرحمــن  وناعمة 
غنام  وسعادة  االتحادي،  الوطني  املجلس 
تنافســية  ملجلس  العام  األمني  املزروعي 

الكوادر اإلماراتية.
وقــدم ممثلــو مجلس "نافــس" خالل 
االجتماع عرضــا حول الربنامج وأهدافه 

تبادل  وتم  إنجازها،  تم  التي  واملشــاريع 
التي  النظر وفق محاور املوضوع  وجهات 
تتضمن سياسة استقطاب الكوادر الطبية 
وتدريب  وتأهيــل  املتخصصة،  املواطنــة 
املواطنة ورفع كفاءتها يف  الطبية  الكوادر 
الطبية  الكوادر  وتحديات  الطبي،  القطاع 

املواطنة التي عىل رأس عملها.
واطلعــت اللجنــة عىل تقريــر توصيات 
الذي  التطوعي  العمــل  تنظيم  موضــوع 
الخامسة يوم  املجلس يف جلسته  ناقشــه 

22 فرباير املايض.

لجنة بـ »الوطني« توا�سل مناق�سة �سيا�سة الحكومة ب�ساأن 
تعزيز م�ساركة المواطنين في القطاع ال�سحي

اأبوظبي-وام:

 نظمت مؤسسة التنمية األرسية ملتقى جودة حياة 
األرسة يف جميع مناطــق إمارة أبوظبي )أبوظبي، 
الظفــرة، العــني(، وذلك بحضور أكثــر من 150 
5 من الركاء و12 متطوعاً وعدد من  و  مشاركاً 

أفراد األرسة واملجتمع.
وشهدت حديقة املرفأ العامة فعاليات ملتقى جودة 
حياة األرسة الذي نظمته مؤسسة التنمية األرسية 
ضمن خدمة جــودة حياة األرسة، يف أجواء أرسية 
مليئة باملتعة والفائدة لكافة أفراد املجتمع تضمنت 
مجموعة من األنشــطة والفعاليات، لتحفيز األرس 
بكافــة أفرادها عــىل تبني نمط حيــاة اجتماعي 

املســؤولية  وتفعيل  حياتهم،  جودة  إلثراء  إيجابي 
املجتمعية لدى األفراد لتعزيز التفاعل املجتمعي.

وقالــت الســيدة فاطمة املنصــوري مديرة مركز 
املرفأ التابع ملؤسســة التنمية األرسية: »إن امللتقى 
)الســينما  األرسية منها،  األلعاب  من  تضمن عدداً 
سعادتي(،  ودرب  بحب،  واكتشــفني  االجتماعية، 
حيــث تركز الفعاليــات عىل األســاليب التفاعلية 
بني أفراد األرسة التي تجمع بني املتعة واكتســاب 

10 فعاليات. املهارات، من خالل تنفيذ أكثر من 
وأشــارت إىل أن مســاهمات الجهــات الحكومية 
والــركاء كان له األثر الفاعــل يف إنجاح امللتقى 
وتفاعل الجمهور، حيث شــارك يف فعاليات امللتقى 
وتقديم الدعم الالزم عــدد من الجهات منها بلدية 

املرفأ،  ومكتبة  والســياحة،  الثقافة  وهيئة  املرفأ، 
والهالل األحمر.

بشــكل  امللتقى ســاهم  أن  املنصوري عىل  وأكدت 
كبــري يف تعزيــز التواصل املجتمعي بــني عدد من 
سفراء جودة حياة األرسة واملتطوعني واملوهوبني 
تبادل  إىل  باإلضافة  والــركاء،  املجتمع  أفراد  من 
املعارف واكتســاب املهارات التي تســاهم يف رفع 

مستوى جودة حياة األرسة واملجتمع.
وتستمر مؤسسة التنمية األرسية يف تنفيذ ملتقيات 
جودة حياة األرسة يف جميع مناطق إمارة أبوظبي، 
القادمة  األيام  خالل  امللتقيات  من  العديد  خالل  من 
الزعاب يف  الوقن والظنة وغياثي، ومدينة  يف مدينة 

أبوظبي.

التنمية الأ�سرية« تنظم ملتقى جودة حياة الأ�سرة في المرفاأ

موزة بنت مبارك: 
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اأبوظبي-الوحدة:
وطنية  تنافســية  أجــواء  وســط 
الشيخة  سمو  رعاية  تحت  و  رائعة؛ 
االتحاد  بنت مبارك رئيســة  فاطمة 
األعىل  الرئيســة  العــام  النســائي 
التنمية األرسية رئيســة  ملؤسســة 
والطفولة  لألمومة  األعــىل  املجلس 
“أم االمارات”، دشــن معايل الشيخ 
شــخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير 
ميثاء  الدكتورة  معايل  ترافقه  دولة، 
معايل  و  دولة،  وزير  الشاميس  سالم 
الدكتــور ثاني بن أحمــد الزيودي، 
وزيــر دولــة للتجــارة الخارجية، 
ومعايل زكي أنور نســيبة املستشار 
الثقايف لصاحب السمو رئيس الدولة 
الرئيــس األعىل لجامعــة اإلمارات، 
الدكتــور مبارك ســعيد  وســعادة 
الشــاميس مدير عام مركز أبوظبي 
التقني واملهني– للتعليم والتدريــب 

رســمياً  مارس-   14 الثالثاء  اليوم 
من  عرشة  الرابعة  الدورة  منافسات 
اإلمارات  ملهارات  الوطنية  املسابقة 
يف  فعالياتها  تتواصــل  التي   2023
مركز أبــو ظبي الوطني للمعارض، 
ملدة ثالثة أيام، بمشــاركة 331 من 
شــباب وفتيات اإلمــارات أصحاب 
املهارات املتميزة؛ الذين يستعرضون 
قدراتهــم التقنيــة والفنية بقوة يف 
وتكنولوجية  هندســية  مهارة   23
منهــا صيانة محركات الطائرات، و 
أنظمة التحكــم الصناعي، والنحت، 
وتقنية  بالحاســوب،  الخراطــة  و 
وتصميم  والربمجيات،  الســيارات، 
التصميم  وتقنية  االنرتنــت،  مواقع 
الهنــديس  والرســم  الجرافيكــي، 
وغريها  واإللكرتونيات،  واألوتوكاد، 
لها  التي  الصناعيــة  املهــارات  من 
وذلك  األمم،  تقــدم  يف  املؤثر  دورها 

بحضور نخبة من كبار املسؤلني.
للدورة  الرســمي  التدشــني  وعقب 
ال14 من ااملســابقة؛ ووسط إقبال 
املدارس  وطلبة  املسؤولني،  من  كبري 
والجامعــات، وأوليــاء األمور؛ قام 

نهيان،  بن  شــخبوط  الشيخ  معايل 
والوزراء بجولة شملت كافة أجنحة 
املتسابقني  التقوا  حيث  املســابقة، 
الهندســية  املهــارات  مختلــف  يف 
وتعرفوا  والصناعية،  والتكنولوجية 
من ســعادة الدكتور مبارك ســعيد 
التي  اإلمكانيــات  عىل  الشــاميس؛ 
تــم توفريها للمتســابقني، وآليات 
التنافــس، وأســاليب األداء املتنوع 
والراقي ألبنــاء اإلمارات، وتميزهم 
تمكنهم  وإحرتافية  عاليــة  بقدرات 
التنافســية  قدراتهــم  طــرح  من 
يف أجــواء رائعــة بالفعــل، بجانب 
التحكيم  معايري  عــىل  الضوء  القاء 
أشــاد  حيث  الفائزيــن،  إلختيــار 
الذي ينفذه  العاملي  بالتنظيم  الجميع 
“أبوظبي التقني” خالل املنافســات 
أداء  تقديم  املتنافسني من  يمكن  بما 
املواهب  أداء  ومســتوى يتوافق مع 
العامليــة، مؤكدين عىل أن “أبوظبي 
التقني” يواصل نجاحاته لبناء أجيال 
وطنية جديرة باملحافظة عىل مكانة 

الدولة يف صدارة األمم املتقدمة.
ميثاء  الدكتورة  معايل  أشــادت  وقد 
الوطنيــة  بالكفــاءات  الشــاميس 
املسابقة  خالل  تبارت  التي  الشــابة 
يف مجاالت عديدة وهامة، مشرية اىل 
القيادة  اهتمام  يرسخ  األمر  هذا  أن 
الرشــيدة باعداد املواطن القادر عىل 
تلبية متطلبات املرشوعات الصناعية 

يف الحارض واملستقبل.
بــأن  قائلــة  معاليهــا  وأضافــت 
يواصل  التقنــي”  مركز”أبوظبــي 
حيث  رائع  بشــكل  املسابقة  تنظيم 
تنظيم  يف  الدولية  املعايري  أعىل  يطبق 
بما  الجودة،  عالية  املنافســات  هذه 
من  اإلمارات،  وفتيات  شباب  يمكن 
املنافسات  من  وطنية  ملحمة  تقديم 
مســتوياتهم  تعكس  التي  الراقيــة 
العاليــة،  واألكاديميــة  العلميــة 
بأبناء اإلمارات  معربًة عن فخرهــا 
متقدمة  قــدرات  يملكــون  الذيــن 
يف كافــة التخصصــات الهندســية 
بفضل  واملهنيــة،  والتكنولوجيــة 

توجيهات القيادة الرشيدة وحرصها 
النوعية  املواطن ذو  اعداد  الدائم عىل 
متطلبات  تلبية  عىل  القادر  املتقدمة، 
املرشوعــات الصناعيــة يف الحارض 
صحفية؛  ترصيحات  واملستقبل.ويف 
سعيد  مبارك  الدكتور  ســعادة  قال 
الشاميس: يواصل “أبوظبي التقني” 
تنظيــم املســابقة الوطنية ملهارات 
اإلمارات بنجاح للمرة الرابعة عرشة 
القيادة  التوايل؛ بما يؤكد حرص  عىل 
تمكني”أبوظبــي  عــىل  الرشــيدة، 
التقنــي” من تطوير إســرتاتيجيته 
بما  الطلبــة  بمهــارات  لإلرتقــاء 
يجعلهــم مؤهلني لتلبيــة متطلبات 
سوق العمل وتويل وظائف املستقبل، 
واداءها وفق أعــىل املعايري الدولية، 
ال14مــن  الــدورة  أن  اىل  مشــرياً 
املســابقة تشــهد ألول مرة مهارة 
املســتقبل”  وهي”مربمج  جديــدة 
التي يتنافــس خاللها؛ مائة مواطن 
ومواطنة من الصف السادس و حتى 

الثاني عرش من شباب اإلمارات.

دبي-وام:
 اســتعرضت مؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال حزمة 
العنف من  تقدمها لضحايا  التي  االســتباقية  الخدمات  من 
النساء واألطفال بما يتضمنه ذلك من خدمات إيواء وإعادة 
وخدمات  والقانونية  وتعليميــة  صحية  وخدمــات  تأهيل 
للحاالت  تأهيل مهني  800111 وخدمات  املســاعدة  خط 
النبيل وتعزيزا  تكريســا لريادتها يف مجال العمل اإلنساني 

لحضورها الفاعل واملؤثر.
جاء ذلك خالل مشاركتها يف فعاليات مؤتمر ومعرض دبي 
2023 "الذي انطلق تحت  الدويل لإلغاثة والتطوير "ديهاد 
شــعار "الطاقة واملساعدات وسبل االســتفادة من املوارد 
الجاري  13 مارس  العاملي  التجــاري  دبي  بمركز  املتاحة" 

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مكتــوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 

الله . دبي رعاه 
مؤسسة  عام  مدير  املنصوري  سعيد  شيخة  سعادة  وأكدت 
دبي لرعاية النســاء واألطفال باإلنابــة أن املعرض يعترب 
أمام  املؤسسة  توفرها  التي  الخدمات  الســتعراض  منصة 
كبار صنــاع القرار من مختلف الجهــات املعنية بالقضايا 
اإلنســانية النبيلة مشرية إىل أهميته كحدث متميز يف إتاحة 
اإلنسانية  القضايا  عىل  الضوء  لتسليط  للمؤسسة  الفرصة 
والخاصة  الرســمية  الجهات  بني  التعــاون  أوجه  وتعزيز 
وبذل  املشرتك  العمل  وترية  لرفع  املدني  املجتمع  ومنظمات 
مزيد من الجهود لتحقيق األهداف وبناء مســتقبل مزدهر 

ألفراد املجتمعات.

رئي�س الدولة ونائبه 
على صعيد متصل بعث صاحب السمو 
محمد  بن  ســلطان  الدكتور  الشــيخ 
حاكم  األعلى  المجلس  عضو  القاسمي 
الشــارقة برقية تعزية إلى أخيه خادم 
الحرميــن الشــريفين الملك ســلمان 
بن عبدالعزيز آل ســعود ملك المملكة 
العربية السعودية الشقيقة أعرب فيها 
بوفاة  ومواســاته  تعازيه  صادق  عن 
أريج  األميرة  الملكي  الســمو  صاحبة 
آل  عبدالعزيز  بن  خالد  بن  عبدالله  بنت 

سعود.
بن  ســلطان  الشيخ  ســمو  بعث  كما 
محمد بن ســلطان القاسمي ولي عهد 
الشيخ  وسمو  الشــارقة  حاكم  ونائب 
القاسمي  سلطان  بن  سالم  بن  عبدالله 
نائب حاكم الشــارقة وســمو الشيخ 
القاسمي  أحمد بن سلطان  بن  سلطان 
نائب حاكم الشــارقة ، برقيات تعزية 
مماثلة إلى خادم الحرمين الشــريفين 

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
الشيخ سعود  السمو  كما بعث صاحب 
بــن صقر القاســمي عضــو املجلس 
األعىل حاكم رأس الخيمة برقية تعزية 
امللك  الرشيفني  الحرمني  أخيه خادم  إىل 
آل سعود ملك  العزيز  ســلمان بن عبد 
اململكة العربية الســعودية الشــقيقة 
عرب فيها عــن خالص تعازيه وصادق 
مواساته يف وفاة صاحبة السمو امللكي 
األمــرية أريج بنت عبدالله بن خالد بن 

عبدالعزيز آل سعود.
كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود 
بــن صقــر القاســمي ويل عهد رأس 
الخيمة برقيــة تعزية مماثلة إىل خادم 

الحرمني الرشيفني.
الشيخ سعود  السمو  كما بعث صاحب 
بن راشــد املعال عضــو املجلس األعىل 
حاكــم أم القيوين ، برقيــة تعزية إىل 
أخيــه خادم الحرمــني الرشيفني امللك 

ملك  سعود  آل  عبدالعزيز  بن  ســلمان 
اململكة العربية الســعودية الشــقيقة 
، أعــرب فيهــا عــن صــادق تعازيه 
ومواساته بوفاة صاحبة السمو امللكي 
األمــرية أريج بنت عبدالله بن خالد بن 

عبدالعزيز آل سعود.
الشيخ راشد بن سعود  كما بعث سمو 
بن راشــد املعال ويل عهــد أم القيوين 
الحرمني  إىل خادم  تعزية مماثلة  برقية 
الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل 

سعود .

هند اآل مكتوم:
الدولة في مجال رعاية  ما حققته  أن   
من  ينطلق  بالنشــأ،  واالهتمام  الطفل 
حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن 
الدولة، حفظه  نهيــان، رئيس  آل  زايد 
الشــيخ  الســمو  صاحب  وأخيه  الله، 
محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
الدولــة رئيس مجلس الــوزراء حاكم 
أصحاب  واخوانهما  اللــه،  رعاه  دبي، 
لالتحاد  األعلى  المجلس  أعضاء  السمو 
الراســخ  وإيمانها  اإلمــارات،  ُحّكام 
كافة  وتوفير  اإلنسان  في  باالستثمار 
والتربوية  والتعليمية  الصحية  العوامل 
واالجتماعية، ليكون قادراً على العطاء 
والبذل من أجل الحفاظ على مســيرة 

التقّدم واالزدهار.
الشــيخة هنــد بنت  وأضافت ســمو 
مكتوم بن جمعــة آل مكتوم أن »يوم 
إلى مناســبة  اإلماراتي« تحّول  الطفل 
بحقوق  للتوعيــة  ســنوية  وطنيــة 
والوقوف  صونهــا،  وضمــان  الطفل 
التي حققتها  الكبيرة  على اإلنجــازات 
ومنحه  رعايتــه،  إطــار  في  الدولــة 
باألعراف  التزاماً  األساســية،  حقوقه 
والقوانيــن الدوليــة المعمول بها في 

هذا الخصوص.
الدؤوبة  بالجهود  وأشــادت ســموها 

الشــيخة  الكبيرة لســمو  واإلنجازات 
فاطمــة بنت مبارك، رئيســة االتحاد 
المجلــس  العــام رئيســة  النســائي 
األعلــى لألمومة والطفولة الرئيســة 
األعلى لمؤسســة التنمية األسرية »أم 
اإلمارات«، في دعم ومساندة منظومة 
الطفولــة واألمومــة على مســتوى 
الدولة، من خالل وضع البرامج الكفيلة 
والتعليمية  االجتماعية  الرعاية  بتوفير 
أســاس  باعتباره  للطفل  والصحيــة 
المســتقبل، وأحد أهم الدعائم الالزمة 
لترسيخ أســس مجتمع متطور، ينعم 

بأسباب التقدم واالزدهار.
وقالــت ســموها: »قطعــت جهــود 
اإلمارات  دولــة  فــي  الطفل  رعايــة 
أشــواطاً متقدمــة انتقلــت فيها من 
األساســية  الحقوق  ضمــان  مرحلة 
للطفل، إلــى مرحلة التمكين وصناعة 
مســتقبل األجيال القادمة، بما قدمته 
أوجه  إن  بل  المستويات،  كافة  على  له 
وتشجيع  اكتشاف  إلى  امتدت  الرعاية 
الموهوبيــن من النشء، وتهيئة البيئة 
منذ  والمبتكرين،  للمبدعيــن  الداعمة 
تطوير  مــع  التأسيســية،  المراحــل 
تضمن  وقانونية  تشــريعية  منظومة 
التوعية  في  وتســهم  األطفال  حماية 

بحقوقهم«.

»زايد للإ�سكان«
حجز وحداتهم الســكنية بكل سهولة 
عرب نظام الحجز االلكرتوني للمجمعات 
الذكي  الهاتف  تطبيــق  الســكنية عىل 
الطاقة  لــوزارة  اإللكرتوني  واملوقــع 
لرؤية  تحقيقا  وذلــك  التحتية  والبنية 
حكومــة اإلمارات الهادفة إىل إســعاد 
املواطنني من خــالل خدمات حكومية 

متوفرة عىل مدار الساعة.
ولفت إىل أنه ومــن خالل النظام الذي 
2015 وتطويره العام  تم ابتكاره عام 

الزيــادة يف عدد  ليتواءم مع  الجــاري 
الحجز  يف  الرسعة  ويراعي  املستفيدين 
وتقليص الوقــت وإمكانية الحجز عن 
إسعاد  مراكز  لزيارة  الحاجة  دون  بعد 
جميع  إدارة  للربنامج  يمكن  املتعاملني 
ترشيح  حيث  من  الســكنية  املجمعات 
املســاكن  قــرارات  من  املســتفيدين 
املســاكن  نماذج  واختيار  الحكوميــة 
إلكرتونياً  الســكنية  الوحــدة  وحجز 
حتى  القرارات  جميــع  متابعة  وأيضا 
تســليم املسكن للمســتفيد ويعد أول 
يف  املنطقة  نظام حكومي عىل مستوى 
مجال اختيار املســكن بما يتوافق مع 
رغبــات مواطني الدولــة وتطلعاتهم 

وآمالهم يف مسكن العمر.

   تحذير من التعامل 
صحايف  بيــان  يف  الــوزارة  وحــذرت 
واملخاطر  القانونيــة  التبعــات  مــن 
عىل  املرتتبة  والصحيــة  االجتماعيــة 
تتعامل  التي  واملقيمة  املواطنــة  األرس 
مــع الجهات غري املعتمدة ، ال ســيما 
من حيث الحصول عىل عمالة مساعدة 
غري مدربة وعــدم وجود أية ضمانات 
عىل العامل املســاعد بخالف ما توفره 
جانب  إىل  الوزارة،  من  املعتمدة  املكاتب 
احتمــال إصابة صاحب العمل وأرسته 
باألمــراض املعديــة لعــدم وجود ما 
املخالف  املســاعد  العامل  خلــو  يثبت 
أن  احتمال  وكذلك  األمــراض  من هذه 
يكون العامل املســاعد مــن املرتكبني 

للمخالفات القانونية.
اىل  املتعاملــني  الــوزارة  ودعــت 
الرقم/  عىل  االتصــال  مركز  التواصل 
600590000 / للتثبــت مــن مدى 
التي تروج للعمالة  موثوقية الجهــات 
التواصل  وســائل  خالل  من  املساعدة 

االجتماعي.
العمالة  اســتقدام  مكاتــب  وتنتــرش 

كافة  يف  الوزارة  من  املعتمدة  املساعدة 
مناطق الدولــة والتي يبلغ عددها 80 
مكتبا، ويمكن الوصول إليها من قائمة 
املكاتب املعتمدة عرب املوقع االلكرتوني 
املكاتب  هــذه  تعمل  حيــث  للــوزارة 
وفق معايــري وضوابط تضمن حقوق 
بقانون  املرسوم  وفق  األطراف  جميع 
اتحادي رقم )9( لســنة 2022 بشأن 
الذي دخل حيز  املساعدة  الخدمة  عمال 

.2022 15 ديسمرب  التنفيذ يف 
»الباقة  اليهــا  املشــار  املكاتب  وتوفر 
التقليديــة« حيث ُيســجل العامل عىل 
ملف صاحــب العمل ويقيم لديه خالل 
وهي  ســنتان  ومدتها  التعاقــد  فرتة 
العامل  املكتب  التي يضمن خاللها  املدة 
املســاعد بحيث يكون بإمكان صاحب 
أو اســرتجاع  العامل  العمل اســتبدال 
أي  وقوع  حال  يف  االســتقدام  تكاليف 
الستة  األشــهر  أربع حاالت خالل  من 
التجربة(  )فــرتة  العقــد  مــن  األوىل 
العامل  طرف  من  العقد  فسخ  وتشمل 
دون سبب مرشوع أو تركه للعمل دون 
اللياقة الصحية  ســبب مقبول أو عدم 
للعامل وكذلــك عدم قدرته عىل القيام 
واملتفق  املطلوب  بالشكل  عمله  بمهام 
عليــه. ويرد جزء مــن مبالغ تكاليف 
االســتقدام خالل فرتة ما بعد التجربة 
وحتى تاريــخ انتهاء العقد الذي تصل 
مدتــه إىل عامني يف حــال قيام العامل 
بفسخ العقد بعد فرتة التجربة أو تركه 
مرشوع،  أو  مقبول  سبب  بدون  للعمل 
للمدة  وفقا  املبالغ  هذه  احتساب  ويتم 
اجمايل  من  باألشهر  العقد  من  املتبقية 

تكلفة االستقدام.

»الدار« تطلق
تضم  مباٍن   5 من  المشــروع  ويتكون 
الســكنية  الشــقق  مختلــف خيارات 
نوم  وغرفة  اســتوديو  بيــن  وتتنوع 

وغرفتي نوم وثالث غرف نوم.
التنفيذي  الرئيس  العميرة،  راشد  وقال 
للتطوير:  الدار  لدى  التجارية  للشؤون 
بها  تشتهر  التي  العالية  الجودة  بفضل 
الدار، نعلن عن مشــروعنا  مشــاريع 
العصرية  مجموعتنــا  ضمــن  الثاني 
العقارية،  المشــاريع  مــن  الجديــدة 
لنا مشروع ’ريمان ليفينج’  وسيسمح 
باستقطاب شريحة جديدة من العمالء 
متفردة  ســكنية  وجهة  عن  الباحثين 
العصري  المعيشــة  أســلوب  توفــر 
النابضة بالحياة. والتجربة المجتمعية 

استراتيجي  بموقع  المشروع  ويتمتع 
فريد في قلب واحدة من أشهر المناطق 
يشكل  مما  اإلمارة،  في  االســتثمارية 
المقيمين  للمســتثمرين  جذاباً  عامالً 
والدوليين على حد سواء. كما أنه يقع 
الدولي،  أبوظبي  على مقربة من مطار 
وأشهر  الرئيسية،  الســريعة  والطرق 

الوجهات الترفيهية.

الإمارات تد�سن   

عالقات  إقامة  تشــمل  ســوف  والتي 
مع الجامعــات يف جميع أنحاء الرشق 
لتعزيز  آسيا،  رشق  وجنوب  األوســط 
الســالم واالزدهار من خالل نرش قيم 
التعايش عــرب دورات تدريبية  وثقافة 
واملتعلّمني  الجامعات  مخّصصة لطاّلب 
الشــباب. وقــال معــايل الدكتور عيل 
النعيمــي، رئيس مجلــس إدارة مركز 
منــارة - يف ترصيــح لــه بمناســبة 
مع  نتشارك  أن  يســعدنا   - التدشــني 
واحدة  وهي  التشهري،  مكافحة  رابطة 
لتعزيز  العالم  يف  املنّظمــات  أفضل  من 
النمطّية،  الصــور  وتبديــد  الســالم، 
وجمع الناس من جميع الخلفّيات مًعا، 
ســيكون مقر مركز منارة يف منطقتنا 

ولصالح منطقتنا.
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موؤ�س�سة دبي لرعاية الن�ساء والأطفال 
ت�سارك في »ديهاد«

�سخبوط بن نهيان يد�سن الم�سابقة الوطنية لمهارات الإمارات 
و�سط تناف�سية عالية من �سباب الوطن

مهرجان الظفرة البحري .. رحلة تراثية 
على �ساحل المغيرة

الظفرة-وام:
يف  الشــعبي  الســوق  يقــدم   
البحــري  الظفــرة  مهرجــان 
لزائريه  عرشة،  الرابعة  بدورته 
رحلة  يف  تأخذهم  فريدة  تجربة 
تراثيــة عىل ســاحل املغرية يف 
من  وذلك  الظفــرة،  منطقــة 
وجناحاً  وركناً  محالً   50 خالل 
الفعاليات  من  والعديد  متنوعاً 
واملسابقات الثقافية والرتاثية.

23 محــالً لــألرس  ويعــرض 
املنتجــة، مشــغوالت تراثيــة 
املوروث  تــربز  يدوية  وأعمال 
ويســهم  الشــعبي،  الرتاثــي 
يف  املميز  وموقعــه  املهرجــان 
إذ  املنتجــات،  لهــذه  الرتويج 
وأركان  محــالت  تصميم  تــم 
السوق الشعبي عىل شكل بيوت 
ســعف  من  املصنوعة  العريش 
بيئة  من  واملســتوحاة  النخيل، 

املناطق الساحلية اإلماراتية.
ويروي الســوق الشــعبي عرب 
من  حكايات  املميــزة  محطاته 
تعرض  إذ  واألجداد،  اآلباء  ترث 
الرب  حياة  من  جانب  املكشــات 
القهوة  صناعة  تجــد  وداخلها 
جانب  إىل  النــار  عىل  والكــرك 
املتعددة،  اإلماراتية  املأكــوالت 
جانــب  إىل  الــزوار  ويجتمــع 
النوخــذة،  بيــت  يف  البحــارة 
الطفل  قرية  أنشــطة  وتجذب 
األطفــال  الرســم  وورش 
وذويهم، والجميع يتابع املرسح 
وتتويج  وعروضه  ومسابقاته 

الفائزين باملسابقات.
أما ركن الحرف الرتاثية، وركن 
الطبخ،  وورش  البحري،  الرتاث 
فرتوي حكايات، وعرب ورشــة 
التصويــر يأخــذ الزائر صورة 
تراثية يحملها معه كتذكار من 

املهرجان.

أبوظبي-وام:
و«براســار  »وام«  اإلمارات  أنباء  وكالة  اتفقت   
بهارتي« املؤسســة اإلذاعيــة التابعة للحكومية 
الهنديــة، عىل تكثيف التعــاون بينهما يف املجال 

التبادل اإلخباري. اإلعالمي وعملية 
بمقر  الثالثاء  يــوم  عقد  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 
وكالة أنباء اإلمــارات يف أبوظبي وجمع كال من 
سعادة محمد جالل الرييس مدير عام وكالة أنباء 
اإلمــارات، وغورف ديفيــدي، الرئيس التنفيذي 
الذي  املرافق،  والوفد  بهارتي،  براســار  ملؤسسة 
ضم سعادة ســنجاي سودهري، سفري جمهورية 

الهند لدى الدولة.
وقال ســعادة محمد جالل الرييس: “ سيســهم 
التعاون بني مؤسستينا يف تعزيز الزخم اإلعالمي 
الذي  املسبوق  التقدم غري  األخبار يف ظل  تبادل  و 
اإلمارات والهند  التاريخية بني  الرشاكة  تشــهده 
دعم  جانب  إىل  القطاعــات  جميــع  عــرب  حالياً 

العالقات الراسخة بني شعبيهما الصديقني » .
من جانبه، قال ديفيدي: “ زيارتي لدولة اإلمارات 
بصفتي  الهند  إىل خــارج  يل  زيارة رســمية  أول 
الرئيس التنفيذي ملؤسســة براســار بهارتي ما 
يعكــس األهمية التي نوليهــا لعالقتنا مع دولة 

اإلمارات«.
وأضــاف أنــه جرى خــالل االجتمــاع االتفاق 

عــىل التعاون يف مجاالت عدة مــن بينها اإلنتاج 
يف  والتدريب  املحتوى،  وتبادل  املشرتك،  اإلعالمي 

مجال اإلعالم والتكنولوجيا.
من ناحيته أكد ســعادة الســفري الهندي أهمية 
تجمع  التي  الصداقة  عالقات  عىل  الضوء  تسليط 

املســتويني  الصديقني عىل  البلديــن والشــعبني 
الثنائــي والعاملي مشــرياً إىل أن زيــارة الرئيس 
التنفيذي لرباسار بهارتي ستسهم بشكل كبري يف 
تحقيق هــذا الهدف عرب تعزيز التعاون اإلعالمي 

املثمر .

)وام( وموؤ�س�سة برا�سار بهارتي الهندية تبحثان تعزيز 
التعاون الم�سترك
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يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

الأربعاء 15 مار�س  2023ـ  العـدد 15296 
12 متابعـــــــات

�سندوق اال�ستثمارات ال�سعودي: خ�س�سنا 30% من 

االأرا�سي للقطاع الخا�ص لبناء وحدات �سكنية

الحكومة الم�سرية تتوقع نمو االقت�ساد 

بن�سبة %4.2

مارك زاكربرغ يعلن اأن �سركة ميتا �ستلغي

 10 اآالف وظيفة اإ�سافية

الريا�صـ  )الوحدة(:

ال�ستثمارات  �سندوق  الرميان حمافظ  يا�رس  اأكد 

العامة، اأن ال�سندوق خ�س�س نحو 30 يف املائة 

من اأرا�سيه للقطاع اخلا�س لبناء الوحدات ال�سكنية.

وقال خالل افتتاح »منتدى �سندوق ال�ستثمارات 

اليوم،  الريا�س  يف  اخلا�س«  والقطاع  العامة 

ن�ستهدف �سخ تريليون ريال يف امل�ساريع اجلديدة 

حملياً.

وبني اأن ال�سندوق و�سع اآلية لتنمية وتطوير 13 

�سندوق  واأن  ال�سعودية،  يف  ا�سرتاتيجيًا  قطاعا 

ال�سناديق ا�ستثمر يف 20 �سندوقًا ا�ستثماريًا.

ي�سعى  العامة،  ال�ستثمارات  �سندوق  اأن  واأو�سح 

اإىل رفع ن�سبة امل�ستوى املحلي اإىل 60 يف املائة 

بحلول 2025.

القاهرةـ  )الوحدة(:

اأكدت احلكومة امل�رسية يف بيان يوم الثالثاء اأنها 

تتوقع منو القت�ساد بن�سبة 4.2 باملئة مع نهاية 

العام املايل احلايل 23/2022.

وذكر البيان اأن القت�ساد امل�رسي �سجل منوا بن�سبة 

املايل  العام  من  الثاين  الربع  يف  باملئة   3.9

23/2022، كما اأ�سار اإىل انخفا�س معدل البطالة 

اإىل 7.2 باملئة يف الفرتة نف�سها.

ويبداأ العام املايل الذي تعتمده م�رس يف يوليو 

وينتهي يف يونيو.

نيويورك ـ  )وكاالت(:

الأّم  ال�رسكة  “ميتا”  اإدارة  رئي�س جمل�س  اأعلن   

اأن  الثالثاء  زاكربرغ  مارك  وان�ستغرام  لفي�سبوك 

ال�رسكة �ستلغي 10 اآلف وظيفة اإ�سافية، بعد موجة 

اأوىل �سملت �رسف 11 األف موظف مطلع ت�رسين 

الثاين/نوفمرب.

وقال زاكربرغ يف بيان اإن ال�رسكة العمالقة ومقرّها 

مينلو بارك يف ولية كاليفورنيا الأمريكية، �ستلغي 

اآلف من�سب �ساغر حالًيا والتي لن يتّم  خم�سة 

توظيف اأ�سخا�س فيها بعد الآن.

اأبوظبيـ  )الوحدة(:

ح�رس �سمو ال�سيخ خالد بن حممد بن زايد اآل 

نهيان، ع�سو املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي 

من  جانبًا  التنفيذي،  اأبوظبي  مكتب  رئي�س 

الإمارات  ملهارات  الوطنية  امل�سابقة  فعاليات 

يف ن�سختها الرابعة ع�رسة، التي ُتعقد يف مركز 

وت�ستمر  )اأدنيك(،  للمعار�س  الوطني  اأبوظبي 

حتى 15 مار�س اجلاري.

رافق �سمّوه، خالل الزيارة، الدكتور مبارك �سعيد 

للتعليم  اأبوظبي  مركز  عام  مدير  ال�سام�سي، 

التقى �سمّوه  التقني واملهني؛ حيث  والتدريب 

من  الإماراتيني  والطالبات  الطالب  من  عدداً 

اأ�سحاب املواهب املتميزة يف املجالت التقنية 

ومهنيًا  فنيًا  تدريبًا  يتلقون  والذين  واملهنية، 

من  اأجنزوه  مبا  �سمّوه  واأ�ساد  امل�ستوى،  رفيع 

م�ساريع قائمة على التكنولوجيا املتقدمة التي 

ت�ساعد يف ا�ست�رساف وبناء امل�ستقبل القت�سادي 

لدولة الإمارات.

يف  امل�ساركني  املت�سابقني  �سمّوه  التقى  كما 

لأول  يقام  الذي  امل�ستقبل«،  »مربمج  حتدى 

مرة �سمن فعاليات امل�سابقة الوطنية ملهارات 

الإمارات، وقد ا�ستقطب هذا التحدي 100 مربمج 

الثاين  وحتى  ال�ساد�س  ال�سفوف  من  اإماراتي 

ع�رس.

وُتقام فعاليات هذه امل�سابقة حتت رعاية �سمو 

الحتاد  رئي�سة  مبارك،  بنت  فاطمة  ال�سيخة 

الن�سائي العام، رئي�سة املجل�س الأعلى لالأمومة 

التنمية  ملوؤ�س�سة  الأعلى  الرئي�سة  والطفولة، 

الأ�رسية »اأم الإمارات«، وينّظمها مركز اأبوظبي 

للتعليم والتدريب التقني واملهني ب�سكل �سنوي، 

تهدف  التي  الإمارات،  مهارات  مبادرة  �سمن 

والتقني  املهني  بالتعليم  الوعي  زيادة  اإىل 

التكنولوجية  للقدرات  الوطني  امل�ستوى  ورفع 

املتقدمة بني ال�سباب الإماراتي، من اأجل دفع 

عجلة النمو ال�سناعي والتكنولوجي يف دولة 

الإمارات العربية املتحدة.

امل�سابقة،  من  العام  هذا  ن�سخة  وت�ستقطب 

التي ت�ستمر ثالثة اأيام، اأكرث من 300 م�سارك، 

اأعمارهم بني 16 و21 عامًا، للتناف�س  ترتاوح 

منها  وتكنولوجية،  هند�سية  مهارة   23 �سمن 

التحكم  واأنظمة  الطائرات،  حمركات  �سيانة 

باحلا�سوب،  واخلراطة  والنحت،  ال�سناعي، 

وتقنية ال�سيارات، والربجميات، وت�سميم مواقع 

الإنرتنت، وتقنية الت�سميم اجلرافيكي، والر�سم 

الهند�سي والأوتوكاد، والإلكرتونيات، وغريها من 

املهارات املهمة.

�سعيد  مبارك  الدكتور  قال  املنا�سبة،  وبهذه 

ال�سام�سي: »اإن �سباب اليوم قادر على ا�ست�رساف 

و�سناعة غد اأكرث ا�ستدامة. ودعمًا لهذا التوّجه، 

تاأتي امل�سابقة الوطنية ملهارات الإمارات لُتمّكن 

البتكار والتغيري  الإماراتي من قيادة  ال�سباب 

املقبلة.  لالأجيال  اإ�رساًقا  اأكرث  م�ستقبل  وبناء 

من  الإماراتي  لل�سباب  ثمينة  فر�سة  ُتعد  كما 

والن�سمام  للتاأهل  املتميزة  املهارات  ذوي 

العربية  الإمارات  لدولة  الوطني  املنتخب  اإىل 

املهارات  م�سابقة  يف  وامل�ساركة  املتحدة 

املرموقة   )WorldSkills( الدولية 

للعام 2024، وغريها من امل�سابقات الإقليمية 

الدولة  مكانة  من  يعزز  الأخرى، مما  والدولية 

وترتيبها عامليًا على �سعيد التعليم والتدريب 

التقني واملهني«.

خالد بن محمد بن زايد يح�سر فعاليات الن�سخة الـ 14 من الم�سابقة الوطنية لمهارات االإمارات

بوينج من  طائرة  �شراء 72 

االإعالن عن اأول �سفقة الأ�سطول طيران الريا�ص 
660 األف برميل من النفط والغاز اإجمالي اإنتاج »تنمية نفط ُعمان« خالل عام 2022

بور�سة م�سقط تك�سب 26.6 نقطة و�سعود اال�ستثمار غير 

الُعماني بن�سبة %14.9

ور�سة حول اال�ستهالك االأمثل للموارد واالإنتاجية في القطاع الخا�ص بعجمان
عجمانـ  )وام(:

للم�سوؤولية  عجمان  مركز  نظم   

جتارة  لغرفة  التابع  املجتمعية 

و�سناعة عجمان ور�سة حول ال�ستهالك 

القطاع  الأمثل للموارد والإنتاجية يف 

اخلا�س وذلك يف اإطار جهوده ملواكبة 

توجهات الدولة يف احلفاظ على املوارد 

وا�ستدامتها بالتزامن مع عام ال�ستدامة، 

وا�ستعدادات الإمارات ل�ست�سافة موؤمتر 

الأطراف “ كوب 28”. 

عرب  عقدت  التي   - الور�سة  و�سلطت 

تقنية الت�سال املرئي - ال�سوء على 

اأف�سل املمار�سات واملنهجيات الداعمة 

للحفاظ على املوارد وزيادة الإنتاجية، 

وتوجيه وتوعية املن�ساآت من ال�رسكات 

منهجيات  تبني  باآليات  وامل�سانع 

القت�ساد الدائري واإعادة التدوير تعزيزاً 

الطبيعية  املوارد  ا�ستهالك  لكفاءة 

احلياة  جودة  ل�سمان  الهدر  وتقليل 

واحلفاظ على املوارد لالأجيال القادمة.

الرئي�س  الظفري  نا�رس  الور�سة  ح�رس 

للم�سوؤولية  عجمان  ملركز  التنفيذي 

املجتمعية، وعدد من اأ�سحاب الأعمال 

من  وامل�سانع  ال�رسكات  وممثلي 

نا�رس  واأكد   . عجمان  غرفة  اأع�ساء 

الور�سة  اأهمية  باحل�سور  الظفري 

القطاع  ملن�ساآت  التوعوي  ودورها 

اأف�سل املمار�سات  اخلا�س عرب اعتماد 

معدلت  يف  زيادة  لتحقيق  املتبعة 

اإىل  البيئة،  على  احلفاظ  مع  الإنتاج 

من�سة  من  الور�سة  توفره  ما  جانب 

الناجحة  والتجارب  اخلربات  لتبادل 

حتقيقًا  املن�ساآت،  لدى  واملتعمدة 

لر�سالة املركز ودوره يف توفري من�سات 

ا�ست�سارية معرفية تهدف اإىل ال�ستدامة 

اإىل  واأ�سار  املجتمعية.  وامل�سوؤولية 

خطته  �سمن  ي�ستهدف  املركز  اأن 

وا�سعة  جمموعة  توفري  ال�سرتاتيجية 

املبتكرة  والدورات  العمل  ور�س  من 

اجلهات  من  ال�رسكاء  مع  بالتعاون 

احلكومية واخلا�سة املعنية مبجالت 

ي�سعى  كما  املجتمعية،  امل�سوؤولية 

وم�ساريع  مبادرات  اإطالق  اإىل  املركز 

ا�ستباقية تدعم تنمية القت�ساد وزيادة 

الإنتاجية وا�ستدامة ومنو روؤو�س الأموال 

لل�رسكات وامل�سانع وتعزيز تناف�سيتها 

على  احلفاظ  مع  والدولية  املحلية 

النبعاثات  وتخفي�س  واملوارد  البيئة 

الكربونية.

موؤتمر عربي يو�سي بزيادة البحوث واإ�سدار مجلة تعنى 

بتوعية الم�ستهلك ال�سغير

م�سقطـ  )الوحدة(:

احتفلت بور�سة م�سقط يوم الثالثاء باإدراج وبدء 

الطاقة«  »اأبراج خلدمات  �رسكة  اأ�سهم  تداول 

التي تعد اأول �رسكة يف قطاع النفط تدرج يف 

البور�سة، واأول �رسكة تخ�سع لالكتتاب العام 

الأويل �سمن خطة التخارج التي يقودها جهاز 

ال�ستثمار الُعماين.

وقال هيثم بن �سامل ال�ساملي، الرئي�س التنفيذي 

لبور�سة م�سقط: اإنه باإدراج هذه ال�رسكة يدخل 

ما  النفط،  قطاع  وهو  للبور�سة  جديد  قطاع 

�سُي�سهم يف ارتفاع القيمة ال�سوقية للبور�سة 

بن�سبة 2 باملائة.

علي  بن  عياد  املهند�س  اأعرب  جانبه،  من 

اأبراج  �رسكة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  البلو�سي 

خلدمات الطاقة عن تقديره لكافة اجلهات التي 

اأن  اإىل  دعمت الكتتاب العام لل�رسكة، م�سرًيا 

بت�سجيل  اأ�سهمت  العمل  فريق  وطموح  اإرادة 

ُعمان،  �سلطنة  يف  اأويل  عام  اكتتاب  اأكرب 

وجناحه ينعك�س اإيجاًبا على كافة الكتتابات 

يقودها  التي  التخارج  خطة  �سمن  املقبلة 

الإدراج  الُعماين. ح�رس حفل  ال�ستثمار  جهاز 

معايل عبد ال�سالم بن حممد املر�سدي رئي�س 

جهاز ال�ستثمار الُعماين، وحممد بن حمفوظ 

العار�سي رئي�س جمل�س اإدارة بور�سة م�سقط، 

وعدد من املعنيني واملهتمني ورجال الأعمال 

يف قطاع الأوراق املالية.

يذكر اأن حجم الكتتاب يف اأ�سهم �رسكة اأبراج 

خلدمات الطاقة بلغ اأكرث من 790 مليون ريال 

ُعماين، حيث متت تغطيته بن�سبة 870 باملائة، 

وهو يفوق املبلغ املطلوب باأكرث من 8 مرات.

من جانب اآخر �سجل موؤ�رس بور�سة م�سقط خالل 

مبقدار  ارتفاعًا  الثالثاء   يوم  التداول  جل�سة 

 4920.63 حاجز  عند  واأغلق  نقطة،   26.6

نقطة، وارتفعت قيمة التداول اإىل 14.6 مليون 

ال�سوقية  القيمة  انخف�ست  فيما  عماين،  ريال 

بن�سبة 0.052%، وبلغت 23.98 مليار ريال.

وتباينت املوؤ�رسات الرئي�سية للبور�سة، حيث 

ارتفع موؤ�رسا ال�سناعة والقطاع املايل بن�سبة 

التوايل، فيما انخف�س  1.57% و0.97% على 

 %0.55 بن�سبة  واخلدمات  ال�رسعي  موؤ�رسا 

و0.13% على التوايل.

اأبراج خلدمات الطاقة على قيمة  وا�ستحوذت 

التداولت مبا يعادل 12 مليون ريال، تلتها �سل 

العمانية للت�سويق 1.4 مليون ريال، واأ�سمنت 

عمان 316.899 األف ريال.

ن�سبة  اأعلى  الطاقة  خلدمات  اأبراج  و�سجلت 

ارتفاع بني ال�رسكات املتداولة بن�سبة %14.8، 

واأغلق �سهمها عند 286 بي�سة، تلتها اأ�سمنت 

واأغلق �سهمها عند 334  عمان بن�سبة %9.8 

بي�سة، وعمان للمرطبات بن�سبة 9.31% واأغلق 

�سهمها عند ريال و350 بي�سة.

اأبرز  الألومنيوم  ملنتجات  الوطنية  وكانت 

اخلا�رسين خالل اجلل�سة بن�سبة انخفا�س بلغت 

تلتها  بي�سة،  عند 59  �سهمها  واأغلق   %4.84

اأوريدو بن�سبة 4.4% واأغلق �سهمها عند 430 

بي�سة، تلتها الغاز الوطنية بن�سبة 3.6% واأغلق 

�سهمها عند 105 بي�سات.

م�سقطـ  )الوحدة(:

امل�ستهلك  حلماية  العربي  املوؤمتر  اأو�سى 

امل�ستدام«  وال�ستهالك  ال�سغري  »امل�ستهلك 

بزيادة البحوث والدرا�سات التي تركز على �سلوك 

ال�ستهالك امل�ستدام لدى فئة �سغار ال�سن يف الدول 

تعنى  م�سرتكة  عربية  جملة  واإ�سدار  العربية، 

بتوعية امل�ستهلك العربي ال�سغري، واإقامة فعالية 

»اأوملبياد  العربية  الدول  بني  �سنوية  تناف�سية 

البتكارات  اأف�سل  لتقدمي  ال�سغري«  امل�ستهلك 

والتكنولوجيا يف جمال توعية امل�ستهلك العربي 

منوذجية  درا�سية  وحدة  اإعداد  وكذلك  ال�سغري، 

بال�ستهالك  اخلا�سة  املفاهيم  تت�سمن  عربية 

وتوعية امل�ستهلك ال�سغري بحقوقه وواجباته.

باإعداد  املوؤمتر  اأو�سى  املحلي  امل�ستوى  وعلى 

وتنظيم حمالت اإعالمية م�سرتكة ت�ستهدف ن�رس 

ثقافة الدخار والتنظيم املايل للم�ستهلك ال�سغري 

ب�سكل متوازن، وتعزيز الكوادر العاملة يف جمال 

التوا�سل مع امل�ستهلك ال�سغري مبهارات التوا�سل 

عرب �سبكات و�سائل التوا�سل الجتماعي ومواكبة 

اأحدث امل�ستجدات مثل الذكاء ال�سطناعي، واإقرار 

وحدات ودرو�س تعليمية يف املناهج الدرا�سية 

امل�ستهلك  للممار�سات  املثلى  الطريقة  تر�سخ 

وبيان حقوقه، وتخ�سي�س برامج اإعالمية موجهة 

فكريا  ال�سغار  امل�ستهلكني  توعية  ت�ستهدف 

�رساكات  بناء  اإىل  املوؤمتر  دعا  كما  واقت�ساديا، 

وتعاون بني �سناع القرار واملوؤ�س�سات التعليمية 

واملنظمات غري احلكومية من اأجل تنفيذ حمالت 

وطنية وتقدمي برامج مل�ساعدة الأطفال من اأجل 

اأن ي�سبحوا م�ستهلكني واعني، ومراجعة القوانني 

اخلا�سة بالطفل ملعرفة مدى توافقها مع التطورات 

التكنولوجية واملعرفية احلا�سلة.

جاء املوؤمتر بتنظيم من هيئة حماية امل�ستهلك 

امل�ستهلك  حلماية  العربي  الأ�سبوع  مع  تزامنا 

الذي ا�ست�ساف 12 دولة عربية، وناق�س امللتقى 

ال�سغري،  بامل�ستهلك  اخلا�سة  الت�رسيعات  واقع 

ودور الأنظمة والت�رسيعات القانونية يف توفري 

احلماية له من ق�سايا الغ�س التجاري التقليدية 

والإلكرتونية وحتقيق ال�ستهالك امل�ستدام، و دور 

الإعالم واأثره يف حتقيق الوعي بق�سايا امل�ستهلك 

ال�سغري يف الوطن العربي وتوجيه الراأي العام 

ب�ساأنها. ال�ستفادة من التجارب املحلية والدولية 

يف جمال تطوير خدمات هيئة حماية امل�ستهلك 

املوجه للم�ستهلك، وا�ستعر�س امللتقى ال�سيا�سات 

واجلهود التي تبذلها �سلطنة عمان يف حتقيق 

ودور  ال�سغري،  للم�ستهلك  م�ستدام  ا�ستهالك 

م�ستدام  ا�ستهالك  حتقيق  يف  اخلا�س  القطاع 

قرية  مرتادي  عدد  وجتاوز  ال�سغري.  للم�ستهلك 

هيئة  اأقامتها  التي  »اأمان«  ال�سغري  امل�ستهلك 

زائر من  اآلف  حماية امل�ستهلك بجراند مول 4 

فئة �سغار ال�سن خالل اأربعة اأيام، واأجمع عدد 

من مرتادي القرية اأن القرية باأركانها املختلفة 

�ساهمت يف غر�س الثقافة ال�ستهالكية لدى �سغار 

لديهم عن  التوعية  م�ستوى  ورفع  امل�ستهلكني، 

والتعليمية  الرتفيهية  والأن�سطة  الفقرات  طريق 

التفاعلية املبا�رسة.

واأكد امل�ساركون اأهمية نقل املعرفة التي ح�سلوا 

عليها لزمالئهم الطلبة من خالل تنفيذهم عدد من 

الأن�سطة يف اإطار املدر�سة كتقدمي فقرات توعوية 

بالثقافة  ترتبط  املدر�سية  الإذاعة  يف  للطلبة 

الآمنة، وتقدمي حما�رسات توعوية  ال�ستهالكية 

توعوي،  مرئي  عر�س  با�ستخدام  ال�سفوف  يف 

والقيام بالتطبيق العملي يف مق�سف املدر�سة 

وفقًا ل�سحيفة«عمان«.

وقال علي اجلميل من قناة داوود لالأطفال من 

امل�ساركني يف قرية امل�ستهلك ال�سغري اأن القرية 

من  الآلف  القرية  زار  حيث  كبري  اإقبال  �سهدت 

الت�ساوؤلت  اأن  مو�سحًا  اأ�رسهم،  برفقة  الأطفال 

التي طرحها الأطفال تعك�س ارتفاع الوعي لديهم. 

م�سرياً اإىل اأن قناة داود تعد اأ�سهر كاريكاتري ُعماين 

موجود على تطبيق اليوتيوب، حيث جتاوزت عدد 

م�ساهدات القناة 90 مليون م�ساهدة، التي تت�سمن 

ر�سوم متحركة ترفيهية وتوعوية ت�ستهدف فئة 

�سغار ال�سن يف الغ�س التجاري واأهمية فاتورة 

البيع وال�رساء وغريها.

من جانبها، قالت ذرية بنت حممد اللواتية من 

مرتادي القرية: اإن القرية ت�سمنت اأركان خمتلفة 

ملمار�سة  لالأطفال  خم�س�سة  م�ساحة  منها 

الركن  يت�سمن  حيث  والتلوين،  الر�سم  هواية 

الأطفال  يحتاجها  التي  الر�سم  اأدوات  خمتلف 

اإىل توفري  اإ�سافة  الإبداعية،  بر�سوماتهم  للقيام 

مواد و�سور للتلوين ذات هدف وطابع تعليمي 

من  النتهاء  بعد  من  لالأطفال  وميكن  وتوعوي، 

الكتيبات اخلا�سة  املر�سم احل�سول على  زيارة 

القرية  تت�سمن  كما  بها،  لالحتفاظ  بالتلوين 

ركن »ال�سينما« وهي عبارة عن �سالة �سينما 

م�سغرة لالأطفال م�سممه بحيث يخو�س الطفل 

جتربة م�ساهدة اأفالم ومواد تعليمية موجهة له 

بطريقة توعوية جتمع ما بني متعة امل�ساهدة 

والتعليم يف نف�س الوقت، وركن »امرح وتعلم« 

وهو ركن خم�س�س لالألعاب التعليمية ذات عالقة 

بالفعالية يتم تفعيلها من خالل توفري اأجهزة 

لوحية )اأيبادات( لالأطفال، ميكنهم من خالل هذا 

ال�سغري  امل�ستهلك  تطبيق  على  التعرف  الركن 

وا�ستخدامه يف اللعب مع وجود باركود لتحميل 

التطبيق على الأجهزة اخلا�سة بالأطفال.

مرتادي  املعمرية من  بنت حمد  فاطمة  وقالت 

القرية: اإن القرية واكبت الفئات العمرية املختلفة 

و�ساهمت يف غر�س ثقافة ال�ستهالك من طريق 

اأركانها، وا�ستفاد الأطفال من خالل اطالعهم ركن 

مكتبة احلكواتي التي تتيح للم�ستهلكني ال�سغار 

فر�سة لقراءة جمموعة من الكتب املتنوعة التي 

تتنا�سب مع فئاتهم العمرية املختلفة، م�سرية 

اإىل اأن القرية ت�سمنت م�رسحًا يقام فيه جمموعة 

والأن�سطة  والفقرات  امل�سابقات  من  متنوعة 

الرتفيهية والتعليمية التفاعلية املبا�رسة،اإ�سافة 

اإىل تقدمي مواد فلميه تعليمية وعرو�س مبا�رسة 

لالأطفال، وركن �سالمتك اأمانة وهو ركن توعوي 

لتعريف امل�ستهلكني ال�سغار مبخاطر ا�ستخدام 

واملخاطر  املركبات،  الأ�سلية يف  الإطارات غري 

الفرامل  يف  الفنية  العيوب  من  تنجم  قد  التي 

والو�سائد الهوائية وغريها.

  الريا�صـ  )الوحدة(:

اأعلن طريان الريا�س الناقل اجلوي الوطني 

ال�ستثمارات  �سندوق  اأطلقه  الذي  اجلديد 

العامة، عن اأول طلباته لأ�سطول الطائرات 

عرب �رساء 72 طائرة بوينج درمياليرن من 

طراز 787-9. و�سملت ال�سفقة 39 طائرة 

طائرة   33 �رساء   احتمالية  مع  موؤكدة، 

اإ�سايف ذات البدن العري�س.

وتعد هذه التفاقية جزءاً من ال�سرتاتيجية 

الوطنية للطريان الهادفة لتحويل اململكة 

اإىل مركز طريان عاملي، حيث اأعلنت النواقل 

عزمهم  عن  اململكة  يف  الوطنية  اجلوية 

بوينج  طائرة   121 اإىل  ي�سل  ما  �رساء 

تعترب  والتي    787 طراز  من  درمياليرن 

�سمن اأكرب خم�س طلبات جتارية لأ�سطول 

الطائرات من حيث القيمة يف تاريخ �رسكة 

بوينج، والتي �ستدعم اأهدف اململكة لنقل 

اأكرث من 330 مليون م�سافر وجذب 100 

مليون زائر بحلول عام 2030. 

ومن ناحية التاأثري القت�سادي، ي�سهم طريان 

الريا�س يف منو الناجت املحلي الإجمايل 

غري النفطي للمملكة بقيمة ت�سل اإىل 75 

مليار ريال وا�ستحداث اأكرث من 200 األف 

فر�سة عمل مبا�رسة وغري مبا�رسة. اأما عن 

الوليات املتحدة،  القت�سادي يف  التاأثري 

يقارب  ما  ال�سفقة  توفر  اأن  املتوقع  فمن 

مبا�رسة،  مبا�رسة وغري  وظيفة  األف   100

وحتقق ا�ستفادة لأكرث من 300 مورد يف 

38 ولية، مبا يف ذلك 145 �رسكة �سغرية.  

ا على  اأي�سً الطائرات  اأ�سطول  ويوؤكد طلب 

الريا�س،  لطريان  البيئية  الأهداف  اأهمية 

طائرات  اأ�سطول  ت�سغيل  اإىل  يهدف  حيث 

يعترب الأحدث والأكرث ا�ستدامة يف العامل، 

مع تلبية اللوائح اخلا�سة بتاأثري ال�سو�ساء.

ومن جانبه، قال الرئي�س التنفيذي ل�رسكة 

»بوينج للطائرات التجارية« �ستان ديل: 

لأ�سطول من  الريا�س  »ميثل طلب طريان 

طائرات بوينج التزامها بتقدمي جتربة �سفر 

عاملية امل�ستوى، ودعمها لوظائف قطاع 

�سل�سلة  عرب  الأمريكية  الطائرات  ت�سنيع 

ب�رساكتنا  نفخر  بنا.  اخلا�سة  التوريد 

امل�ستمرة مع اململكة العربية ال�سعودية 

الثمانية عقود من  اإىل قرابة  والتي متتد 

البتكار والنمو امل�ستدام يف قطاع الطريان، 

وتعتمد اتفاقيتنا على �رساكة طويلة الأمد 

تهدف اإىل زيادة اإمكانية الو�سول اإىل ال�سفر 

للعقود  وامل�ستدام  الآمن  التجاري  اجلوي 

القادمة«.

م�سقطـ  )الوحدة(:

 اأعلنت �رسكة تنمية نفط ُعمان حتقيقها 

حيث  عام 2022م،  خالل  جيدة  نتائج 

و�سل اإنتاجها من النفط والغاز اإىل 660 

األف برميل جراء حت�سني كفاءة احلقول 

التقنيات احلديثة  وتطويرها وا�ستخدام 

يف الإنتاج.

الذي  الإعالمي  اللقاء  خالل  ذلك  جاء 

نظمته ال�رسكة يوم الثالثاء مبركز ُعمان 

اأو�سح  حيث  واملعار�س،  للموؤمترات 

ل�رسكة  العام  املدير  فيم�سرت  �ستيف 

تنمية نفط ُعمان اأن ال�رسكة تطمح خالل 

اإنتاجها  زيادة  اإىل  القادمة  ال�سنوات 

من النفط والغاز اإىل اأكرث من 700 األف 

برميل مع تخفي�س النبعاثات الكربونية 

وتخفي�س وحدة التكلفة الت�سغيلية.

خطتها  يف  تركز  ال�رسكة  اإن  وقال 

»بناء  على  اجلديدة  واإ�سرتاتيجيتها 

الكربون«  ومنخف�س  م�ستدام  م�ستقبل 

والتميز  الرائدة  التكنولوجيا  لتطبيق 

الت�سغيلي واإزالة الكربون وتطوير �سل�سلة 

التوريد لقطاعي النفط والغاز يف �سلطنة 

ُعمان.

واأ�ساف اأن حتقيق اأق�سى قيمة ل�سلطنة 

ُعمان هو جوهر غايتها اجلديدة للقيام 

بدورها يف حتقيق م�ستهدفات روؤية ُعمان 

2040 وحتقيق احلياد ال�سفري الكربوين 

ال�رسكة  اأن  موؤكًدا   ،2050 عام  بحلول 

حيث  من  التناف�سية  بتحقيق  ملتزمة 

التكلفة وانبعاثات الكربون-وفق قواعد 

ال�سالمة وبفاعلية وعلى نحو م�ستدام، 

وذلك من خالل تنمية اأعمالها الأ�سا�سية 

يف النفط والغاز ويف الوقت نف�سه تقليل 

النبعاثات من عملياتها.

بن  عبدالأمري  املهند�س  قال  جانبه  من 

التنفيذي  املدير  العجمي  عبداحل�سني 

امل�سافة  والقيمة  اخلارجية  لل�سوؤون 

ال�رسكة  اإن  ُعمان:  نفط  تنمية  ب�رسكة 

تخ�س�س اأكرث من 12 مليون دولر اأمريكي 

خمتلف  يف  الجتماعي  لال�ستثمار 

حمافظات �سلطنة ُعمان ب�سكل عام ويف 

مناطق امتياز النفط ب�سكل خا�س، م�سرًيا 

اإىل اأن 80 باملائة من هذا املبلغ يذهب 

لل�رسكات املحلية واملوؤ�س�سات ال�سغرية 

واملتو�سطة.



�إعــــــالنات
يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
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اإعالن ت�سفية �سركة

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ مطعم 

ثري دوتس 

رخصة رقم : CN - 3779422 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 

هاي  عصائر  التجاري  باالسم   CN -  3824313 رقم 

لندن 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. 

ذا  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

نوبل قاردن للمناسبات 

رخصة رقم : CN - 4045876 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.

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري: كافترييا ايسكريم اند مور ذ.م.م 

 عنوان الرشكة: تاجر ابوظبي 

 CN-4396441 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

قانوين  للمحاسبة واملراجعة ذ.م.م كمصفي  االتحاد  السادة/  - تعيني   2

الجمعية  محرض  قرار  عىل  بناًء  وذلك   2023-3-13 بتاريخ  للرشكة 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم : 2305011409 

 تاريخ التعديل: 2023-3-14 

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

خالل مدة 30 يوماً من تاريخ نرش هذا االعالن.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ ميتل تكنيك 
للنقليات العامة 

رخصة رقم : CN - 1136943 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف احمد خلفان سلطان بن 

حارض السويدي     
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة سلطان فضل ابو بكر سامل 

الطهبوش 100% 
مراجعة  اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق  من  كل  فعىل 
تاريخ  من  يوماً  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن   

فونتس لخدمات التصميم

رخصة رقم : CN - 3905711 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   

كافترييا اييل هورسيز 

رخصة رقم : CN - 4089414 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.

 نوع الرشكة: رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

االسم التجاري : بقالة ملكة العني -رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

 عنوان الرشكة: مدينة محمد بن زايد مدينة محمد بن زايد رشق 12 - 0 

مبنى السيد حمد سامل خلفان سنديه

 CN-1058701 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

كمصفي  قانونيون،  محاسبون   - ورشكاه  الهاميل  السادة/  تعيني   -  2

قانوين للرشكة بتاريخ 20-2-2023 وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم : 2305007806 

 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.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ بيتا فيوشن 
لالنظمة االمنية 

رخصة رقم : CN - 2121697 قد تقدموا إلينا بطلب:
حسن  جاسم  يوسف  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الحامدي
عبدالكريم  عبدالرحمن  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

محمد عبدالكريم الشحي 100% 
مراجعة  اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق  من  كل  فعىل 
تاريخ  من  يوماً  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن   

حلويات سوشريو 

رخصة رقم : CN - 2721304 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/ محالت االمري 
لالقمشة 

رخصة رقم :CN - 1105852 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عوض عامر محمد مسعود 

الغيثي      
الفندي  خميس  حصة  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

املزروعي 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.

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري: نبالء الرشق للمقاوالت والصيانة العامة ذ.م.م 

 عنوان الرشكة: املصفح م 32 - 2 - 0 مبنى السيد خميس سلطان احمد 

سلطان واخرين 

 CN-1470913 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/ مكتب دلتا لتدقيق الحسابات كمصفي قانوين للرشكة 

بتاريخ 10-3-2023 وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم : 2350005621 

 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: صالح الدين للصيانة العامة وادارة العقارات ذ.م.م 

 عنوان الرشكة: جزيرة ابوظبي، رشق 25 - 0 السيد محمد خلفان مطر 

سعيد 

 CN-1032305 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة وذلك بناًء عىل حكم محكمة محكمة ابوظبي 

التجارية املحكمة التجارية بتاريخ 10-7-2022 للقضاء يف امارة ابوظبي. 

بتاريخ  للرشكة  قضاىئ  كمصفي  الزعايب  سيف  عبيد  السيد/  تعيني   -  2

 2022-7-10

 تاريخ التعديل: 2023-3-14 

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

خالل مدة 30 يوماً من تاريخ نرش هذا االعالن.

الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن   

سيفكس مارين لخدمات القوارب واليخوت 

رخصة رقم : CN - 4468230 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/ بوابة الطاف 
للنقليات العامة 

رخصة رقم : CN - 1498836 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف احمد خلفان سلطان بن 

حارض السويدي    
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة سلطان فضل ابو بكر سامل 

الطهبوش 100%
 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
تاريخ  من  يوماً  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ ميليز 

لبيع املثلجات 

رخصة رقم : CN - 4655268 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.

  نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري: كافترييا باستا اند راب ذ.م.م 

 عنوان الرشكة: تاجر ابوظبي 

 CN-4449914 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

قانوين  للمحاسبة واملراجعة ذ.م.م كمصفي  االتحاد  السادة/  - تعيني   2

الجمعية  محرض  قرار  عىل  بناًء  وذلك   2023-3-13 بتاريخ  للرشكة 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم : 2305011364 

 تاريخ التعديل: 2023-3-14 

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: هوكاي للتجارة العامة ذ.م.م 

 عنوان الرشكة: رخصة فورية 

 CN-4237544 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

كمصفي  الحسابات،  لتدقيق  سعيدزايد  سلمى  السادة/  تعيني   -  2

قانوين للرشكة بتاريخ 8-12-2022 وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم : 2205052165 

 تاريخ التعديل: 2023-3-14

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

خالل مدة 30 يوماً من تاريخ نرش هذا االعالن.

   اسم الرشكة : شاينينج ستار إلدارة املشاريع  ش.ذ.م.م 
العنوان  :   مكتب 427 ملك تاون سكوير لالستثامر ش.ذم.م ديرة، املمزر 

الشكل القانوين : رشكة ذات مسؤولية محدودة الشخص الواحد ذ.م.م
رقم القيد بالسجل التجاري   1722560   رقم الرخصة  1059069  

     مبوجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 
لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله وبتعيني املصفي : الجريودي للتدقيق واملحاسبة ،  للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار :   8-3-2023  تاريخ تصديق القرار :  2023-3-8

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن  يف  مكتب 
فاكـــس:   04   2389721 هاتف    ، العنز   هور  ديرة،  الشعايل،  عبدالله  ملك   -  204 رقم 
من  يوماً  الثبوتية وذلك خالل 45  واألوراق  املستندات  كافة  معه  2389722 04 مصطحباً 

تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي:الجريودي للتدقيق واملحاسبة
 العنوان: مكتب رقم 204 - ملك عبدالله الشعايل، ديرة، هور العنز  

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

وبتعيني  ش.ذ.م.م   املشاريع  إلدارة  ستار  رشكة/شاينينج  لتصفية  لديها  التجاري 

املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :   8-3-2023  تاريخ تصديق القرار :  2023-3-8

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

يف  العنوان اعاله هاتف 2389721  04 فاكس: 2389722 04  مصطحباً معه كافة 

املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.
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�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

لإعلناتكم بالوحدة: هاتف: 024488400 فاك�س: 024488201
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تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة يت يس اى الكسسوارات السيارات ذ.م.م 
رخصة رقم : CN- 3772680 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل رأس املال من 150000 إلـــى 50000 
تعديل الشكل القانوين من/رشكة ذات مسؤولية محدودة إلـــى رشكة الشخص الواحد 

ذ.م.م 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عبدالله عيل سيف محمد الزعايب 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ ساهري سليامن آثار مادام من رشيك إلـــى مالك 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ ساهري سليامن آثار مادام من رشيك إلـــى مدير 

تعديل نسب الرشكاء/ تعديل ساهري سليامن آثار مادام من %49 إلـــى 100%
تعديل نسب الرشكاء/ تعديل ساهري سليامن آثار مادام من %49 إلـــى 0% 

 TCA PERFORMANCE AUTO  CCESSORIES من/  التجاري  االسم  تعديل 
 TCA PERFORMANCE يت يس اى الكسسوارات السيارات ذ.م.م إلـــى - .L.L.C

. AUTO ACCESSORIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
 - يت يس اي بريفورمنس الكسسوارات السيارات - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو  تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن  ثالثون يوما من 

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ صالون بانو 
للحالقة الرجالية

رخصة رقم : CN - 1790325 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف ماجد محمد رشاد سليامن 

املربوعي 
راشد  جمعه  عيل  عبيد  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الظاهري 100% 
مراجعة  اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق  من  كل  فعىل 
تاريخ  من  يوماً  اربعة عرش  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

لخدمات  فايفرز  :سور  السادة  بأن/  اإلقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

التنظيف 

رخصة رقم : CN- 4312410 قد تقدموا إلينا بطلب : 

الشخص  رشكة  إلـــى  فردية  مؤسسة  تعديل  القانوين  الشكل  تعديل   

الواحد ذ.م.م 

 SURVIVORS CLEANING SERVICES /تعديل االسم التجاري من

 SURVIVORS CLEANING إلـــى  التنظيف  لخدمات  سورفايفرز 

سورفايفرز   -  SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

لخدمات التنظيف - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

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

االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن 

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ ام 3 

الين للتجارة العامة

رخصة رقم : CN - 3903626 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/ باسل 

خميس لالستشارات ودراسات التسويقية 

رخصة رقم : CN - 4379062 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 اإلقتصادية بأن/ السادة : بييك لخدمات التوصيل 

رخصة رقم : CN- 4393837 قد تقدموا إلينا بطلب : 

 -  BIKIE DELIVERY SERVICE   / من  التجاري  االسم  تعديل   

  VEE COOL AIR CONDITIONERS بييك لخدمات التوصيل اىل

MAINTENANCE - يف اي اي كول لتصليح املكيفات

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. 

الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن   

مركبيلت كونسرتكت اند مينتننس سريفسس

رخصة رقم : CN - 4458582 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 اإلقتصادية بأن/ السادة الساطع للنقل بالحافالت ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 1158108 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل رأس املال من/ 250000 إلـــى 300000

تعديل الشكل القانوين من/ رشكة ذات مسؤولية محدودة إلـــى رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

 STS HOLDINGS تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف اس يت اس هولدينغز ليميتد

 LIMITED 

 SUPPORT HOLDINGS تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف سابورت هولدينغز ليميتد

 LIMITED

 GEMS MENASA ليمتد   ) كامين  ميناسا  جيمس  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

)CAYMAN) LIMITED

للنقل  الساطع   BRIGHT BUS TRANSPORT L.L.C.  - من/  التجاري  االسم  تعديل   

 BRIGHT BUS TRANSPORT - SOLE PROPRIETORSHIP بالحافالت ذ.م.م إلـــى

L.L.C - الساطع للنقل بالحافالت - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

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

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

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ ام اي 

بيكس للتجارة العامة

رخصة رقم :CN - 4437215 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/ ببليك 

تشويس الستشارات العالقات العامة 

رخصة رقم : CN - 3920915 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 اإلقتصادية بأن/ السادة : بقالة ترانس 

رخصة رقم : CN- 1083170 قد تقدموا إلينا بطلب : 

 تعديل رأس املال اىل/ 50000 

تعديل الشكل القانوين من/ مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف خالد محمد سيف نارص الخرويص 

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة خالد محمد سيف نارص الخرويص (51%( 

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة حارس ماتومال (49%( 

إلـــى  ترانس  بقالة   -  BAQALA TRANS من/  التجاري  االسم  تعديل   

BAQALA TRANS L.L.C . - بقالة ترانس ذ.م.م 

التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 

االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 

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

اإلجراءات املطلوبة. 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ بيورزا 

لألزياء 

رخصة رقم : CN - 3924965 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 اإلقتصادية بأن/ السادة : كيوي للفعاليات وحفالت 
الزفاف ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 1202538 قد تقدموا إلينا بطلب : 
 تعديل الشكل القانوين من/ رشكة ذات مسؤولية محدودة إلـــى رشكة 

الشخص الواحد ذ.م.م 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف سعيد حامد احمد بن حامد آل حامد 
 KIWI EVENTS & WEDDINGS. من/  التجاري  االسم  تعديل   
 KIWI  - إلـــى  ذ.م.م  الزفاف  وحفالت  للفعاليات  كيوي   L.L.C
 EVENTS AND WEDDINGS -.SOLE PROPRIETORSHIP
L.L.C كيوي للفعاليات وحفالت الزفاف - 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 االقتصادية بأن الســـادة/ طفاش 

للمواد الغذائية 

رخصة رقم : CN - 2991494 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   

انجنريز سينس للمقاوالت والصيانة العامة 

رخصة رقم : CN - 4354174 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 اإلقتصادية بأن/ السادة خياط: حراء ألزياء السيدات 
رخصة رقم : CN- 1134750 قد تقدموا إلينا بطلب : 

 تعديل رأس املال اىل/ 100000 
تعديل الشكل القانوين من/ مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف سليامن كويت مجيد كويت 
بارامال  عبدالرحمن  بارامال  زبري  محمد  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل   

 )100%)
 تعديل االسم التجاري من/ HIRA LADIES FASHIONS TAILORS خياط 
 HIRA LADIES FASHIONS TAILORS إلـــى  السيدات  ألزياء  حراء 
SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.- خياط حراء الزياء السيدات - رشكة 

الشخص الواحد ذ.م.م 
التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 
املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة. 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ محمد 

غريب املزروعي للصيانة العامة وادارة العقارات 

رخصة رقم : CN - 1760114 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 اإلقتصادية بأن/ السادة اي دي يك معهد التدريب ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 2799592 قد تقدموا إلينا بطلب : 

 تعديل رأس املال اىل/ 150000 

تعديل الشكل القانوين من/ رشكة ذات مسؤولية محدودة إلـــى رشكة الشخص الواحد 

ذ.م.م 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف راجيش جوروفايورابان جوروفايورابان 

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف احمد مبارك سيف عيل الصالحي 

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة احمد مبارك سيف عيل الصالحي (100%( 

 .IDK THE INSTITUTE FOR TRAINING L.L.C /تعديل االسم التجاري من 

 IDK INSTITUTE FOR TRAINING - اي دي يك معهد التدريب ذ.م.م إلـــى -

الشخص  - رشكة  التدريب  معهد  د يك  أي   -  .SOLE 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 غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

  تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة : غشة للنقليات العامة 

رخصة رقم : CN- 3003617 قد تقدموا إلينا بطلب : 

 تعديل رأس املال اىل/ 100000 

تعديل الشكل القانوين من/ مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف سلامن محمد عبدالله محمد املرزوقي 

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة محمد عبدالله محمد جمعه املرزوقي (100%( 

 GHASHA GENERAL TRASNPORTING- من/  التجاري  االســم  تعديل   

 GHASHA GENERAL - CONTRACTING إلـــى  العامة  للنقليات  غشة 

و  للنقل  غشة   TRASNPORTING - .SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

املقاوالت العامة - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

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

أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو 

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ غادة 

ارت جالريي للفنون التشكلية

رخصة رقم : CN - 4569785 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.



 و��شنطن   )د ب �أ(-

 مل يرتاجع االهتمام العام وبخا�صة من جانب 

ال�صيا�صيني االأمريكيني مبعرف���ة اأ�صل فريو�س 

كورونا امل�صتجد »كوفي���د 19« ، بل اإنه تزايد 

موؤخرا، حتى اأن جلنة فرعية يف جمل�س النواب 

عقدت جل�صة ا�صتماع قبل اأيام حول املو�صوع، 

يف ح���ني دعا اأع�ص���اء جمهوريون يف جمل�س 

ال�صي���وخ اأفريل هاينز مدير جهاز اال�صتخبارات 

الوطنية لكي يقدم لهم املواد والوثائق االأ�صلية 

التي اعتمدت عليها تقييمات اأجهزة اال�صتخبارات 

للمو�صوع.

وقال املحل���ل اال�صتخباراتي االأمريكي ال�صابق 

ب���ول بيالر يف حتليل ن�رشت���ه جملة نا�صونال 

اإنرتي�ص���ت االأمريكية اإن اأجه���زة اال�صتخبارات 

االأمريكي���ة ال متتلك حتى االآن معلومات كافية 

للو�صول اإىل حكم دقيق ب�صاأن كيف واأين انتقل 

فريو�س كورونا امل�صتج���د اإىل الب�رش الأول مرة. 

وهناك ع���دد من اأجهزة اال�صتخبارات االأمريكية 

ميي���ل اإىل افرتا����س اأن اجلائحة مثل الكثري من 

االأمرا�س الفريو�صية ب���داأت باالنتقال الطبيعي 

للفريو�س من احليوانات اإىل االإن�صان.

وهناك عدد قليل من االأجهزة مييل اإىل افرتا�س 

ت�رشب الفريو�س من معمل الأبحاث الفريو�صات 

يف مدينة ووهان ال�صيني���ة، وهناك جمموعة 

ثالث���ة من االأجه���زة ترف�س االنحي���از الأي من 

االفرتا�صني. يف الوقت نف�صه مل يقدم اأي مع�صكر 

تقييما له م�صداقية عالية لهذه الق�صية، يف حني 

تتفق كل االأجهزة على اأن غياب التعاون ال�صيني 

يف تبادل املعلومات ب�صاأن اأ�صل الفريو�س يعرقل 

حماوالت الو�صول اإىل اإجابة نهائية و�صحيحة 

حل�صم ق�صية اأ�صل الفريو�س.

 ويرى بيالر الذي اأم�ص���ى 28 عاما من حياته 

العملية يف اأجه���زة املخابرات االأمريكية حتى 

اأ�صبح م�صوؤول اال�صتخب���ارات الوطنية ملنطقة 

ال����رشق االأدنى وجن���وب اآ�صيا اأن���ه يجب قبل 

تكري����س كل هذا الوقت واجلهد �صواء من جانب 

جمتمع ال�صا�ص���ة اأو اال�صتخبارات للو�صول اإىل 

اإجابة ع���ن �صوؤال اأ�صل الفريو�س، معرفة الفارق 

الذي ميكن اأن يحققه الو�صول اإىل هذه االإجابة. 

ورغم اخل�صائر االقت�صادي���ة والب�رشية الهائلة 

التي تكبده���ا العامل ب�صبب جائحة كوفيد 19، 

فاإن الفارق الذي ميك���ن اأن حتدثه معرفة كيف 

بداأت اجلائحة ب�صكل دقيق اأقل كثريا مما يوحي 

ب���ه قدر اجلهود واالهتمام املبذول للو�صول اإىل 

هذه املعرفة.

وبالطب���ع من ال�صع���ب حتديد اجل���دوى التي 

كان ميك���ن اأن حتققها االإجابة على ال�صوؤال يف 

التعامل ب�صورة اأف�صل م���ع اجلائحة. بالطبع 

ميكن الو�صول اإىل درو�س تتعلق بتطوير اأنظمة 

اإنذار مبكر من انتقال الفريو�صات بني احليوانات 

والب�رش، اأو اأهمية ت�صديد  اإجراءات االأمن وال�صالمة 

يف معامل االأبحاث، لكن هذه الدرو�س معروفة 

لدى اخلرباء حتى قبل تف�صي اجلائحة.

 ويقول بي���الر الرئي�س ال�صابق لوحدات حتليل 

املعلومات يف وكالة اال�صتخب���ارات املركزية 

االأمريكي���ة اإن اأ�صل فريو����س كوفيد 19 ق�صية 

فنية يف االأ�صا�س لك���ن ال�صيا�صيني االأمريكيني 

ا�صتغلوها وحولوها اإىل ق�صية �صيا�صية. واأغلب 

هوؤالء ال�صيا�صي���ني من احلزب اجلمهوري الذين 

يتبنون لهجة حادة جت���اه ال�صني ب�صكل عام، 

لكن الت�صدد جتاه ال�صني يف هذه الق�صية ال يبدو 

مفيدا  يف بناء �صيا�صة �صليمة.

وهن���اك داف���ع اآخ���ر حمتم���ل وراء حماوالت 

اجلمهوريني ت�صيي�س ق�صية اأ�صل فريو�س كورونا 

امل�صتجد، وهو االنتقام من اأنتوين فوت�صي رئي�س 

مركز مكافحة االأمرا�س والوقاية منها االأمريكي 

وال���ذي مل يغفر ل���ه الكثري م���ن اجلمهوريني 

ت�رشيحاته ومواقفه العقالنية يف مواجهة الهراء 

الذي كان يردده الرئي�س االأمريكي ال�صابق دونال 

ترامب عن فريو�س كورونا. فقد قال فوت�صي يف 

البداية اإنه ميي���ل اإىل افرتا�س انتقال الفريو�س 

ب�صكل طبيعي اإىل الب�رش، رغم اأنه م�صتعد متاما 

لتغيري راأيه اإذا ظهرت اأدلة قوية على عك�س ذلك.

وهن���اك دافع اآخر وهو رغب���ة اجلمهوريني يف 

ال�صغط عل���ى االإدارة الدميقراطية  التي �صدرت 

يف ظلها التقييمات اال�صتخباراتية غري امللزمة، 

وكذلك ال�صغط على اأجهزة اال�صتخبارات نف�صها 

باعتبارها ج���زءا من الدولة العميقة التي يرى 

ترامب والعديد من اجلمهوريني اأنها كانت تعمل 

�صدهم يف �صنوات حكمه.

ويحذر بيالر من خماطر واأ�رشار ت�صيي�س الق�صايا 

الفنية مثل ق�صية اأ�صل فريو�س كورونا امل�صتجد، 

ويقول اإن���ه عندما يتم ت�صيي�س اأي ق�صية فنية 

حت���دث ثالثة اأ�رشار؛اأوله���ا املبالغة يف ت�صور 

االأهمية ال�صيا�صية لالإجابة على ال�صوؤال الفني. 

فالراأي الع���ام وال�صيا�صيون ي�صلون اإىل قناعة 

باأن اخليارات ال�صيا�صية املهمة تتوقف على هذه 

االإجابة، حتى لو مل يكن االأمر كذلك.

ويف ع���ام 2003 عندم���ا اأرادت اإدارة الرئي����س 

االأ�صبق جورج بو�س االب���ن غزو العراق وقررت 

ت�صيي�س ملف املعلوم���ات اال�صتخباراتية عن 

اأ�صلحة الدمار ال�صام���ل العراقية، مت تركيز قدر 

�صخم من االهتمام مبلف اأ�صلحة الدمار ال�صامل، 

على ح�ص���اب ق�صية اأهم وه���ي اأن الذهاب اإىل 

احل���رب حتى  ل���و كانت االأدل���ة املزيفة التي 

قدمته���ا االإدارة االأمريكية عن وج���ود اأ�صلحة 

دمار �صامل ل���دى العراق حقيقي���ة، كان خطاأ 

فادحا. ف���كل الفو�صى التي اأعقب���ت الغزو مبا 

يف ذلك عمليات املقاومة امل�صلحة �صد القوات 

االأمريكية والتفكك االقت�صادي وظهور اجلماعات 

االإرهابي���ة واال�صطراب���ات االإقليمية واخل�صائر 

الب�رشية االأمريكية كانت متوقعة ومعروفة. كما 

اأنه لو كان ل���دى العراقيني اأ�صلحة دمار �صامل 

وا�صتخدموها �صد القوات االأمريكية اأثناء الغزو، 

لتكبد االأمريكيون خ�صائر اأكرب.

االأمر نف�صه يتكرر االآن مع ال�صني. ويتعني على 

دوائر �صناعة الق���رار االأمريكي التفكري بعناية 

يف العديد من الق�صايا ال�صيا�صية واالقت�صادية 

والع�صكرية املهمة  والتي تتجاوز كثريا اأهمية 

معرفة طبيعة اإجراءات االأمن يف معمل �صيني 

لالأبحاث. رمبا تكون هناك اأ�صباب وجيهة لتبني 

موقف مت�ص���دد  جتاه ال�صني يف ه���ذه االأيام، 

واحتمال وجود تراخي يف معمل اأبحاث �صيني 

لي�س من بني هذه االأ�صباب، بغ�س النظر عن مدى 

م�صوؤولية هذا الرتاخي عن حدوث اجلائحة.

وال�رشر الث���اين هو اأنه نظ���را الأن ال�صيا�صيني 

غري موؤهلني لتقييم الكثري من امل�صائل الفنية، 

فاإن اإقحامهم الأنف�صهم يف مثل هذه التقييمات 

�صيوؤدي حتما للو�صول اإىل الكثري من االإجابات 

اخلطاأ. كم���ا اأن الراأي الع���ام �صيتلقى مفاهيم 

خط���اأ ، مب���ا فيها مفاهيم ق���د ال ميكن رف�صها 

بنف�س �صهولة رف�س اقرتاح ترامب حقن النا�س 

باملطهرات للق�صاء على الفريو�س.

اأما ال����رشر الثالث فه���و اأن ت�صيي�س مثل هذه 

املو�صوعات ميكن اأن يوؤدي اإىل اإف�صاد تقييمات 

اخل���رباء اأنف�صهم ب�صكل غري ظاهر ورمبا دون اأن 

يعوا ذلك، وبخا�ص���ة لدى اخلرباء العاملني يف 

املوؤ�ص�صات احلكومية امل�صوؤول���ني اأمام القادة 

ال�صيا�صيني يف نهاية االأمر. وعندما  تكون االأدلة 

املتاحة ه�صة وغري وا�صحة، لن يحتاج االأمر اإىل 

جهد كبري للتاأثري على االأحكام.

فالتف�صيل القوى ل���دى اإدارة جورج بو�س االأبن 

لتحليل ملف ا�صته���دف دعم حملة موؤيدي �صن 

احلرب هو م���ا اأثر على حتليل برامج الت�صليح 

العراقي���ة. لكن هذه امل���رة ال توجد تف�صيالت 

�صيا�صية وا�صحة لدى االإدارة االأمريكية احلالية 

ب�صاأن طبيعة التعامل م���ع ال�صني اأو مع ملف 

كوفيد 19، لذل���ك من غري الوا�صح االجتاه الذي 

ميك���ن اأن يوؤثر في���ه املوق���ف ال�صيا�صي على 

حماوالت حتديد اأ�صل فريو�س كورونا امل�صتجد. 

لك���ن اأي تاأثري لل�صيا�صيني عل���ى عمل اخلرباء 

الفنيني يقلل فر�س الو�صول اإىل اإجابة �صحيحة 

على ال�صوؤال الفني املتعلق بهذه الق�صية.

باري�س  )د ب �أ( -

 حتولت ق�صية تراكم ت���الل القمامة املتزايدة 

يف �صوارع العا�صمة الفرن�صية باري�س اإىل �صاأن 

�صيا�صي.

واتهم معار�صون عم���دة باري�س اال�صرتاكية اآن 

هيداجلو بالتقاع�س يف مواجهة م�صاكل النظافة 

الو�صيكة، حيث ان�صمت خدمات جمع القمامة 

اإىل االإ�رشابات احلالية التي جتتاح البالد �صد 

اإ�صالح نظام التقاعد يف فرن�صا.

وت�صاعدت دع���وات يف املدينة الإجبار العمال 

على العمل ، اأو اللجوء اإىل ال�رشكات اخلا�صة.

وتق���ول �صلط���ات املدين���ة اإن 5600 طن من 

القمامة تراكمت حتى االآن خالل االإ�رشاب الذي 

ا�صتمر على مدارثمانية اأيام.  وتقول املدينة اإن 

الو�صع �صيظل �صعبا يف غ�صون االأيام املقبلة، 

مع اإغالق املح���ارق ب�صبب االإ�رشابات واإغالق 

�صاحات جمع القمامة.

وكررت عم���دة املدينة ي���وم االثنني املا�صي 

»دعمها الكامل« لالإ�رشابات، ومن بينها اأن�صطة 

جمع القمامة. واأدى ذلك اإىل ادعاءات من وزير 

احل�صاب���ات العامة جابريي���ل اأتال باأن مكتب 

العمدة »يحر�س العمال على االإ�رشاب«.

كما ا�صتك���ى وزراء اآخرون، تردد اأنهم مثل اأتال 

يطمح���ون يف االإطاح���ة بهيداجلو من من�صب 

عمدة باري�س يف االنتخابات املقبلة.

��سطنبول  )د ب �أ(-

 ت�صبب���ت االأمطار الغزي���رة التي �صقطت على 

جنوب ����رشق تركيا يف متاعب للم�رشدين يف 

منطق���ة الزل���زال، حيث اأغرقت مي���اه االأمطار 

اخليام يف مدينة االإ�صكندرونة مبقاطعة هاتاي، 

ح�صبم���ا ذكرت وكالة اأنب���اء »دي. اإت�س. اإيه« 

الرتكية اليوم الثالثاء.

واأظهرت ال�صور برك الطني والوحل التي ت�صكلت 

حول اخليام.

ون�رشت ال�صيا�صية املعار�صة جنان كفتاجني 

اأوغلو مقطعا م�ص���ورا، عرب موقع تويرت، يظهر 

امراأة تبكي وحت���اول اإخراج املاء من خيمتها 

با�صتخدام مم�صحة منزلقة.

وقالت كفتاجني اأوغلو اإنه مل يتم بعد ا�صتيعاب 

اأ�صخا�س يف مدن من احلاويات كما مت التعهد 

بذل���ك، رغم م���رور اأكرث من �صه���ر على كارثة 

الزلزال.

واأ�صارت اأوغلو اأي�صا اإىل اأ�صخا�س لي�س لديهم 

خيام، وقالت: »بعد الكارث���ة، ال تزال الكارثة 

م�صتمرة«.

وت�صببت الزالزل التي �رشبت املنطقة احلدودية 

ال�صورية الرتكية قبل خم�صة اأ�صابيع يف مقتل 

اأكرث من 48 األف �صخ�س يف تركيا وحدها. كما 

����رشدت الكارثة مئ���ات االآالف، الذين توؤويهم 

مالجئ طوارئ مثل اخليام.

�إ�سالم �أباد  )د ب �أ( –

 اعتقلت ال�صلطات الباك�صتانية ع�صابة 

متورطة يف عملي���ات زرع كلى ب�صورة 

غ���ري قانوني���ة الأثرياء اأجان���ب، وهي 

ممار�ص���ة تنت�رش يف تلك الدولة الفقرية 

التي تعاين من اأزمة اقت�صادية.

ومت اعتقال 10 اأ�صخا�س، على االأقل، من 

بينهم اأطب���اء وممر�صات، خالل مداهمة 

فريق من وزارة ال�صحة وال�رشطة عيادة 

�رشية يف مدين���ة روالبندي بالقرب من 

العا�صمة الباك�صتانية اإ�صالم اأباد م�صاء  

االإثنني.

وقال ح�صن اأختار، رئي�س فريق من هيئة 

زراعة االأع�صاء الب�رشية باإقليم البنجاب 

، اإن���ه مت اأي�ص���ا اعتقال م���ا ال يقل عن 

ثالث���ة متربعني م�صتبه بهم واثنني من 

املر�ص���ى امل�صتفيدين، من ال�صعودية و 

اأفغان�صتان.

وقال اأختار، الذي قاد الفريق، اإن عمليات 

مداهم���ة اإ�صافية ج���رت اليوم الثالثاء 

العتقال باقي اأع�صاء ال�صبكة .

وت�صم ال�صبكة العديد م���ن االأ�صخا�س 

الذين كانوا يذهبون اإىل القرى والبلدات 

اإقليم البنج���اب، و�صط  ال�صغ���رية يف 

باك�صتان، الإقناع االأ�صخا�س ببيع الكلى 

لالأثرياء االأجانب، ومعظمهم من الدول 

العربية، وبع�صهم من اأوروبا.

ويدفع امل�ص���رتون االأجانب االأثرياء ما 

ي�صل اإىل 50 األ���ف دوالر مقابل عملية 

زرع الكلى، ولكن اجلزء االأكرب من االأموال 

يذه���ب اإىل الو�صط���اء وال يكاد املتربع 

يح�ص���ل على اأك���رث م���ن 3000 دوالر، 

بح�صب اأحد اأطباء الكلى يف اإ�صالم اأباد.

واإ�صدرت باك�صتان قانونا ملكافحة بيع 

اأع�صاء اجل�صم ب�صكل غري قانوين يف عام 

2010 ،وه���و ين�س على عقوبة ال�صجن 

مل���دة ت�صل اإىل 10 �صنوات ودفع غرامة 

مقابل اإج���راء عملي���ات زرع االأع�صاء 

بخالف امل�صت�صفيات املعمول بها.

لكن خرباء قال���وا اإن القانون مل يتمكن 

م���ن احلد من ه���ذه املمار�ص���ة ب�صبب 

الف�صاد وتزايد معدالت الفقر والع�صابات 

االإجرامي���ة القائمة الت���ي تعمل خارج 

حدود البالد.

�سان فر�ن�سي�سكو  )د ب �أ(- 

ابتكر فريق بحث���ي م�صرتك تقنية جديدة 

للت�صوير بوا�صطة املوجات فوق ال�صوتية 

تهدف لقيا�س م�صتوى التوتر داخل اأن�صجة 

اجل�صم.

ويقول العلم���اء اإن جميع االأن�صجة احلية 

تنتج درجة من درجات التوتر، واأن قيا�س 

ه���ذا العامل ميكن اأن يحدد م���ا اإذا كانت 

اأع�صاء اجل�صم �صليمة اأو م�صابة مبر�س ما.

ويق���ول الباح���ث اأرتور جوي���ر من ق�صم 

�صيفيلد  بجامعة  امليكانيكي���ة  الهند�صة 

اإن التقنية اجلدي���دة للت�صوير باملوجات 

فوق ال�صوتية ت�صمح بت�صخي�س االأن�صجة 

غري ال�صليمة واجل���روح الداخلية واالأورام 

ال�رشطانية ب�صكل اأف�صل.

ورغ���م اأن املوجات فوق ال�صوتية ميكنها 

التق���اط �ص���ور الأع�صاء اجل�ص���م، اإال اأنها 

ال تك���ون كافي���ة يف كثري م���ن االأحيان 

لت�صخي�س اأي م�صكالت ع�صوية باالأن�صجة. 

ولكن بح�صب الدرا�صة التي اأوردتها الدورية 

العلمي���ة »�صاين�س اأدفان����ز«، ا�صتطاع 

الفريق البحث���ي من جامع���ات �صيفيلد 

الربيطاني���ة وجالواي االأيرلندية وت�صينج 

هوا ال�صينية تطوير تقنية لقيا�س بع�س 

املوؤث���رات الداخلية مث���ل م�صتوى التوتر 

داخ���ل االأن�صجة، كو�صيل���ة لتحديد ما اإذا 

كانت هذه االأن�صجة تعمل ب�صكل �صليم اأو 

اأنها م�صابة مبر�س ما.

وا�صتق���ى الباحثون فكرة التقنية اجلديدة 

من م�رشوع ل�صيانة �صبكة ال�صكك احلديدية 

قامت جامعة �صيفيلد بتنفيده. واعتمدت 

فكرة هذا امل�رشوع على ا�صتخدام املوجات 

ال�صوتي���ة لقيا�س م�صت���وى التوتر على 

امتداد ق�صبان القطارات. واعتمدت القاعدة 

العلمية يف امل�رشوعني على فكرة واحدة، 

وه���ي اأنه كلما زاد م�صت���وى التوتر، كلما 

زادت �رشعة املوجة ال�صوتية عند اخرتاق 

اجل�صم. واأو�صح ارتور جوير يف ت�رشيحات 

للموقع االإلكرتوين »ميديكال اإك�صربي�س« 

املتخ�ص�س يف االأبحاث الطبية اأن الت�صوير 

باأجهزة املوجات فوق ال�صوتية املعمول 

بها حالي���ا ال يكفي لت�صخي�س اخللل يف 

ان�صج���ة اجل�صم، ولكن التقني���ة اجلديدة 

ت�صم���ح بقيا�س م�صت���وى التوت���ر داخل 

االأن�صجة، وهو ما ي�صاعد يف حتديد ما اإذا 

كانت االأن�صجة تعمل ب�صكل �صليم اأم اأنها 

مري�صة«.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة15

االأربعاء 15 مار�س  2023 � الع�دد 15296 
�أخبار وتقارير

محلل �أمريكي : �أ�سر�ر �لمحاولت �لأمريكية لت�سيي�س ق�سية �أ�سل فيرو�س كورونا �أكثر من فو�ئدها

غرق خيام �سحايا �لزلز�ل في تركيا جر�ء �لأمطار �لغزيرة�لرو�ئح �لكريهة تجتاح �لعا�سمة �لفرن�سية مع تر�كم �أكو�م �لقمامة

تقنية جديدة لت�سخي�س �لأمر��س بو��سطة �لموجات فوق �ل�سوتيةباك�ستان تعتقل ع�شابة لزرع �لكلى لأثرياء �أجانب

�إغالق �سوق �سهير للذهب في طهر�ن 

بعد �إذ�عة �إعالن ت�سمن �مر�أة بدون حجاب

�لتجديد في �لق�سيدة �لعربية في موؤتمر 

لل�سعر بمدينة �لأق�سر �لم�سرية

عر�س 6 �أفالم �ألمانية خالل مهرجان 

�لإ�سماعيلية لالأفالم �لت�سجيلية

طهر�ن  )د ب �أ( -

 اأغلقت ال�صلطات يف اإيران �صوقا �صهريا للذهب الأنه 

ا�صتخ���دم �رشيط فيديو للدعاية تظهر فيه امراأة ال 

ترتدي احلجاب.

وقالت �صحيفة هم�صهري االإيرانية  الثالثاء، اإنه مت 

اإغالق منطقة بيع الذهب واملجوهرات مبركز كرمي 

خان ال�صهري للت�صوق يف العا�صمة طهران.

ويف املقط���ع الدعائي لل�صوق، تابع���ت الكامريا 

امراأة ال ترتدي احلج���اب االإلزامي، الذي يتفق مع 

قواعد اللبا�س االإ�صالمي ال�صارمة للن�صاء يف اأماكن  

الت�صوق يف اإيران.

وبعد االحتجاجات التي اندلعت يف ف�صل اخلريف 

�صد نظام احلكم االإ�صالمي، بات املزيد من الن�صاء 

يتجاهلن قواعد اللبا�س.   واأ�صبحت ال�صلطات يف 

عديد من املدن تتغا�صى االآن عن تلك املخالفات 

ولك���ن يف الوقت ذاته، تت���م مقا�صاة من يخالفن 

�رشط ارتداء احلجاب عرب و�صائل املراقبة بالفيديو.

ورغم ذل���ك ، فاإن خمالفات القان���ون يف مقاطع 

الفيديو الرتويجية تعد �صيئا جديدا.

ومن���ذ عدة اأي���ام، اأثارت جمموعة م���ن ال�صابات 

االإيرانيات اأزمة على املواقع االإلكرتونية بعد ن�رش 

مقطع م�صور راق�س. وظهرت ال�صابات اخلم�س يف 

املقطع وه���ن يرتدين مالب����س ف�صفا�صة، وبدون 

حج���اب، اأمام جتم���ع �صكني يف ح���ي معروف 

بالعا�صمة طهران. ومت ن�رش مقطع الفيديو امل�صور 

مبنا�صبة االحتفال بالي���وم العاملي للمراأة يف 8 

اآذار/مار�س اجلاري.

�لأق�سر ) م�سر ( ) د ب �أ ( -

 تنطل���ق ببيت ال�صعر مبدين���ة االأق�رش يف �صعيد 

م�رش، م�صاء يوم الثالثاء، فعاليات موؤمتر االأق�رش 

االأول لنقد ال�صعر العربي، وذلك مب�صاركة ع�رشات 

من النقاد وال�صعراء امل�رشي���ني، الذين يناق�صون 

على مدار ثالثة اأيام، مظاهر التجديد يف لق�صيدة 

العربية.

وقال ال�صاعر ح�ص���ني القباحي، مدير بيت ال�صعر 

باالأق�رش، يف ت�رشيحات  لوكالة االأنباء ، اإن املوؤمتر 

ال���ذي ي�صارك فيه 12 من كب���ار النقاد امل�رشيني، 

وع�رشات ال�صع���راء، واملهتمني باحلركة ال�صعرية 

والنقدية العربية، �صي�صهد انعقاد خم�س جل�صات 

نقدية، بجانب ثالث اأم�صيات �صعرية.

واأ�ص���اف القباحي اأن م���ن الق�صايا واملو�صوعات 

ال�صعرية والنقدية التي �ص���وف يناق�صها املوؤمتر 

يف دورته االأويل »اإ�صكاليات الق�صيدة العمودية«، 

و »حتوالت املعن���ى يف الق�صيدة املعا�رشة بني 

ال�رشد واملجاز«، و »االأ�صاليب ال�صعرية الراهنة«، 

و«مالمح التجديد يف ال�صعر العربي املعا�رش«، 

و »�صعر ال�رشد واال�صتعارة و�صعر امل�صهد«، وبنية 

ال�رشد و�صناعة احلكاي���ات يف الق�صيدة العربية 

املعا�رشة«، و »الروؤية والتجريب ال�صعري: درا�صة 

جليل م����رشي معا�رش«، و »الق�صي���دة العربية.. 

الغاية وامل�صتقبل«. ولفت القباحي اإىل اأن جل�صات 

املوؤمت���ر التي �صتقام اأي���ام 14 و15 و16 من �صهر 

اآذار/ مار����س اجلاري، �صت�صه���د مناق�صات نقدية 

ل���� 15 ديوانًا �صعريًا م���ن مطبوعات بيت ال�صعر 

باالأق�رش، ودائرة الثقافة باإمارة ال�صارقة. ّيذكر اأن 

بيت ال�صع���ر باالأق�رش، اأُن�صئ �صمن مبادرة ال�صيخ 

الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو املجل�س 

االأعلى حاكم ال�صارق���ة، باإن�صاء بيوت لل�صعر فى 

اأقطار الوطن العربي، لتخدم ال�صعر العربي . وُيعنى 

البيت بق�صايا ال�صعر وال�صعراء فى جماالت الكتابة 

والتوثيق واالإعالم، والنهو�س بالهمم عرب االنتاج 

والتبادل الثقايف العربي واالإن�صاين، وتاأ�صيل دور 

ال�صعر وال�صع���راء فى احلركة الثقافية واملجتمع، 

واإي�صال �صوت ال�صعر اإىل قطاعات املجتمع كافة.

�لإ�سماعيلية ) م�سر(  ) د ب �أ ( -

يحتف���ي مهرجان االإ�صماعيلي���ة امل�رشي لالأفالم 

الت�صجيلي���ة يف فعاليات دورته  ال� 24 بال�صينما 

االأملانية ك�صيف �رشف من خالل عر�س �صتة اأفالم 

اأملانية .

وتنطلق اليوم فعاليات املهرجان الذي ي�صتمر حتى 

ي���وم 20 من اآذار / مار�س اجلاري نحو 123  فيلما 

من 50  دولة منهم16  فيلما ت�صجيليا طويال و14 

فيلما ت�صجيليا ق�صريا و20 فيلما روائيا ق�صريا و18  

فيلم حتريك و17 فيلما من اأفالم الطلبة.

 كما يعر�س  املهرج���ان  اأربعة  اأفالم للمكرمني 

وخم�صة �صمن برنامج االأفالم العابرة للنوع، و17 

يف اإط���ار برنامج االأفالم الق�صرية جدا، واأربعة يف 

برنامج اأفالم البورتريه، باالإ�صافة لفيلمني خارج 

امل�صابقة.
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كشــفت تقارير صحفية، عن النظام الذي سيعتمده 
االتحاد الدويل لكرة القدم "فيفا" بشأن بطولة كأس 
مشــاركة 48 منتخباً  ستشهد  العالم 2026، التي 

بدالً من 32، بإجمايل 104 مباراة، خالل 39 يوماً.
وبحســب صحيفة "تايمز" اإلنجليزية، فإن االتحاد 
الدويل يستعد لإلعالن عن النظام الجديد لكأس العالم 
اليوم يف  انعقاده  املقرر  الســنوي  2026، من خالل 

كيجايل عاصمة رواندا
البطولة  إقامــة  وأكــدت الصحيفــة، إنه بخــالف 
بمشــاركة 48 منتخباً ألول مرة يف استضافة ثالث 
املتحدة، هناك  دول وهي كندا واملكســيك والواليات 
نظام تم وضعه لشــكل املنافســة متمثل يف تقسيم 
املنتخبــات إىل 12 مجموعة بواقع 4 منتخبات لكل 
الســابق بمشــاركة 3  االقرتاح  مجموعة، بدالً من 

منتخبات عىل 16 مجموعة.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة17 الريا�سة

 

 

ك�أ���س  لبطول��ة  جدي��د  نظ���م 
الع�لم 2026

األربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ ــ العـدد ١٥٢٩٦

 

اأبوظبي ــ وام:
واملهمة  الصعبة  املباراة  عىل  أيام   قبل 
أمام منافســه التقليــدي العنيد ريال 
الــدوري  "كالســيكو"  يف  مدريــد 
حارصت  القــدم،  لكــرة  اإلســباني 
برشــلونة  نادي  واألزمات  املشــاكل 
الفريق عىل  اســتقرار  يهدد  قد  بشكل 

كافة املستويات.
وأصــدرت املحكمــة االقتصاديــة يف 
برشــلونة حكمهــا بإلغــاء القــرار 
بأحقية  الخــاص  الســابق  القضائي 
املوهوب  الشــاب  العبه  قيد  يف  النادي 
األول  الفريــق  قائمــة  ضمــن  جايف 
بالنــادي، ليصبــح برشــلونة مهددا 
جزءا  يمثل  الالعب، الذي  هذا  بخسارة 

من مستقبل الفريق.
كما يعاني برشــلونة حاليا من عملية 
التصعيــد يف قضيــة اتهامــه بتقديم 
مبالــغ ماليــة إىل مســؤول ســابق 
عن  تقارير  التحكيم، وســط  بلجنــة 
محاوالت نــادي ريال مدريد للمطالبة 
برشلونة  عىل  قاسية  عقوبات  بفرض 

والحصول عىل بعض التعويضات.
مع  رصاع  يف  دخــل  برشــلونة  وكان 
رابطــة الدوري اإلســباني "ال ليجا" 
قبل شهور بسبب قرار الرابطة برفض 
جافريا  باييز  مارتني  بابلو  الالعب  قيد 
)جــايف( /18 عامــا/ مــا يعني قدرة 

الالعــب عــىل االنتقال ألي نــاد آخر 
أي  ودون  مجانا  الحايل  املوسم  بنهاية 

استفادة مالية لربشلونة.
ولكــن املحكمــة التجاريــة أنقــذت 
برشــلونة يف يناير املــايض، وأصدرت 
النادي مــن قيد الالعب  قــرارا يمكن 
النادي، والذي  مع  الجديد  للعقد  طبقا 
قيمته  تبلــغ  جزائيا  رشطــا  يتضمن 
مليــار يورو، قبــل أن تصدر املحكمة 
أمس االثنني حكمها الجديد بإلغاء هذا 
القرار وتنفيذ قرار الرابطة ليعود جايف 
بالنادي  الشــباب  إىل قوائم فريق  بهذا 

مع إلغاء عقده مع الفريق األول.
ويمثــل هذا الحكــم القضائي صدمة 

قوية لربشلونة يف هذا التوقيت الصعب 
والحاسم باملوسم، السيما وأن الالعب 
يمكنــه التوقيع مجانا ألي من األندية 
التعاقد معه وذلك  الراغبــة يف  الكبرية 
فيما  مبارشة،  الحايل  املوســم  بنهاية 
ترص الرابطة عىل أن يخفض برشلونة 
نحــو 200 مليون يــورو من رواتبه 
إذا أراد تصحيــح وضعــه فيما يتعلق 
بقواعــد اللعــب املــايل النظيف حتى 

يستطيع قيد الالعب بالفريق األول.
ويف الوقت نفســه، يواجه برشــلونة 
اتهامــات خطــرية من قبــل القضاء 
إىل  اإلســباني بتقديــم مبالــغ مالية 
السابق  النائب  نيجريرا  ماريا  خوسيه 

قبل  بإســبانيا  الحكام  لجنة  لرئيــس 
أفضلية  الفريق  منح  مقابل  ســنوات 
يف  الحكام  قرارات  خالل  من  ومميزات 

بعض املباريات.
وتضمنت قائمة االتهامات، املوجهة إىل 
جوسيب  السابقني  ورئيسيه  برشلونة 
ماريا بارتوميو وســاندرو روســيل، 
أيضا الفساد وتزوير سجالت تجارية.

هذه  عىل  قــارصة  املشــكلة  تعد  ولم 
االتهامات، بل يرتقب برشلونة هجوما 
تشري  الذي  مدريد  ريال  منافســه  من 
تقارير إعالمية إىل أنه سيتقدم بطلبات 
عىل  قاسية  عقوبات  بفرض  رســمية 
بتعويضات  للمطالبة  إضافة  برشلونة 

كبرية من النادي.
لويس  يديل  أن  املحكمــة  طلبت  وفيما 
إنريكي وإيرنســتو فالفريدي املدربان 
هذه  يف  بأقوالهما  لربشلونة  السابقان 
القضية، يسعى تشايف هرينانديز املدير 
الفنــي للفريــق إىل االبتعــاد بالعبيه 
االســتعداد  أجل  األجواء من  هذه  عن 
الفريق  تنتظر  التي  الصعبة  للمباريات 

يف األسابيع القليلة املقبلة.
العنيد  برشــلونة منافسه  ويستضيف 
ريــال مدريــد يــوم األحــد املقبل يف 
"كالســيكو" الدوري ثم يســتضيفه 
الدور  مجددا يف 5 أبريــل املقبل بإياب 
إسبانيا، ثم  ملك  لكأس  النهائي  نصف 
يلتقي برشــلونة مع أتلتيكو مدريد يف 

23 أبريل بالدوري اإلسباني.

الأزمــات تحا�سر بر�ســلونة قبل »كال�ســيكو« 
الدوري الإ�سباني

اإليطايل - السويرسي  يتأهب 
جاني إنفانتينو لوالية جديدة 
رأس  عىل  مدتها 4 ســنوات 
االتحــاد الدويل لكــرة القدم 
يخوض  عندمــا  "فيفــا"، 
انتخابات الخميس يف كيجايل، 
ليس  لكن  بمفرده  مرشــًحا 
لفرتاته  منتقديــن  دون  من 
عام  استهلها  التي  الســابقة 
فســاد  فضيحة  2016 بعد 

مدوية يف املنظمة العاملية.
االتحادات  خيار  وســيكون 
املنضوية  الـــ211  الوطنية 
الجمعيــة  يف  محصــوًرا 
رواندا:  الـــ73 يف  العمومية 
إلنفانتينو  بالتزكية  التجديد 
املرشــح  52 عاًما،  البالــغ 
بمفرده عــىل غرار انتخابات 
التعبري  2019 األخــرية، أو 

عن رفض رمزي.
من  واثًقا  إنفانتينــو  يبــدو 
االتحاد  رأس  عــىل  البقــاء 
جراء   ،2027 حتــى  الدويل 
الســابق  اليمنى  اليد  وصول 
األوروبي  االتحــاد  لرئيــس 
الفرنــي ميشــال بالتيني، 

مالية  دفعة  بعــد  إىل منصبه 
عليهــا  حصــل  مشــبوهة 
الســابق  الرئيس  من  األخري 
جوزيف  الســويرسي  لفيفا 
بالتــر وأطاحت الرجلني من 

مواقعهما الدولية لسنوات.
وإذا كان النظــام األســايس 
لالتحاد الذي يتخذ من مدينة 
الســويرسية مقّراً  زوريــخ 
حد  وضع  ينــّص عــىل  له، 
كّل واحدة  مــّدة  لـ3 فرتات 
إنفانتينو  أن  4 ســنوات، إال 
حتى  للبقاء  الطريــق  يمّهد 
منتصــف  معلًنــا   ،2031
انه  األول/ديســمرب  كانون 

األوىل"،  الوالية  يــزال "يف  ال 
األوىل  واليتــه  ان  معتــرباً 

)2019-2016( لم تكتمل.
يف 23  املولود  إنفانتينو  كان 
بريج  يف   1970 اذار/مارس 
من  املتــزوج  الســويرسية، 
األشــقر، أمينا  لينا  اللبنانية 
عاما للمركز الدويل للدراسات 
الرياضية، وعمل مستشــارا 
لهيئــات رياضيــة عــدة يف 
إيطاليا وإســبانيا وسويرسا 
االتحاد  مع  بدء العمــل  قبل 
آب/أغســطس  يف  االوروبي 
الشــؤون  قســم  2000 يف 

القانونية والتجارية.

نجم  بيكيــه  جــريارد   علق 
تورط  السابق، عىل  برشلونة 
تقديم  يف  الكتالوني  الفريــق 
مشــبوهة  ماليــة  دفعــات 
نائب  نيجريرا  ماريا  لخوسيه 
الفنية  للجنة  السابق  الرئيس 

للحكام بالليجا.
ترصيحات  يف  بيكيــه،  وقال 
"ماركا":  صحيفــة  أبرزتها 
ريال  باســتثناء  "الجميــع 
مدريد، انقلب عىل برشــلونة 
الليجا،  رابطة  خلف  وساروا 
استســلم  امللكي  أن  أتفهــم 
الجماهــري  بســبب ضغــط 

واتخذ موقفه األخري".
وســبق أن زعم مســئولون 
بأن  برشــلونة،  يف  سابقون 
قدمــت  نيجريــرا  رشكــة 
للبارسا،  استشارية  خدمات 
التعامــل  يف  للمســاعدة 

والتعرف عىل الحكام.
يف  "أثــق  بيكيــه  وأضــاف 
برشــلونة، لم أعلم شيئا عن 
البارسا،  يف  أثناء فرتتي  األمر 
األمــر متعلق أكثــر باملدرب 

والجهاز الفني".
يعرفون  ونــوه "الالعبــون 
الحــكام، لكــن قــد يأتــي 

الخــارج  مــن  املدربــون 
للتعرف  املساعدة  ويحتاجون 
إذا  أعــرف  الحــكام، ال  عىل 
نيجريرا  رشكة  وظيفة  كانت 
هي املساعدة أم ال، كنا خارج 
أي  لدينا  وليس  بأكمله  األمر 

علم. لم أقابل نيجريرا".
وشــدد بيكيه قائد البارســا 
أن  أعتقــد  "ال  الســابق 
الحكام،  اشــرتى  برشــلونة 

النار  أيديهــم يف  ســيضعون 
بهذه الطريقة".

رشاء الحكام  أردت  وأتم "إذا 
بشــكل  لهم  ســتدفع  كنت 
أبســط  األمور  قانوني،  غري 
رئيس  نائب  إىل  الذهــاب  من 
راتب  وتقديم  الحــكام  لجنة 
له، هــذه االتهامات ال معنى 
لها، لقد اعتدنا عىل املؤامرات 

والحمالت ضدنا".

بيكيه يتفهم انقالب الريال على 
بر�سلونة

اإنفانتينو مر�سح بالتزكية لإعادة انتخابه 
على راأ�س الفيفا

هالند واأوديجارد يت�سدران قائمة 
النرويج لمواجهة اإ�سبانيا

ســيتي،  مانشســرت  مهاجم  هاالند  إيرلينج  يتصدر 
ومارتــن أوديجــارد العب وســط أرســنال قائمة 
النرويج، التي أعلنت أمس الثالثاء، ملواجهة إســبانيا 
يف الـــ25 من مارس/آذار الجــاري يف مباراة ضمن 

التصفيات املؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2024.
الدوري  يف  محرتفــني  القائمة، العبــني  وتتضمــن 
اإلسباني، وهما يورجن سرتاند الرسن مهاجم سيلتا 
فيجو، وألكسندر سورلوث مهاجم ريال سوسييداد.

وقال املدرب النرويجي ســتوله سولباكن، إن الغائب 
الرئيي عن القائمة هو املهاجم جوشوا كينج، العب 
فنربخشــة، الذي عاد للظهــور مؤخرا بعد أن تغلب 

عىل إصابة لكنه لم يصل لكامل لياقته بعد.
األوىل  الجولة  منافسات  والنرويج  إسبانيا  وستفتتح 
يف 25 من مارس/آذار  ماالجــا  األوىل يف  باملجموعة 
النرويجي  املنتخب  سيحل  بـ3 أيام  الجاري، وبعدها 

ضيفا عىل جورجيا يف مباراة تقام يف باتومي.

أبوظبي ـ وام:
 

بها عىل  الثقيلة، التي مني  الهزيمة  مع 
اإلنجليزي  ليفربول  ذهابا، يدرك  ملعبه 
جيدا أنه بحاجة ملا يشــبه املعجزة من 
أجــل التأهــل إىل الدور ربــع النهائي 
القدم  لكــرة  أوروبا  أبطــال  دوري  يف 
هذا املوســم عىل حســاب ريال مدريد 

اإلسباني.
األربعاء عىل  اليــوم  الفريقان  ويلتقي 
بالعاصمة  برنابيو"  استاد "سانتياجو 
اإلســبانية مدريد، يف مهمة تبدو سهلة 
بعد  اإلسباني  للفريق  بالنســبة  للغاية 
فــوزه 2-5 ذهابا عىل ليفربول يف عقر 

داره.
ويف مباراة أخرى غدا بإياب دور الـ16 
لدوري األبطــال، يلتقي نابويل اإليطايل 

مع إنرتاخت فرانكفورت األملاني.
وكان ريــال مدريد باغــت ليفربول يف 
مباراة الذهــاب وألحق به أكرب هزيمة 
األوروبية،  البطــوالت  يف  ملعبــه  عىل 
ليقــرتب ريــال مدريد خطــوة كبرية 
الثمانية  إىل دور  التأهــل  ومهمة مــن 
بالبطولة  لقبــه  عن  الدفــاع  رحلة  يف 

األوروبية.
الفريقني  بني  الذهــاب  مباراة  وجاءت 
تماما  الحال  عليــه  كان  ما  عكس  عىل 
يف مبــاراة الفريقني بنهائي البطولة يف 
املوســم املايض؛ حيث ظهــر ليفربول 
البداية  رغم  مســتواه  عن  تماما  بعيدا 
املميــزة يف املباراة، والتــي ترجمها إىل 
التام يف  هدفني مبكرين قبل االستسالم 

مواجهة ريال مدريد.
وبرغــم ذلك، يــدرك ريــال مدريد أن 
الذهاب  مبــاراة  نتيجة  عــىل  االعتماد 
الكثــري خاصة وأن ليفربول  قد يكلفه 
إذا  مضادة  مفاجأة  تحقيق  يســتطيع 
هز الشباك مبكرا يف مباراة الغد السيما 

وأنه ليس لديه ما يخرسه.

ولم يســبق ألي فريق خرس عىل ملعبه 
بفــارق 3 أهــداف يف األدوار الفاصلة 
النتيجة  يف  عــاد  األبطــال، أن  بدوري 

وقلبها لصالحه.
اإلنجليزي  يونايتــد  مانشســرت  وكان 
النهائية  النتيجة  قلب  الذي  الوحيد  هو 
اإلقصائيــة  األدوار  بأحــد  لصالحــه 
للبطولة من قبل، ولكن بعد الخســارة 

عىل ملعبه ذهابا بفارق هدفني.
البطولة عىل 5 حاالت  تاريخ  ويشــهد 
الضيف يف قلب  الفريق  فقط نجح فيها 
النهائية لصالحــه من خالل  النتيجــة 
مباراة اإليــاب بعد الهزيمة عىل ملعبه 
ذهابا، علما بأن اثنتني من هذه الحاالت 
الهدف  قاعدة  الـ5 حســمت من خالل 
االعتباري، التي لم تعد مطبقة اآلن، ما 
بفارق  للفوز  يحتاج  ليفربول  أن  يعني 
مدريد  ريال  ملعــب  عىل  غدا  4 أهداف 
ليتأهــل إىل دور الثمانية عىل حســاب 

حامل اللقب.

ووســيلة  غاية  الغد  مبــاراة  وتمثــل 
الفريق  يطمح  للريال؛ حيث  بالنســبة 
إىل الفــوز فيهــا ملواصلة مســريته يف 
ناحية،  مــن  اللقب  عن  الدفــاع  رحلة 
كمــا يتطلع إىل أن تكون املباراة بمثابة 
مواجهة  قبل  لالستعداد  مثالية  فرصة 
برشــلونة  أمام  املرتقبة  الكالســيكو 

بالدوري اإلسباني يوم األحد املقبل.
وكانت نتائج ريال مدريد تذبذبت بشكل 
ليفربــول ذهابا  الفوز عىل  كبري بعــد 
حيث تعــادل الفريق مع أتلتيكو مدريد 
1-1 وريــال بيتيس ســلبيا يف الدوري 
برشلونة 0-1  أمام  وخرس  اإلســباني 
لكأس  النهائي  نصــف  الدور  ذهاب  يف 
انتصاراته  يستعيد  أن  قبل  إسبانيا  ملك 
بالفوز عىل اســبانيول 1-3 مطلع هذا 

األسبوع بالدوري اإلسباني.
ليفربــول حــرية  املقابــل، أثــار  ويف 
جماهــريه بمواصلة النتائج الغريبة يف 

املوسم الحايل.

ليفربول يرفع �سعار التحدي اأمام الريال في عقر داره 
وي�سعى لتح�سين ال�سورة بدوري الأبطال

إيديــن  البلجيكــي  تحــدث 
مدريد، عن  ريال  نجم  هازارد 
امللكي  الفريق  مع  مســتقبله 

خالل الفرتة املقبلة.
ترصيحات  يف  هــازارد  وقال 
مونــدو  صحيفــة  أبرزتهــا 
اللعــب  "أريــد  ديبورتيفــو 
بإمكاني  يزال  أكرب، ال  بصورة 
شك  لو  القدم، حتى  كرة  لعب 
أمر  ذلك، هــذا  يف  الجمهــور 

طبيعي".
واحد  يشء  "هنــاك  وأضاف 
من  يخرجني  أن  يمكنه  فقط 
وهو  أعيشــها،  التي  الدوامة 
أنني  املباريــات، أعلم  خوض 

لن أسجل 5 أهداف يف مباراتي 
األوىل بعــد فــرتة طويلة من 

الغياب".
الوقت،  إىل  بحاجة  وتابع "أنا 
يف  وقت  أي  هنــاك  ليس  لكن 
ريال مدريد. أرى أنني أستطيع 
التدريبات،  بيشء يف  املساهمة 
أنــا بحاجة جيــدة بدنيا لكن 

هناك العبني آخرين".
اللعب ملدة  ونــوه "ال أطلــب 
بأنني  أشعر  90 دقيقة، لكني 
مفيد. يف املوســم املايض كان 
مع  التعايش  الصعــب  مــن 
وضعــي، اآلن هذا األمر يؤثر 

عيل بشكل أقل".

هازارد: لعبو ريال مدريد ن�سحوني بالرحيل

اأن�سيلوتي يلبي رغبة بيريز اأمام 
ليفربول

ريال  نادي  برييــز، رئيس  فلورنتينو  اعرتض 
لإليطايل  الفنية  القــرارات  أحــد  مدريد، عىل 

كارلو أنشيلوتي، مدرب الفريق.
وقالت شــبكة "ريليفو"، إن فلورنتينو برييز 
ال يحب أن يضع أنشــيلوتي، الالعب الفرني 

إدواردو كامافينجا، يف مركز الظهري األيرس.
وأشارت الشــبكة اإلسبانية، إىل أن أنشيلوتي 
يثــق يف كامافينجا بهذا املركــز، يف حال عدم 

الثنائي ديفيد أالبا، وفريالند ميندي. وجود 

وأوضحــت "ريليفــو" أن أنشــيلوتي ينوي 
االستجابة لرغبة برييز، ولن يضع كامافينجا 
يف مركــز الظهري األيرس أمــام ليفربول، غدا 
إياب ثمن نهائــي دوري أبطال  األربعــاء، يف 

أوروبا، وسيدفع بناتشو.
برييز  بأن  التقارير  بعض  كشــفت  أن  وسبق 
بالقرارات  معجب  غري  أنشــيلوتي، بأنه  أبلغ 
التعادل  املباريات، عقب  بعض  يف  اتخذها  التي 

مع ريال بيتيس بالليجا.



 اأبوظبي-الوحدة:

غنتوت  نادي  مالعب  تشهد 
اعتبارا  والبولو  الخيل  لسباق 
من  والربع  الثالثة  الساعة  من 
مباراتي  األربعاء  اليوم  عصر 
لبطولة  النهائي  قبل  الدور 
رئيس  السمو  صاحب  كأس 
 2022 لموسم  للبولو  الدولة 
ال 23  نسختها  – 2023 في 
سمو  رعاية  تحت  والمقامة 
نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ فالح 
لسباق  غنتوت  نادي  رئيس 
تعتبر  والتي   ، والبولو  الخيل 
على  البولو  بطوالت  اغلى 
الكأس الذهبية الفخمة المهداة 
،والتي  الرئاسة  ديوان  من 
 18 بمستوى  اقامتها  تتجدد 
هاند كاب بمشاركة كوكبة من 
الالعبات والالعبين المصنفين 
الفريق  وسيمتلك   ، البارزين 
البطولة  تلك  بلقب  الفائز  
لالبد وسيكون  الذهبي  الكأس 
فرصة  مع  بالمجان  الدخول 

خالل  من  قيمة  بجائزة  الفوز 
عقب  تتم  التي  السحوبات 
لها  رصدت  والتي  المهرجان 

الجوائز .
الحاسمة  اليوم  جولة  وتبدأ 
بلقاء يجمع بين فريقي غنتوت 
بولو برصيد فوز وخسارة مع 
ابوظبي بولو الذي يدخل ديربي 
من  رصيد  بدون  العاصمة 
فريقي  امام  لخسارته  النقاط 

في  الحبتور  وذئاب  االمارات 
ان  ويأمل  الماضية  الجولة 
المنافسة  صلب  في  يبقى 
بتحقيق الفوز األول ليبقي في 
ضوء  على   ، المنافسة  صلب 
التي  الثانية  المباراة  نتيجة 
مساء  من  الخامسة  في  تبدأ 
زايد  بن  سلطان  بملعب  اليوم 
للبولو والتي يتقابل فيها ذئاب 
الالعب حبتور  الحبتور بقيادة 

االمارات  فريق  مع  الحبتور 
سمو  بقيادة  المتصدر  بولو 
بن  محمد  ميثاء بنت  الشيخة 
راشد ال مكتوم والتي يدخلها 
فوز  برصيد  الحبتور  ذئاب 
وخسارة وهو ما يشعل جولة 
شعارها  سيكون  التي  اليوم 
النهائي  من  اقترابا  الفوز 

الذهبي.
فرغت   – اخر  جانب  من 

لبطولة  المنظمة  العليا  اللجنة 
للبولو  االغلى  البطوالت 
سعيد  خالد  السيد  برئاسة 
التنفيذي  المدير  المرزوقي 
للحفل  االعداد  من  للنادي 
المقرر  للبطولة  الختامي 
المقبل  السبت  يوم  ظهر  بعد 
غنتوت  نادي  بمالعب   18/3
بالمجان  الدخول  تقرر  ان  بعد 
الحفل  ،ويشتمل  للجمهور 
العديد  على  للبطولة  الختامي 
الترفيهية  الفقرات  من 
المثيرة ،والتي  واالستعراضية 
بعد  الثانية  من  اعتبارا  تبدأ 
العروض  خالل  من  الظهر 
الكالب  وعروض  الترفيهية 
الحر  القفز  وفقرة  البوليسية 
ابطال  بمشاركة  بالمظالت 
االستعراض  ثم  االمارات، 
الجوي لفريق الفرسان )نسور 
المهرجان  ويختتم  الجو(، 
بالسحوبات  االحتفالي 
وتتويج  بالجمهور  الخاصة 

الفرق الفائزة.

18 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
الريا�سةاألربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ ــ العـدد ١٥٢٩٦

مالبا الن�سر ي�سوم عن الت�سجيل 
فترة طويلة 

أتم التوغولي بينيل مالبا مهاجم النصر 1045 دقيقة بال 
أهداف في مسابقة دوري أدنوك للمحترفين بنهاية الجولة 
19 التي فاز فيها العميد على بني ياس بهدف دون رد حمل 

توقيع البرتغالي توزي من ركلة جزاء السبت الماضي.
النصر في  إلى  انتقل  بدأمالبا موسمه مع اتحاد كلباء ثم 

فترة االنتقاالت الشتوية.
مع »النمور«  في 9 مباريات  مالبا 489 دقيقة  ولعب 
هدف  أي  تسجيل  من  خاللها  يتمكن  لم  الحالي  الموسم 
وواصل صيامه عن التهديف في مشواره الجديد مع العميد 
الذي خاض معه 556 دقيقة في 7 مباريات دون تسجيل 
أي هدف، ما أثار شكوك الجماهير حول قدرته في تقديم 
اإلضافة في الوقت الذي يحتاج فيه النصر إلى حصد المزيد 

من النقاط لتحسين وضعه في جدول الترتيب.
ويعتبر السجل التهديفي لمالبا جيداً في المواسم الثالثة 
السابقة التي لعب فيها التحاد كلباء، حيث شارك في 60 
مباراة بداية من موسمه األول مع النمور في 2019 حتى 

الموسم الماضي وتمكن من تسجيل 31 هدفاً.
وفي هذا السياق، أكد عبدالله بن طوق رئيس مجلس إدارة 
شركة النصر لكرة القدم أن المهاجم يحتاج إلى التسجيل 
حتى تستمر معنوياته عالية في كل المباريات وأن مالبا 
واحد من المهاجمين الممتازين وهو يحتاج أيضاً إلى هدف 
حتى يستعيد توهجه ويتحرر من الضغوط التي تحاصره 
بسبب افتقاد حاسة التهديف في الوقت الحالي، وقال: من 
الطبيعي أن يواجه مالبا المزيد من الضغوط بسبب ابتعاده 
عن التهديف لفترة طويلة، وأتمنى أن يجد طريق الشباك 
في أسرع وقت ممكن حتى يستعيد مستوياته السابقة، 
يسجل  من  وليس  النصر  فوز  لنا  بالنسبة  المهم  ولكن 
األهداف.وأضاف: قد يكون الالعب يعاني من سوء الطالع، 
الجهد حتى ينجح  المزيد من  أكثر ويبذل  أن يجتهد  عليه 

في استعادة مستوياته السابقة ويعود لتسجيل األهداف.
أن  النصر  مدرب  توميتش  غوران  أوضح  جهته،  من 
الثقة  وإعادة  دعمه  للغاية ويجب  بفترة سيئة  يمر  مالبا 
إليه،مشيراً إلى أنه ال يوجد اختالف حول قدرات المهاجم 
التوغولي وما يشكله من قيمة فنية في تشكيلة الفريق 
اليزال  أنه  للجميع  يثبت  حتى  العمل  يواصل  أن  ويجب 

واحداً من أفضل المهاجمين.

ختام الدور التمهيدي لبطولة كاأ�س رئي�س الدولة للبولو الكبرى اليوم

الوحدة،  نادي  أروقة   شهدت 
خالل  مهمة  وقرارات  أحداثا 
بعد  الماضية،  الساعات 
ضيفه  من  الثقيلة  الخسارة 
"ديربي  في   ،)0-3( العين 
من   19 بالجولة  أبوظبي" 

دوري أدنوك للمحترفين.
القرارات،  تلك  وتوالت 
بن  حمدان  الشيخ  باعتذار 
نهيان،  آل  زايد  بن  سعيد 
في  االستمرار  عدم  عن 
النادي  إدارة  مجلس  رئاسة 
ذلك، تكليف  اإلماراتي، وتلى 
بهذا  المزروعي،  سعيد  علي 

المنصب مؤقتا.
المدرب  عقد  فسخ  وتم 
خيمينيز  مانويل  اإلسباني 
المدير  وتكليف  وطاقمه، 
نادي  ألكاديمية  الفني 
أرنو  الهولندي  الوحدة، 
المهمة  بتلك  بويتنويج، 

بشكل مؤقت.
تطرحه  الذي  والسؤال 
حاليا:  الوحدة  جماهير 
تلك  تثمر  أن  يمكن  هل 
الفريق  عودة  عن  القرارات 
في  الصحيح  المسار  إلى 
الدوري اإلماراتي للمحترفين 
كأس  في  بقوة  والمنافسة 

الملك سلمان.

تبدو  الحقيقة،  وفي 
على  تعقيدا  أكثر  األمور 
عندما  إذ  الواقع،  أرض 
مع  الموسم  الوحدة  بدأ 
كارلوس  البرتغالي  المدرب 
الجميع  استبشر  كارفالهال، 
منصات  إلى  الفريق  بوصول 

التتويج.
انطالقة  أسوأ  ثالث  أن  إال 
بتاريخ مشاركات الوحدة في 

اإلماراتي،  االحتراف  عصر 
فقط  على 4 نقاط  بحصوله 
الدوري،  في  جوالت   4 من 
البرتغالي  بالمدرب  أطاحت 
أكتوبر/ في  منصبه  من 

تشرين األول 2022.
اإلسباني  إعادة  وتمت 
مانويل خمينيز، لتولي قيادة 
البدايات  ورغم  الوحدة، 
اعتاد  الفريق  أن  إال  الجيدة، 

المواجهات  في  التعثر  على 
ليودع  والمهمة،  الحاسمة 
على  اإلمارات  رئيس  كأس 
الدور  من  األهلي،  شباب  يد 

ال32.
ثم ودع كأس مصرف أبوظبي 
من  للمحترفين  اإلسالمي 
يد  على  النهائي  ربع  الدور 
وكسب  عاد  والذي  العين، 
بالدوري  أبوظبي"  "ديربي 
يوم الجمعة الماضي، بنتيجة 
لتاريخ  وفقا  قاسية  تعتبر 

الفريقين.
جماهير  غضب  وأمام 
القرارات  اتخاذ  تم  الوحدة، 
أمل  على  ذكرها،  السابق 
اإلنقاذ في المسابقة المحلية 
يزال  ال  والتي  الوحيدة، 
وهي  فيها،  منافسا  الفريق 

دوري أدنوك للمحترفين.
 4 المركز  الوحدة  ويحتل 
وبفارق  نقطة،   37 برصيد 
األهلي،  شباب  نقاط، عن   7
ترتيب  جدول  متصدر 

الدوري.
مباريات   7 الفريق  ولدى 
أي  بينها  من  وليس  مهمة، 
شباب  مع  مباشرة  مواجهة 
والوصل،  والعين  األهلي 

الذين يسبقونه بالترتيب.

الوحدة.. قرارات حا�سمة واأحالم بالعودة 
للم�سار ال�سحيح

منتخبنا لل�ساطئية يختتم ا�ستعداداته لمواجهة 
اأوزبك�ستان في البطولة الآ�سيوية 

ـ وام: بتاياـ 
 

لكرة  اإلمارات  منتخب  أكمل 
جاهزيته  الشاطئية  القدم 
لخوض منافسات بطولة كأس 
آسيا 2023، والتي تستضيفها 
على  تايالند  في  بتايا  مدينة 
للكرة  آرينا  جومتيم  ملعب 
الشاطئية خالل الفترة من 16 

إلى 26 مارس الجاري.
اإلمارات  منتخب  ويقص 
البطولة  في  مشاركته  شريط 
منتخب  بلقاء  القارية 
الخميس  غد  أوزبكستان، بعد 
ضمن  البطولة،  افتتاح  في 
الثانية  المجموعة  منافسات 
التي تضم معهما منتخبا إيران 

وماليزيا 
في  منتخباً   16 ويشارك 
العاشرة،  بنسختها  البطولة 
يتنافسون على التتويج باللقب 
نهائيات  إلى  والتأهل  القاري، 
الشاطئية  للكرة  العالم  كأس 
تستضيفها  التي   2023

اإلمارات في نوفمبر المقبل.
على  آسيا  قارة  وتحصل 
العالم،  كأس  في  مقاعد   3
للمنتخبات  مخصصة  ستكون 
الثالثة  المراكز  على  الحاصلة 
حصول  حالة  وفي  األولى، 
أحد  على  اإلمارات  منتخب 
فإن  األولى  الثالثة  المراكز 
يتأهل  الرابع  المركز  صاحب 
على  العالم،  لكأس  أيضاً 
اعتبار التأهل المباشر لمنتخب 
العالم  كأس  إلى  اإلمارات 

باعتباره البلد المنظم للنسخة 
المقبلة.

اإلمارات في  منتخب  ويطمح 
البطولة  لقب  على  المنافسة 
مرتين  لقبها  يحمل  التي 
 2007 عامي  سابقتين 

و2008.
آسيوية  منتخبات   5 أن  يذكر 
فقط توجت بلقب البطولة منذ 
وهي   ،2006 عام  انطالقها 
واإلمارات  ألقاب(   3( اليابان 
 )1( وعمان   )2( وإيران   )2(

والبحرين )1(.
المنتخبات  توزيع  وتم 
المشاركة على 4 مجموعات، 
 4 مجموعة  كل  ضمت  حيث 
فيما  يتنافسون  منتخبات، 
كل  وثاني  أول  لتحديد  بينهم 
مباشرة  يتأهال  كي  مجموعة 

إلى دور الثمانية.
اإلمارات  منتخب  واستعد 
من  البطولة  هذه  لمنافسات 
مباريات   10 خوض  خالل 
ودية في فترة اإلعداد األخيرة 
الجاري،  العام  بداية  منذ 

استعدادا للبطولة القارية.
الودية  المباريات  وتضمنت 
ودية، في  خوض 4 مباريات 
أمام  بدبي،  الماضي  فبراير 
والسعودية  المغرب  منتخبات 
وروسيا، إضافة إلى 3 مباريات 
الكويتي  المنتخب  أمام  ودية 
في يناير الماضي، عالوة على 
خاضها  أخيرة  مباريات   3
المنتخب في تايالند على مدار 
تايالند  أمام  الماضي  األسبوع 
فاز  وقيرغيزستان  والصين 

فيهم جميعا.

ثاني  فعاليات  انطلقت 
لنيل  التدريبية  الدورات 
الرخصة اآلسيوية C، لمدربي 
للموسم  المرمى  حراس 
الحالي، وذلك في مقر االتحاد 

اإلماراتي لكرة القدم.
الكرة  اتحاد  الدورة،  وينظم 
مع  بالتعاون  اإلماراتي، 
 18 حتى  اآلسيوي  االتحاد 
مارس/آذار الجاري، ويشارك 
أندية  من  مدربا   13 فيها 

اإلمارات.
الدورة،  افتتاح  وحضر 
المدير  لوكاسين،  مارسيل 
الفني التحاد الكرة اإلماراتي.

الدورة  محاور  ويدير 
زكريا  المحاضران  التدريبية، 
وحسن  العوضي  أحمد 
من  معتمدان  وهما  المقيم، 

االتحاد القاري.
كما يحاضر عبد الرحمن عبد 
حراس  مدرب  الجريسان  الله 

األولمبي  المنتخب  مرمى 
السعودي.

مجموعة  الدورة،  وتتناول 
من الموضوعات، منها كيفية 
المرمى،  حراس  اكتشاف 
وتعليمهم المهارات األساسية 

الفريق  في  المؤثر  ودورهم 
التدريبية  للمناهج  وفقا 

الحديثة.
في  الفنية  اإلدارة  وكانت 
قد  اإلماراتي،  االتحاد 
الرخص  دورات  أولى  نظمت 

الحراس  لمدربي  التدريبية 
مارس/آذار،   10 إلى   6 من 
مدربا،   16 فيها  وشارك 
رقم  الحالية  الدورة  تعد  فيما 
الرخص  لنيل  للمدربين   13

اآلسيوية المعتمدة.

13 م�ساركاً في دورة مدربي الحرا�س لنيل 
الرخ�سة الآ�سيوية رابطة المحترفين تر�سد توقيتات اإحراز 

الأهداف في الدوري
أدنوك  دوري  رابطة  أصدرت 
اإلماراتي للمحترفين، تقريراً 
الزمنية  التوقيتات  يحدد 
المسابقة،  أهداف  لتسجيل 

بعد مرور 19 جولة.
الالعبين  أن  الرابطة  وبينت 
تهديفية  مساهمة  األكثر 
هم  اآلن،  حتى  الدوري  في 
 ، كودجو  البا  التوجولي 
 21 بتسجيل  العين،  العب 
علي  7، ويليه  هدفا، وصنع 
الجزيرة،  نجم  مبخوت، 

بـ18 هدفا، وصنع 4.
العب  ليما،  دي  فابيو  ثم 
هدفا،   14 بتسجيل  الوصل، 
والمغربي  أهداف،   7 وصنع 
بإحراز  رحيمي،  سفيان 
 ،10 وصنع  أهداف،   10

بالعربي،  فراس  والتونسي  
أهداف،   10 على  بالتوقيع 

وصنع 9.
الـ5  األندية  كانت  بينما 
قائمة  في  بالترتيب  األوائل 
لألهداف  تسجيال  األكثر 
 27 العين  اليمنى،  بالقدم 
الجزيرة  من  وكل  هدفا، 
والشارقة 24 هدفا، وشباب 

 15 ياس  وبني   18 األهلي 
هدفا.

األوائل  الخمسة  األندية  أما 
األكثر  قائمة  في  بالترتيب 
بالقدم  لألهداف  تسجيال 
 15 عجمان  فهي  اليسرى، 
شباب   ،14 العين  هدفا، 
 ،12 الوصل   ،13 األهلي 

والجزيرة 10 أهداف.

59 ركلة جزاء تعزز الح�سيلة التهديفية لدوري اأدنوك .. ومبخوت الأكثر نجاحاً
أبوظبي ــ وام:

ساهمت   ،%  80 نحو  بلغت  مميزة  نجاح  نسبة 
ركالت الجزاء في زيادة الحصيلة التهديفية وحالة 
لكرة  أدنوك  دوري  بطولة  في  والتحدي  اإلثارة 

القدم للمحترفين بالموسم الحالي .
خالل  احتسابها  تم  جزاء  ركلة   59 وساهمت 
في  المسابقة،  من  الماضية  الـ19  الجوالت 
تسجيل 47 هدفا، من بين 402 هدف تم تسجيلها 

في الموسم الحالي حتى اآلن في المسابقة.
من  التسجيل  في  الالعبين  نجاح  نسبة  وبلغت 
نسبة  بلغت  فيما   %  80 نحو  الجزاء  ركالت 
إجمالي  الجزاء من  ركالت  عبر  المسجلة  األهداف 
الحالي  الموسم  في  بالبطولة  المسجلة  األهداف 

حتى اآلن نحو 12 %.
على  حصوال  الفرق  أكثر  الجزيرة  فريق  وكان 
البطائح )7  الجزاء، بواقع 11 ركلة، تاله  ركالت 
لكل  ركالت   6( والشارقة  عجمان  ثم  ركالت(، 

منهما(، والعين واتحاد كلباء، والوصل )5 ركالت 
ركالت(،   4( األهلي  شباب  وتالهم  منهم(،  لكل 
من  لكل  ركلتين  مقابل  ركالت(،   3( ياس  وبني 
الوحدة وخورفكان، وواحدة لكل من دبا، والنصر، 

والظفرة.
وبرزت الجولة الـ15 كأكثر الجوالت، التي شهدت 
نجح  ركالت،   8 بواقع  الجزاء،  ركالت  احتساب 
ركلتين،  وأهدروا  منها،   6 تسجيل  في  الالعبون 
فيما كانت الجولتان 5 و6، هما األقل بواقع ركلة 

واحدة في كل جولة، وتم هز الشباك منهما.
الجزاء،  ركالت  من  أهداف   10 الجزيرة  وسجل 
وتاله كل من البطائح، والشارقة وعجمان برصيد 
األهلي  وشباب  الوصل،  ثم  منهم،  لكل  أهداف   5
 3( ياس  وبني  والعين  منهما(،  لكل  أهداف   4(
أهداف لكل منهما(، مقابل هدفين لكل من الوحدة 
الظفرة،  من  لكل  واحد  وهدف  كلباء،  واتحاد 

والنصر، ودبا، وخورفكان.

ا�ستعدادات �سخمة للحفل الختامي ..



دبي -الوحدة:

احمد بن حمدان بن محمد  الشــيخ   سجل 
آل نهيــان رئيس إتحاد اإلمــارات  للرشاع 
والتجديــف الحديث زيــارة اىل إدارة فريق 
الفيكتــوري بنادي دبي الــدويل للرياضات 
البحريــة  يف مقرهــا الكائــن يف جبل عيل 
االتحاد وذلك  إدارة  أعضاء مجلــس  برفقة 

لالطالع عىل مرافق اإلدارة واالقسام.
وتجول الشــيخ أحمد بن حمدان بن محمد 
آل نهيــان يرافقــه أعضاء مجلــس إدارة 
تعرفوا  حيث  املختلفة  األقســام  يف  اإلتحاد 
من  القائمة  والجهود  العمــل  تفاصيل  عىل 
للرياضات  الدويل  دبــي  نادي  إدارة  مجلس 
محمد  من  اإلدارة  عمــل  وفريق  البحريــة 
التنفيذي  املديــر  الفالحي  حــارب  عبدالله 

للنادي.
وتعــرف وفــد إتحــاد االمــارات للرشاع 
تصنيع  مراحــل  عىل  الحديث  والتجديــف 

الفيكتوري  مصنــع  ورشــة  يف  الــزوارق 
وغرف إختبار املحركات ورسعتها وصناعة 
إطلعوا  كما  الغيار  وقطع  املراوح  ومعالجة 
عــىل نماذج صناعة الفيكتــوري واملتمثلة 
يف زورق )أكس كات( الرسيع الذي ســجل 
تميزا يف بطــوالت العالم وأصبح فيكتوري 

هو العالمة املميزة فيها.
بن  حمدان  بــن  أحمد  الشــيخ  توقف  كما 
محمد آل نهيــان وأعضاء مجلس أحمد بن 
حمدان بن محمد آل نهيان وأعضاء مجلس 
للــرشاع والتجديف  االمارات  إتحــاد  إدارة 
الحديث عن ردهة متحف إنجازات )آســياد 
الجوائز  النــادرة من  البحــار( واملجموعة 
عام  منذ  حصادهــا  بدأ  التــي  والبطوالت 
بداية  قبــل  املحليــة  1989 بالبطــوالت 
التايل  العام  أمريكا يف  العاملية مــن  الحكاية 
ثم التحــول إىل بطولة العالم )الفئة األوىل( 
للمــرة األوىل عام 1992 لتتــواىل األمجاد 

والبطوالت.
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الكويت -الوحدة:

»هدبــاء  الفــرس  أكــدت 
محمد  إلســطبل  الشاهني« 
بإرشاف  الــدورسي،  فهــد 
نارص الحميدان وقيادة فيليب 
ترشــيحها  حســن  جالفو، 
بفوز مســتحق، حني حلقت 
ســباقات  مهرجان  بــكأس 
سمو الشيخ منصور بن زايد 
يوم  أقيم  نهيان، والــذي  آل 
الصيد  نادي  بمضمار  االثنني 

للفروسية. 
وتقام الســباقات، تماشــياً 
املهرجان،  اســراتيجية  مع 
ســمو  وتنفيــذاً لتوجيهات 
آل  زايد  بن  منصور  الشــيخ 
مجلس  رئيس  نائــب  نهيان 
الوزراء وزير ديوان الرئاسة، 
املهرجان  مبــادرات  ضمــن 
امتداداً   ،15 الـ  نســخته  يف 
للتعاون املستمر بني اإلمارات 
الخيل  والكويت يف ســباقات 

العربية األصيلة.
ملســافة  الســباق  واجتذب 
جائزته  1400 مــر، البالغ 
كويتي، 14  4.000 دينــار 
ثالث  سن  وفرســاً يف  مهرة 
فوق )مستوردة  فما  سنوات 
وتمكنت  الخليــج(،  وإنتاج 
»هدبــاء الشــاهني« البالغ 
رطــالً،   )78( تصنيفهــا 
مــرات،  ثــالث  والفائــزة 
كأس  ســباق  متضمنــة 
ســمو  ســباقات  مهرجان 
آل  زايد  بن  منصور  الشــيخ 
نهيان الشــهر املــايض، من 
اللقــب لخزائنها بعد  إضافة 

أداء استثنائي.
املنحدرة  البطلــة  وتمكنــت 
الخالدية”،  نسل “هدبان  من 
والفــرس “صدفــة” مــن 
غريمتها  عىل  برباعة  التفوق 
عيل  “برامنيشــن” لهيفــي 
الهيفــي، بــإرشاف نفــس 
الله  عبــد  املالــك، وقيــادة 

زمنــاً  مســجلة  معجــب، 
دقيقة،   1:35:46 وقــدره 
فيما جــاءت يف املركز الثالث 
نيالنس« لعيل  دي  »هــاودا 
ســلطان  الربغوث، بإرشاف 

ســالم  وقيــادة  العــذاب، 
العجمي.

الفائزين  السباق وتوج  شهد 
سفري  النيادي  حامد  د. مطر 
الذي  الكويت،  لــدي  الدولة 

تذكاري  درع  بدوره  تســلم 
منصور  الشيخ  لسمو  مقدم 
نهيــان، من  آل  زايــد  بــن 
النارص  فهد  صباح  الشــيخ 
العليا  الهيئة  رئيس  الصباح، 

الصيد  بنادي  الخيل  لســباق 
والفروسية.

املهرجان  ويرعــى  ويدعــم 
ـ  والســياحة  الثقافة  دائرة 
أبوظبي  أبوظبــي، ومجلس 
الريايض، واألرشيف واملكتبة 
الرئييس،  الرشيــك  الوطنية 
الرســمي،  الرشيك  ومبادلة 
الرشيك  لألعالف  والوطنيــة 
وطــريان  االســراتيجي، 
اإلمــارات الناقل الرســمي، 
الرسمي،  الرشيك  واتصاالت 
ـ  املســعود  أيضاً  ويرعــاه 
األمريات،  نيســان، وأريــج 
وعمري بن يوسف للسفريات، 
واالتحــاد  يــاس،  وقنــاة 
النســائي العــام، ورشكــة 
اإلمارات  فيــوال، وجمعيــة 
األصيلة،  العربيــة  للخيــول 
العاملية  اإلمــارات  وقريــة 
للقــدرة، ونــادي أبوظبــي 

للفروسية.

ال�شكر والعرفان الى حمدان بن محمد.. »هدباء ال�ساهين« تحلق بكاأ�س من�سور بن زايد بالكويت
بطولة دبي ما�شترز الدولية للطيران الال�شلكي 

تنطلق الجمعة

10 اآالف م�سارك يف 7 بطوالت دولية و 19 حملية 
بدبي يف نهاية االأ�سبوع

دبي-الوحدة:

أكثــر من  تســتضيف دبــي 
داخل  من  مشــارك  10 آالف 
الدولة للمشــاركة يف  وخارج 
26 فعاليــة رياضية متنوعة 
دولية  بينهــا 7 بطوالت  من 
تقــام بالتعــاون مع مجلس 
نهاية  خــالل  الريايض  دبــي 
مختلف  يف  الجاري  األســبوع 
املناطــق من أبرزهــا بطولة 
دبي ماســر الدولية للطريان 
وبطولة  الحــر،  الالســلكي 
الكروس فيت الدولية من أجل 
و"دبي  الرسطــان،  مكافحة 

ماصل بيتش".
النسخة  منافســات  وتنطلق 
الثالثة من بطولة دبي ماسرز 
الالســلكي  للطريان  الدولية 
الجمعة 17 مارس  يوم  الحر 
يشارك  التي  الخور  حديقة  يف 
املتســابقني من  فيهــا نخبة 
هم  دولًيا  طيــاًرا   15 بينهم 
العالم يتنافســون  األفضل يف 
الهليكوبر  الطائــرات  فئة  يف 
تشــمل  والتــي  العموديــة 
الطــريان الحــر باســتخدام 
مع  والطريان  واحدة  بطارية 
تناغــم املوســيقى والتوافق 

بينهما.
الكروســفت  وتقــام بطولة 
محاربة  أجــل  من  الدوليــة 
الرسطــان يوم الســبت 18 
هاربــور،  دبــي  يف  مــارس 
التنافس  البطولــة  وتتضمن 
ملدة ساعة ونصف حيث تقوم 

بتنفيذ 5  املشــاركة  الفــرق 
كل  يستمر  متنوعة،  تدريبات 
ملــدة 10 دقائق  منها  تدريب 
راحة،  وتتخللهــا 20 دقيقة 
الفرق  نتائج  تسجيل  وسيتم 
يف كل تمريــن ومقارنتها مع 
املتسابقني الدوليني يف مختلف 
مدن العالــم من أبرزها لندن 
وميامــي وبرلــني وباريس، 
ضمن 4  الفــرق  وتتنافــس 
فرق  الرجال،  فرق  هي  فئات 
املختلطة،  الفرق  الســيدات، 
ويذهب  املســتقلة،  والفئــة 
وتمويل  لدعم  البطولــة  ريع 
أمــراض  أبحــاث  صنــدوق 
ملؤسســة  التابع  الرسطــان 

الجليلة.
الخامســة  النســخة  وتنظم 
بيتش" عىل  ماصل  من "دبي 

مــدار يومي الســبت واألحد 
وتنظمه  مــارس،  و19   18
ماصل  يونيفرســال  رشكــة 
فيتنــس فاشــون يف منتجع 
بيتــش،  جمــريا  شــرياتون 
بطولة  الفعاليات  وتتضمــن 
األجســام  لبناء  الدولية  دبي 
بدنيــة  لياقــة  وتدريبــات 
رياضية  ومسابقات  وأنشطة 
البطولة  بينهــا  من  مختلفة 
واألزيــاء  للياقــة  العامليــة 
والســيدات، وبطولة  للرجال 
يف  ويشــارك  الطائرة،  الكرة 
الحدث أكثر من 500 مشارك 
 2000 مــن  أكثر  بحضــور 
 15 ســتقدم  كما  متفــرج، 
املنتجات  أحدث  عاملية  رشكة 
واملعدات الرياضية واملأكوالت 

الصحية.

كمــا تقام بطولــة اإلمارات 
الدوليــة املفتوحــة الثانيــة 
للجمبــاز وماســر كالس يف 
خالل  الريايض  النــر  نادي 
الفرة من 18 إىل 19 مارس، 
الدويل  دبــي  مؤتمر  ويقــام 
للفروســية يف مركــز دبــي 
الفرة  خالل  العاملي  التجاري 

من 17 إىل 19 مارس.
وتنطلــق بطولة هــارد كور 
الدوليــة للمالكمــة يوم 18 
وتســتمر حتى 19  مــارس 
أرينا يف  أجندة  قاعة  مارس يف 
لإلعالم، وتتضمن  دبي  مدينة 
الوزن  يف  املنافســة  البطولة 
البطل  يلتقــي  حيث  الثقيــل 
ميلر  جارل  األمريكي  العاملي 
اللقب األســرايل  مــع حامل 

لوكاس براون.

دبي-الوحدة:
آيات  اســمى  الجوية  للرياضات  االمــارات  اتحــاد  رفع 
الشــكر والعرفان اىل سمو الشــيخ حمدان بن محمد بن 
راشــد آل مكتوم ويل عهد دبي رئيــس املجلس التنفيذي 
والرياضيني  للرياضــة  والالمحدود  املســتمر  دعمه  عىل 
عامة وللرياضات الجوية خاصة مما مكنها من تبوأ هذه 
الرياضات  الدولية لتصبح قبلة كل عشاق ومحبي  املكانة 

الجوية بالعالم .
االمارات  اتحاد  رئيس  النيادي  حموده  نر  سعادة  وقال 
لســموه  تدين  الجوية  الرياضات  ان  الجويــة  للرياضات 
اللعبة من خالل  التي حققتها  الطيبة  فالســمعة  بالكثري 
دعم سموه لنا لتنظيم كربيات البطوالت واالنجازات التي 
حققها ابطالنا والنجاحات التي حققتها كوادرنا الوطنية 

كلها محصلة هذا الدعم السخي والكريم .
الثانية  الدولية  ان بطولة دبي ماســرز  اىل  النيادي  ونوه 
للطائرات الالســلكية والتي تقــام برعاية ودعم كبريين 
وكريمني من ســمو الشــيخ حمدان بن محمد بن راشد 
التنفيذي ســوف  املجلس  رئيس  دبي  آل مكتوم ويل عهد 
تنطلق ايام الجمعه والســبت واالحد املوافقني 17 و18 
و19 مارس الجاري بحديقة الخور بدبي وبمشاركة ابرع 

الطيارين يف العالم هي احدى مكارم سموه املتعددة .
واشاد النيادي بتعاون ودعم مجلس دبي الريايض وبلدية 
دبــي وتليفزيون دبــي والدوائر الحكوميــة واالتحادية 
ألنجــاح البطولــة التي تحظي بمشــاركة 20 طيارا اىل 

جانب طيارينا . 
ووجــه النيادي الدعوة اىل جمهور االمارات من مواطنني 
املنافسات  ومقيمني وزائرين بالحضور واالستمتاع بهذه 
الذين يمثلون  والعروض االبداعية املثــرية لهؤالء النخبة 

صفوة الطيارين يف العالم .
باللجان  والعاملني  املنظمــة  اللجنة  جهود  النيادي  وحيا 
الحدث  بذلوه من تحضــريات ألنطالقة  العاملة عىل مــا 
االبرز عــىل الصعيد العاملي لتعكس الصــورة الحضارية 

والرياضية لدولة االمارات العربية املتحدة .

اأحم��د بن حم��دان: تاريخ حاف��ل الأبطال 
فيكتوري في اأعالي البحار

فريق كرة اليد بنادي ال�سارقة على موعد مع اإجناز تاريخي
املنامة / وام:

 يخوض فريق كرة اليد بنادي الشــارقة اليوم 
بالنســخة  األربعاء مباراة مهمة يف مشــواره 
لكرة  الخليجية  األنديــة  بطولــة  الـ39 مــن 
اليــد للمــرة األوىل يف تاريخ مشــاركته حيث 
اللقب  البحرينــي حامل  النجمة  يلتقي فريــق 

ومستضيف البطولة يف نصف النهائي.
كان الشــارقة قد تأهــل إىل نصف النهائي بعد 
الفوز عىل األهيل البحريني 23-26 أمس ضمن 
التمهيدي  الدور  مــن  األخرية  الجولة  مباريات 
للمجموعة الثانية بعدما حل وصيفا للمجموعة 

خلف فريق الكويت الكويتي املتصدر.
مدينة  صالة  عــىل  املقامة  البطولة  وتســتمر 
خليفــة الرياضية بالعاصمة البحرينية املنامة، 

حتى 17 مارس الجاري.
وتأهل الشــارقة بعدما حصد 3 نقاط، جمعها 

عىل  الســعودي، وفوزه  الصفا  مع  تعادله  من 
األهــيل البحرينــي، فيما خرس أمــام الكويت 
الكويتــي. ويطمح الشــارقة اليوم إىل تحقيق 
مشــاركته  خالل  من  بالبطولة  تاريخي  انجاز 
الســابعة، والتي اســتعد لها بخوض معسكرا 
أمام  وديتني  خالله  خاض  أســبوع  ملدة  داخليا 

أهيل سداب العماني.
ويعول الشــارقة عىل عدد من العبيه، أبرزهم 
مصباح الصانعي والذي نال جائزة أفضل العب 

مرتني يف النسخة الحالية من البطولة.
األلقاب  بجميع  املتوج  الشــارقة  فريق  ويأمل 
املحلية للموســمني املايض والحايل حتى اآلن يف 
التتويج بلقــب خارجي بقيادة مدربه التونيس 

سامي السعيدي.
خارجيا، بكأس  التتويــج  للفريق  ســبق  وقد 
والتتويــج  البحرينــي،  اإلماراتــي  الســوبر 

بربونزيتني يف آسيوية األندية.



    

شيفرة  فك  بريطانيا  علماء يف  استطاع 
العملية الفيزيائيــة التي تحدث يف الفم 
ال  وتجعلها  الشــوكوالته  تنــاول  عند 
تقاوم، ال ســيما عند تحولها من مادة 
صلبة إىل لزجة. ومن خالل هذا التحليل 
يأمل فريق البحث يف جامعة ليدز تطوير 
جيل جديد من الشوكوالته التي سيكون 
لهــا نفس امللمــس والشــعور، لكنها 
صحية. ووفق دراستهم، ينشأ إحساس 
إما  ذوبانها  طريقة  الشــوكوالته، عن 

بسبب املكونات يف الشوكوالته نفسها أو من 
اللعاب أو مزيج من االثنني.

الفور  الدهون وظيفة رئيســية عىل  وتلعب 
عندما تالمس قطعة من الشوكوالته اللسان 
حيث تطلق غشــاء دهنياً يطيل اللسان، بعد 
الصلبة  الــكاكاو  جزيئات  إطــالق  يتم  ذلك 
وتصبح تلــك مهمة من ناحية اإلحســاس 
باللمــس. لكن تبني يف الدراســة أن الدهون 

دوراً  تلعــب  الشــوكوالته  داخل  العميقــة 
محدوداً إىل حد ما ويمكن تقليلها دون التأثري 

عىل ملمس أو إحساس الشوكوالته.
وقالت انويشــا ساركار، أســتاذة الغرويات 
واألســطح يف كلية علــوم األغذية والتغذية 
يف الجامعة: »إذا كانت الشــوكوالته تحتوي 
عىل 5 % أو 50 % دهوناً، فســتظل تشكل 

قطرات تمنح إحساساً بالشوكوالته«.

كما نعرف جميعــاً بأن مؤرشات 
أو  واتســاب  يف  الرســائل  قراءة 
يف  تظهر  األزرق  الصــح  اشــارة 
عىل  الداللة  من  كنوع  الواتســاب 
بإرسالها  قمت  التي  الرســالة  أن 
أحياناً  وقراءتها، ولكن  فتحها  تم 
يرغب الكثــريون يف قراءة  بعض 
مرسلها  إخطار  دون  من  الرسائل 
بأنه تسلم الرسائل، لتجنب دردشة 
غري مرغوبة يف وقت غري مناسب 

أوغريه من األسباب.
ويمكــن ملســتخدمي “أندرويد” 
قراءة  تتيح  االستعانة بحيل  فقط 

هذه الرسائل بشكل “رسي”.
مستخدمو “آيفون”، بالطبع،  أما 
إيصاالت  تعطيــل  يمكنهم  فقــد 

القراءة يف “واتساب” نفسه، ملنع 
العالمتني  رؤية  من  شــخص  أي 

الصغريتني باللون األزرق.
ممنوع  أنك  أيضا  يعني  هذا  ولكن 
من رؤيــة الوقت الــذي قرأ فيه 

اآلخرون رسائلك.     
يضغــط  أن  املســتخدم  وعــىل 
الرئيسية  الصفحة  عىل  باستمرار 

عىل هاتفه.

رصد علمــاء يف منطقة كهرمان مرعش 
الرتكيــة التي تعرضت لهزة أرضية قوية 
ارتفاع مســتوى غاز الرادون املشــع يف 
الهــواء الجوي بمقدار أربــع مرات عن 

املعدل الطبيعي.
ويمكن أن يؤدي هذا الغاز إىل تلف جزيئات 
الحمض النووي وخاليا الجسم، باإلضافة 

إىل ذلك يسبب اإلصابة بالرسطان.

ويشري علماء جامعة يلدز التقنية وجامعة 
 Haber7 كوجيل يف مقال نرشه موقع
للرتبة  ميدانية  دراســة  أجــروا  أنهم  إىل 
الواقعــة بني منطقتي  اكبينار  يف قريــة 
البيســتان وإكينزيــا يف كهرمان مرعش 
خالل أيــام 12-9 فربايــر املايض. وفقا 

لروسيا اليوم.
ووفقا للربوفيســور عثمان غوناي، غاز 

الرادون املشــع موجود يف الرتبة وينبعث 
نتيجة انشــطار املواد املشــعة املوجودة 
والثوربوم  الرتبــة: اليورانيــوم  بنية  يف 
والبوتاسيوم التي عند تحللها ينبعث غاز 
إىل ســطح  يرتفع  ما  الذي عادة  الرادون 
إىل  الزالزل  حــدوث  يؤدي  األرض، ولكن 
كشف بنية الرتبة والصخور، ما يؤدي إىل 

ارتفاع مستواه كثريا.

هاجــم حمار وحيش مالكه يف منزل بواليــة أوهايو األمريكية 
وعض ذراعه قبل أن ترديه رصاصات نائب قائد الرشطة، 

حسبما أفادت السلطات.
تقريبا،  والنصف  الخامســة  الســاعة  الهجوم  وقع 

مساء األحد يف مدينة سريكلفيل.
الرجل  بيكاواي، ملنزل  مقاطعة  مأمور  نواب  وهرع 

ليجدوه ملقى عىل األرض يف حقل يحيط به سياج.
وقــال مكتب عمدة املدينة إن ذكــر الحمار الوحيش 

نائب  ســيارة  وهاجم  بعدوانية  الترصف  واصل  الكبري 
املأمور التي أوقفها إلبعاد الحيوان عن الضحية.

وتمكــن أحد النواب مــن إخافة الحمار لفرتة وجيزة باســتخدام نفري 
ســيارته وصافرات اإلنذار، لكن الحمار الوحيش واصل مهاجمة 
يتم إطالق  أن  اإلغاثة، قبل  نواب الرشطة، وغريهم من أطقم 

النار عليه وقتله.
لم يتضح ســبب الســلوك العدواني للحمار الوحيش، لكن 
إناث  إنه ربما كان يحاول حماية بعض  املســؤولني قالوا 

الحمر الوحشية املوجودة يف نفس الحقل.
ونقل مالك الحمار الوحيش إىل املستشفى ولكن من املتوقع 
أن يتعاىف، فيما لم تــرد أنباء عن وقوع اصابات أخرى للبرش 

أو حيوانات.

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

أطلقت انستجرام ميزة جديدة لالختبار تتيح للمستخدمني الوصول 
برسعة إىل مقاطع الفيديو القصرية )ريلز( reels التي شاركوها 
حديًثا مع األصدقاء، وذلك يف مســعى منها لتشــجيعهم عىل إعادة 

نرشها أكثر من مرة.
ونرش حســاب من تركيا ُيسمى Dijital a?lar منشوًرا عىل 
التي تعرض صًفا مــن مقاطع الفيديو  موقع »تويرت« عــن امليزة 
القصرية )ريلز( أعىل قســم الرســائل الخاصة DMs تحت عنوان 
العربية  البوابة  )املشاركات األخرية( latest sHares. وفق 

لألخبار التقنية.
صوًرا  أيًضا  ســتعرض  املُشاَركة  املنشورات  أن  الحســاب  ح  ويوضِّ
رمزية لألصدقاء الذين شوركت معهم مقاطع الفيديو القصرية. وإن 
شارك املســتخدم مقطع فيديو قصرًيا واحًدا عدة مرات، فسُيعرض 

مرة واحدة فقط مع الصورة الرمزية آلخر صديق ُشوركت معه.

تحتفل اإلمــارات يوم االربعاء بـ »يوم الطفل اإلماراتي«، و الذي تحول 
إىل مناســبة وطنية تجدد فيها االلتزام بتعزيز مكتسبات أطفال اإلمارات 
وضمــان حقوقهــم يف كافة الجوانــب املجتمعية واألرسيــة والصحية 
والتعليميــة، وكل ما يوفــر لهم فرص التمتع بحياة كريمة ومســتقبل 
أفضل. وتجســد املناســبة التي تصادف يف 15 مارس من كل عام رؤية 
دولة اإلمارات وحرصها عىل تنشئة أجيال املستقبل التنشئة السليمة التي 

تؤهلهم ليكونوا أفراداً صالحني وفعالني يف املجتمع.
وتهتــم اإلمارات بشــكل كبري بحقوق الطفل، وال تدخــر جهدا يف توفري 
البيئة الصحية والنموذجيــة لنموه التي تؤهله ليكون نواة للتنمية وأداة 
رئيسية يف مسرية التطور واالزدهار، فمنذ تأسيس الدولة عىل يد املغفور 
له الشــيخ زايد بن سلطان آل نهيان، »طيب الله ثراه«، شهدت اإلمارات 
التي اســتهدفت رعاية  الترشيعات واإلســرتاتيجيات واملبادرات  عرشات 
الطفل وحماية حقوقه وتمكينه والنهوض به اجتماعيا وصحيا وتعليميا.
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15 مارس”يوم الطفل اإلماراتي”..مبادرات 
ومشاريع لحماية أجيال المستقبل

كيف تختبر ميزة للمقاطع الصغيرة في 
»انستجرام«؟

االطالع على رسائل »واتساب« 
من دون فتحها

حمار وحشي يعض صاحبه ويصيبه قبل أن ترديه رصاصات الشرطة

الطيور املهاجرة تحتاج إىل راحة 
طاقتها  مستويات  لتجديد  ليس 
فحســب، وإنما أيضــاً من أجل 
درءاً  لديها،  املناعة  جهاز  تعزيز 
حديثة  دراســة  لألمراض، وفق 
لوند  باحثــون يف جامعة  أعدها 
الطيور  أبحاث  السويدية ومعهد 

يف أملانيا.
الفقاريات  أن  الدراسة  وأظهرت 
إىل  البــرش، تحتاج  ذلــك  يف  بما 
فرتة مــن التعايف عادة بعد فرتة 
وبرصف  البدنــي.  املجهود  من 
للعيان،  واضح  هــو  عما  النظر 
تحتاج الفقريــات أيضاً ألنظمة 

بروزاً  أقل  أخرى  فســيولوجية 
النشاط  أن  التعايف، ذلك  أجل  من 

جهاز  عىل  يؤثر  املكثــف  البدني 
الدفاع املناعي األسايس للفرد.

الطيور المهاجرة تستريح لتعزيز جهازها المناعي

بدأت الهيئة العامة للطرق وبالرشاكة 
والقروية  البلدية  الشؤون  وزارة  مع 
واإلســكان يف الســعودية، يف تجربة 
الدراســة البحثيــة الخاصة “بتربيد 

األسطح األسفلتية”.
نظراً  التجربة  هــذه  أســباب  وتأتي 
لكون الطــرق تمتص درجة الحرارة 
أثنــاء النهار، وتصــل درجة حرارة 
الطــرق يف بعــض األحيــان إىل 70 
درجة مئوية، كما تقوم الطرق علمياً 
ليالً؛ مما  الحرارة  هذه  إطالق  بإعادة 
يسبب ظاهرة علمية تسمى “ظاهرة 
الجزيــرة الحرارية” التــي تؤدي إىل 
زيادة استهالك الطاقة، وتلوث الهواء. 

وفقا لوكالة األنباء السعودية.
ملعالجــة “ظاهرة  الحاجــة  وأتــت 
البدء يف  تم  الحرارية”، حيث  الجزيرة 

باألرصفة  مايعرف  استخدام  تجربة 
مواد  عدة  عن  عبــارة  الباردة، وهي 
محليــة الصنــع لهــا القــدرة عىل 
امتصــاص كميات أقل من األشــعة 
هذه  قــدرت  خالل  الشمســية، من 
املــادة عىل عكس األشــعة، ومن ثم 
أقل  ســطحها  حرارة  درجــة  تكون 
التقليدية، وتناســب  األرصفــة  من 
هذه املادة الطــرق املحيطة باملناطق 

السكنية.
وتهدف هــذه التجربة لخفض درجة 
الحرارة يف األحياء واملناطق السكنية، 
تربيد  يف  املســتخدمة  الطاقة  وتقليل 
املباني وتقليل آثار تغري املناخ، وتسهم 
التقنية يف توفري بيئة أكثر راحة  هذه 
التي  االنتظــار، واملناطق  مناطق  يف 

يتجمع فيها الناس.

السعودية تبدأ تجربة تقنية جديدة لتبريد السعودية تبدأ تجربة تقنية جديدة لتبريد 
الطرقالطرق

علماء يفكون شيفرة ملمس الشوكوالته في الفم

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«

رصد انبعاث غاز مشع من التربة بمستويات كبيرة في تركيا

الطائــف  قلق  إعصــار   أثــار 
السعوديني وتسبب يف وفاة وافد 
من الجنسية الباكستانية وإصابة 
آخر، كمــا لحق الرضر بعدد من 
الشــاحنات  وإحدى  املركبــات 
الكبرية، وهدم عدد من األحواش 
كهربائية  أعمدة  واقتلع  واملباني 

يف ميدان سباق 7 للهجن.
فقد  عكاظ  صحيفة  وبحســب 
بــارشت الجهــات املعنية أمس 
ونقله  املصاب  إلسعاف  الحادثة 
نقل  تم  املستشــفى، فيمــا  إىل 

املتوىف لثالجة املوتى.
اإلعصار  أن  الصحيفــة  وذكرت 
تسبب  يف وفاة وافد من جنسية 
باكســتانية ســقط عليه جدار 
تعّرض  بعدمــا  العــزب  إحدى 
اخرتقت  طائــرة  زنــك  لقطعة 
بطنــه، وكان الوافد قد جاء من 
بلــده قبل يومــني ليكتب القدر 
اإلعصار،  هذا  يف  نهايته  املحتوم 
فيما أصيب وافــد آخر أدخل إىل 

مستشفى امللك فيصل.
ونقلــت الصحيفــة عــن مالك 

قوله  الكربــي  صالــح  الهجن 
إن األعصــار لم يســتغرق 10 
دقائق، حّطــم خاللها عددا من 
بالكامل  عزبتــه  منهــا  العزب 
األخرى  الزنك  غرف  شاهد  وأنه 
إضافة  اإلعصــار  مع  تتطايــر 
رفعها  التي  وشــاحنته  للحديد 
اإلعصــار كالكورة إىل الســماء 
بمــا اليقل عن 50 م لتســقط 
مــّره أخرى خلف أحــد العقوم 

بكاملها، وكذلك  تــرضرت  وقد 
الغرف واألحواش املحيطة، الفتاً 
إىل أن الوافــد املصاب يعمل لديه 
للشفاء اآلن، وقّدر  يتماثل  وهو 
الكربي الخسائر التي تعّرض لها 
بنحو املليــون، الفتاً إىل أنه كان 
يقرتب  اإلعصار  يشاهد  لحظتها 
شــيئاً فشيئاً فهرب بمركبته إىل 
آمنة ليشــاهد من بعيد  منطقة 

حجم الفاجعة.

إعصار الطائف يثير قلق السعوديين ويتسبب 
بوفاة شخص

أن جميع سكان  كشف بحث جديد 
العالم تقريبا يتنفسون هواء ملوثا، 
يف  يعيــش 001ر%0 فقط  حيث 
مســتويات  فيها  تتجاوز  ال  أماكن 
جودة  حدود  الدقيقة  الجســيمات 

الهواء السنوية.
ووفقــا ملنظمة الصحــة العاملية ، 
يموت حوايل 7 ماليني شــخص يف 
جميع أنحاء العالم بشكل مبكر كل 

عام بسبب تلوث الهواء املحيط.
ويف جميــع أنحاء العالم، تم تجاوز 

لجزيئات )بي  للتعرض  اليومي  الحد 
التي  إم 2.5 ( املحيطة يف املتوســط 
العاملية  الصحة  بها منظمــة  أوصت 
يف أكثر مــن %70 من األيام يف عام 
املنشــورة يف  للنتائج  2019 ، وفقا 
مجلة مجلة النسيت بالنيتاري هيلث.
يشــار إىل أن جسيمات )بي إم 2.5( 
يبلغ  دقيقة  جســيمات  عــن  عبارة 
قطرها أقل من 2.5 ميكرومرت، وهي 
وحدة طول تســاوي جزء من األلف 

من املليمرت.

يتسبب بموت 7 ماليين سنويًا .. جميع سكان العالم يتنفسون هواء ملوثًا
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