
اأبوظبي-وام:

زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  استقبل صاحب 
الله« يوم  الدولة »حفظــه  آل نهيــان رئيس 
رئيس  بنداروفيسكي  ستيفو  فخامة  األربعاء 

الذي  جمهورية مقدونيا الشــمالية الصديقة 
يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

جرى  الذي  اللقــاء  خالل  ــ  ســموه  ورحب 
بالرئيس  ــ  أبوظبي  في  الشــاطئ  قصر  في 
الضيــف، معرباً عــن تطلعه إلــى مزيد من 

على  البلدين  عالقــات  مســتوى  في  التطور 
مختلف المسارات.

علــى صعيد مختلف  حضر صاحب الســمو 
الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ 
»حفظه الله« .. حفل االســتقبال الذي أقامه 

نهيان في  آل  بن محمد  الشيخ ســرور  سمو 
أبوظبي بمناســبة زفاف نجله الشيخ »زايد« 
علــى كريمة الشــيخ محمد بــن حمدان بن 

حمدان آل نهيان.

الأمم المتحدة-)رويترز(:

األطراف  اليمن  المتحدة في  األمم   حث وسيط 
الفرصة«  »انتهاز  على  األربعاء  يوم  المتحاربة 
وقال  السالم  صوب  حاســمة  خطوات  التخاذ 
إن الزخــم إلنهاء الصراع تجــدد بفضل اتفاق 

السعودية وإيران على استئناف العالقات.
المتحدة  لألمــم  الخــاص  المبعــوث  وقــال 
إن »جهودا  األمــن  هانــز جروندبرج لمجلس 
دبلوماســية مكثفــة تجري على مســتويات 
اليمن«، مضيفا  الصراع فــي  مختلفــة إلنهاء 
الراهن زخما دبلوماســيا  الوقت  »نشــهد في 
في  كبير  تغيير  إلى  باإلضافــة  متجددا  إقليميا 

نطاق وعمق المناقشات«.
أنهما  الجمعة  يوم  والســعودية  إيران  وأعلنت 
اتفقتا على اســتئناف العالقات الدبلوماســية 
بعد محادثات لم يعلن عنها مســبقا في بكين 

استمرت أربعة أيام.
وقت  في  طهران  زار  الــذي  جروندبرج،  وقال 
ســابق من هذا األســبوع، أمام مجلس األمن 
انتهاز  األطراف  15 عضــوا »على  المؤلف من 
الفرصــة المتمثلــة في هذا الزخــم اإلقليمي 
باتجاه  حاســمة  خطــوات  التخاذ  والدولــي 

مستقبل أكثر سلمية«.

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

ا�ضطنبول-)د ب اأ(:

 لقي 14 شخصا، على األقل، حتفهم وصار خمسة 
آخرون في عداد المفقودين، جراء فيضانات عارمة 
ضربــت جنوب شــرق تركيا، حســبما ذكر وزير 

الداخلية سليمان صويلو يوم األربعاء.
القتلى  وذكرت وســائل إعالم محليــة أن حصيلة 
مرشــحة لالرتفاع حيث يعتقد أن عدة أشــخاص 

آخرين مفقودون.
ولقي 12 شــخصا حتفهم في محافظة »شــانلي 
بينما لقي  الســورية،  للحدود  المتاخمة  أورفــة«، 
شــخصان حتفهما بمحافظة »أديمــان« على بعد 
لما ذكرته  الشــمال، طبقــا  إلى  110 كيلومترات 

التركية لألنباء. وكالة »األناضول« 
وفــي محافظة »أديمان، جرفــت مياه الفيضانات 
توت«  بمنطقة،  أســرة  يأوي  كان  حاويــة،  منزل 

بالمحافظة، مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

برلين-)د ب اأ(:

 اختصر رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو 
زيارتــه لبرلين، ليغادر مســاء اليــوم الخميس 
بــدال من صباح الجمعة كما كان المقرر ســلفا، 
ألمانيا  اإلســرائيلية في  السفارة  قالت  حســبما 
اإلفصاح  دون  )د.ب.أ(،  األلمانيــة  األنباء  لوكالة 
أن  إسرائيلية  إعالم  السبب. وذكرت وســائل  عن 
واقعة أمنية سرية حدثت في وقت سابق األسبوع 

الجاري هي السبب وراء تعديل برنامج الزيارة.
وكان ما تم إعالنه رســميا أفاد بأن نتنياهو عقد 
محادثات أمنية مع وزير الدفاع يوآف جاالنت بعد 
ظهر يوم األربعاء. وتم إطالع رئيس الوزراء على 
»تطورات أمنية« وقعــت على مدار األيام القليلة 

الماضية.
ويعتقد أن الحادثة المعنية هي انفجار قنبلة قرب 
مجيدو بشــمال إســرائيل يوم  االثنين. واتضح 
حتى اآلن أن شابا من قرية سالم العربية تعرض 

إلصابات بالغة جراء االنفجار.

14 قتيالً على الأقل جراء في�ضانات 
في تركيا

نتنياهو يخت�ضر زمن زيارته لبرلين

اجتماع خما�ضي ي�ضم اإ�ضرائيل ت�ضت�ضيفه م�ضر 
أ(:  أعلن مســئول في الســلطة الفلسطينية خالل  الله-)د ب  رام 
أمريكي يوم األربعاء، رســميا مشــاركة  اجتماعه مع مســؤول 
السلطة في اجتماع خماســي يضم إسرائيل تستضيفه مصر يوم 
األحد المقبل.  وسيضم االجتماع المقرر في شرم الشيخ مسئولين 
من الواليات المتحدة ومصر واألردن إلى جانب السلطة الفلسطينية 
األردنية  العقبة  الذي عقد في مدينة  وإسرائيل على غرار االجتماع 
في 26 شباط/فبراير الماضي.  وكان اجتماع العقبة انتهى بإعالن 
من  الجانبين  بين  التوتر  لتهدئة  وإســرائيلية  فلسطينية  تفاهمات 
بينها وقف اإلجراءات األحاديــة الجانب، على أن يتم عقد اجتماع 
آخر في شــرم الشيخ.  وقال أمين ســر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية حسين الشيخ في بيان إنه اجتمع في رام الله 
مع الممثل األمريكي الخاص للشــؤون الفلســطينية هادي عمرو 

»تحضيرا لالجتماع الخماسي في شرم الشيخ يوم األحد«. 
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التغير %ال�ضــابقالحالي التغير%  ال�ضــابقالحالي
 1.64   0.17  09,525.23 09,587.313,310.333,304.43

ال�ضارقة-وام:

 تنفيــذا لتوجيهات صاحب الســمو الشــيخ الدكتور 
األعلى  المجلس  عضو  القاســمي  محمد  بن  ســلطان 
حاكم الشــارقة، الرامية إلى توفير الحياة المســتقرة 
والعيــش الكريم ألبنائــه المواطنيــن، اعتمدت لجنة 
 73 مبلغ  الشــارقة  إمــارة  مواطني  ديــون  معالجة 
مليونا و56 ألف درهم، لسداد مديونية 125 حالة من 
الحاالت المعروضة عليها. وقال سعادة راشد أحمد بن 
معالجة  لجنة  رئيس  األميري،  الديوان  رئيس  الشــيخ 
ديون مواطني إمارة الشارقة إن اللجنة اعتمدت ضمن 
لسداد  درهم،  ألف  مليونا و56   73 مبلغ   )24( الدفعة 
125 حالة من فئــة المحكومين على ذمة  مديونيــة 

قضايا مالية، وفئة المتوفين المعسرين.
منذ  معالجتها  تمت  التــي  المبالغ  إجمالي  أن  وأوضح 
بلغ  والعشــرين،  الرابعة  الدفعة  حتــى  األولى  الدفعة 
وبلغ  درهما  و153  آالف  و310  مليونــا  و51  مليارا 

2086 مستفيداً. مجموع المستفيدين 

اعتماد اأكثــر من 73 مليون درهم لمعالجة 
ديون مواطني اإمارة ال�ضارقة  

»»طالع ص 3««

الأمم المتحدة ترى زخماً متجدداً نحو 
ال�ضالم بعد اتفاق ال�ضعودية واإيران

»تتمة ص 88««

تعيين محمد �شعيد �ل�شحي �أمينًا تعيين محمد �شعيد �ل�شحي �أمينًا 
عامًا لمجل�س الإمارات لالإعالمعامًا لمجل�س الإمارات لالإعالم

 »COP28 نطالق �أولى فعاليات »�لطريق �إلى�
في مدينة �إك�سبو دبي

دبي-وام:

عبدالله  الشيخ  سمو  برعاية   
وزير  نهيــان  آل  زايــد  بــن 
الدولي  والتعــاون  الخارجية 
رئيــس اللجنة الوطنية العليا 

لإلشراف على أعمال التحضير 
والعشرين من  الثامنة  للدورة 
مؤتمــر األطراف في اتفاقية 
األمم المتحدة اإلطارية بشأن 
 »COP28« المنــاخ  تغيــر 
انطلقــت يــوم األربعــاء   ..

إلى  »الطريق  فعاليــات  أولى 
تنظمهــا  التــي   »COP28
ويقودها  المؤتمــر  رئاســة 
الشــباب وذلــك فــي مدينة 

إكسبو دبي.

اأبوظبي-وام:

 أصدر صاحب الســمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيــان، رئيس الدولة »حفظه الله«، مرســوماً 
لمجلس  عاماً  أميناً  الشحي  سعيد  محمد  بتعيين 

اإلمارات لإلعالم.
وشغل ســعادة محمد الشــحي منصب الرئيس 
التنفيــذي في حــي دبي للتصميم، كما شــغل 
منصــب المدير التنفيذي لالســتراتيجية العامة 
والمتابعة التنفيذية والتقنية في مؤسســة دبي 
في  البث  لخدمات  رئيســًا  مديراً  وعّين  لإلعالم، 

شركة دو.

دبي-وام:

 وقع مركز دبــي لألمن اإللكتروني 
التابع لدبي الرقمية مذكرة تفاهم مع 
المنظمة   - انترناشــونال«  »كرست 
في  والمختصة  الربحية  غير  الدولية 
قطــاع األمن الســيبراني - إلطالق 
على  نوعها  مــن  األولى  المبــادرة 
مســتوى المنطقة وهي معيار درع 

دبي لألمن الرقميالجديد.
ويعتبــر معيــار »درع دبــي لألمن 

تطبيق  ســيتم  مواصفة  الرقمــي« 
كافة  على  منهــا  األولى  المرحلــة 
األفــراد والشــركات الذين يقدمون 
السيبراني  األمن  خدمات  من  نوعين 
لحوادث  االســتجابة  وهي  دبي  في 
وخدمــات  الســيبراني  األمــن 
فحــص قابلية االختــراق للمنصات 
ســعي  إطار  في  وذلك  وموثوقيتها 
تحقيق  في  للمساهمة  الرقمية  دبي 
لألمن  دبــي  اســتراتيجية  أهــداف 

اإللكتروني

القاهرة-وام:

وزير  شــكري  ســامح  معالي  هنــأ   
الحالي  الرئيــس  المصري  الخارجيــة 
لُمؤتمر األمــم المتحدة لتغير الُمناخ » 
بمناســبة  اإلمارات  دولة   ،»COP27
.»COP28 إطالق فعالية »الطريق إلى

أنباء  لوكالة  تصريح  في  شكري  وقال 
اإلمــارات »وام«:« تابعــت باهتمــام 
اإلمارات  دولة  أطلقتها  التــي  الفعالية 

ســمو  رعاية  تحت  الُمتحدة  العربيــة 
الشــيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير 
بعنوان  الدولي  والتعــاون  الخارجيــة 
تتضمنه  وما   COP28 إلــى  الطريق 
الرئاســة  وأهداف  لرؤية  عــرض  من 
اإلماراتيــة الُمقبلــة لمؤتمــر المناخ 
القــادم بُدبي، وأثق في أنها سُتســهم 
بقضايا  الُمحيط  الزخم  من  المزيد  في 

الُمناخي«. العمل 

اأبوظبي-وام:

 أعلنــت دائرة البلديــات والنقل في 
في  العقاري  الســوق  أنَّ  أبوظبــي 
َشــِهد خــالل عام  أبوظبي  إمــارة 
2022 انخفاضاً في رسوم الخدمات 
السكنية  الُمَجّمعات  ورسوم خدمات 
لفائــدة ُمــاّلك الوحــدات العقارية 
المشــاريع  فــي  والمســتثمرين 
التطويرية، بنسبة %6 مقارنة بعام 
إجمالي  تخفيــض  بمبلــغ   ،2021

تجاوز 37.2 مليون درهم.

وكشــفت الدائرة أنَّ عدد الميزانيات 
حتى  موافقــات  لها  صــدرت  التي 
 ،2022 عام  في  الرابع  الربع  نهاية 
إجمالي  مــن  ميزانيــة   319 بلــغ 
في  التطويرية،  المشاريع  ميزانيات 
صدر  التي  الميزانيات  قيمة  أن  حين 
ديســمبر   31 حتى  موافقــات  لها 

2022 بلغت 722.6 مليون درهم.
العفيفي،  أديــب  الدكتــور  وأشــار 
المدير التنفيذي لقطاع العقارات في 

البلديات دائرة 

»د�ئرة �لبلديات« ت�سجل �نخفا�سًا بن�سبة 6 %% في 
ر�سوم �لخدمات بم�ساريع �لتطوير �لعقاري 

مذكرة تفاهم لإطالق معيار »درع دبي 
لالأمن �لرقمي«

م�سر تهنئ �لإمار�ت باإطالق فعالية 
»COP28 لطريق �إلى�«

 الأ�ضد: نحن مع الحوار الذي يحقق م�ضلحة 
ال�ضعب ال�ضوري

أ(: موسكو ـ دمشق-)د ب 
أكد الرئيس السوري بشار األسد أن بالده مع الحوار الذي يفضي 

إلى تحقيق مصلحة الشعب السوري ووحدة وسالمة أراضيه.
ووفق بيان رئاسي ســوري عقب جلسة المباحثات التي جمعت 
الرئيس الســوري ونظيره الروسي فالديمير بوتين يوم األربعاء 
في موســكو، أكد األســد أن »ســوريا لطالما كانت مع الحوار 
إذا كان ســُيفضي إلى تحقيق مصالح الشــعب السوري ووحدة 
نتائج واضحة ومحددة  إلى  الســورية، ويصل  األراضي  وسالمة 
القوات  اإلرهاب وخــروج  االســتمرار بمكافحة  وعلى رأســها 

األجنبية غير الشرعية الموجودة على أراضيها«.

رئي�س الدولة يبحث مع رئي�س مقدونيا ال�شمالية التطورات رئي�س الدولة يبحث مع رئي�س مقدونيا ال�شمالية التطورات الإقليمية والدوليةالإقليمية والدولية

»تتمة ص 88««»تتمة ص 88«« »تتمة ص 88««

ح�ضر حفل زفاف زايد بن �ضرور بن محمد.. وا�ضتقبل »فريق �ضباحة 62«

الدوام لموظفي الحكومة خالل رم�شان عن بعد بن�شبة الدوام لموظفي الحكومة خالل رم�شان عن بعد بن�شبة 70  %%    
وح�شوريًا بن�شبة وح�شوريًا بن�شبة 30  %% يوم الجمعة يوم الجمعة

ح�ضب توجيهات رئي�س الدولة.. 

اأبوظبي-وام:

بناًء على توجيهات صاحب السمو الشيخ 
محمــد بن زايد آل نهيــان، رئيس الدولة 
الرسمي  الدوام  ســيكون  الله"،  "حفظه 
خالل  االتحاديــة  الحكومــة  لموظفــي 
بنســبة  بعد  المبارك عن  شــهر رمضان 
70 %، وحضوريا بنســبة 30 % وذلك 
يوم الجمعة، كما ســيكون دوام الطالب 
في الجامعــات والمدارس الحكومية عن 
مواعيد  مراعــاة  مع  الجمعة،  أيــام  بعد 

االختبارات الحضورية المحددة مسبقاً.
تأتــي هــذه الخطوة في إطــار الحرص 
علــى إضفــاء المزيد مــن المرونة على 
البعد  مراعاة  مع  الرسمي،  الدوام  مواعيد 
حيث  الفضيل،  الشــهر  خالل  االجتماعي 
يتيــح القرار للجهــات التابعة للحكومة 
ومواصلة  العمل  ســير  متابعة  االتحادية 

تقديم الخدمات على النحو األمثل. 
للطالب في مؤسســات  القرار  يتيح  كما 
التعليــم الحكومي المرونــة في العملية 

التعليمية.

»تتمة ص 88««

رئا�ضة موؤتمر الأطراف تطلق برنامج مندوبي ال�ضباب الدولي للمناخ

»تتمة ص 88««



:ΩGh-»ÑXƒHCG

 IôjRh …Ò¡ŸG óªfi âæH Ëôe ‹É©e âeôc 

 AÉKÓãdG  Ωƒj  AÉ°ùe  áÄ«ÑdGh  »NÉæŸG  Ò¨àdG

 õ«ªà∏d ójGR øH Qƒ°üæe ï«°ûdG IõFÉLz`H øjõFÉØdG

.¤hC’G É¡JQhO ‘ z2023 »YGQõdG

 ¿ÉLô¡e  ‘ º«bCG  …òdG  -  ËôµàdG  πØM  ö†M

 ¿GóªM øH óªMCG ï«°ûdG - áÑKƒdÉH ójGR ï«°ûdG

 »YGQõdG »ÑXƒHCG …OÉf ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG óªfi øH

 äGQÉeE’G  áæ÷h  ±Ò°S  âjÉµdG  áæ÷  ¢ù«FQ

 QƒàcódG ‹É©eh ,AÉŸG ≈∏Y ≥∏MõàdGh ∞jóéà∏d

 á«ªæJ  IôFGO  ¢ù«FQ  ,»∏««ÿG  ¢ù«ªN  Ò¨e

 áÄ«¡d  ÜóàæŸG  ƒ°†©dG  ,»ÑXƒHCG  -  ™ªàéŸG

 IOÉ©°Sh  ,á«FGò¨dG  áeÓ°ùdGh  áYGQõ∏d  »ÑXƒHCG

 ¢UÉÿG  ÖàµŸG  ôjóe  ,…OÉ«ædG  ó«©°S  ó«ªM

 ÖFÉfh ,¿É«¡f ∫BG ójGR øH Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°ùd

 ï«°ûdG ¿ÉLô¡ez`d áª¶æŸG É«∏©dG áæé∏dG ¢ù«FQ

 QÉÑch  ÚdhDƒ°ùŸG  øe  OóY  ¤EG  áaÉ°VE’ÉHzójGR

.äÉ«°üî°ûdG

 øY  »°VÉŸG  ÚæKE’G  áª¶æŸG  áæé∏dG  âæ∏YCGh

 kÉcQÉ°ûe  348  ‹ÉªLEG  øe  IõFÉ÷ÉH  kGõFÉa  50

 äÉÄa  ‘  Gƒ°ùaÉæJ  ádhódG  äGQÉeEG  ∞∏àfl  øe

 kÉcQÉ°ûe  227  º¡æe  çÓãdG  á«°ù«FôdG  IõFÉ÷G

 ,»JÉÑædG  ≥°ûdÉH  á°UÉÿG  äÉÄØdG  ‘  Gƒ°ùaÉæJ

 á°UÉÿG äÉÄØdG ‘ Gƒ°ùaÉæJ kÉcQÉ°ûe 121 πHÉ≤e

 áª¶æŸG É«∏©dG áæé∏dG πª©à°Sh ,ÊGƒ«◊G ≥°ûdÉH

 á«YGQõdG  äÉ°SQÉªª∏d  èjhÎdG  ≈∏Y  IõFÉé∏d

 äGÈÿG  ∫OÉÑJh  áaô©ŸG  π≤f  ±ó¡H  øjõFÉØ∏d

 Rõ©J  »àdG  á«YGQõdG  äÉ°SQÉªŸG  π°†aCG  ∫ƒM

.ádhó∏d »FGò¨dG øeC’Gh á«YGQõdG áeGóà°S’G

 ôjóe …ôeÉ©dG ⁄É°S …ôëÑdG ó«©°S IOÉ©°S ∫Ébh

 ‘ á«FGò¨dG áeÓ°ùdGh áYGQõ∏d »ÑXƒHCG áÄ«g ΩÉY

 ºµàcQÉ°ûe Êó©°ùj { : πØ◊G π¡à°ùe ‘ ¬àª∏c

 ï«°ûdG IõFÉ÷ { ¤hC’G IQhódG ΩÉààNG äÉ«dÉ©a

 øjõFÉØdG ËôµJh { »YGQõdG õ«ªà∏d ójGR øH Qƒ°üæe

 ´QGõŸGh ÚHôŸGh ÚYQGõŸG øe áª«≤dG ÉgõFGƒéH

.zøjõ«ªàŸG äGQÉµàH’G ÜÉë°UCGh ájQÉéàdG

 ºYóH ≈¶– »àdG IõFÉ÷ÉH √RGõàYG øY ÜôYCGh

 ójGR øH Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°S øe áÁôc ájÉYQh

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

 áYGQõ∏d »ÑXƒHCG áÄ«g IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ á°SÉFôdG

 ¿ƒµà°S É¡fCÉH IÒÑµdG ¬à≤Kh á«FGò¨dG áeÓ°ùdGh

 ´É£≤dÉH  Úªà¡ŸG  ™«ª÷  AÉ£Yh  ÒN  ™Ñæe

 ádhódG äGQÉeEG ∞∏àfl ‘ AGò¨dG êÉàfEGh »YGQõdG

.á≤£æŸGh

 âæH  Ëôe  ‹É©e  âeôc  πØ◊G  ΩÉàN  ‘h

 áÄ«ÑdGh  »NÉæŸG  Ò¨àdG  IôjRh  …Ò¡ŸG  óªfi

 ó«©°S  IOÉ©°S  Qƒ°†ëH  /  50  /  `dG  øjõFÉØdG

 áYGQõ∏d »ÑXƒHCG áÄ«g ΩÉY ôjóe …ôeÉ©dG …ôëÑdG

.á«FGò¨dG áeÓ°ùdGh

 π«¡°S  áØ«∏N  RÉa  ó≤a  èFÉàædG  ó«©°U  ≈∏Yh

 áYQõe π°†aCG  áÄa  øY ∫hC’G  õcôŸÉH »YhQõŸG

 ∫ƒ∏◊G ≥«Ñ£J ‘ ¬MÉéæd áaƒ°ûµŸG áYGQõ∏d

 ∑Ó¡à°SG  ó«°TôJ  ‘  ºgÉ°ùJ  »àdG  ájQÉµàH’G

 Iójôah IQOÉf ±Éæ°UC’ ¬«æÑJh ,á«©«Ñ£dG OQGƒŸG

 á«YGQõdG äÉ°SQÉªŸG ≥«Ñ£J ™e ôªàdG π«îf øe

.Ió«÷G

 á«ªëŸG äƒ«ÑdÉH áYGQõ∏d áYQõe π°†aCG áÄa ‘h

 å«M »HÉYõdG  á©ªL ø°ùM ∫hC’G  õcôŸÉH RÉa

 äGPh áYƒæàe á«LÉàfEG äÉ°SQÉ‡h á£°ûfCG ≈æÑàj

 á«LÉàfEG ≥«≤– ‘ í‚ Éªc ,…OÉ°üàbG OhOôe

.áYƒæàe π«°UÉëŸ á«dÉY IOƒL äGP áÑ°SÉæe

 õcôŸÉH RÉa á¡cÉa êÉàfEG áYQõe π°†aCG áÄa ‘h

 ‘  í‚  å«M  ÊÉjô©dG  ó«©°S  ¿É£∏°S  ∫hC’G

 ôjhóJ  IOÉYEG  ≈∏Y  óYÉ°ùJ  äÉ°SQÉ‡  ≥«Ñ£J

 á£°ûfCG  ≈æÑàj  ¬fCG  Éªc  ,  øeBG  πµ°ûH  äÉØ∏îŸG

 º«bôJ  ≥Ñ£jh  ,…OÉ°üàbG  OhOôe  äGP  á«LÉàfEG

 ™e áYhQõŸG ‘ π«îædG QÉé°TCG ™«ª÷ ¢UÉN

 ≥«Ñ£àH  Ωõà∏j  ∂dòch  ,  ájOÉ°TQE’G  äÉMƒ∏dG

.…ƒ«◊G øeC’G äÉWGÎ°TGh ÒjÉ©e

 õcôŸÉH RÉa ó≤a ájƒ°†Y áYQõe π°†aCG áÄa ‘ ÉeCG

 ≥«Ñ£J  ‘  ¬MÉéæd  »ÑàµdG  º«∏°S  ó°TGQ  ∫hC’G

 äÉØ∏îŸG  ôjhóJ  IOÉYEG  ‘  ºgÉ°ùJ  äÉ°SQÉ‡

 Éªc ,…ƒ°†Y OÉª°ùc É¡æe IOÉØà°S’Gh  á«YGQõdG

 …OÉ°üàbG OhOôe äGP á«LÉàfEG á£°ûfCG ≈æÑàj ¬fCG

 øeC’G äÉÑ∏£àe ≥«Ñ£Jh áeGóà°S’G ≈∏Y ßaÉ–

 áëaÉµŸG QhO õjõ©Jh ,äÉaB’G øe ájÉbƒ∏d …ƒ«◊G

 äGô“DƒŸG  Qƒ°†M  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  ájƒ«◊G

 ‘ ºgÉ°ùj É‡ á«LQÉÿGh á«∏NGódG ¢VQÉ©ŸGh

 á«≤jƒ°ùJ äGƒæb ≥∏Nh áYQõŸG iƒà°ùe Ú°ù–

.áYQõŸG êÉàfEG ™«Ñd áØ∏àfl

 ó°TGQ ∫hC’G õcôŸÉH RÉa áéàæŸG Üõ©dG áÄa ‘h

 ‘ ¬jód Iƒ≤dG •É≤f RôHCG â∏ã“h »àjƒµdG ¿ÉMôa

 ÊGƒ«◊G OÉª°ùdG ™«ªéàd ¢ü°üfl ™bƒe OƒLh

 ,»YGQõdG ΩGóîà°SÓd ¬à÷É©e ó©H √ôjhóJ IOÉYEGh

 äÉ©«ÑŸG äÉeóÿ QGhõ∏d ¢UÉN πNóe OƒLhh

 õjõ©J ‘ ºgÉ°ùj Ée áHõ©dG á£°ûfCG øY π°üØæe

 iód ¿CG Éªc ,áHõ©dG ‘ …ƒ«◊G øeC’G áeƒ¶æe

 πFÉ°Sh  ∫ÓN  øe  »©ªà›  π°UGƒJ  »HôŸG

 Ú«HôŸ á«HÎdG äGÈN π≤æd »YÉªàL’G π°UGƒàdG

 ™«£≤dG IQGOE’ Ió«L äÓé°S OƒLh ™e ,øjôNBG

 ,  ™«£≤∏d  Ió«÷G  ájÉYôdG  Ëó≤J  ≈∏Y  √óYÉ°ùJ

 Ωƒª°ùdG ¢TQ äÉ«∏ª©H ¢UÉN ôµàÑe ΩÉ¶f ÒaƒJh

.äGô¡£ŸGh

 ÂÉZ ∫hC’G õcôŸÉH RÉa ÚéàæŸG QÉ¨°U áÄa ‘h

 ájò¨J áª¶fCG ≥«Ñ£àH ¬eÉ«≤d …ójƒ°ùdG ¿É£∏°S

 OƒLh  ∫ÓN  øe  ¢SƒeÉé∏d  á°ShQóeh  áãjóM

 ΩGóîà°SGh  kÉ«∏fi  É¡©«æ°üJh  ±ÓYCÓd  ™æ°üe

 áaÉ°VE’ÉH ájò¨àdG  äÉ«∏ªY ‘ ¢ùHódGh QƒªàdG

 á«fGƒ«◊G IhÌdG äÉéàæe ≥jƒ°ùJ ≈∏Y ¬JQób ¤EG

 πª©j ¬fCG Éªc , ¬H á°UÉN ™«H òaÉæe ∫ÓN øe

 ∫ÓN øe IRÉ«◊G á«LÉàfEG ôjƒ£Jh Ú°ù– ≈∏Y

 OGÒà°SG ≥jôW øY »YÉæ°üdG í«≤∏àdG ΩGóîà°SG

 Ú°ùëàdG  ∫É› ‘ IóFGôdG  ∫hódG  øe  ä’Ó°S

.áHõ©dG ‘ É¡à«HôJ ºàj »àdG ä’Ó°ù∏d »æ«÷G

 õcôŸÉH RÉa π°ù©dG πëæd »Hôe π°†aCG áÄa ‘h

 ≈∏Y ¬JQó≤d kGô¶f …óYÉ°ùdG öUÉf π°VÉa ∫hC’G

 πãe º°SGƒe Ió©d IÒÑc äÉ«ªµH π°ù©dG êÉàfEG

 êÉàfEG ∫ó©e π°üj å«M ôª°ùdGh ±É¨dGh Qó°ùdG

 ¤EG áaÉ°VE’ÉH , É kjƒæ°S ΩGôLƒ∏«c 20 ¤EG á«∏ÿG

 óLƒJ å«M áYQõŸG πNGO Iõ«ªàŸG äGõ«¡éàdG

 ¬àÄÑ©Jh π°ù©dG ßØ◊ äGõ«¡Œh IOÈe ¿RÉfl

 áë°VGh πªY á£N ò«ØæàH ¬eGõàdGh ,áHƒWôdG ´õfh

.áØ∏àîŸG π°ù©dG º°SGƒe ájGóH πÑb

 õcôŸÉH RÉa »JÉÑædG »YGQõdG QÉµàH’G áÄa ‘h

 ∫ƒ∏M OÉéjEG øe ¬æµªàd óeÉ◊G óªMCG óeÉM ∫hC’G

 å«M  áeÉY  IQƒ°üH  áYGQõdG  äÉjóëàd  IôµàÑe

 ¬≤Ñ£j  …òdG  ôµàÑŸG  »YGQõdG  ΩÉ¶ædG  ≈°TÉªàj

 »YGQõdG ∫ÉéŸG ‘ ádhódG äÉ¡LƒJh ±GógCG ¬e

 ≈∏Y óªà©jh  …ó«∏≤J  ÒZh åjóM QÉµàHG  ƒgh

 á£N OƒLh ™e IQƒ£àŸG á«ŸÉ©dG  äÉ°SQÉªŸG

.¬≤«Ñ£J ádƒ¡°Sh QÉµàH’G ióe ™«°Sƒàd

 õcôŸÉH RÉa ÊGƒ«◊G êÉàfE’G ‘ QÉµàH’G áÄa ‘h

 ¤EG »HôŸG QOÉH å«M …ó°TGôdG õjôM ⁄É°S ∫hC’G

 á«fGƒ«◊G IhÌdG ´É£b ‘ ájQÉªãà°SG ¢Uôa ≥∏N

 áYGQõ∏d  »ÑXƒHCG  áÄ«g  ™e  ≥«°ùæàdG  ∫ÓN  øe

 ô≤©e øe πHE’G Ωƒ◊ AGöûd á«FGò¨dG áeÓ°ùdGh

 áYÉæ°U ôjƒ£J ‘ ÒÑµdG ôKC’G ¬d ¿Éc É‡ áfõÿG

 äÉéàæe ™æ°U ‘ í‚ Éªc ,IQÉe’G ‘ Ωƒë∏dG

 É«∏fi É¡H OôØJ πHE’G Ωƒ◊ øe IójóL á«FGòZ

 É¡≤jƒ°ùJ ‘ í‚h πHE’G º◊ zÓjóJôe{ É¡æe

 Ωƒ◊ äÉéàæe äGOGôjEG â¨∏Hh ™«ÑdG òaÉæe ‘

.ºgQO 2,055,000 πHE’G

 RÉa  ájQÉéàdG  »JÉÑædG  êÉàfE’G  ´QGõe  áÄa  ‘h

 ‘ Égõ«ªàd â°ùaQÉgQƒ«H áYQõe ∫hC’G õcôŸÉH

 á©HÉàe ‘ áeó≤àŸG áª¶fC’G øe áYƒª› ≥«Ñ£J

 …ôdG  ΩÉ¶f  πãe  áYhQõŸG  π«°UÉëŸG  ádÉM

 áHƒWôdG  áÑbGôe ΩÉ¶fh ójÈàdG  ΩÉ¶fh ,åjó◊G

 óLƒjh  ,ó«ª°ùàdG  áª¶fC’  áaÉ°VE’ÉH  IQGô◊Gh

 äÉ«∏ª©dG ™«ª÷ á«∏«¨°ûàdG §£ÿG øe áYƒª›

 Ú∏eÉ©dG äGQÉ¡e ôjƒ£J ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,á«YGQõdG

 äÉéàæÃ kÉ°†jCG áYQõŸG õ«ªàJ Éªc ,áYQõŸG ‘

 IAÉØch ,ºWÉª£dG ∫ƒ°üfi øe Iõ«ªàe ±Éæ°UCGh

 äGOÉ¡°ûdG øe áYƒª› º¡jódh êÉàfE’G ‘ á«dÉY

 OÉªàYGh  ,.Global G.A.P  πãe  Ióªà©ŸG

 äGAGôLEG ∞∏àfl ‘ á«°SÉ«≤dG á«ŸÉ©dG ÒjÉ©ŸG

.áeÓ°ùdGh áë°üdG

 RÉa ájQÉéàdG ÊGƒ«◊G êÉàfE’G ´QGõe áÄa ‘h

 Ωƒ≤J å«M øLGhó∏d ¿ÉÑé©dG ´QGõe ∫hC’G õcôŸÉH

 ºgÉ°ùJ äÉ°SQÉ‡ »æÑàH ®ƒë∏e πµ°ûH ácöûdG

 äÉ°SQÉªŸG  ≥«Ñ£àH  Ωƒ≤J  Éªc  áeGóà°S’G  ‘

 Ωõà∏Jh ,OQGƒŸG ∑Ó¡à°SG øe ó– »àdG áª¶fC’Gh

 øeC’G  ‘  í°VGh  è¡f  ≥«Ñ£àH  É°†jCG  ácöûdG

 ,áYQõŸG ‘ ¢VGôeC’Gh äÉaB’G øe ájÉbƒ∏d …ƒ«◊G

 AÉcòdG  ΩGóîà°SÉH  ¿ÉÑé©dG  ácöT  âeÉb  Éªc

 ‹ÉàdÉHh  á«LÉàfE’G  äÉ«∏ª©dG  ‘  »YÉæ£°U’G

 »FÉ¡ædG èàæª∏d ¿GRhC’G ‘ Qó¡dG Ö°ùf ¢†ØN

.êÉàfE’G IOƒL Ú°ù–h

:ΩGh-»HO

 ájOÉ©dG IQhódG äÉYÉªàLG ‘ äGQÉeE’G âcQÉ°T 

 äó≤Y »àdG Üô©dG áë°üdG AGQRh ¢ù∏éŸ 58 `dG

 ôFGõ÷G  ‘  …QÉ÷G  ¢SQÉe  14  h  13  »eƒj

 ∫ÉéŸG  ‘  ácÎ°ûŸG  Oƒ¡÷G  ≥«°ùæJ  ±ó¡H

 äÉbÓ©dG õjõ©Jh AÉ°†YC’G ∫hódG ÚH »ë°üdG

 AGOCG Ú°ùëàd äÉjóëàdG á¡LGƒe ‘ ácÎ°ûŸG

 äÉeóÿ ∫ƒ°UƒdG π«¡°ùJh ∫hó∏d á«ë°üdG º¶ædG

.π°†aCG á«ë°U

 ôjRh ¢ùjƒ©dG óªfi øH øªMôdGóÑY ‹É©e ócCGh

 ádhódG óah ¢SCGôJ …òdG ™ªàéŸG ájÉbhh áë°üdG

 áfÉeC’G  äÉYÉªàLG  ‘  äGQÉeE’G  ácQÉ°ûe  ¿CG

 ‘ »JCÉJ Üô©dG áë°üdG AGQRh ¢ù∏éŸ áeÉ©dG

 ‘ ∫É©a …Qƒfi QhO ájOCÉJ ≈∏Y É¡°UôM QÉWEG

 IOÉ«≤dG  äÉ¡LƒJ  ™e  kÉ«°TÉ“ á«Hô©dG  Oƒ¡÷G

 óMƒŸG »Hô©dG πª©dG IÒ°ùe ºYO ‘ áª«µ◊G

 ,»ë°üdG  ∫ÉéŸG  É¡æeh Ió©°UC’G  ™«ªL ≈∏Y

 ï«°SôJh ∞bGƒŸG ‘ ≥«°ùæàdG  ≥«≤ëàd ∂dPh

 äGÈÿG  ∫OÉÑJh  ∑Î°ûŸG  ¿hÉ©àdG  öUGhCG

 õjõ©àH º¡°ùj ÉÃ É«LƒdƒæµàdGh Ωƒ∏©dG Òî°ùJh

.á«Hô©dG äÉ©ªàéŸG áë°U

 äGQGô≤dG  ¿CÉH  ¬à≤K  øY  ¬«dÉ©e  ÜôYCGh

 É¡fCÉ°T øe ´ÉªàL’G øY âéàf »àdG äÉ«°UƒàdGh

 øe AÉ°†YC’G ∫hódG ÚH ∑Î°ûŸG ≥«°ùæàdG õjõ©J

 ájƒdhC’G  äGP  á«ë°üdG  äÉØ∏ŸG  ∫hÉæJ  ∫ÓN

 ≈∏Y  AÉ°†YC’G  ∫hódG  Oƒ¡L  πeÉµJ  ≥«≤–h

 á«£¨àdG ≥«Ñ£J ≈∏Y πª©dGh ,Ió©°UC’G ™«ªL

 IAÉØch  iƒà°ùe  ™aôj  ÉÃ  á∏eÉ°ûdG  á«ë°üdG

.á«Hô©dG ∫hódG ‘ á«ë°üdG ájÉYôdG

 ∫ÓN  Üô©dG  áë°üdG  AGQRh  ‹É©e  åëHh

 ¢ù∏éŸ á«æØdG áfÉeC’G á£°ûfCG ôjQÉ≤J ´ÉªàL’G

 ¢ù∏éŸG  »JQhO  ÚH  Üô©dG  áë°üdG  AGQRh

 áëLÉædG  ÜQÉéàdGh  57h  56  ºbQ  ÚàjOÉ©dG

 ∫ÉéŸG  ‘  AÉ°†YC’G  á«Hô©dG  ∫hó∏d  IóFGôdGh

 ™«°VGƒŸG  øe  OóY  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  »ë°üdG

 áë°ü∏d  á«Hô©dG  á«é«JGÎ°S’ÉH  á≤∏©àŸG

 ºYód  …OÉ°TÎ°S’G  »Hô©dG  ¿ƒfÉ≤dGh  áÄ«ÑdGh

 ôØ°ùdGh á«LÓ©dG áMÉ«°ùdGh ø°ùdG QÉÑc ¥ƒ≤M

 äÉYƒ°VƒŸG øe GOóY AGQRƒdG ¢ûbÉf Éªc .»ë°üdG

 ≥«°ùæàdG Rõ©J á«HôY á«ë°U äÉÄ«g AÉ°ûfEG É¡æe

 IQhódG  º«¶æJh  á«LÓ©dG  áMÉ«°ùdGh  ∑Î°ûŸG

 ∫ÉéŸG  ‘ »æ«°üdG  »Hô©dG  ióàæª∏d  áãdÉãdG

.»ë°üdG

:ΩGh-áeÉæŸG

 ƒ°†Y  …ójƒ°ùdG  ¿É£∏°S  IÒe  IOÉ©°S  âcQÉ°T

 »æWƒdG  ¢ù∏éª∏d  á«fÉŸÈdG  áÑ©°ûdG  áYƒª›

 ´ÉªàLG ‘ ,‹hódG ÊÉŸÈdG OÉ–’ÉH …OÉ–’G

 ‘ ó≤Y …òdG  OÉ–Ód áeGóà°ùŸG á«ªæàdG  áæ÷

.áeÉæŸG á«æjôëÑdG áª°UÉ©dG

 …òdG - ´ÉªàL’G ∫ÓN …ójƒ°ùdG IOÉ©°S â°VôYh

 146 `dG  áeÉ©dG á«©ª÷G äÉYÉªàLG øª°V ó≤Y

 ÊÉŸÈdG OÉ–Ód ºcÉ◊G ¢ù∏éª∏d 211 `dG IQhódGh

 ” QGôb ´höûe á°ûbÉæŸ áÑ©°ûdG ìÎ≤e - ‹hódG

 ∫ƒ°UƒdG õjõ©J :»NÉæŸG πª©dG πLCG øe äÉcGöûdG

 ¿Éª°Vh  ,ádƒ≤©e  QÉ©°SCÉH  AGö†ÿG  ábÉ£dG  ¤EG

 .“ ±É°üfE’Gh á«dhDƒ°ùŸGh QÉµàH’G

 ÚÑfÉL øª°†àj ìÎ≤ŸG ¿CG ¤EG É¡JOÉ©°S äQÉ°TCGh

 ∫ƒ∏◊G ‘ Ú«fÉŸÈdG QhOh ,»NÉæŸG Ò¨àdG :Éªg

 πª©dG ÖfÉLh ,äÉcGöûdG ∫ÓN øe ò«Øæà∏d á∏HÉ≤dG

 øe Ú«fÉŸÈdG  QhO õjõ©J ‘ √QhOh ,»NÉæŸG

 äGÒKCÉJ ¿CG á¶MÓe ™e ,äÉcGöûdGh ¿hÉ©àdG ∫ÓN

 ÚjÓeh ,ójGõàe πµ°ûH á«Fôe âëÑ°UCG ñÉæŸG Ò¨J

 º¡JÉ«M ≈∏Y ÈcCG  ôWÉfl ¿ƒ¡LGƒj  ¢UÉî°TC’G

 ¿ƒ«fÉŸÈdG Ö©∏j ¿CG Öéjh ,ñÉæŸG Ò¨J ÖÑ°ùH

.»NÉæŸG πª©dG ‘ ò«Øæà∏d ÓHÉbh Éjƒb G kQhO

 É kaGÎYGh ¬fCG ” á«JGQÉeE’G á«fÉŸÈdG áÑ©°ûdG äócCGh

 πª©dG ‘ Ú«fÉŸÈdG QhO ¬LGƒJ »àdG äÉjóëàdÉH

 ,QGô≤dG  Gòg  ´ƒ°Vƒe  ∫hÉæàj  ¿CGh  óH’  ,»NÉæŸG

 ÚH »YƒdG IOÉjR ¤EG áLÉ◊G : á«dÉàdG ÉjÉ°†≤dG

 πLCG øe º¡JGhOCGh ºgQhóH ≥∏©àj Éª«a Ú«fÉŸÈdG

 õjõ©Jh ,»NÉæŸG πª©dG ‘ ∫É©a πµ°ûH áªgÉ°ùŸG

 äÉfÉŸÈdGh ∫hódG ™«ªL ÚH ácGöûdGh ¿hÉ©àdG

 á«eƒµ◊G  ÒZh  á«eƒµ◊G  )  äÉ°ù°SDƒŸGh

 ,ñÉæŸG Ò¨J áëaÉµe ‘ ( á«dhódG á«fÉŸÈdGh

 Ò¨J QÉKBG ¿ƒµà°S ¿hÉ©J OƒLh ¿hóH ¬fEG å«M

.“ á«ªàM ñÉæŸG

 õjõ©J ∫ÓN øe ” : …ójƒ°ùdG IÒe IOÉ©°S âdÉbh

 á«eƒµ◊G  äÉÄ«¡dGh  äÉfÉŸÈdG  ÚH  äÉcGöûdG

 ,¢UÉÿG  ´É£≤dGh  äÉcöûdGh  ÊóŸG  ™ªàéŸGh

 á«°†≤dG  √òg  ‘  º¡°ùf  ¿CG  Ú«fÉŸÈc  ÉææµÁ

 IƒéØdG ó°S Ú«fÉŸÈ∏d øµÁh ,á«dÉ©a ÌcCG πµ°ûH

 QhódG ¤EG ô¶ædÉH ,áë∏°üŸG ÜÉë°UCG ™«ªL ÚH

 á«æWƒdG  äÉHÉéà°S’G  ‘  äÉfÉŸÈ∏d  …õcôŸG

 Ú«fÉŸôH ÉæàØ°üH ÉæfEÉa ,ñÉæŸG Ò¨àd á«dhódGh

 áØ°üæe äGAGôLE’G ™«ªL ¿CG øe ócCÉàdG ¤EG êÉàëf

. “ ÖcôdG øY ∞∏îàj kGóMCG ∑ÎJ ’h

:ΩGh-»¡dOƒ«f

 ôjRh …ôŸG ¥ƒW øH ˆGóÑY ‹É©e ≈≤àdG 

 ,∫ÉjƒZ ¢Tƒ«H ‹É©e øe πµH , OÉ°üàb’G

 ∂∏¡à°ùŸG ¿hDƒ°Th áYÉæ°üdGh IQÉéàdG ôjRh

 äÉLƒ°ùæŸGh  ΩÉ©dG  ™jRƒàdGh  ájòZC’Gh

 ∫OÉY øH ˆGóÑY ‹É©eh ,óæ¡dG ájQƒ¡ªéH

 áµ∏‡ ‘ IQÉéàdGh áYÉæ°üdG ôjRh hôîa

 º«c  ¿ÉL  ‹É©eh  ,á≤«≤°ûdG  øjôëÑdG

 ájQƒ¡ªéH áYÉæ°üdGh IQÉéàdG ôjRh ,≠fƒj

 ôjRh ø°ùM πØµdG hP ‹É©eh ,IQƒaÉ¨æ°S

 ∂dPh  ,É«°ù«fhófEG  ájQƒ¡ªL  ‘  IQÉéàdG

 ácGöûdG áªb{ ‘ ¬àcQÉ°ûe ¢ûeÉg ≈∏Y

 øe  IÎØdG  ∫ÓN  âª«bCG  »àdGh  z2023

 áª°UÉ©dG  ‘ …QÉ÷G  ¢SQÉe  15 ¤EG  13

 äÉcGöûdG{ QÉ©°T â– ,»¡dOƒ«f ájóæ¡dG

 IôµàÑeh á©jöSh ádhDƒ°ùe ∫ÉªYCG πLCG øe

.záeGóà°ùeh

 ¢Tƒ«H  ‹É©e  ¬FÉ≤d  ∫ÓN  ¬«dÉ©e  ócCGh

 ,…óæ¡dG  áYÉæ°üdGh  IQÉéàdG  ôjRh  ∫ÉjƒZ

 á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO ÚH äÉbÓ©dG Iƒb

 ,á≤jó°üdG  óæ¡dG  ájQƒ¡ªLh  IóëàŸG

 ,»eÉæàe  QÉgORG  ádÉM  ‘  É¡fCG  kÉë°Vƒe

 ÉÃh  ,øjó∏ÑdG  »JOÉ«b  øe  ájÉYQh  ºYóH

 ΩGóà°ùe πµ°ûH ÉªgOÉ°üàbG ºYO ‘ Ö°üj

.Ú≤jó°üdG ÚÑ©°ûdG √ÉaQh AÉNQ øe Rõ©jh

 ‹É©eh ¥ƒW øH  ˆG  óÑY ‹É©e åëHh

 áYÉæ°üdG  ôjRh  ,hôîa  ∫OÉY  øH  ˆG  óÑY

 πÑ°S ,á≤«≤°ûdG øjôëÑdG áµ∏‡ ‘ IQÉéàdGh

 …QÉéàdGh …OÉ°üàb’G ¿hÉ©àdG ¥ÉaBG õjõ©J

 äÉbÓ©dG õjõ©J ‘ Ö°üj ÉÃ …QÉªãà°S’Gh

.Ú≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG ÚH Iõ«ªàŸG á«FÉæãdG

 á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO •ÉÑJQG ¬«dÉ©e ócCGh

 äÉbÓ©H  ,øjôëÑdG  áµ∏‡h  IóëàŸG

 äGƒæ°ùdG  QGóe  ≈∏Y  äQƒ£J  á«îjQÉJ

 øjó∏ÑdG  »JOÉ«b  øe  ºYóH  á«°VÉŸG

 iDhôdGh  âHGƒãdG  øe  kÉbÓ£fG  ,Ú≤«≤°ûdG

 øe ójó©dG √ÉŒ Éª¡©ªŒ »àdG ácÎ°ûŸG

 »ª«∏bE’G øjó«©°üdG ≈∏Y ÉjÉ°†≤dGh äÉØ∏ŸG

 ,¥ƒW øH ˆG óÑY ‹É©e ¢ûbÉfh.»ŸÉ©dGh

 IQÉéàdG ôjRh ø°ùM πØµdG hP ‹É©e ™e

 É°ûbÉfh ,á≤jó°üdG É«°ù«fhófEG ájQƒ¡ªL ‘

 Aƒ°V ‘ ádOÉÑàŸG äGQÉªãà°S’G ™jƒæJ ôWCG

.øjó∏ÑdG ÚH ájOÉ°üàb’G ácGöûdG

:ΩGh-»HO

 øH  øªMôdGóÑY  QƒàcódG  ‹É©e  ócCG  

 ájöûÑdG  OQGƒŸG  ôjRh  Qƒ©dG  ¿ÉæŸGóÑY

 ‘ ábÉÑ°S äGQÉeE’G  ádhO ¿CG  ,ÚWƒàdGh

 äÉ©jöûàdG OÉéjEGh ó©H øY πª©dG »æÑJ

 É¡æe  ÉfÉÁEG  ,¬d  áªXÉædG  ÚfGƒ≤dGh

 ôaƒj  »∏Ñ≤à°ùeh  ‹ÉM  πëc  ¬à«ªgCÉH

 á«°ùaÉæJ Iõ«eh πª©dG ¥ƒ°S ‘ áfhôe

 øY  ÚãMÉÑdG  øe  IÒãc  äÉÄa  ÜòŒ

 IÒ°TCÉJ âMÉJCG ádhódG ¿CG ¤EG QÉ°TCGh ,πªY

 ‘ πª©j …òdG »ÑæLCÓd »°VGÎa’G πª©dG

 ,ÊƒfÉb πµ°ûH ¢û«©dGh áeÉbE’ÉH êQÉÿG

 (27) ºbQ AGQRƒdG  ¢ù∏› QGôb ¤EG  kÉàa’

 ,2020  πjôHCG  ‘  QOÉ°üdG  2020  áæ°ùd

 áeƒµ◊G ‘ ó©H øY πª©dG ΩÉ¶f ¿CÉ°ûH

.ájOÉ–’G

 ¿Gƒæ©H á°ù∏L ‘ ¬ãjóM ∫ÓN ,∂dP AÉL

 QÉµàH’Gh  ó©H  øY  πª©dG  äÉ≤«Ñ£J{

 ™e »JGQÉeE’G πª©dG ¥ƒ°S ∞«µJ :…QGOE’G

 ,{  áYQÉ°ùàŸG  á«LƒdƒæµàdG  ä’ƒëàdG

 ¬ª¶æj  …òdG  zó©H  øY{  ióàæe  øª°V

 OÉ°üàb’Gh  »YÉæ£°U’G  AÉcòdG  Öàµe

 ‘  ó©H  øY  πª©dG  äÉ≤«Ñ£Jh  »ªbôdG

 AGQRh  Qƒ°†ëH  ,äGQÉeE’G  ádhO  áeƒµM

 ´Éæ°Uh Ú«eƒµ◊G ÚdhDƒ°ùŸG øe áÑîfh

 ±ó¡H  ,¢UÉÿG  ´É£≤dG  OGhQh  QGô≤dG

 πª©dG πª°ûJ á«°ù«FQ õFÉcQ áKÓK á°ûbÉæe

 ,ó©H  øY  á«ë°üdG  ájÉYôdGh  º«∏©àdGh

 ‘  É«LƒdƒæµàdG  »æÑJ  ™jöùJ  á«ªgCGh

 AÉ≤JQ’Gh ,»eƒµ◊G πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J

 Oƒ¡L ºYój ÉÃ á«ªbôdG á«àëàdG á«æÑdÉH

.πeÉ°ûdG »ªbôdG ∫ƒëàdG

 ájò«ØæàdG áëFÓdG í«àJ { : ¬«dÉ©e ∫Ébh

 áæ°ùd 33 ºbQ …OÉ–G ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°Sôª∏d

 …òdG πª©dG äÉbÓY º«¶æJ ¿CÉ°ûH 2021

 2022  ôjGÈa  2  ‘  ò«ØæàdG  õ«M  πNO

 ´É£≤dG ‘ πª©dG äÉbÓY áeÉbE’ óbÉ©àdG

 πª°ûJ πª©dG øe •É‰CG áà°ùd É≤ah ¢UÉÿG

 ,z»Fõ÷G  ΩGhódGzh  ,zπeÉµdG  ΩGhódG{

 ,z¿ôŸG  πª©dGzh  ,zâbDƒŸG  πª©dG{  h

 ≈∏Y ôeC’G öüà≤j ’h ,zó© oH øY πª©dGzh

 ÖjQóàdG ≈æÑàf É°†jCG É‰EGh ó©H øY πª©dG

 øŸ ¬∏gÉŒ øµÁ ’ Üƒ∏°SCÉc ó©H øY

 …òdGh  ,öü©dG  Gòg  ‘  á°ùaÉæŸG  ójôj

 ∑ÓàeG  ÉgQOGƒch  äÉYÉ£≤dG  øe êÉàëj

 äGÒ¨àdG ™e ∞«µàdG ≈∏Y IQó≤dGh áfhôŸG

.záFQÉ£dG

z»YGQõdG õ«ªà∏d ójGR øH Qƒ°üæe ï«°ûdG IõFÉL{`H øjõFÉØdG ËôµJ ∫ÓN …Ò¡ŸG Ëôe

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj
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z»YGQõdG õ«ªà∏d ójGR øH Qƒ°üæe ï«°ûdG IõFÉL{`H øjõFÉØdG ΩôµJ …ô«¡ªdG ºjôe

 Üô©dG áë°üdG AGQRh ¢ù∏ée ´ÉªàLG »a ∑QÉ°ûJ äGQÉeE’G

ôFGõédÉH 58 `dG

 áæéd ´ÉªàLG »a ∑QÉ°ûJ á«JGQÉeE’G á«fÉªdôÑdG áÑ©°ûdG

»dhódG »fÉªdôÑdG OÉëJÓd áeGóà°ùªdG á«ªæàdG

 IQƒaÉ¨æ°Sh øjôëÑdGh óæ¡dG »a IQÉéàdG AGQRh »≤à∏j OÉ°üàb’G ôjRh

ácGô°ûdG áª≤H É«°ù«fhófEGh

¬JÉ©jô°ûJ ôjƒ£Jh ó©H øY πª©dG »æÑJ »a ábÉÑ°S äGQÉeE’G :Qƒ©dG øªMôdG óÑY

¢ùjƒ©dG óªfi øH øªMôdGóÑY´ÉªàL’G ‘ ácQÉ°ûŸG ∫ÓN

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 IQÉŒh  êÉàfE’  ∫hC’G  ‹hódG  ô“DƒŸG  ºààNG  

 18 ácQÉ°ûÃ »ÑXƒHCG ‘ AÉ©HQC’G Ωƒj ¬dÉªYCGQƒªàdG

 IõFÉ÷ áeÉ©dG áfÉeC’G º«¶æàHh ádhO 12 øe GÒÑN

 »YGQõdG  QÉµàH’Gh  ôªàdG  π«îæd  á«dhódG  áØ«∏N

 äGQOÉ°üdG ôjƒ£Jh á«ªæJ á«©ªL ™e ¿hÉ©àdÉHh

.öüÃ á«fÉà°ùÑdG

 á°ù∏÷G âfÉc äÉ°ù∏÷G øe GOóY ô“DƒŸG øª°†Jh

 ájÉª◊ »é«JGÎ°S’G §«£îàdG ¿GƒæY â– ¤hC’G

 ôªàdG π«îf áYGQR ∫É› ‘ IÒÑµdG äGQÉªãà°S’G

 â– âfÉc á«fÉãdG á°ù∏÷G ÉeG á«Hô©dG ∫hódG ‘

 ¥öûdG á≤£æe ‘ ¬àfÉµeh ∫ƒ¡éŸG áYGQR ¿GƒæY

 ¿Gƒæ©H áãdÉãdG á°ù∏÷Gh É«≤jôaEG ∫Éª°Th §°ShC’G

 »Hƒæ÷G IôµdG ∞°üf ‘ ¬àfÉµeh ∫ƒ¡éŸG áYGQR

 áYGQR  ¿GƒæY  â–  âfÉµa  á©HGôdG  á°ù∏÷G  ÉeCG

 á°ù∏÷Gh á«µjôeC’G  IQÉ≤dG  ‘ ¬àfÉµeh ∫ƒ¡éŸG

.É«°SBG ‘ ¬àfÉµeh ∫ƒ¡éŸG áYGQR ¿Gƒæ©H á°ùeÉÿG

 ΩÉ©dG  ôjóŸG  ôYGƒdG  º«µ◊GóÑY  QƒàcódG  OÉ°TCGh

 ·CÓd á©HÉàdG áYGQõdGh ájòZC’G áª¶æŸ óYÉ°ùŸG

 ∫Éª°Th  ≈fOC’G  ¥öû∏d  »ª«∏bE’G  πãªŸG  IóëàŸG

 äGQÉe’G AÉÑfCG ádÉcƒd íjöüJ ‘ “hÉØdG ” É«≤jôaG

 á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO ¬H Ωƒ≤J …òdG QhódÉH zΩGh {

 »YGQõdG ´É£≤dG áeóN ‘ áØ«∏N IõFÉLh IóëàŸG

 QƒªàdG  êÉàfEGh  π«îædG  êÉàfEG  ´É£bh  ΩÉY  πµ°ûH

 Újƒà°ùŸG  ≈∏Y ¢UÉN πµ°ûH  »YGQõdG  QÉµàH’Gh

.‹hódGh »ª«∏bE’G

 ‘ QƒªàdG  øe »ŸÉ©dG  êÉàfE’G  ºéM ¿Éc ∫Ébh

 ¿ƒ«∏e 2 ‹GƒM »°VÉŸG ¿ô≤dG äÉ«æ«à°S ∞°üàæe

 ΩÉ©dG ‘ QƒªàdG øe »ŸÉ©dG êÉàfE’G ≠∏H ó≤a ,øW

 40 ‹GƒM ‘ èàæJ øW ¿ƒ«∏e 9^7 ‹GƒM 2021

 øW ¿ƒ«∏e 1^74 á«ŸÉ©dG  IQÉéàdG  â¨∏Hh Gó∏H

 2^3 ‹GƒM É¡àª«b â¨∏H (á«Hô©dG ∫hó∏d 1^16)

 ÒÑµdG Ωó≤àdG øe ºZôdG ≈∏Y »µjôeG Q’hO QÉ«∏e

 ¬LGƒJ  QƒªàdGh  π«îædG  áYÉæ°U  ∫GõJ  ’  RôëŸG

 ÊóJh á«LÉàfE’G »MGƒf ‘ äÉjóëàdG øe ójó©dG

 ádhÉæŸG πMGôe ‘ äÉjóëàdGh äÉéàæŸG IOƒL

.IQÉéàdGh ≥jƒ°ùàdGh OÉ°ü◊G ó©H Éeh á÷É©ŸGh

 »àdG  äÉjóëàdG  øe  ÒãµdG  ∂dÉæg  ¿CG{  ±É°VCGh

 á«ªæàdG  äÉjó–  É¡æeh  ´É£≤dG  Gòg  É¡LGƒj

 áÑcGƒeh á«°ù°SDƒŸG áÄ«ÑdG á«bôJ äÉjó–h ájöûÑdG

 πYÉØdG ≥«°ùæàdG ∞©°Vh äÉ©jöûàdGh äÉ°SÉ«°ùdG

 ¢ü≤fh ‹hódGh »ª«∏b’Gh »æWƒdG iƒà°ùŸG ≈∏Y

 çƒëÑdG  ≥«°ùæJ  ΩóYh  ´É£≤dG  øY  äÉeƒ∏©ŸG

 á«æ«÷G ájô©àdGh á«©«Ñ£dG OQGƒŸG ≈∏Y §¨°†dGh

.…ƒ«◊G ´ƒæàdG ¢ü≤fh

 ¢ü≤f ‘ ÖÑ°ùàj ñÉæŸG Ò¨J ÒKCÉJ ¿G ¤G QÉ°TCGh

 ºgÉ°ùjh  áHÎdG  áMƒ∏eh  ±ÉØ÷Gh  √É«ŸG  OQGƒe

 πãe  ¢VGôeC’Gh  äÉaB’G  QÉ°ûàfGh  »°ûØJ  ‘  É°†jCG

.AGôª◊G π«îædG á°Sƒ°S

 ∞«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG  áª¶æe  á«ªgG  ≈∏Y  Oó°Th

 áYÉæ°U  ‘  äGÈÿGh  áaô©ŸG  ∫OÉÑàd  »ª«∏bE’G

 ôjƒ£àdGh  åëÑdG  ºYO  ∫ÓN  øe  ∂dPh  π«îædG

 ΩGóîà°S’Gh  ΩGóà°ùŸG  êÉàfE’G  πLCG  øe  QÉµàH’Gh

 äÉjóëàdG á¡LGƒŸh á«©«Ñ£dG OQGƒª∏d ΩGóà°ùŸG

 ñÉæŸG Ò¨J ™e ∞«µàdG ≈∏Y IQó≤dG AÉæHh á«Ä«ÑdG

 »YGQõdG  πª©dG  äGhOCG  ºgCG  óMCG  π«îædG  Èà©jh

 ≥«≤ëàd »FGò¨dG øeC’G ádOÉ©e ‘ á«°SÉ°SCG Iõ«cQh

.áeGóà°ùŸG á«ªæàdG

 QƒàcódG  ∫Éb  äÉ°ù∏÷G  ‘ hÉØdG  ácQÉ°ûe  ∫ÓNh

 ‘  Oô£°†ŸG  ƒªædG  πX  ‘  :ôYGƒdG  º«µ◊GóÑY

 iƒà°ùe  ≈∏Y  ôªàdG  π«îæH  áYhQõŸG  äÉMÉ°ùŸG

 ≈fOC’G  ¥öûdG  º«∏bEG  ∫hO  º¡°SCGQ  ≈∏Yh  ⁄É©dG

 Ée ≈∏Y kÉ«dÉM ÉgóMh èàæJ »àdG É«≤jôaG ∫Éª°Th

 Qó≤ŸG Qƒªà∏d »ŸÉ©dG êÉàfE’G øe %75 øY ójõj

 Qó°üJh (2021 ΩÉY )øW ¿ƒ«∏e9^7 øY ójõj ÉÃ

 QƒªàdG á«ªc øe % 65 øY ójõj Ée á«Hô©dG ∫hódG

 ‘ Q’hO QÉ«∏e 2^3 â¨∏H »àdG kÉ«ŸÉY ábƒ°ùŸG

 á«YGQõdG äGQÉªãà°S’G øY kÓ°†a 2021 ΩÉY ájÉ¡f

.á«Hô©dG ∫hódG øe OóY É¡H Ωƒ≤J »àdG IÒÑµdG

 ≈∏Y Üôb øY ±ô©àdG IQhö†dG øe íÑ°UCG: ∫Ébh

 πµ°ûH É¡à°SGQOh QƒªàdG ‘ á«ŸÉ©dG IQÉéàdG ácôM

 Ö°ùfh áMÉàŸG ájôjó°üàdG ¢UôØdG ójóëàd ≥«bO

 ÖfÉéH  ⁄É©dG  ∫hO  ∞∏àfl ‘ á©bƒàŸG  ƒªædG

 êÉàfE’G  ÖYƒà°ùJ  IójóL  ¥Gƒ°SCG  íàØH  ΩÉªàg’G

 ‘  QÉµàH’ÉH  ΩÉªàg’G  ™e  QƒªàdG  øe  »eÉæàŸG

 äGhOC’G ∞∏àîÃ áfÉ©à°S’Gh ≥jƒ°ùàdGh ™«æ°üàdG

 äÉfÉLô¡ŸG  πãe  ájó«∏≤àdG  AGƒ°S  á«≤jƒ°ùàdG

 äGhOC’G  hCG  ájOÉ°üàb’G  äÉã©ÑdGh  ¢VQÉ©ŸGh

 ¥Gƒ°SC’Gh á«fhÎµdE’G IQÉéàdG É¡ªYóJ »àdG Iójó÷G

 äGOÉ¡°T  ≈∏Y  ∫ƒ°ü◊G  ÖfÉL  ¤EG  á«°VGÎa’G

 äGOÉ¡°ûdG øe ÉgÒZh ∫Ó◊Gh …ƒ°†©dGh IOƒ÷G

 Iõ«e ∞«°†J »àdG á«≤jƒ°ùàdG äGhOC’G øe ó©J »àdG

 iƒà°ùŸG  ≈∏Y  ¥Gƒ°SC’G  øe  ójó©dG  ‘ á«°ùaÉæJ

.‹hódGh »ª«∏bE’Gh »æWƒdG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 ¬LƒH  É«FõL  ºFÉZ  ¤EG  Gƒë°U  ¢ù«ªÿG  Ωƒ«dG

 á«böûdG ≥WÉæŸG ¢†©H ≈∏Y kÉfÉ«MCG ÉªFÉZh ΩÉY

 ≈∏Y  á©ª÷G  óZ  ìÉÑ°Uh  kÓ«d  ÉÑWQh  ,á«Hô¨dGh

 ìÉjôdGh  ,á«∏NGódGh  á«∏MÉ°ùdG  ≥WÉæŸG  ¢†©H

 kÉfÉ«MCG áYöùdG á£°ûf h áYöùdG ádóà©e ¤EG áØ«ØN

.á©ª÷G óZ ìÉÑ°Uh π«∏dG ôNBG ôëÑdG ≈∏Y

 ¤EG 15 / á«böT á«dÉª°T - á«böT á«HƒæL ìÉjôdG

.¢S/ºc 35 π°üJ 25

 Üô£°†j êƒŸG §°Sƒàe ¤G ∞«ØN »Hô©dG è«∏ÿG

 :** áYÉ°ùdG óæY ∫hC’G óŸG çóë«°S Éª«a kÉ«éjQóJ

 ∫hC’G Qõ÷Gh 07:18 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG óŸGh **

.14:54 áYÉ°ùdG óæY

 êÉàfE’ ∫hC’G »dhódG ôªJDƒªdG ΩÉààNG

QƒªàdG IQÉéJh

Ωƒ«dG ™bƒàªdG ¢ù≤£dG



á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 15297 Oó`©dG  ̀2023  ¢SQÉe 16 ¢ù«ªÿG
øWƒdGQÉÑNCG 3

 áeƒ¶æe äQƒW äGQÉeE’G :¿ƒæëW øH áØ«∏N

ádƒØ£dG ájÉYôd á∏eÉµàe

 ¿hQÉH ˆGóÑY »≤à∏j Iô«éØdG ó¡Y »dh

»Ñ£dG õ«ªà∏d á«°†ØdG IõFÉédG ≈∏Y π°UÉëdG

¿ƒæëW øH áØ«∏N

 ¿hQÉH ˆGóÑY ¬FÉ≤d ∫ÓN IÒéØdG ó¡Y ‹h

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ôjóe ¿É«¡f ∫BG  ¿ƒæëW øH áØ«∏N ï«°ûdG  ∫Éb  

 äGQÉeE’G ádhO ¿EG AGó¡°ûdG öSCG ¿hDƒ°T Öàµe …ò«ØæJ

 á∏eÉµàe áÄ«H ôjƒ£J âYÉ£à°SG IóëàŸG á«Hô©dG

 ∫ÉØWCÓd áeRÓdG ájÉYôdG ÒaƒJ É¡dÓN øe øª°†J

 πeC’ÉH áª©Øe á«JÉ«M áHôŒ ¢VƒN øe º¡æ«µªàd

 ±GógC’G  ≥«≤– ƒëf Ωó≤àdG  IÒ°ùe Gƒ∏°UGƒ«d  h

.™ªàéŸG ‘ á«eÉ°ùdG äÉjÉ¨dGh

 πØ£dG  Ωƒj{  áÑ°SÉæÃ  áª∏c  ‘  -  ±É°VCGh

 â– ΩÉ©dG Gòg ¬H ∫ÉØàM’G ºàj …òdG z»JGQÉeE’G

 ¿CG - záeGóà°ùeh áæeBG áÄ«H ‘ πØ£dG ≥M{ QÉ©°T

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

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

 kGÒ°ûe  ..  πØ£dG  ájÉª◊  kÓeÉµàe  É«fƒfÉb  ÉeÉ¶f

 áeƒeC’G ´É£≤H á«æ©ŸG ádhódG äÉ°ù°SDƒe ¿CG  ¤EG

 á«ª«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒŸG  ™e  ¿hÉ©àdÉHh  ádƒØ£dGh

 ‘ âª¡°SCG á«Yƒf äGQOÉÑe âMôW á«©ªàéŸGh

 áªgÉ°ùŸG  øe  ¬æ«µ“h  ¬JGQóbh  ¬ÑgGƒe  á«ªæJ

.á«ªæàdG IÒ°ùe ºYO ‘ ádÉ©ØdGh á«HÉéjE’G

 á«ªæàdG  äÉ«é«JGÎ°SGh  §£N  áaÉc  ¿CG  í°VhCGh

 áÄ«H  OÉéjEG  ≈∏Y  Ωƒ≤J  áeƒµ◊G  Égóªà©J  »àdG

 πÑ≤à°ùe ¿Éª°†d áeGóà°ùŸG á«ªæàdG øe ádÉMh áæeBG

.πÑ≤à°ùŸG IOÉb ºg øjòdG Ωƒ«dG ∫ÉØWC’ π°†aCG

 Oƒ¡÷ÉH ¿É«¡f ∫BG ¿ƒæëW øH áØ«∏N ï«°ûdG OÉ°TCGh

 áªWÉa áî«°ûdG ƒª°S “äGQÉeE’G ΩCG” É¡JOÉb »àdG

 á°ù«FQ ΩÉ©dG »FÉ°ùædG OÉ–’G á°ù«FQ ∑QÉÑe âæH

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

 QGóe  ≈∏Y  ájöSC’G  á«ªæàdG  á°ù°SDƒŸ  ≈∏YC’G

 ádƒØ£dG ájÉYQ iƒà°ùÃ AÉ≤JQÓd á«°VÉŸG ΩGƒYC’G

 äGQOÉÑŸG  πµd  ÒÑµdG  Égƒª°S  ºYOh  ádhódG  ‘

 ∫É›  ‘  áªgÉ°ùŸG  É¡fCÉ°T  øe  »àdG  èeGÈdGh

 á«∏≤©dGh á«°ùØædG »MGƒædG øe πØ£dÉH ΩÉªàg’G

 á«aÉ≤ãdG »MGƒædG øY Ó°†a ájó°ù÷Gh á«ë°üdGh

 ádÉM ≥∏N ‘ º¡°SCG Ée á«ª«∏©àdGh á«YÉªàL’Gh

.»JGQÉeE’G πØ£dG iód ´GóHE’Gh õ«ªàdG øe

 AÉæHCG ‹ƒj AGó¡°ûdG öSCG ¿hDƒ°T Öàµe ¿CG ¤EG QÉ°TCGh

 π°UGƒàdG  ≈∏Y ¢Uôëjh É°UÉN ÉeÉªàgG  AGó¡°ûdG

 §£N QÉWEG ‘ É¡«Ñ∏Jh º¡JÉLÉ«àMG ™ÑàJh º¡©e

 √ÉŒG ‘ É¡∏c Ö°üJ á°ShQóe äGQOÉÑeh èeGôHh

 äGÒ¨àe ™e πeÉ©à∏d π«gCÉàdGh OGóYE’Gh ÚµªàdG

 ´GóH’G  øe  QÉWEG  ‘  É¡JGQƒ£J  áÑcGƒeh  IÉ«◊G

 èeGôHh äGQOÉÑe øe ¬Mô£j ÉªY Ó°†a ,QÉµàH’Gh

 º¡à«HôJh º¡àÄ°ûæJ ‘ ºgÉ°ùJ á«¡«aôJh á«Ø«≤ãJ

.øWƒ∏d AÉaƒdGh ájƒ¡dÉH RGõàY’G ≈∏Y

 á«æWh áÑ°SÉæe ƒg »JGQÉeE’G πØ£dG Ωƒj ¿CG ¤EG QÉ°ûj

 ¥ƒ≤ëH ™ªàéŸG äÉÄa ™«ªL á«YƒJ ¤EG  ±ó¡J

 áæeBGh á«ë°U áÄ«H ‘ ƒªæj »µd É¡fÉª°Vh πØ£dG

 äGQÉ¡eh äGQób øe ¬jód Ée ™«ªL Qqƒ£J áªYGOh

 ,πµc äGQÉeE’G ádhO ™ªà› ≈∏Y ™ØædÉH Oƒ©j É‡

 »àdG á«Hô©dG ∫hódG πFGhCG øe äGQÉeE’G ó©J å«M

 ájÉYQ ∫É› ‘ áeQÉ°Uh áë°VGh ÚfGƒb âæ°S

.ájöSC’G áÄ«ÑdG õjõ©Jh ádƒØ£dGh áeƒeC’G ¥ƒ≤M

:ΩGh-IÒéØdG

 óªfi  øH  óªM  øH  óªfi  ï«°ûdG  ƒª°S  ≈≤àdG

 ¿GƒjódÉH  ¬Ñàµe  ‘  IÒéØdG  ó¡Y  ‹h  »böûdG

 õFÉØdG  ¿hQÉH  ø°ùM  ˆGóÑY  QƒàcódG  …ÒeC’G

 OÉ–’G ô“Dƒe ‘ »Ñ£dG õ«ªà∏d á«°†ØdG IõFÉ÷ÉH

 áª°UÉ©dG  ‘  ΩÉ≤ŸG  »°VÉjôdG  Ö£∏d  …ƒ«°SB’G

.áMhódG ájô£≤dG

 ÖîàæŸG Ö«ÑW ¿hQÉH ˆGóÑY QƒàcódG ,√ƒª°S CÉqægh

 øe  ójõŸG  ¬d  É k«æªàe  ,IõFÉ÷ÉH  √RƒØd  »ÑŸhC’G

.á«æ¡ŸG ¬JÒ°ùe ‘ äÉMÉéædG

 ¬JÒ°ùŸ  Gkôjó≤J  IõFÉ÷G  ≈∏Y  ¿hQÉH  π°üMh

 »°VÉjôdG  Ö£dG  ∫É›  ‘  á«∏ª©dG  ¬JGÈNh

.¬«a IÒãµdG ¬JÉeÉ¡°SEGh

 ƒª°S ¤EG ¿hQÉH ˆGóÑY QƒàcódG Ωqó≤J ¬ÑfÉL øe

 ,∫ÉÑ≤à°S’G ≈∏Y ôjó≤àdGh ôµ°ûdÉH IÒéØdG ó¡Y ‹h

 ÚYóÑŸGh äGRÉ‚E’G ÜÉë°UC’ ºFGódG √ƒª°S ºYOh

.IÒéØdG AÉæHG øe

 …OƒjõdG ¿GóªM óªMCG QƒàcódG IOÉ©°S AÉ≤∏dG ö†M

 .IÒéØdG ó¡Y ‹h ƒª°S Öàµe ôjóe

óªëe øH Qhô°S øH ójGR ±ÉaR πØM ô°†ëj ádhódG ¢ù«FQ

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ö†M 

 …òdG ∫ÉÑ≤à°S’G πØM .. zˆG ¬¶ØM{ ádhódG ¢ù«FQ

 ‘ ¿É«¡f ∫BG óªfi øH QhöS ï«°ûdG ƒª°S ¬eÉbCG

 ≈∏Y zójGR{ ï«°ûdG ¬∏‚ ±ÉaR áÑ°SÉæÃ »ÑXƒHCG

 .¿É«¡f ∫BG ¿GóªM øH ¿GóªM øH óªfi ï«°ûdG áÁôc

 øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S .. ∫ÉÑ≤à°S’G πØM ö†M Éªc

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

 ºcÉ◊G πã‡ ¿É«¡f ∫BG óªfi øH ¿ƒæëW ï«°ûdG

 ∫BG óªfi øH ∞«°S ï«°ûdG ƒª°Sh Ú©dG á≤£æe ‘

 ÖFÉf ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ´Gõg ï«°ûdG ƒª°Sh ¿É«¡f

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

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

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

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ¿ƒæëW ï«°ûdG ƒª°Sh á«fÉ°ùfE’Gh

 øH Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°Sh »æWƒdG øeC’G QÉ°ûà°ùe

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

 øH óªfi øH ódÉN ï«°ûdG ƒª°Sh á°SÉFôdG ¿GƒjO

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

 óªfi øH ÜÉjP  ï«°ûdG  ƒª°Sh  …ò«ØæàdG  »ÑXƒHCG

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

 ∫BG ójGR øH óªfi øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°Sh »ÑXƒHCG

.ÚdhDƒ°ùŸGh ñƒ«°ûdG øe OóYh ¿É«¡f

ô«ÑµdG ójGR ï«°ûdG ™eÉL Qhõj á«dÉª°ûdG É«fhó≤e ájQƒ¡ªL ¢ù«FQzäGQÉeE’G äGQÉ¡ªd á«æWƒdG á≤HÉ°ùªdG{ äÉ«dÉ©a ó¡°ûj ójGR øH Qƒ°üæe
:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ¢ù«FQ  »µ°ù«ahQGóæH  ƒØ«à°S  áeÉîa  QGR  

 ï«°ûdG ™eÉL ,á«dÉª°ûdG É«fhó≤e ájQƒ¡ªL

 QOÉ≤dGóÑY  IOÉ©°S  ¬≤aGôj  ,ÒÑµdG  ójGR

 á«dÉª°ûdG É«fhó≤e ájQƒ¡ªL ÒØ°S …ó«ª«e

 øª°V  ∂dPh  .≥aGôŸG  óaƒdGh  ,ádhódG  iód

.ádhó∏d ¬JQÉjR

 ádƒ÷G  ≥aGôŸG  óaƒdGh  ¬àeÉîa  π¡à°SGh

 ójGR  ï«°ûdG  ¬d  QƒØ¨ŸG  íjöV  IQÉjõH

-√GôK  ˆG  Ö«W-  ¿É«¡f  ∫BG  ¿É£∏°S  øH

 …òdG  ,º«µ◊G  ¬é¡fh  ¬KQEG  øjôcòà°ùe  ,

 ¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG áaÉ≤K õjõ©J ‘ º¡°SCG

.⁄É©dG Üƒ©°T ∞∏àfl ÚH ΩÓ°ùdGh

 äÉYÉb ‘ ,≥aGôŸG óaƒdGh ¬àeÉîa ∫ƒŒh

 Gƒaô©J  å«M  ,á«LQÉÿG  ¬àbhQCGh  ™eÉ÷G

 á«YGódG  ájQÉ°†◊G  ™eÉ÷G  ádÉ°SQ  ≈∏Y

 ;ôNB’G ≈∏Y ìÉàØf’Gh íeÉ°ùàdGh ¢ûjÉ©à∏d

 ,¢ù°SDƒŸG  ódGƒdG  º«bh  ôKBÉe  øe  á≤ãÑæŸG

 ™eÉL õcôe ¬H  Ωƒ≤j  …òdG  ÒÑµdG  QhódGh

 áaÉ≤ãdÉH ∞jô©àdG ‘ ÒÑµdG ójGR ï«°ûdG

 π°UGƒàdG  õjõ©Jh  ,áëª°ùdG  á«eÓ°SE’G

 Üƒ©°ûdGh äÉaÉ≤ãdG ∞∏àfl ÚH …QÉ°†◊G

.⁄É©dG ∫ƒM

 ïjQÉJ ≈∏Y ≥aGôŸG óaƒdGh ¬àeÉîa ™∏WGh

 ™eÉ÷G äÉ«dÉªLh ,ÒÑµdG ìöüdG ¢ù«°SCÉJ

 »àdG  á«eÓ°SE’G  IQÉª©dG  ¿ƒæa  ™jóHh

 Éeh  ,√ÉjGhR  ™«ªL  ‘  ìƒ°VƒH  â∏Œ

 ´hQCGh ,Iójôa äÉ«æà≤e øe ™eÉ÷G ¬jƒëj

 ≈∏Y  á«eÓ°SE’G  IQÉ°†◊G  ¬H  äOÉL  Ée

 á«°Sóæg º«eÉ°üJh ¿ƒæa øe Qƒ°ü©dG ôe

 º«ª°üJ ‘ É¡YƒæJh É¡aÓàNG ≈∏Y â≤àdG

 äÉaÉ≤ãdG ΩÉé°ùfG ∫ÉªL ¢ùµ©àd ,™eÉ÷G

 ΩÉàN ‘h .óMGh »YGóHEG πªY ‘ É¡ªZÉæJh

 øe áî°ùf ,™eÉ÷G ∞«°V AGógEG ” IQÉjõdG

 äGQGó°UEG  óMCG  zQƒf  øe  äGAÉ°†a{  ÜÉàc

 º°†j …òdG ;ÒÑµdG ójGR ï«°ûdG ™eÉL õcôe

 IõFÉéH IõFÉØdGh Iõ«ªàŸG Qƒ°üdG øe kGOóY

 »àdG »Fƒ°†dG ôjƒ°üà∏d zQƒf øe äGAÉ°†a{

 äÉ«dÉªL RÈJh ,…QhO πµ°ûH õcôŸG É¡ª¶æj

 øe áî°ùfh ,™eÉ÷G ‘ á«eÓ°SE’G IQÉª©dG

 ïjQÉJ  ∫hÉæàj  …òdG  ,zˆG  äƒ«H{  ÜÉàc

.»eÓ°SE’G ïjQÉàdG ‘ ™eGƒ÷G

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ∫BG  ójGR  øH  Qƒ°üæe  ï«°ûdG  ƒª°S  ó¡°T  

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

 äÉ«dÉ©a  AÉ©HQC’G  Ωƒj  á°SÉFôdG  ¿GƒjO

 zäGQÉeE’G  äGQÉ¡Ÿ  á«æWƒdG  á≤HÉ°ùŸG{

 áªWÉa áî«°ûdG ƒª°S ájÉYQ â– ΩÉ≤J »àdG

 ΩÉ©dG »FÉ°ùædG OÉ–’G á°ù«FQ ∑QÉÑe âæH

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

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

 ï«°ûdG ƒª°S Qƒ°†ëH ∂dPh ,zäGQÉeE’G ΩCG{

 ƒ°†Y ,¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi øH ÜÉjP

 ∫Ébh . »ÑXƒHCG  IQÉeE’ …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG

 q¿EG ¿É«¡f ∫BG ójGR øH Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°S

 zäGQÉeE’G  äGQÉ¡Ÿ  á«æWƒdG  á≤HÉ°ùŸG{

 ádhód  Ió«°TôdG  IOÉ«≤dG  ¢UôM  ó°ù oŒ

 äGQÉeE’G  ÜÉÑ°T  Úµ“  ≈∏Y  äGQÉeE’G

 ‘  õ«ªà∏d  º¡∏«gCÉJh  ,º¡ÑgGƒe  ájÉYQh

 á«aô©ŸG πFÉ°SƒdÉH ºgójhõJh ,πª©dG ¥ƒ°S

 º¡JÒ°ùe ‘ ¥ƒØà∏d áeRÓdG äÉfÉµeE’Gh

 ‘ m∫É©a mπµ°ûH áªgÉ°ùŸG πLCG øe ,á«æ¡ŸG

 ∞∏àfl ‘ É¡JOÉqjQ ≥«≤–h ádhódG AÉæH

.Qƒ£àdG øjOÉ«eh á«ªæàdG ä’É›

 äÉ«dÉ©a ≈∏Y ÚªFÉ≤dG Oƒ¡L √ƒª°S ø qªKh

 ¬«dEG  â∏°Uh  …òdG  iƒà°ùŸGh  á≤HÉ°ùŸG

 ,ádhódG AÉæHCG ÖgGƒe ájÉYQh ±É°ûàcG ‘

 ™«ªL  ‘  Iõq«ªà oŸG  º¡JGQób  áÑcGƒeh

 QhódÉH kGó«°ûe ,á«æ¡ŸGh á«æ≤àdG ä’ÉéŸG

 »ÑXƒHCG  õcôe{  ¬H  Ωƒ≤j  …òdG  …QƒëŸG

 ,z»æ¡ŸGh  »æ≤àdG  ÖjQóàdGh  º«∏©à∏d

 ∫É› ‘ ,á≤HÉ°ùŸG º«¶æJ ≈∏Y ±öûŸG

 º¡ÑjQóJh õ«ªàdG ≈∏Y ÜÉÑ°ûdG ™«é°ûJ ‘

 IOÉjô∏d º¡∏«gCÉJh ,QÉµàH’Gh ´GóHE’G ≈∏Y

 ƒª°S ΩÉbh .áØ∏àîŸG ø¡ŸGh ∫ÉªYC’G  ‘

 mádƒéH ¿É«¡f ∫BG  ójGR øH Qƒ°üæe ï«°ûdG

 á≤HÉ°ùŸG{  á£°ûfCG  ≈∏Y  É¡dÓN  ±ô©J

 ¤EG  ™ªà°SGh  ,zäGQÉeE’G  äGQÉ¡Ÿ á«æWƒdG

 á≤∏©àŸG  äÉ«dÉ©ØdG  ∞∏àfl  ∫ƒM  ìöT

 ∑QÉÑe  QƒàcódG  IOÉ©°S  ¬eqób  ,á≤HÉ°ùŸÉH

 »ÑXƒHCG õcôe ΩÉY ôjóe ,»°ùeÉ°ûdG ó«©°S

.»æ¡ŸGh »æ≤àdG ÖjQóàdGh º«∏©à∏d

óªfi øH QhöS øH ójGR ±ÉaR πØM √Qƒ°†M ∫ÓN ádhódG ¢ù«FQ

 πëe ÉjÉ°†≤dG ¿ÉãëÑj á«dÉª°ûdG É«fhó≤e ¢ù«FQh ójGR øH óªëe

∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G

z62 áMÉÑ°S ≥jôa{ πÑ≤à°ùj ádhódG ¢ù«FQ

áª«îdG ¢SCGQ »a z¿Gô«£∏d Üô©dG áªb{ ìÉààaG ó¡°T

ôØ°ùdG º«gÉØe ≈∏Y »Yƒf ô««¨J çGóMEG ≈∏Y ÉæJGQó≤H øeDƒf :ô≤°U øH Oƒ©°S

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 AÉ©HQC’G Ωƒj zˆG ¬¶ØM{ ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f

 ájQƒ¡ªL  ¢ù«FQ  »µ°ù«ahQGóæH  ƒØ«à°S  áeÉîa

 πªY IQÉjõH Ωƒ≤j …òdG á≤jó°üdG á«dÉª°ûdG É«fhó≤e

.ádhódG ¤EG

 öüb ‘ iôL …òdG AÉ≤∏dG ∫ÓN `` √ƒª°S ÖMQh

 øY kÉHô©e ,∞«°†dG ¢ù«FôdÉH `  ̀»ÑXƒHCG ‘ ÅWÉ°ûdG

 äÉbÓY iƒà°ùe ‘ Qƒ£àdG øe ójõe ¤EG ¬©∏£J

.äGQÉ°ùŸG ∞∏àfl ≈∏Y øjó∏ÑdG

 øe ¿hÉ©àdG äÉbÓY √ó¡°ûJ Ée ¿ÉÑfÉ÷G åëHh

 ájQÉéàdGh ájOÉ°üàb’G ÖfGƒ÷G ‘ á°UÉN Ωó≤J

 πµ°ûJ »àdG äÉYÉ£≤dG øe ÉgÒZh ájQÉªãà°S’Gh

 ‘ Ωó≤àdGh áeGóà°ùŸG á«ªæà∏d á°ù«FQ äGõµJôe

 kGOóY É«fhó≤e ¢ù«FQh √ƒª°S ¢Vô©à°SG Éªc .øjó∏ÑdG

 ∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G πfi äÉYƒ°VƒŸGh ÉjÉ°†≤dG øe

 Gòg ‘ øjócDƒe ..É¡fCÉ°ûH ô¶ædG äÉ¡Lh ’OÉÑJh

 »YÉ°ùŸGh äGQOÉÑŸG ™«ª÷ øjó∏ÑdG ºYO ¥É«°ùdG

 QÉgOR’Gh á«ªæàdGh QGô≤à°S’G ≥«≤– ¤EG áaOÉ¡dG

.⁄É©dGh á≤£æŸG Üƒ©°ûd

 »°†ŸG  ≈∏Y  ∑Î°ûŸG  Éª¡°UôM  ¿ÉÑfÉ÷G  ócCGh

 á«dÉª°ûdG É«fhó≤eh äGQÉeE’G ádhO ÚH äÉbÓ©dÉH

 á∏Ñ≤ŸG  IÎØdG  ∫ÓN  áeó≤àeh  áª¡e  äGƒ£N

..É¡à«ªæJh Égôjƒ£àd ácÎ°ûŸG IOGQE’G øe kÉbÓ£fG

 ÉgQÉªãà°SG  øµÁ  IÒÑc  ¢Uôa  OƒLh  ÖfÉéH

 QÉgOR’Gh á«ªæàdG Ωóîj ÉÃh ÚÑ©°ûdG áë∏°üŸ

 Iôcòe  ¿ÓYEG  AÉ≤∏dG  ∫ÓN  iôLh  .øjó∏ÑdG  ‘

 ∫ƒNódG IÒ°TCÉJ øe ∫OÉÑàŸG AÉØYE’G ¿CÉ°ûH ºgÉØJ

 á°UÉÿGh  á«°SÉeƒ∏HódG  ôØ°ùdG  äGRGƒL  »∏eÉ◊

 á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhO  »àeƒµM ÚH á«ª°SôdGh

.á«dÉª°ûdG É«fhó≤e ájQƒ¡ªLh IóëàŸG

 øH óªfi øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S .. AÉ≤∏dG ö†M

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

 ‘ á°UÉÿG ¿hDƒ°ûdG QÉ°ûà°ùe ¿É«¡f ∫BG ¿ƒæëW

 »°ùeÉ°ûdG OÉªM øH »∏Y ‹É©eh á°SÉFôdG ¿GƒjO

 »æWƒdG  øeCÓd  ≈∏YC’G  ¢ù∏éª∏d  ΩÉ©dG  ÚeC’G

 ôjRh »YhQõŸG ¢SQÉa êôa óªfi øH π«¡°S ‹É©eh

 ≥aGôŸG óaƒdG √ö†M Éªc .á«àëàdG á«æÑdGh ábÉ£dG

 »ª«°ù«HÒ“Éa ‹É©e..º°†j …òdG É«fhó≤e ¢ù«Fôd

 ÚeCG »µ°ùaƒcÉ«æ°TƒH »∏«e ‹É©eh á«dÉŸG ôjRh

 QÉ°ûà°ùe ±ƒfÉjGQÉc »°ùJƒZh á°SÉFôdG ¿GƒjO ΩÉY

 QÉ°ûà°ùe  ‹É«dƒc  ËÒ∏«Hh  á«LQÉÿG  á°SÉ«°ùdG

.»eƒ≤dG øeC’G

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 ≥jôa{ ,“ˆG ¬¶ØM”  ádhódG  ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG

 kGÎeƒ∏«c 62 áaÉ°ùe ™£b …òdG { 62 áMÉÑ°S

.»ÑXƒHCG IôjõL ∫ƒM áMÉÑ°S

 ``  ájOƒdG  åjOÉMC’G  ≥jôØdG  ™e  √ƒª°S  ∫OÉÑJh

 º¡ãMh  ̀ôëÑdG öüb ‘ iôL …òdG AÉ≤∏dG ∫ÓN

 ájƒYƒàdG äGQOÉÑŸG ‘ ácQÉ°ûŸG á∏°UGƒe ≈∏Y

 õjõ©Jh ™ªàéŸG á«YƒJ ‘ º¡°ùJ »àdG á«YƒædG

.ájôëÑdG áÄ«ÑdG ≈∏Y ®ÉØ◊G ‘ √QhO

 OóY É¡«a ∑QÉ°T »àdG áMÉÑ°ùdG IQOÉÑe ±ó¡Jh

 »YƒdG õjõ©J ¤EG á°UÉÿGh á«eƒµ◊G äÉ¡÷G øe

 áeÓ°ùdGh  ájôëÑdG  áÄ«ÑdG  á«ªgCÉH  »©ªàéŸG

 ºgh ÚMÉÑ°ùdG øe OóY ´É£à°SG Éª«a .. á«FÉŸG

 ,¿hO ÉfƒLQCGh ¢ù«Ø«f É«fÉah …ôgÉ¶dG Qƒ°üæe

 »ÑXƒHCG IôjõL ∫ƒM kGÎeƒ∏«c 62 áaÉ°ùe ™£b

.á∏°UGƒàe áYÉ°S 34 Ióe ‘

 ô“Dƒe á«ªgCÉH ∞jô©àdG ¤EG IQOÉÑŸG ±ó¡J Éªc

 ¿CÉ°ûH ájQÉWE’G IóëàŸG ·C’G á«bÉØJG ‘ ±GôWC’G

 ádhO  ¬Ø«°†à°ùJ  …òdG  (28Üƒc )  ñÉæŸG  Ò¨J

 ®ÉØ◊G  ÖfÉéH  …QÉ÷G  ΩÉ©dG  ájÉ¡f  äGQÉeE’G

.áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ±GógCG ≥«≤–h áÄ«ÑdG ≈∏Y

 âbô¨à°SG áØãµe äÉÑjQóàH IQOÉÑŸG ≥jôa ΩÉbh

. káMÉÑ°S Îeƒ∏«c 900 É¡dÓN ™£b kÉeÉY

 âª¶f IQOÉÑŸG √òg QÉWEG ‘h iôNCG á¡L øe

 á«dÉ©a  »ÑXƒHCG  ‘  áMÉ«°ùdGh  áaÉ≤ãdG  IôFGO

 kÉ«ŸÉY kÉ«°SÉ«b kÉªbQ IôFGódG É¡dÓN øe â∏é°S

 ÚcQÉ°ûŸG øe OóY ÈcC’ z¢ù«æ«Z áYƒ°Sƒe{ ‘

.óMGh ¿Éµe ‘ á«FÉŸG áeÓ°ù∏d ¢SQO ‘

 º«∏©àdG IôFGO .. É¡æe äÉ¡÷G øe OóY ∑QÉ°T Éªc

 ,zájôëÑdG  »ÑXƒHCG{  h  ,»ÑXƒHCG  ‘ áaô©ŸGh

 ΩQƒà°S  á«ÁOÉcCGh  ,zá«æeCG  ≥«≤–{ á°ù°SDƒeh

 z√É«ŸG áeÓ°S ∫ƒM ¢SQO ÈcCG{ ‘ .. áMÉÑ°ù∏d

 ‘ áMÉÑ°ùdG  ôWÉfl ≈∏Y  Aƒ°†dG  §∏°S  …òdG

 äGAGôLEG  ™«ªéH  á«YƒàdGh  áMƒàØŸG  √É«ŸG

.áeRÓdG áeÓ°ùdG

 ΩÉààNG ó©H zájôëÑdG »ÑXƒHCG ácöT{ â°VôYh

 áMÉÑ°S ÜQóe ƒgh ,(ôchh πjh) ¬eób …òdG ¢SQódG

 ΩQƒà°S  á«ÁOÉcC’  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdGh  óªà©e

 áeÓ°ùdG §FGôN{ ∫ƒM ƒjó«a ™£≤e .. áMÉÑ°ù∏d

 á«FÉŸG á£°ûfC’G ™«ªL ∫hÉæJ zá∏eÉ°ûdG ájôëÑdG

.IQÉeE’G ‘

 äÉ©eÉ÷G ÜÓW øe 336 ¢SQódG ‘ ∑QÉ°T Éªc

 øe ∫ÉØWC’G  øe OóY ÖfÉéH »ÑXƒHCG  ¢SQGóeh

.ºª¡dG ÜÉë°UCG

:ΩGh-áª«ÿG ¢SCGQ

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

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

 áeGóà°S’G õjõ©Jh ,áÄ«ÑdG ≈∏Y ®ÉØ◊G ÉjÉ°†b ºYO

 ¿Éà«°SÉ°SCG  ¿ÉJõ«cQ  ,áMÉ«°ùdGh  ôØ°ùdG  ´É£b  ‘

 ájƒªæàdG  É¡££Nh  áª«ÿG  ¢SCGQ  á«é«JGÎ°SEG  ‘

 äGQÉeE’G ádhO äÉ¡LƒJ ™e ºé°ùæJ »àdG á∏eÉ°ûdG

 äÉKÉ©Ñf’G ¢†ØN ¤EG á«eGôdG óeC’G Ió«©H É¡àjDhQh

 áYÉæ°üd ,2050 ∫ƒ∏ëH »NÉæŸG OÉ«◊G ≥«≤–h

.á«∏Ñ≤à°ùŸGh á«dÉ◊G ∫É«LCÓd π°†aCG πÑ≤à°ùe

 ìÉààaG AÉ©HQC’G Ωƒj √ƒª°S Qƒ°†M ∫ÓN ∂dP AÉL

 Üô©dG  áªb{  øe  IöTÉ©dG  áî°ùædG  äÉ«dÉ©a

 öTÉÑŸG ÉgÒKCÉJh áeGóà°S’G{ QÉ©°T â– z¿GÒ£∏d

 z‹É◊G öü©dG ‘ áMÉ«°ùdGh ôØ°ùdG º«gÉØe ≈∏Y

 zäGô“DƒŸGh ¢VQÉ©ª∏d »ŸÉ©dG Gôª◊G õcôe{ ‘

 ÚdhDƒ°ùŸG øe 600 øe ÌcCG ácQÉ°ûÃ ,áª«ÿG ¢SCGôH

 áMÉ«°ùdGh  ôØ°ùdG  ´É£b  ‘ ôµØdG  OGhQh  AGÈÿGh

.⁄É©dGh á«Hô©dG ∫hódGh äGQÉeE’G iƒà°ùe ≈∏Y

 ‘ kÓYÉa kÉµjöT áª«ÿG ¢SCGQ π¶à°S” :√ƒª°S ∫Ébh

 á«ŸÉ©dGh á«ª«∏bE’Gh á«∏ëŸG Oƒ¡÷G áaÉµH ™aódG

 á«ŸÉ©dG  äÉjóëàdG  á¡LGƒe  É¡fCÉ°T  øe  »àdG

 áMÉ«°ùdGh  ôØ°ùdG  ´É£b  ‘  ¢UôØdG  ±É°ûµà°SGh

 ‘ º¡°ùj ÉÃ ,∫ÉéŸG Gòg ‘ áeGóà°S’G ≥«≤ëàd

 ádhódG  ‘  »MÉ«°ùdGh  …OÉ°üàb’G  ƒªædG  õjõ©J

.“ IQÉeE’Gh

 Üô©dG  áªb’  áaÉ°†à°SÉH  AGó©°S{ :√ƒª°S  ±É°VCGh

 ó©J  »àdGh  ,‹GƒàdG  ≈∏Y  ådÉãdG  ΩÉ©∏d  ’¿GÒ£∏d

 ‘  áªgÉ°ùŸG  ≈∏Y  ÉæJGQó≤H  ÉæfÉÁEG  ≈∏Y  kÓ«dO

 ôØ°ùdG º«gÉØeh äÉ«é¡æe ≈∏Y »Yƒf Ò«¨J çGóMEG

 áfÉµe ï«°SÎdh ,áeGóà°SG ÌcCG ¬∏©÷ ⁄É©dG ∫ƒM

 ‘ á≤£æŸG iƒà°ùe ≈∏Y IóFGQ á¡Lh áª«ÿG ¢SCGQ

.áeGóà°ùŸG áMÉ«°ùdG

 ≥«≤ëàd Oƒ¡÷G ôaÉ°†J øe ójõŸG ¤EG √ƒª°S ÉYOh

 øe Èà©j …òdG …ƒ«◊G ´É£≤dG Gòg ‘ áeGóà°S’G

 IOÉØà°S’G IQhöV ¤EG kGÒ°ûe ,á«ªæàdG äÉcôfi RôHCG

 ¥ÓWEGh  ,áMÉàŸG  á«æ≤àdG  äGQÉµàH’G  çóMCG  øe

 ´É£≤dG  áeGóà°SG  õjõ©àd  á«∏Ñ≤à°ùŸG  äGQOÉÑŸG

.»NÉæŸG Ò¨àdG á«°†b ‘ á«HÉéjEÉH ΩÉ¡°SE’Gh

 äÉª∏µdGh  á«∏YÉØàdG  ájQGƒ◊G  äÉ°ù∏÷G  §∏°ùJh

 º¶æ oJ  »àdG  ,  ¿GÒ£∏d  Üô©dG  áªb  ‘  á«°ù«FôdG

 ,áMÉ«°ùdG á«ªæàd áª«ÿG ¢SCGQ áÄ«g ™e ácGöûdÉH

 »YÉ£b ‘ ÊƒHôµdG OÉ«◊G º«gÉØe ≈∏Y Aƒ°†dG

 äÉjóëàdGh  äÉ¡LƒàdG  RôHCGh  ,ôØ°ùdGh  ¿GÒ£dG

 Gòg ‘ Qƒ£àdGh ƒªædG ™aO É¡æµÁ »àdG ¢UôØdGh

.∫ÉéŸG

á«dÉª°ûdG É«fhó≤e ¢ù«FQ ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN ójGR øH óªfi

z62 áMÉÑ°S ≥jôa{ ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN ádhódG ¢ù«FQ

áª«ÿG ¢SCGQ ‘ z¿GÒ£∏d Üô©dG áªb{ ìÉààaG √Qƒ°†M ∫ÓN áª«ÿG ¢SCGQ ºcÉM
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اأبوظبي - وام:

 تحــت رعاية الفريق ســمو 
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان 
الوزراء  مجلس  رئيــس  نائب 
الداخليــة، تنطلق دورة  وزير 
التحبري  جائــزة  من  جديــدة 
مطلع  وعلومه  الكريم  للقرآن 
رمضــان املقبل يف نســختها 
»دورة  عنوان  تحت  التاسعة، 
لتســتمد  االســتدامة«،  عام 
قيادة  رؤية  من  موضوعاتها 
الرشــيدة،  دولــة اإلمــارات 
ترســيخ  يف  وتوجيهاتهــا 
مفاهيم االســتدامة يف جميع 
املجــاالت، وتعزيــز جهــود 

التوعية يف املجاالت البيئية.
تفاصيل  عــن  اإلعالن  جــاء 
عام  »دورة  التاســعة  الدورة 
االستدامة«، عىل هامش جلسة 
حواريــة ُعقــدت يف أبوظبي 
تحت عنوان »االستدامة رؤية 
رشعية«،  ورضورة  وطنيــة 
الدكتور  معايل  فيها  وشــارك 
مجلس  رئيس  بّيه  بن  عبدالله 
اإلمــارات لإلفتــاء الرشعي، 
ســلطان  الدكتور  وســعادة 
عام  مدير  النعيمــي  محمــد 
للدراســات  اإلمارات  مركــز 
االســراتيجية،  والبحــوث 
وســعادة الدكتــور خليفــة 
عام  مدير  الظاهــري  مبارك 
للعلوم  زايد  بن  محمد  جامعة 
اإلنســانية، وبحضور سعادة 
وكيل  الشاميس  ســالم  اللواء 
املســاعد  الداخليــة  وزارة 
املســاندة  والخدمات  للموارد 
حبتور  عمر  الدكتور  وسعادة 
الدرعــي، مدير عــام مجلس 
اإلمارات لإلفتاء الرشعي أمني 
عــام جائزة التحبــري للقرآن 
وســعادة  وعلومه،  الكريــم 
إبراهيــم  أحمــد  الدكتــور 

العام  املدير  الطنيجي  سبيعان 
ورئيس اللجنة العليا للجائزة، 
الســعادة  أصحاب  من  وعدد 
مديري ومســؤويل من  مــن 
الحكومية  والجهات  الهيئات 
الرشكات  وممثيل  والخاصة، 
من  وعدد  الداعمة،  والجهات 
واملؤسســات  الشــخصيات 
التثقيفية  املجاالت  يف  العاملة 
القرآنية  واملجتمعية والجوائز 
بالدولــة، وممثــيل وســائل 

اإلعالم.
الدكتور عبدالله  وتناول معايل 
الرشعي  املحــور  بّيــه  بــن 
فيما  االســتدامة،  ملوضــوع 
تناول سعادة الدكتور سلطان 
محمد النعيمي املحور الوطني، 
وســعادة الدكتــور خليفــة 
مبارك الظاهري تناول املحور 
حيث  واالجتماعي،  األكاديمي 
الجلســة  يف  املتحدثون  أكــد 
أحمد  اإلعالمي  أدارهــا  التي 
ماضية  اإلمارات  أن  اليماحي، 
برؤيــة قيادتها الرشــيدة يف 

اإلنســانية،  األخــوة  تعزيز 
والعدل  التســامح  قيم  ونرش 
واحرام  والتعايش  واملساواة، 
اإلســالمية  والقيم  اآلخرين، 
يف  الراسخة  والقيم  العظيمة، 
األصيل،  اإلماراتــي  املجتمع 
وسطيَّة  من  يستمدها  والتي 
الحنيف،  اإلســالمي  الديــن 
العربية  والتقاليــد  والعادات 
النبيلة، ومن حكمة وإرث زايد 
»طيب  الدولة  مؤسس  الخري، 

الله ثراه«.
أن موضوع  املتحدثــون  وأكد 
أصبــح محــور  االســتدامة 
العاملــي يف نهضة  االهتمــام 
ومواجهة  واملجتمعات،  الدول 
وإيجاد  املختلفــة،  التحديات 
القيمة  هذه  املبتكرة،  الحلول 
صاحب  أطلقها  التــي  املهمة 
الســمو الشــيخ محمــد بن 
الدولة  رئيس  نهيــان  آل  زايد 
»حفظه الله« يف عام )2023( 
وتنبع  االستدامة،  عام  ليكون 
هــذه القيمة كذلــك من قيم 

ُتعنى  التــي  التحبري  جائــزة 
والتنموية  اإلنســانية  بالقيم 
التي تسهم يف سعادة اإلنسان 
جلســتنا  فإن  ولذلك  ورقيه، 
الحواريــة هذه تحمل عنوان: 
وطنية  رؤيــة  »االســتدامة 

ورضورة رشعية«.
هــي  اإلمــارات  إن  وقالــوا 
األمن  وبلد  التسامح،  حاضنة 
واألمــان والتعددية الثقافية، 
اإلماراتي  املجتمــع  لينعــم 
وكفلت  الكريمــة،  بالحيــاة 
قوانــني الدولة للجميع العدل 
العصبية  وجرمت  واالحرام، 
وأســباب الفرقة واالختالف، 
لترجم رؤية القيادة الحكيمة 
والتســامح  اإلبداع  تعزيز  يف 
تعود  التي  اإلنسانية،  والقيم 

بالنفع والخري عىل الجميع.
أن  املتحدثــون  أكــد  كمــا 
متواصلة  اإلمــارات  مبادرات 
لتعزيز هذه القيم اإلنســانية 
العظيمــة مــن خــالل جهد 
متصــل، وقوانني وترشيعات 

وسياســات تصــب يف تعزيز 
متانة وقوة التالحم املجتمعي، 
والســلوكيات  القيم  ونــرش 
أن  إىل  مشــريين  اإليجابيــة، 
باالتفاقيات  ملتزمة  اإلمارات 
واملعاهــدات الدوليــة التــي 
ترتبط بنبــذ العنف والتطرف 
والتمييــز، وأصبحت عاصمة 
عاملية تلتقــي فيها حضارات 
الرشق والغرب، لتعزيز السالم 

والتقارب بني الشعوب كافة.
وأكدوا اهتمام الدين اإلسالمي 
املصالح  بتحقيــق  الحنيــف 
تحقق  التــي  املنافع  وجلــب 
الدين  وعناية  للبرشية،  الخري 
بمفاهيم  الحنيف  اإلســالمي 
ذلك  عىل  مستدلني  االستدامة، 
الكريم،  القــرآن  مــن  بآيات 
وأحاديث من الســنة النبوية، 
مفاهيــم  أن  إىل  متطرقــني 
األولويات  من  تعد  االستدامة 
العربيــة،  اإلمــارات  لدولــة 
ويف صلــب عمليــة التنميــة 
والتطوير، مؤكدين بأن جميع 
أفراد املجتمع رشكاء يف تعزيز 

مبادرة عام االستدامة.
بدعم  النســخة  هذه  وتنطلق 
بن  أحمد  الشيخ  مؤسسة  من 
زايد آل نهيان لألعمال الخريية 
الرسمي  الرشيك  واإلنسانية، 
أبوظبي  ومرصف  للفعاليــة، 
تكافل  وصندوق  اإلســالمي، 
العاملــني يف وزارة الداخليــة 
»فزعــة«، حيث تبــدأ اللجنة 
املشاركة  طلبات  باســتقبال 
يف الـ)25( من شــهر شعبان 
املوافــق 17 مــارس 2023 
األول  يف  التحكيــم  وبدايــة 
من رمضــان وحتى الخامس 
لجميع  يمكن  كما  منه،  عرش 
االطالع  املشاركة  يف  الراغبني 
عــىل تفاصيل املســابقة عرب 

املوقع اإللكروني.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ ــ العـدد ١٥٢٩٧

اأخبار الوطن 5

الإمارات والبحرين تبحثان التعاون 
القن�شلي الم�شترك

جامعة العين تنظم ملتقى ال�شتدامة 
في الهند�شة  

أبوظبي-وام:
نظمــت جامعة العني ممثلة بكلية الهندســة ملتقى “ 
بأبوظبي،  2023 ” يف مقرها  العني لالستدامة  جامعة 
تحت شعار “اليوم للغد” والذي يهدف إىل رفع مستوى 
الوعي يف مختلف املوضوعات الهندســية املستدامة من 
والطالب  واملهندسني  الباحثني واألســاتذة  خالل جمع 
مًعا تحت سقف واحد ملشاركة معارفهم وخرباتهم من 

مختلف املجاالت الهندسية.
حرض امللتقى الدكتــور غالب الرفاعي رئيس الجامعة، 
والدكتــور عامر قاســم نائب رئيــس الجامعة »مقر 
الهندسة،  الذبيان عميد كلية  أبوظبي«، والدكتور قتيبة 
والدكتورة فاتن خربط نائب عميد كلية الهندسة، وعدد 
من أعضاء الهيئــة األكاديمية يف الكلية والطلبة وزوار 

من خارج الجامعة.
والنقاشية  الحوارية  الجلسات  من  عدداً  امللتقى  تضمن 
الرواد  املهندسني  والتي تسهم يف تمكني جيل جديد من 

املبدعني قدمها مجموعة من املتحدثني الرئيسيني.

أبوظبي-وام:
 اجتمع ســعادة فيصل عيىس لطفي، الوكيل املســاعد 
للشــؤون القنصلية يف وزارة الخارجية والتعاون الدويل 
مع ســعادة الســفري الدكتور محمد عيل بهزاد – وكيل 
القنصلية واإلدارية بمملكة  للشــؤون  الخارجية  وزارة 

البحرين بديوان عام الوزارة يف أبوظبي .
بحــث الجانبان خالل االجتماع عــدداً من املوضوعات 
القنصليــة املشــركة بــني البلدين وخطــط متابعتها 
وتطويرهــا إضافة إىل ســبل تعزيز التعــاون القنصيل 

املشرك وتبادل الخربات يف هذا املجال.
وزارة  يف  القنصيل  القطــاع  أعمال  اســتعراض  وجرى 
التنســيق  آليات  عن  الدويل فضالً  والتعاون  الخارجيــة 
والتناغــم ما بــني اإلدارات املعنية ونوعيــة الخدمات 
اإلمارات  تقديمها ملواطني دولــة  يتــم  التي  املتميــزة 
واملقيمني فيها سواء يف األحوال العادية وخالل األزمات.

املتبعة يف  وأوضح ســعادة فيصل عيــىس لطفي،اآللية 
وهو   ،)eDAS( اإللكروني  املســتندات  تصديق  نظام 
نظــام رقمي جديد للتصديق عىل املســتندات إلكرونياً 
تماشياً مع توجه القيادة الرشيدة يف دولة اإلمارات فيما 
للمتعاملني يف ظل تطوير  املقدمة  الخدمات  أتمتة  يخص 
حكومــة رقمية اســتباقية قادرة عــىل تقديم خدمات 
تم  أنه  إىل  املتعاملني مشــريا  الحتياجات  وفقاً  مصممة 
تغيري رسوم التصديق وتبني رسم ثابت منذ بداية شهر 

.2023 فرباير 

املنامة-وام:

 شــاركت سعادة ســارة فلكناز 
الربملانية  الشعبة  مجموعة  عضو 
االتحــادي  الوطنــي  للمجلــس 
يف االتحــاد الربملانــي الــدويل، يف 
اجتماع مكتب لجنة السلم واألمن 
الدوليــني باالتحــاد، وذلك ضمن 
 146 الـ  العامة  الجمعيــة  أعمال 
الحاكم  للمجلس   211 والــدورة 
لالتحاد الربملاني الدويل املنعقدة يف 

العاصمة البحرينية املنامة.
املكتب،  اجتمــاع  خــالل  وجرى 
الربملانية  الشــعبة  نشاط  عرض 
للمجلس الوطني االتحادي يف إطار 
الـ  العامة  الجمعية  قرارات  تنفيذ 
التي  الدويل  الربملاني  145 لالتحاد 
وإبراز  برواندا،  كيغــايل  يف  عقدت 
جهــود دولة اإلمارات يف إنشــاء 
وما  اإلبراهيمية،  العائلــة  بيــت 
بناء  الفريد من  الرمــز  يمثله هذا 

للتواصل والحوار، حيث  جســور 
تجســيدا  الثالث  الديانات  يجمع 
أجل  اإلنسانية من  األخوة  لوثيقة 
الســالم العاملي والعيش املشرك، 
ويعتــرب منصــة عامليــة للحوار 
واالحرام  والتســامح  والتفاهم 

تم عرض  السلمي، كما  والتعايش 
جهــود الدولة يف تقديم اإلمدادات 
واملســاعدات للمترضرين ولألرس 
الذي  الزلزال  جــراء  من  املنكوبة 
رضب سوريا وتركيا مؤخرا تلبية 

للنداء اإلنساني.

ال�سعبة البرلمانية الإماراتية ت�سارك في اجتماع مكتب لجنة 
ال�سلم والأمن الدوليين بالتحاد البرلماني الدولي

جائزة »التحبير للقراآن الكريم وعلومه« تنطلق 
اأول رم�سان 

ــ

املنامة-وام:

العام  األمني  النعيمــي  الدكتور عمر   فاز ســعادة 
للمجلــس الوطنــي االتحــادي بعضويــة اللجنة 

التنفيذية لجمعية األمناء العامني الدولية.
العامني  األمنــاء  جمعية  اجتماع  خــالل  ذلك  جاء 
100 أمني  للربملانات الوطنية التي جمعت أكثر من 
عام مــن حول العالم وعقدت عــىل هامش أعمال 
مملكة  يف  الــدويل  الربملاني  لالتحاد   146 الــدورة 
البحرين خالل الفرة من 11 إىل 15 مارس الجاري.

وتقدم الدكتور عمر النعيمي بالشكر ألعضاء جمعية 
األمناء العامني عىل ثقتهم وانتخابه عضوا يف اللجنة 
التنفيذية مؤكدا أنه ســيعمل مــع جميع األعضاء 
ملواصلة طريق النجاح والتميز لتكون جمعية األمناء 

العامني أفضل منصة لتبادل أفضل املمارسات.
وأشــاد ســعادة الدكتور عمــر النعيمــي بالدور 
اإليجابــي والفعال الذي تضطلع به األمانة العامة 
لالتحاد الربملانــي الدويل، وما تبذله من جهود منذ 
نشأتها ضمن املنظومة الدولية لالتحاد، وما توفره 
من بيئــة لتعزيز الحوار والتعــاون بني الربملانات 

األعضاء، والتشــاور حول القضايــا املختلفة ذات 
االهتمام املشــرك، والتعاطي مع املعطيات و إبراز 
املواقف من القضايا والتحديات املصريية املطروحة 

عىل الساحة الدولية.
وأكد سعادته أهمية تكاتف جهود األمانات العامة، 
يف سبيل تبادل أفضل املمارسات التي تنهض بالعمل 
الترشيعــي يف الدول، وُتســهم يف اســتدامة جودة 

وكفاءة أوجه املساندة ألعضاء الربملانات.
وأشــار إىل أن جدول أعمال جمعية األمناء العامني 
للربملانــات الوطنية التي تعقــد عىل هامش أعمال 
146 لالتحاد الربملاني الــدويل املنعقدة يف  الــدورة 
القضايا  من  العديــد  إىل  تطرق   ، البحريــن  مملكة 
املوضوعات املطروحة عىل الساحة الربملانية الدولية 
وتضمن مناقشــاٍت عامة حــول موضوعات منها 
مشــاركة املواطنني يف عمل الربملان ، عدم املساواة 
بــني الرجال والنســاء ) الجندريــة ( يف الربملانات 
املصالح  وتضارب  الربملانيون   ، املطروحة  والحلول 
، ودور الربملانات يف مكافحة تغري املناخ ، والرشوع 
يف إمكانية اعداد دليل ألفضل ممارسات الربملانات يف 

التقنية الرقمية . مجال 

عمــر النعيمي ع�سو فــي اللجنة التنفيذية 
لجمعية الأمناء العامين الدولية

دبي-وام:

 أعلن ســعادة عبــد الله عــيل بن زايد 
البرشية  املوارد  دائرة  الفاليس مدير عام 
أعمال  يف  مشاركته  خالل  دبي،  لحكومة 
اليوم األول ملنتدى عن »بعد«، عن إطالق 
العامة«،  املكتبــة  من  »العمــل  مبادرة 
البرشية  املــوارد  دائرة  بــني  بالرشاكة 
لحكومة دبي، وهيئة الثقافة والفنون يف 
دبي »دبي للثقافة« وهيئة دبي الرقمية.

تهــدف  املبــادرة  إن  الفــاليس  وقــال 
عن  العمل  من  جديدة  أنماط  لتشــجيع 
بعد يف املكتبات العامة يف دبي، وتشجيع 
املوظفــني الحكوميــني عــىل تعزيــز 
التعلم  ومواصلة  وخرباتهــم  معارفهم 

وتعزيز  الجديــدة،  املهارات  واكتســاب 
عالقــات التعــاون بني مختلــف الفرق 
الفرصة  إتاحــة  خالل  مــن  الحكومية 
لها للتواجــد والعمل يف مكان واحد مما 
الخــربات واالرتقاء  تبادل  يســاعد عىل 

بكفاءة العمل واإلنجاز.
وتدعــم املبــادرة الجديدة التي تشــكل 
املمارسات  أحدث  تبني  يف  جديداً  نموذجاً 
املبتكــرة يف أنظمة العمل املرنة أكثر من 
ألف   67 نحو  61 جهة حكومية تضــم 
القطاع  أداء  موظف، وستســهم بتعزيز 
الحكومي من خالل تبني ممارسات غري 

تقليدية.
وأكد عبد الله الفاليس خالل الجلسة التي 
عقدت بعنــوان » تجربة دبي وجاهزية 

العمل عن بعد«، أن دبي جاهزة ومستعدة 
املســتقبلية،  التغريات والتحوالت  لكافة 
مستعرضاً قصص نجاح حكومة دبي يف 
التي بدأت  تبني نظام »العمــل عن بعد« 
بتحويل  ونجاحهــا   ،2020 مــارس  يف 
»عن  وتوفريها  الحكوميــة  الخدمــات 
بناء  متكاملة  سياســات  وتطوير  بعد«، 

عىل هذه التجربة الناجحة.
العمل  أن تطوير سياســات  إىل  وأشــار 
نتائج  إىل  كبري  بشــكل  اســتند  بعد  عن 
استبيانات سعادة املوظفني، حيث وفرت 
%80 من الجهات الحكومية بدبي خيار 
العمل عن بعد ملوظفيها، وأشــار 87% 
مــن املوظفني إىل أهمية نظام العمل عن 
التوازن بني العمل والحياة. بعد بتحقيق 

عبد اهلل الفال�سي ي�ستعر�ض تجربة دبي الناجحة في تبني اأنظمة العمل المرنة 

برعاية �شيف بن زايد.. وبعنوان »دورة عام ال�شتدامة«

اأطلق مبادرة »العمل من المكتبة العامة«

»ن�سائية دبي« تعقد اجتماعها ال�سنوي
دبي-وام:

 ناقشت جمعية النهضة النسائية 
الســنوي  اجتماعهــا  يف  دبــي 
تعزيز  وسبل  املستقبلية  خططها 
عىل  املرتكز  املجتمعــي  دورهــا 
التماســك  عىل  واملحافظة  القيم 
الوطنية  الهوية  األرسي وترسيخ 
بتقديم  الواعــي  الفكــر  وبنــاء 
التي  املتنوعة  الرياديــة  املبادرات 

مختلف  تخــدم  برامج  تتضمــن 
رشائــح األرسة مواكبــًة يف ذلك 
االســراتيجية  الدولــة  خطــط 
ومنهجها يف سبيل سعادة املواطن 
ورعايته وتحقيق النجاح يف صنع 

املستقبل.
جــاء ذلك خــالل االجتماع الذي 
عقد برئاســة الشيخة أمينة بنت 
الطاير رئيســة الجمعية  حميــد 

وشــهد  اإلدارة  مجلس  رئيســة 
املصادقــة عىل املحرض الســابق 
التقرير  وعــرض   2021 لعــام 
للســنة  وامليزانية  واإلداري  املايل 
وعرض   2022 املنتهيــة  املالية 
فيلم توثيقي ألبرز إنجازات العام 
املايض وأســماء عضوات مجلس 
املستقبلية  واملســتجدات  اإلدارة 

.2023 لخطة 
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أبوظبي-الوحدة:

ومؤســي  طالبي  إقبــال  وســط 
رائع، و تحت رعاية ســمو الشيخة 
االتحاد  رئيســة  مبارك  بنت  فاطمة 
األعىل  الرئيســة  العــام  النســائي 
رئيســة  األرسية  التنمية  ملؤسســة 
والطفولة  لألمومــة  األعىل  املجلس 
أبوظبي  إختتم مركز  االمارات"،  "أم 
واملهني،  التقني  والتدريــب  للتعليم 
الدورة  األربعاء-  امس  كبري-  بنجاح 
الوطنية  املسابقة  من  عرشة  الرابعة 
ملهارات اإلمارات 2023 التي نظمها 
أبوظبي  مركز  يف  التقني"  "أبوظبي 
من  الفرتة  خالل  للمعارض،  الوطني 
13-15 مارس الجاري، بمشــاركة 
اإلمارات  وفتيات  شــباب  من   331
أصحاب املهــارات املتخصصة، الذين 
قدموا مســتويات تنافسية عالية يف 
وتكنولوجية  هندســية  مهارة   23
وصيانة  املســتقبل،  مربمــج  منها 
محركات الطائرات، و أنظمة التحكم 
الصناعــي، والنحــت، و الخراطــة 
الســيارات،  بالحاســوب، وتقنيــة 
وتقنيات  االنرتنت،  مواقع  وتصميم 
والرســم  الجرافيكــي،  التصميــم 
واإللكرتونيات،  واألوتوكاد،  الهنديس 
وغريها مــن املهارات املتقدمة، التي 
تشكل أهمية كبرية يف مستقبل الدول 

واألفراد.
وقــد قام معــايل املهندس حســن 
مجلس  رئيس  الحمــادي  إبراهيــم 
أماء معهــد التكنولوجيا التطبيقية، 
مبارك سعيد  الدكتور  يرافقه سعادة 
أبوظبي  الشــامي مدير عام مركز 
واملهني،  التقني  والتدريــب  للتعليم 
بجولة شملت كافة أجنحة املسابقة، 
العايل  بالتنظيم  الحمادي  أشاد  حيث 
الذي  الراقــي  األداء  و  للمســابقة، 
يقدمه شــباب اإلمــارات يف مختلف 
والتكنولوجية  الهندســية  املهارات 
إمتالكهم  يؤكــد  بما  والصناعيــة، 
أن  اىل  الفتا  ومتقدمة،  عالية  لقدرات 
الدور  لها  اإلمارات  منظومة مهارات 

املؤثر والفاعل يف املجتمع واإلقتصاد، 
األهداف  تحقيــق  مع  ينســجم  بما 

الوطنية.
وقــال املهنــدس حســن الحمادي 
الذي  الرائــع واملتطور  التنظيــم  أن 
يقدمه"أبوظبي التقني" يف  املسابقة 
الوطنية ملهارات اإلمارات؛ والوصول 
مؤرش  هو  ال14،  الــدورة  اىل  بهــا 
حقيقي لنجاحات القيادة الرشيدة يف 
ترسيخ  التقني" من  تمكن"أبوظبي 
املبادرات التي ترتقي بنوعية القدرات 
يف منظومة  الطلبــة  لدى  الوطنيــة 
التعليم التقني واملهني بالدولة، داعيا 
واملواطنن  والشــاب  اإلمارات  طلبة 
لتطوير  املســتمر  العمل  رضورة  اىل 
مهاراتهــم بما يضمن لهــم الريادة 

والقدرة عىل التنافسية الدولية.
 وقال ســعادة الدكتور مبارك سعيد 
واإلقبال  الرائع  التفاعل  أن  الشامي 
الكبري من القيادة الرشيدة، واملسؤولن 
وطلبة املــدارس والجامعات، ملتابعة 
أمر  هو  املسابقة،  منافسات  مختلف 

للغاية، ودليل عىل  وإيجابــي  حيوي 
اليها  وصل  التي  العالية  املســتويات 
ودور  بأهميــة  املجتمعي،  الوعــي 
األمم  تقدم  يف  املتخصصــة  املهارات 
ويف حيــاة املجتمعــات، حيث عاش 
الجميــع بالفعل أجواء املنافســات، 
الذي  املتميــز   األداء  عــىل  ووقفوا 
األعمار،  مختلف  من  الشباب  يقدمه 
التي تشــهدها  التخصصات  يف كافة 
أبنــاء اإلمارات اىل  املســابقة، داعياً 
التقني  التعليم  بمؤسسات  اإللتحاق 
واملهني التابعــة للمركز، مؤكداً عىل 
أن "أبوظبــي التقنــي" يعمــل من 
اإلســرتاتيجي  التطوير  إحداث  أجل 
الدائم يف املســابقة وكافــة الربامج 
أجل  من  رضورة  كونــه  واملبادرات، 
مع  املواطن  مهــارات  توافق  ضمان 
وبما  املســتدام،  اإلقتصاد  متطلبات 
الحضارية  النهضــة  متطلبات  يلبي 
حارضها  يف  الدولــة  تعيشــها  التي 

ومستقبلها. 
عبداملنان  أحمــد  الدكتــور  وقــال 

العور مدير عــام معهد التكنولوجيا 
أن  التقني"  التطبيقيــة يف "أبوظبي 
طلبة ثانويات التكنولوجيا التطبيقية 
املنافسات، بجانب  شاركوا يف غالبية 
إحتكار مهارة مربمج املســتقبل، إذ 
املهارة،  هذه  يف  املتسابقن  جميع  ان 
هم من طلبــة ثانويات التكنولوجيا 
النموذج يف  قدموا  الذيــن  التطبيقية 
األداء املتقدم، وهو ما شــهد لهم به 

الخرباء والحكام واملسؤولن.
محمد  عيل  املهندس  قال  جهته  ومن 
املرزوقي رئيس مهارات اإلمارات أن 
معايري  نفس  تطبق  التحكيــم  لجان 
مســابقة املهارات العاملية للمهارات 
ال23 مهارة  الفائزيــن يف  إختيار  يف 
أسماء  إعالن  يتم  حيث  اليها،  املشار 
مركز  يف  الخميــس  غدا  الفائزيــن  
أبوظبــي الوطني للمعــارض، فيما 
ســيتم إنتقاء أفضل العنارص لتكون 
ضمن فريق مهــارات األمارات الذي 
سيشــارك يف الــدورات القادمة من 

املسابقات الخليجية والعاملية.

أبوظبي-الوحدة:
وبالتعاون مع  أبوظبــي  يف  املجتمع  تنمية  دائــرة   نظمت 
التنمية  ومؤسســة  والطفولة  لألمومــة  األعــىل  املجلس 
األرسية وهيئة الطفولة املبكرة، ومجلس أبوظبي الريايض، 
العديد  تضمنت  والتي  التوعوية،  التفاعلية  الطفل«  »منصة 
من الفعاليات وورش العمل، يف إطار احتفالها بيوم الطفل 
اإلماراتي الذي جاء هذا العام تحت شــعار » حق الطفل يف 

بيئة آمنة ومستدامة«. 
وأوضحت الدائرة أن االحتفاء بيوم الطفل اإلماراتي يعكس 
الدائــرة لألرسة وخاصة  التي تقدمها  الجهــود املجتمعية 
عىل  قادراً  بناءه بشــكل ســوي يجعله  بما يضمن  الطفل 
التي قد تواجهه يف  املختلفة  العقبات والتحديــات  مواجهة 
املرتكز األســايس  أن الطفل يعد بمثابة  املجتمع، الســيما 
الدولة وازدهارها االجتماعــي، بما له من دور  ملســتقبل 

التنمية نحو بناء مجتمع مستدام. منتظر يف دفع عملية 
وأكدت الدائرة أنها تنفذ بشــكل دوري املبادرات واملشاريع 
الوعي بأهمية  أفراد األرسة، وتعزيز  التي تســتهدف كافة 
القيام بدورهم تجاه  املناط لكل فرد، ما يمكنهم من  الدور 

مجتمعهم.
وأشارت الدائرة إىل أن املنصة التفاعلية التي أقيمت يف ياس 
تم  الجمهــور واألطفال، حيث  ِقبل  من  إقبــاالً  مول القت 
اطالعهم عىل دليل الوالدين للصحة النفســية الذي أطلقته 
العام املايض، ملســاعدة أولياء األمــور عىل الفهم الصحيح 
والتعامل مع مفاهيم الصحة النفسية وتمكينهم من عيش 
حياة ســليمة، عرب ما تم توفريه من معلومات وإرشادات 
اليومية وامليض  التعامل مع ضغوطات الحياة  تربوية حول 

نحو حياة مستقرة وصحية.

تعيين محمد �سعيد 
وحصل الشــحي على بكالوريوس في 
من  والكهربائية  اإللكترونية  الهندسة 
الجامعة األمريكية في الشارقة، إضافة 
االتصاالت  في  الماجستير  شهادة  إلى 
»ليدز«،  جامعة  من  الرقمية  الالسلكية 
وبرنامج  »إعداد«  برنامج  خريج  وهو 

»القادة العرب الشباب«.
اإلمــارات لإلعالم  ويهــدف مجلــس 
على  اإلعالمية  الجهــود  تنســيق  إلى 
والمحلــي  االتحــادي  المســتويين 
اإلعالمية  الجهــات  مــع  بالتنســيق 
الحكوميــة فــي الدولــة ومواءمــة 
إبراز  يضمن  بما  اإلعالمية  السياسات 
المجلس  ويتولــى  الوطنية.  الهويــة 
اقتراح التشريعات واألنظمة والمعايير 
وترخيص  لتنظيم  الالزمة  واألســس 
اإلعالمية  واألنشــطة  اإلعالم  وسائل 
بما فيها اإلعالم والنشــر اإللكتروني، 
تلك العاملة في المناطق الحرة،  شامالً 
اعتمادها  بعد  تنفيذها  على  واإلشراف 

من مجلس الوزراء.

مذكرة تفاهم
من  الرقمــي جزءا  الفضاء  باعتبــار   

الثروة الرقمية لدبي واإلمارات.
وسوف ُيشــكل المعيار مرجعاً عالمي 
لتقديم  دوليــاً  به  معترف  المســتوى 
دبي  لحكومة  الســيبرانية  الخدمــات 
بما يتماشــى مع رؤية صاحب السمو 
الشــيخ محمــد بن راشــد آل مكتوم 
نائــب رئيــس الدولة رئيــس مجلس 
لجعل  الله”  “رعاه  دبي  حاكم  الوزراء 
الفضاء  في  أماناً  األكثــر  المدينة  دبي 

اإللكتروني.
االتفاقية كل من سعادة يوسف  ووقع 
دبي  مركز  عام  مدير  الشــيباني  حمد 
لألمن اإللكتروني ونك بينسون الرئيس 

التنفيذي لـ »كرست إنترناشونال«.
الدعم  تقديــم  االتفاقيــة  وتضمنــت 
لتحقيق أهداف استراتيجية دبي لألمن 
اإللكتروني من خالل ضمان »كرســت 
الشركات  عمل  لجودة  إنترناشــونال« 
للجهات  الخدمــات  واألفــراد مزودي 
الحكوميــة حيــث ســيحصلون على 
شهادات معتمدة بهذا المجال من جهة 
مرموقــة ومتخصصة مثل »كرســت 

انترناشونال«.
»كرســت  توفير  االتفاقيــة  وتؤكــد 
يســمح  محكم  لنهج  إنترناشــونال« 
بالتحقــق مــن مهــارات وكفــاءات 
األفراد والشــركات التي تقدم خدمات 
وذلك  دبي  لحكومة  الســيبراني  األمن 
تضم  التي  المنظمة  شــبكة  خالل  من 
األفراد  وآالف  شــركة   300 من  أكثر 

المؤهلين.
الشيباني:  حمد  يوســف  سعادة  وقال 
خدمات  بجودة  لالرتقاء  دائماً  »نسعى 
أعلى  وفق  دبي  في  الســيبراني  األمن 
هذا  وفي  الدوليــة  المعايير  وأحــدث 
اإلطار اخترنا »كرســت إنترناشونال« 
كشــريك اســتراتيجي للمساهمة في 
السيبراني  األمن  ضمان جودة خدمات 
المقدمــة للجهــات الحكومية بإمارة 
األولى  مرحلتها  في  تشمل  والتي  دبي 
السيبراني  األمن  لحوادث  االســتجابة 
وخدمــات فحــص قابليــة االختراق 
هــذه  وأن  وموثوقيتهــا  للمنصــات 
المسبق  المتطلبات  كافة  تلبي  الجهات 
تحديدهــا من قبل مركــز دبي لألمن 
بأن  إيمانهم  ..مؤكــداً  اإللكترونــي« 
حماية سرية وســالمة وأمن البيانات 
الزدهار  استراتيجية  أولوية  الحكومية 
المســتقبل الرقمي لدبي وممكن لنمو 

االقتصاد الرقمي.
بــدوره أفاد روالند جونســون رئيس 
)درع  معيار  أن  إنترناشيونال  كريست 
تماماً  يتوافــق  الرقمي(  لألمــن  دبي 

وتحفيز  القــدرات  لبناء  مهمتنــا  مع 
األمن  صناعة  فــي  والتعاون  الجهود 
الخدمات  العالمية من خالل  السيبراني 
األفراد  أداء  وتعزز  وتقيس  ترعى  التي 

والمؤسسات بهذا المجال.
ويركــز المعيار علــى اختبار عمليات 
االختــراق وخدمات االســتجابة لهذه 
الحــاالت إلى جانب آليــات بناء قدرة 
وطنيــة قوية في جميــع تخصصات 

األمن السيبراني.
المعيار  تطبيق  سيتم  أنه  بالذكر  جدير 
من قبل مركــز دبي لألمن اإللكتروني 
الشــركات  ودعم  مســاندة  وســيتم 
واألفــراد مقدمــي خدمــات األمــن 
دبي  حكومة  في  للجهات  الســيبراني 
والحصول  المعيار  تطبيق  من  لتتمكن 
على الشــهادة الالزمة وهي شــهادة 
المهنيــة  إنترناشــونال«  »كرســت 
المجال  في  العاملين  لألفراد  المعتمدة 
أو أن يكونوا أعضاء في أحد الشركات 
المعتمدين لدى »كرست إنترناشونال«.

»دائرة البلديات« 
والنقــل، إلــى أنَّ تخفيــض رســوم 
العقارية  الوحــدات  الخدمــات علــى 
في  والمســتثمرين  الُمــالك  لفائــدة 
حافزاً  ل  يشــكِّ التطويرية  المشــاريع 
في  الراغبين  واألفــراد  للمســتثمرين 
جاذبية  ويعزِّز  عقارية،  وحدات  شراء 
االســتثمار العقــاري فــي اإلمــارة 
العقارات  ُماّلك  ويســاعد  وتنافسيته، 
علــى إدارة عقاراتهم بفاعلية وكفاءة 
عالية وتكاليف تشــغيلية أقل، ما يزيد 
الستثماراتهم،  االستثماري  العائد  من 
تملُّك  كلفة  يخّفض  نفسه  الوقت  وفي 
ويحافظ  أبوظبــي،  إمارة  فــي  منزل 
تنافسية محلياً  عليها عند مســتويات 

وإقليمياً.
ر في ســياق جهود  ويأتــي هذا التطوُّ

أبوظبي  فــي  والنقل  البلديات  دائــرة 
االرتقاء بمستوى  إلى مواصلة  الرامية 
القاطنين في اإلمــارة ، من  معيشــة 
تعزيز  عبــر  ومقيميــن،  مواطنيــن 
االســتدامة ورفاهيــة العيــش فــي 

المجمعات العقارية.
 2020 الدائرة جــاءت عام  ُيذَكــر أنَّ 
بآلية لمراقبة وتنظيم رســوم خدمات 
والمجمعــات  العقاريــة  الوحــدات 
الســكنية لدعم النمو المستدام لسوق 
ووضع  أبوظبي،  في  العقاري  القطاع 
هذه  تســعير  لكيفية  واضــح  إطــار 
الرسوم وحماية حقوق كلٍّ من مالكي 
الوحدات العقارية والمطّورين على حدٍّ 
سواء، حيث انخفضت رسوم الخدمات 
2020 بنســبة %18.1، وفي  عــام 
عام 2021 انخفضت بنســبة 8.3% 
للتخفيض  اإلجمالية  القيمة  وتجاوزت 
 200 من  أكثــر  الســنتين  مدى  على 

مليون درهم.
لتغطية  الخدمات،  رســوم  وُتستخَدم 
والمســاحات  المرافــق  مصاريــف 
التطوير  مشــاريع  فــي  المشــتركة 
العقــاري، بمــا يحافظ علــى جودة 
مالك  أليِّ  يجوز  وال  العقاري،  المجمع 
حصته  عن  يتخلّى  أن  عقاريــة  وحدة 
المشروع  من  المشــتركة  األجزاء  في 
رســوم  من  حصتــه  دفــع  لتجنُّــب 
الخدمات، كما ال يجوز فرض رســوم 
اعتمادها  بعد  إال  المالك  على  الخدمات 

من دائرةالبلديات والنقل - أبوظبي.

م�سر تهنئ
للشباب في  أول جناح  واســتضافت 
الُمنتدى  الُمؤتمر، وعقــدت  تاريــخ 
للُمنــاخ، ودعمــت  الشــبابي األول 
الُمشاركة الشبابية  المزيد من  ُفرص 
علــى صعيــد الُمخرجــات النهائية 

والُممارسة العملية«.

 : المصري  الخارجية  وأضاف وزيــر 
المهمة  الفعالية  هــذه  ُفرصة  انتهز 
أُلهنــئ األخــوة واألخــوات بدولة 
المجهود  علــى  الشــقيقة  اإلمارات 
االســتعداد  إطــار  فــي  المبــذول 
الُمقبل،  الُمناخ  ُمؤتمر  الســتضافة 
ودعم  دعمي  علــى  التأكيد  وأجــدد 
في  لإلمــارات  المصرية  الحكومــة 
المسؤولية  هذه  لتولي  اســتعدادها 
تتزايد فيه  الكبيرة في وقت  العالمية 
حدة األزمــة الُمناخية التي ُيواجهها 
كوكبنــا، وأُرحب بالتنســيق الوثيق 
معالي  أخي  مع  الُمســتمر  والحوار 
الدكتــور ُســلطان الجابــر الرئيس 
وفريقه   COP28 لمؤتمــر  الُمعين 
بمــا يضمن البناء على ما تحقق من 
مؤتمر  في  ومفصلية  مهمــة  نتائج 
للمزيد  الطريق  وتمهيد  الشيخ  شرم 
مــن النتائــج الطموحــة والُمؤثرة 
العام  أواخر  اإلمــارات  ُمؤتمر  خالل 

الجاري«.

الأمم المتحدة
وظلت الهدنة التي توسطت فيها األمم 
في  عليها  االتفاق  تــم  والتي  المتحدة 
اليمن في أبريل نيسان الماضي صامدة 
إلى حــد كبير على الرغــم من انتهاء 
دون  األول  تشــرين  أكتوبر  في  أمدها 

اتفاق على تمديدها.
العســكري  »الوضع  جروندبرج  وقال 
مســتقرا  يزال  ال  اليمــن  فــي  العام 

نسبيا... لكن هذا )االستقرار( هش«.
تكون  أن  يمكــن  ال  »الهدنة  وأضــاف 
بحاجة  نحــن  انطالق.  نقطة  ســوى 
من  تحقيقه  تم  ما  على  للبناء  ماســة 
خــالل الهدنة والعمل مــن أجل وقف 
البالد  مســتوى  علــى  النار  إطــالق 
شاملة  سياسية  تسوية  إلى  والتوصل 

إلنهاء الصراع في اليمن«.

 انطالق اأولى 
تعد  التي   - الهامة  الفعالية  تجمع هذه 
محطة مهمة للشــباب والمجتمع في 
مســيرة زيادة الوعي وجمع الطاقات 
من   3000 من  أكثر   - الجهود  وحشد 
المجتمع  فئات  المعنيين من مختلــف 
نحو  وتوجيهها  اإلمــارات  دولــة  في 
التنمية المستدامة. مسارات وأولويات 

الصباحي  بالبرنامــج  الفعالية  بــدأت 
إلهام  إلى  التي تهدف  التفاعلية  للورش 
تتراوح  الذين  الطالب  وتمكين  وتعليم 
أعمارهــم بيــن 7 و15 عامــاً لفهم 
معه  والتعامل  المنــاخ  تغير  موضوع 
بالتعاون مع برامج إكســبو للمدارس 
ويعقبــه برنامج فترة مــا بعد الظهر 
الحلقات  خالل  من  للشباب  المخصص 
العمل  وورش  والمناقشــات  الشبابية 
التي  ومبادرات االســتدامة والعروض 
ينظمها شــركاء الحــدث بما في ذلك 
وزارة الثقافة والشباب ومركز الشباب 
فيشكل  المسائي  البرنامج  أما  العربي 
الحدث األساســي للفعاليــة ويناقش 
 COP28 لـ  القيــادي  الفريق  خالله 
الشــباب  المناخي من  العمل  قادة  مع 
تطلعــات الفريــق لمؤتمــر األطراف 
المقبل الذي تستضيفه دولة اإلمارات.

الثامنة  الــدورة  رئاســة  وأطلقــت   
والعشــرين من مؤتمــر األطراف في 
بشأن  اإلطارية  المتحدة  األمم  اتفاقية 
برنامجاً   )COP28( المنــاخ  تغيــر 
الشباب  تمكين  إلى  يهدف  جديداً  دولياً 
المؤتمر  عملية  في  بفعالية  للمشاركة 
وذلك تماشــياً مع رؤيــة وتوجيهات 
الشــباب  تمكين  تضع  التــي  القيادة 

ضمن أولوياتها.
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دائرة تنمية المجتمع تحتفل بيوم الطفل 
الإماراتي عبر من�سة تفاعلية توعوية

»اأبوظبي التقني« يختتم الم�سابقة الوطنية لمهارات 
الإمارات بنجاح 

حمدان بن محمد لإحياء التراث يدعم 
الإبداع البحثي لطالبات جامعة زايد

دبي-وام:

اســتضافت جامعة زايد بدبي 
لتكريم  وحفــالً  بحثية  ندوة 
برنامج  يف  الفائزات  الطالبات 
مركز حمدان بن محمد إلحياء 
اإلمارتية  للدراســات  الرتاث 
رعاية  تحت  وذلــك  والرتاثية 
مركز حمدان بن محمد إلحياء 

الرتاث.
مســابقة  الربنامج  ويعتــرب 
وحــّث  لتشــجيع  بحثيــة 
بحوثهن  تقديم  عىل  الطالبات 
واإلنجليزية  العربية  باللغتن 
يتــم عرضها بعد ذلك  أن  عىل 
متخصصــن  أســاتذة  عــىل 
تتناولها  التــي  املجــاالت  يف 
بحث  كل  ليخضــع  الطالبات 

التقييم قبــل إصدار  لعمليــة 
النهائيــة وتحديــد  النتائــج 

أسماء الفائزات وتكريمهن.
وتم تكريــم الطالبات اللواتي 
األوىل  الثالثة  باملراكــز  فــزن 
حيث فازت باملركز األول عيده 
ســنان املهريي عــن بحثها » 
موقــف املــرأة اإلماراتية من 
فاز  بينما   « وأصلها  جنســها 
بعنوان  بحث  الثانــي  باملركز 
الــزواج يف زمــن الكورونا   «
وأثــره عــىل ثقافــة الزفاف 
ومعــدالت الزواج يف اإلمارات 
» للطالبة خولة محمد املهريي 
الثالث من نصيب  املركز  وكان 
عائشة حمد ساملن التي حمل 
بحثهــا عنــوان » غياب األب 

وتعدد الزوجات ».

أبوظبي-الوحدة:
آيات  أصدق  عــن  أبوظبي  مدينة  بلديــة  أعربت 
الشــكر والتقدير إىل سمو الشــيخة فاطمة بنت 
رئيسة  العام،  النســائي  االتحاد  رئيســة  مبارك 
املجلس األعىل لألمومة والطفولة، الرئيس األعىل 
لحرص  اإلمارات(  )أم  األرسية،  التنمية  ملؤسسة 
ســموها عىل رعاية األرسة والطفولة، وسعيها 
املتواصل من أجل توفري الحياة الكريمة والرعاية 
الكاملــة لكل طفــل يف دولة اإلمــارات العربية 
الداعمة  العامليــة  للجهود  ومؤازرتهــا  املتحدة، 

لسالمة أطفال العالم وحمايتهم.  
التوعوية  االحتفاليــة  الفعالية  خــالل  ذلك  جاء 
من  أبوظبي  مدينة  بلدية  نظمتها  التي  الرتفيهية 
خالل مركــز بلدية املدينة وبالتعاون مع » دائرة 
ألصحاب  العليا  زايد  ومؤسسة  واملعرفة،  التعليم 
كورنيش  عىل  الرســمية«  »الحديقة  يف  الهمــم« 

أبوظبي احتفاء بيوم الطفل اإلماراتي. 
وتأتي هذه الفعالية انعكاساً للرعاية الفائقة التي 
عىل  الدولة  وحرص  اإلمارات،  أطفال  بها  يحظى 
لنموهم ورعايتهم  اإليجابية  املثالية  البيئة  توفري 
وبناء حارضهم ومســتقبلهم،  وتعزيز صحهتم 
وسن الترشيعات التي تحصن أمنهم وسالمتهم.

كمــا تعرب هذه الفعالية عــن حرص البلدية عىل 
الســلوكية  القيم  وتعزيز  املجتمع،  مع  التواصل 

اإليجابية يف مجال رعاية األطفال والتعامل معهم 
، والحث عــىل تطبيق القوانن واللوائح التي من 
النفسية  صحتهم  وتعزيز  األطفال  حماية  شأنها 

والجسدية.
  وقــد تضمنت الفعالية العديد من املحاور منها: 

ورش ترفيهيــة، وصناعــات يدويــة لألطفال، 
باإلضافــة إىل محــارضات توعويــة، وأخــرى 
الكرتونية  الشــخصيات  إحدى  قدمتها  ترفيهية، 
املحببــة لألطفــال، وتنفيــذ ورش عمل تعكس 
مواهب األطفال بالتعاون مع عدد من املدارس.  

بلدية اأبوظبي تنظم فعالية توعوية ترفيهية احتفاء 
بيوم الطفل الإماراتي
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ا  

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

اخلمي�س 16 مار�س  2023ـ  العـدد 15297 
12 متابعـات و�إعالنات

الذهب يتراجع مجدداً دون 1900 دوالر للأون�سة

غرفة ال�سارقة تقف على احتياجات منت�سبي 

»مركز تجارة 101«

عوا�سمـ  )وام(:

 تراجعت اأ�سعار الذهب خالل تداولت يوم الأربعاء، 

وخ�رست اأكرث من 9.7 دولر يف املعامالت الفورية، 

ليهبط جمدداً دون حاجز 1900 دولر.

الإمارات،  بتوقيت  م�ساًء  ال�ساعة 01:52  وبحلول 

انخف�س املعدن الأ�سفر بن�سبة 0.48% اأو ما يعادل 

9.25 دولر لي�سل اإىل 1894.8 دولر لالأون�سة.

بن�سبة  اأبريل 2023  ت�سليم  الذهب  عقود  ونزلت 

0.61 يف املائة اأو ما يوازي 11.1 دولر لت�سل 

اإىل 1899.75 دولر لالأون�سة.

هبطت  الأخرى،  النفي�سة  املعادن  �سعيد  وعلى 

ونزل  دولر،   21.73 اإىل   %0.86 بن�سبة  الف�سة 

اإىل 1458.28 دولر، يف حني  البالديوم %3.88 

تراجع البالتني 1.78% اإىل 979.55 دولر.

ال�سارقةـ  )وام(:

مع  لقاء  ال�سارقة  و�سناعة  غرفة جتارة  عقدت   

واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  مركز  منت�سبي 

“جتارة 101” اأحد اأهم مبادرات الغرفة التي اأطلقتها 
وحتفيزهم  ال�سباب  دعم  على  حر�سها  اإطار  يف 

لالنخراط يف الأعمال التجارية والقت�سادية. جمع 

اللقاء  حممد اأحمد اأمني العو�سي مدير عام غرفة 

اإبراهيم  وذلك بح�سور  املركز  ال�سارقة مبنت�سبي 

القت�سادية  العالقات  اإدارة  مدير  اجلروان  را�سد 

ومنى عمران علي مدير مركز امل�ساريع ال�سغرية 

متت  حيث   101 جتارة  الغرفة  يف  واملتو�سطة 

مناق�سة اأحدث امل�ستجدات املرتبطة مب�ساريعهم 

بهدف العمل على تذليل التحديات التي تواجههم 

من  لهم  املقدمة  اخلدمات  ا�ستعرا�س  جانب  اإىل 

املنت�سبني  م�ساركة  ودرا�سة  ال�سارقة  غرفة  قبل 

يف اأحداث الغرفة والبعثات التجارية واملعار�س 

التي تتنا�سب مع طبيعة اأن�سطة ال�رسكات الأع�ساء 

يف املركز واأي�سا التعاون وال�ستفادة من خدمات 

حممد  واأكد  م�ساريعهم.  دعم  يف  الغرفة  اأع�ساء 

اأحمد اأمني العو�سي اأن هذا اللقاء ياأتي يف اإطار 

حر�س الغرفة على التوا�سل معهم وال�ستمرار يف 

دعمهم ليكونوا جزءا من مبادرات اإمارة ال�سارقة 

مكانة  تعزيز  يف  دور  لهم  ويكون  ال�سرتاتيجية 

خالل  من  وذلك  املبتكرة  لالأعمال  مركزا  الإمارة 

حر�س الغرفة على توفري البيئة الداعمة لأعمالهم 

عرب منظومة متكاملة من كافة قطاعاتها لتهيئة 

املناخ والظروف املالئمة لإقامة امل�ساريع الريادية 

وتعزيز اإمكاناتها وتذليل كافة التحديات مبا يلبي 

تطلعات ال�سباب ال�سغوفني باإدارة م�ساريع حتمل 

عالمة جتارية اإقليمية وعاملية.

دبيـ  )الوحدة(:

قال عبداهلل اآل �سالح، وكيل وزارة القت�ساد: اإن 

الوزارة ت�ستهدف رفع م�ساهمة التعاونيات يف 

الناجت من 1% حاليًا اإىل 5% يف العام 2031 

ح�سب مر�سوم القانون الحتادي رقم )6( ل�سنة 

2022، والذي يهدف اإىل تطوير وتنمية القطاع 

التعاوين مل�ستويات جديدة. واأو�سح اآل �سالح، 

يف ت�رسيحات على هام�س افتتاح الفرع الأول 

لـ»تعاونية ال�سناعات الإماراتية« يف دبي، اأن 

الوزارة ت�سجع تو�سع اجلمعيات التعاونية يف 

فيها  مبا  اقت�سادية  قطاعات  لت�سمل  الإمارات 

وال�سياحية  الزراعية  اأو  والتجارية  ال�سناعية 

القت�ساد  اإىل  اإ�سافة  متثل  كونها  وغريها 

الوطني.

لـ»تعاونية  فرع  اأول  افتتاح  اأن  واأ�ساف 

يف  ياأتي  دبي،  يف  الإماراتية«  ال�سناعات 

�سياق توفري الحتياجات من ال�سلع واملنتجات 

ال�ستهالكية للمواطنني واملقيمني، كما ت�سهم 

يف تهيئة اأجواء تناف�سية بني املوردين ف�ساًل 

اآثار  من  ذلك  يف  وما  الأ�سعار  ا�ستقرار  عن 

اقت�سادية واجتماعية كذلك.

تطوير  اأن  اإىل  القت�ساد  وزارة  وكيل  واأ�سار 

القطاع التعاوين، ياأتي لدوره الكبري وكم�ساهم 

والجتماعية  القت�سادية  التنمية  يف  رئي�سي 

على  الوزارة  تعمل  حيث  للدولة،  امل�ستدامة 

باأداء هذا  ال�سامنة لالرتقاء  ال�سيا�سات  توفري 

القطاع احليوي وب�سورة �ساملة.

اأحمد ال�سيخ: ت�سنيع 41 �سلعة حملية خالل 

3 اأعوام

رئي�س  ال�سيخ،  ح�سن  بن  اأحمد  الدكتور  وقال 

جمل�س اإدارة »تعاونية ال�سناعات الإماراتية«: 

اإن راأ�س مال »تعاونية ال�سناعات الإماراتية« 

اإىل 20 مليون درهم يف املرحلة الأوىل  ي�سل 

ويرتاوح راأ�س املال بني 32 و45 مليون درهم 

باملرحلة الثانية يف الوقت الذي بلغ اإجمايل 

عدد امل�ساهمني حاليًا نحو 700 م�ساهم من 

املواطنني على م�ستوى الدولة.

معيار  تتخذ  »التعاونية«  اأن  واأ�ساف 

املنتجات  من  الكبرية  الكميات  بنظام  البيع 

وال�سلع، كما ت�ستهدف ت�سنيع نحو 41 �سلعة 

من  اأعوام   3 خالل  حمليًا  ومنتجًا  غذائية 

املنتجات يخ�سع  ت�سنيع  اأن  اإىل  م�سرياً  الآن، 

والتناف�س  املحلي،  والطلب  ال�سوق  لتغريات 

مع املنتجات امل�ستوردة وغريها من املعايري 

ال�سوقية املتبعة.

ال�سناعات  »تعاونية  عمل  اأن  واأ�ساراإىل 

الغذائية  ال�سلع  ت�سنيع  بقطاع  الإماراتية« 

الإمارات  دولة  ا�سرتاتيجية  مواكبة  يف  ي�سهم 

لالأمن الغذائي عرب توفري �سال�سل اإمداد حملية 

وباأ�سعار يف متناول امل�ستهلكني.

اإن »التعاونية« ت�ستهدف  اأحمد ال�سيخ:  وقال 

تو�سيع انت�سارها يف اأبوظبي ودبي، ف�ساًل عن 

التو�سع يف جميع اإمارات الدولة.

وتعدّ »تعاونية ال�سناعات الإماراتية« عالمة 

جتارية مت اإ�سهارها موؤخراً من وزارة القت�ساد، 

وت�سم العديد من العالمات التجارّية العاملّية 

واملحلّية وتلبي احتياجات امل�ستهلك اليومي، 

الغذائّية  لل�سناعات  رئي�سيًا  داعمًا  تعد  كما 

البيع  منافذ  من  منفذاً  كونها  عرب  املحلّية، 

والرتويج لل�سناعات الإماراتّية.

اإىل  الإماراتّية«  ال�سناعات  »تعاونية  وتهدف 

تاأ�سي�س 3 فروع رئي�سية يف 3 اأ�سواق رئي�سية 

للبيع  من�سة  اإطالق  اإىل  اإ�سافة  الدولة،  يف 

الإلكرتوين، وتاأ�سي�س م�سنع للتعبئة والتغليف.

عبداهلل اآل �سالح: تد�سين اأول فرع لتعاونية ال�سناعات االإماراتية في دبي

توقعات بنمو قطاع الطيران في ال�سرق االأو�سط 6% خلل ال�سنوات الخم�س المقبلة

حاكم م�سرف لبنان يغيب عن تحقيق حول تهم ف�ساد الجواز اللوج�ستي العالمي يرحب بان�سمام 14 �سريكاً فيتنامياً اإلى �سبكته الدولية

وتاأجيل الجل�سة
بريوت ـ  )وكاالت(:

اإن  لرويرتز  م�سدران  قال   

م�رسف  حاكم  �سالمة  ريا�س 

مل  املركزي(  )البنك  لبنان 

يح�رس جل�سة حتقيق يف تهم 

ف�ساد عقدها قا�س حملي اإىل 

اأوروبيني يوم  جانب حمققني 

على  اعرتا�سات  بعد  الأربعاء 

الإجراءات من حمامي �سالمة.

وجتري حتقيقات حول �سالمة 

يف لبنان وخم�س دول اأوروبية 

مزاعم  ب�ساأن  الأقل  على 

اأموال عامة. وينفي  باختال�س 

اإنها  ويقول  التهامات  �سالمة 

جزء من حماولة جعله كب�س 

فداء لالأزمة املالية يف لبنان.

اللبنانية  ال�سلطات  ووجهت 

املا�سي  ال�سهر  �سالمة  اإىل 

اتهامات بارتكاب جرائم مالية 

الأربعاء موعدا  اليوم  وحددت 

وقال  ا�ستماع.  جل�سة  لأول 

وقت  يف  لرويرتز  م�سدران 

فرن�سيني  حمققني  اإن  �سابق 

اإىل بريوت هذا  واأملان و�سلوا 

حتقيقاتهم  ملوا�سلة  الأ�سبوع 

بال�سماح  اأُبلغوا  ق�سيته  يف 

لهم بح�سور جل�سة ال�ستماع.

كبريا  ق�سائيا  م�سدرا  لكن 

على  مطلعا  ثانيا  وم�سدرا 

حمامي  اإن  قاًل  التطورات 

�سالمة و�سل يوم الأربعاء اإىل 

ق�رس العدل من دونه واعرت�س 

تراأ�س  الذي  القا�سي  اأمام 

اجلل�سة على ح�سور املحققني 

الأوروبيني.

الق�سائي  امل�سدر  وقال 

“حمامي �سالمة ح�رس وتقدم 
مبذكرة تو�سيحية اعترب فيها 

حتقيق  جلل�سة  ا�ستدعاءه  اأن 

ل�سيادة  انتهاك  هي  اأوروبية 

مبوجب  اللبناين  الق�ساء 

ملكافحة  الدولية  املعاهدة 

الف�ساد”.

اجلل�سة  تاأجيل  القا�سي  وقرر 

ليوم  اخلمي�س. وقال امل�سدر 

�سي�سمح  ذلك  اإن  الق�سائي 

تبادل  بتاأجيل  للدولة 

مع  الق�سائية  امل�ساعدة 

املحققني الأجانب.

من  مقرب  اآخر  م�سدر  وقال 

هناك  اإن  لرويرتز  �سالمة 

م�سكالت اإجرائية يتعني حلها.

* توجيه اتهامات جديدة

الوطنية  الوكالة  ذكرت 

اأنباء  وكالة  وهي  لالإعالم، 

ر�سمية يف لبنان، اأن “الدولة 

اللبنانية ممثلة برئي�سة هيئة 

العدل  وزارة  يف  الق�سايا 

)تقدمت(  ا�سكندر…  هيالنة 

حق  يف  �سخ�سي  بادعاء 

لبنان  م�رسف  حاكم  من  كل 

ريا�س توفيق �سالمة و�سقيقه 

وماريان  �سالمة  توفيق  رجا 

جميد احلويك وكل من يظهره 

الر�سوة  بجرائم  التحقيق… 

املزور  وا�ستعمال  والتزوير 

غري  والإثراء  الأموال  وتبيي�س 

امل�رسوع والتهرب ال�رسيبي”، 

وطالبت باإلقاء القب�س عليهم 

وجتميد اأ�سولهم.

اإ�سكندر رئي�سة  وقالت هيالنة 

هيئة الق�سايا يف وزارة العدل 

تهدف  اخلطوة  اإن  لرويرتز 

الدولة  حق  على  للحفاظ 

على  التحفظ  يف  اللبنانية 

ال�ستيالء عليها  اأ�سول مت  اأي 

نتيجة اأن�سطة غري قانونية.

ويف العام املا�سي قال ممثلون 

اإن �سالمة  اأملانيا  لالدعاء يف 

اأ�سفرت  ق�سية  يف  به  م�ستبه 

عن جتميد اأ�سول لبنانية ت�سل 

يورو  مليون   120 نحو  اإىل 

)132 مليون دولر(.

واأملانيا  فرن�سا  و�سادرت 

ولوك�سمربج وموناكو وبلجيكا 

م�رسفية  وح�سابات  اأمالكا 

اأ�سخا�س  بخم�سة  مرتبطة 

نحو  اختال�سهم  يف  ي�ستبه 

وخم�سة  دولر  مليون   330

ماليني يورو بني عامي 2002 

و2021.

)72عاما(  �سالمة  وي�سغل 

لبنان  م�رسف  حاكم  من�سب 

منذ 30 عاما ويقول اإنه لي�س 

مهتمًا بالبقاء يف املن�سب فور 

انتهاء وليته الأخرية، ومدتها 

�ست �سنوات، يف يوليو متوز.

هانويـ  )الوحدة(:

اللوج�ستي  اجلواز  مبادرة  اأعلنت 

القطاع اخلا�س  يقودها  التي  العاملي 

تدفق  لت�سهيل  وامل�سّممة  دبي،  يف 

الو�سول  اآفاق  وفتح  الدولية  التجارة 

اإىل الأ�سواق حول العامل، عن ترحيبها 

اإىل  فيتناميًا  �رسيكًا   14 بان�سمام 

برنامج الولء العاملي لل�سحن، بهدف 

تعزيز حركة الأعمال اللوج�ستية وتوفري 

ووكالء  للتجار  الت�سغيلية  املزايا 

ال�سحن الفيتناميني.

ثمرة  التفاقيات  هذه  وجاءت 

ال�سناعة  وزارة  امل�سرتك بني  التعاون 

والتجارة الفيتنامية، وجمعية الأعمال 

دولة  و�سفارة  الفيتنامية،  اللوج�ستية 

الإمارات العربية املتحدة يف فيتنام.

مت تد�سينه يف عام 2020، ي�سم اجلواز 

�رسكاء  حاليًا  العاملي  اللوج�ستي 

جتاريًا  مركزاً   29 يف  ا�سرتاتيجيني 

عامليًا يف اأكرث من 45 بلداً حول العامل، 

خ�سي�سًا  م�سّممة  مزايا  تقدمي  بهدف 

لالأع�ساء املن�سمني اإىل الربنامج، من 

اأجل تخفي�س التكاليف وتوفري الوقت 

التجارية،  احلواجز  من  والتخلّ�س 

بالإ�سافة اإىل فتح املجال اأمام حركة 

وت�سهيل  الو�سائط  متعددة  التجارة 

م�سار نقل الب�سائع للتجار والو�سول 

بها اإىل الأ�سواق العاملية.

مدينتي  يف  التفاقيتني  توقيع  جرى 

هانوي وهو ت�سي منه، من قبل عبداهلل 

ال�سويدي، مدير مراكز التجارة العاملية 

وال�رسكاء يف اجلواز اللوج�ستي العاملي، 

امل�سوؤولني  كبار  من  عدد  جانب  اإىل 

واملمثلني من القطاعني العام واخلا�س 

يف جمال اخلدمات اللوج�ستية، بح�سور 

بدر عبداهلل بن �سعيد املطرو�سي، �سفري 

لدى  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة 

وتران  ال�سرتاكية،  فيتنام  جمهورية 

هوانغ هاي، نائب املدير العام لوزارة 

ويل  الفيتنامية،  والتجارة  ال�سناعة 

دوي هايب، رئي�س جمل�س اإدارة جمعية 

الفيتنامية، وعدد  اللوج�ستية  الأعمال 

من امل�سوؤولني احلكوميني الآخرين.

العاملي  اللوج�ستي  اجلواز  وفد  وقام 

يف  �رساكة  اتفاقيات  خم�س  بتوقيع 

مدينة »هانوي« مع اخلطوط اجلوية 

الفيتنامية »فيتنام اإيرلين«، وال�رسكة 

بال�سكك  والنقل  للتجارة  امل�ساهمة 

واي  اآند  »تي  و�رسكة  احلديدية، 

امل�ساهمة  بهوك«  فينه  �سوبربورت 

فيتنام  وجمل�س  �سوبربورت(،  )فيتنام 

القهوة  وجمعية  ال�سحن،  لوكالء 

والكاكاو الفيتنامية.

كذلك مت التوقيع على اتفاقيات اأخرى 

يف مدينة »هو ت�سي منه« مع �رسكة 

»تي اآند اإم فوروردينغ ليمتد«، و�رسكة 

امل�ساهمة،  جيتواي«  كارجو  »اآ�سيان 

لوج�ستيك�س  كيه  تي  »دي  و�رسكة 

»فيت  و�رسكة  ليمتد«،  �سوليو�سينز 

و�رسكة  امل�ساهمة،  للطريان  جت« 

مامرب  ون  لوج�ستيك�س  »�سوتران�س 

جوينت  »لوت�س  و�رسكة  ليمتد«، 

و�رسكة  بورت(،  )لوت�س  فنت�رس« 

وحمطة  كوربوري�سن«،  »جيماديبت 

بي  )اإ�س  برميري«  »�سايغون  حاويات 

بورت«  »�سايغون  و�رسكة  تي(،  �سي 

امل�ساهمة )اإ�س جي بي(.

يرتفع  اجلديدة،  التفاقيات  هذه  ومع 

يف  الربنامج  ل�رسكاء  الإجمايل  العدد 

فيتنام اإىل 20 �رسيك ا�سرتاتيجي.

وقال بدر عبداهلل بن �سعيد املطرو�سي، 

املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  �سفري 

ال�سرتاكية:  فيتنام  جمهورية  لدى 

»متثل دولة الإمارات اأكرب �رسيك جتاري 

الأو�سط،  ال�رسق  منطقة  يف  لفيتنام 

حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بني 

البلدين حوايل 8 مليارات دولر اأمريكي 

يف العام املا�سي. ومع طرح مبادرات 

متميزة مثل اجلواز اللوج�ستي العاملي، 

التبادل  حجم  يف  زيادة  �سن�سهد 

تعزيز  من خالل  اأكرب  ب�سكل  التجاري 

املزايا القت�سادية والتجارية لل�رسكاء 

الأع�ساء �سمن �سبكته. وبالتايل، نتوقع 

اإقباًل متزايداً من ال�رسكاء لالن�سمام اإىل 

املبادرة، فيما نتطلع للعمل ب�سكل وثيق 

مع وزارة ال�سناعة والتجارة الفيتنامية 

والهيئات احلكومية الفيتنامية الأخرى، 

مبا يدفع العالقات الثنائية بني البلدين 

قدمًا اإىل م�ستويات اأ�سمل واأرحب«.

املدير  نائب  هاي،  هوانغ  تران  وقال 

والتجارة  ال�سناعة  لوزارة  العام 

الفيتنامية: »لطاملا كان ت�سهيل حركة 

التناف�سية  القدرة  وحت�سني  التجارة 

لقطاع  املهمة  الأمور  من  الوطنية 

التجارة ومنظومة اخلدمات اللوج�ستية 

الوطنية يف فيتنام. ومع تد�سني اجلواز 

اللوج�ستي العاملي يف البالد، ناأمل اأن 

يحقق القطاع اللوج�ستي لدينا الكثري 

من النجاحات، ويعزز ربطه بالعامل من 

خالل �سبكة الربنامج الوا�سعة«.

هايب،  دوي  يل  قال  جهته،  من 

الأعمال  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

»�سيتيح  الفيتنامية:  اللوج�ستية 

اللوج�ستي  للجواز  الناجح  التطبيق 

جتارية  باأعمال  القيام  العاملي 

فيتنام  بني  اأكرب  ب�سهولة  ولوج�ستية 

اأ�سواق  يف  حتديداً  الربنامج،  و�رسكاء 

اأفريقيا واأمريكا الالتينية، حيث ل متلك 

ال�رسكات الفيتنامية عالقات لوج�ستية 

�رسيكًا  وباعتبارنا  ومبا�رسة.  قوية 

للجواز اللوج�ستي العاملي يف فيتنام، 

لن تدخر جمعية الأعمال اللوج�ستية 

الفيتنامية جهداً لتعزيز جناح مبادرة 

اجلواز اللوج�ستي العاملي«.

مراكز  مدير  ال�سويدي،  عبداهلل  و�رسّح 

التجارة العاملية وال�رسكاء يف اجلواز 

اللوج�ستي العاملي، قائاًل: »يعد اجلواز 

عاملية  �سبكة  العاملي  اللوج�ستي 

متعددة  التجارية  الفر�س  لزيادة 

التخلّ�س من  اإىل  التي تهدف  الأطراف 

العوائق التجارية خارج احلدود.

26% ارتفاع ال�سادرات غير النفطية الموؤمن عليها اإلى 14.4 ملياراً 2022
دبيـ  )وام(:

 - ال�سادرات  لئتمان  الحتاد  �رسكة  عقدت   

�رسكة حماية الئتمان التابعة حلكومة الإمارات 

- الجتماع الأول ملجل�س اإدارتها لعام 2023، 

وذلك برئا�سة معايل عبد اهلل بن طوق املري، 

وزير القت�ساد، رئي�س جمل�س اإدارة ال�رسكة، وذلك 

يف مقر ال�رسكة بدبي.

مواءمة  ا�ستعرا�س  الجتماع  خالل  ومت 

الإمارات  روؤية »نحن  مع  ال�رسكة  ا�سرتاتيجية 

والتي  اجلديدة،  التحولية  ومبادراتها   »2031

تهدف اإىل تنمية ال�سادرات غري النفطية لدولة 

حلول  وتقدمي  املتحدة،  العربية  الإمارات 

التجاري  الئتمان  بتاأمني  املتعلقة  للتحديات 

ال�رسكات  على  الرتكيز  مع  امل�ساريع،  ومتويل 

ال�سغرية واملتو�سطة.

وقال معايل عبد اهلل بن طوق املري » جنحت 

�رسكة الحتاد لئتمان ال�سادرات يف امل�ساهمة 

ب�سكل كبري يف دعم القت�ساد الإماراتي، وتر�سيخ 

مكانة دولة الإمارات كمركز عاملي ورائد للتجارة 

والأعمال. وقدمت ال�رسكة حلوًل ائتمانية مبتكرة، 

لتعزيز  ا�سرتاتيجية  �رساكات  ببناء  وقامت 

ال�سعيد  على  الإماراتية  ال�رسكات  تناف�سية 

العاملي، مبا يخدم �سيا�سات التنويع القت�سادي 

وتنمية ال�سادرات الوطنية غري النفطية«.

دعم  على  ال�رسكة  تعمل   « معاليه  واأ�ساف 

القطاعات التي تنوع الناجت املحلي غري النفطي، 

وتعزز القطاعات التي تعترب اأولوية وطنية وتلك 

ي�ساهم بتحقيق  توفر منًوا م�ستدامًا مما  التي 

روؤية وتوجهات الدولة للمرحلة املقبلة ».

واأ�ساد معاليه، بح�سول ال�رسكة على ت�سنيف 

القوة املالية للتاأمني والقدرة الئتمانية بدرجة 

» AA- » - قوي جداً - مع نظرة م�ستقبلية 

م�ستقرة، من وكالة »فيت�س« للت�سنيف الئتماين 

هذا  يعك�س  التوايل، حيث  على  الرابعة  للمرة 

الت�سنيف قدرة ال�رسكة على مواجهة املخاطر 

مكانتها يف  تعزيز  ي�ساهم يف  املحتملة، مما 

الأ�سواق العاملية.

الع�سو  املزروعي،  رجاء  قالت  جانبها،  من 

ل�رسكة  بالإنابة  التنفيذي  والرئي�س  املنتدب 

الحتاد لئتمان ال�سادرات » حتقيقًا لتوجهات 

الر�سيدة، قامت �رسكة الحتاد لئتمان  القيادة 

ال�سادرات مبراجعة ا�سرتاتيجياتها وخطط العمل 

لعام 2023، لتوائم روؤية - نحن الإمارات 2031 

-، وذلك من خالل العتماد على التكنولوجيا 

وجمموعة  عاملية  ترابط  ومنظومة  املتقدمة 

لها  �سيكون  والتي  التحولية،  امل�ساريع  من 

الأثر الكبري يف دعم ال�سادرات الوطنية وتنوع 

القت�ساد الوطني، حيث ت�ساهم ال�رسكة ب�سكل 

رئي�سي بجميع حماور روؤية 2031 الأربعة«.

التقرير  الجتماع،  خالل  املجل�س  وا�ستعر�س 

لعام  واإجنازاتها  واأن�سطتها  لل�رسكة  ال�سنوي 

2022، حيث اأو�سح التقرير اأن ال�رسكة �سهدت 

ارتفاعا يف قيمة ال�سادرات التجارية غري النفطية 

ال�سغرية  وال�رسكات  للم�سدرين  عليها  املوؤمن 

واملتو�سطة يف الدولة اإىل 14.4 مليار درهم يف 

عام 2022 بزيادة قدرها 26? عن عام 2021.

ائتمانيًا  �سمانًا   8،140 ال�رسكة  اأ�سدرت  كما 

مقارنة   %23 بزيادة   ،2022 عام  يف  متجدداً 

ب�سمانات عام 2021 والتي بلغ عددها 6،620، 

يف حني زادت قيمة الت�سهيالت التاأمينية بن�سبة 

45% لت�سل اإىل 8.1 مليار درهم ارتفاعًا من 5.6 

مليار درهم خالل الفرتة نف�سها.

اإىل ذلك، اأو�سح التقرير اأن �رسكة الحتاد لئتمان 

ال�سادرات قامت بحماية وت�سهيل ال�سادرات غري 

مقابل  دول،   106 اإىل  الإمارات  لدولة  النفطية 

اأبرز  من  كان  حيث   .2021 عام  يف  دولة   92

الأ�سواق اجلديدة كل من م�رس والعراق وال�سنغال 

واململكة العربية ال�سعودية والهند وغانا واأنغول 

واململكة املتحدة وُعمان، وذلك ل�رسكات تعمل 

يف 16 قطاعًا خمتلفا.

معايل  من  كل  الإدارة  جمل�س  اجتماع  ح�رس 

دولة  وزير  الزيودي  اأحمد  بن  ثاين  الدكتور 

اإدارة  للتجارة اخلارجية ونائب رئي�س جمل�س 

�رسكة الحتاد لئتمان ال�سادرات، و�سعادة عمر 

ال�سناعة  وزارة  وكيل  ال�سويدي  �سوينع  اأحمد 

والتكنولوجيا املتقدمة، و�سعادة �سامح القبي�سي 

مدير عام ال�سوؤون القت�سادية يف دائرة التنمية 

القت�سادية يف اأبوظبي، و�سعادة املهند�س �ساعد 

حممد العو�سي املدير التنفيذي ملوؤ�س�سة دبي 

لتنمية ال�سادرات، و�سعادة مروان اأحمد اآل علي 

وال�سيخ  عجمان،  يف  املالية  دائرة  عام  مدير 

عمر بن �سقر القا�سمي نائب رئي�س جمل�س اإدارة 

مكتب ال�ستثمار والتطوير يف اإمارة راأ�س اخليمة، 

و�سعادة اأحمد �سامل اليماحي نائب مدير الدائرة 

عبد  عامر  وال�سيد  الفجرية،  اإمارة  يف  املالية 

الرحيم كاظم رئي�س التدقيق الداخلي يف بنك 

الإمارات دبي الوطني، و�سعادة رجاء املزروعي 

بالإنابة  التنفيذي  والرئي�س  املنتدب  الع�سو 

ل�رسكة الحتاد لئتمان ال�سادرات، وال�سيد عمر 

حممد احلميدي اأمني ال�رس ومدير اإدارة مكافحة 

املمار�سات ال�سارة يف وزارة القت�ساد.

م�سقطـ  )الوحدة(:

ال�رسق  ت�ساعفت حركة خطوط طريان   

الأو�سط خالل �سهر يناير، ومن املتوقع 

من  الفرتة  بن�سبة 6% يف  حتقيقه منوا 

2022 - 2027 وذلك وفًقا لالحتاد الدويل 

للنقل اجلوي. وكان مطار دبي الدويل قد 

م�سافر يف  مليون  من 66  اأكرث  ا�ستقبل 

عام 2022، وبزيادة قدرها 127? مقارنة 

بالعام ال�سابق، بينما بلغ عدد الرحالت 

يف مطار م�سقط الدويل 60 األف رحلة يف 

األف  بـ26  مقارنة  املا�سي  العام  نهاية 

على  الركاب  عدد  اأما  رحلة يف 2021، 

اإىل 7.6  منت هذه الرحالت فقد و�سلوا 

مليون راكب.

وكانت ال�سعودية قد اأطلقت ناقاًل وطنيًا 

جديداً يف بداية الأ�سبوع وهو » طريان 

الريا�س« الذي �سوف يوؤدي دوراً رئي�سيًا 

يف جعل ال�سعودية مركزاً عامليًا للطريان 

من خالل جذب 100 مليون زائر �سنويا 

بحلول عام 2030. ويركز هذا الطريان على 

�رساء اأ�سطول من الطائرات امل�ستدامة التي 

ل ت�سبب الكثري من النبعاثات الكربونية، 

لإطالق   787 درمياليرن  طائرة  اختار  اإذ 

ال�رسكة  تعتزم  كما  العاملية،  رحالته 

�رساء 39 طائرة من طراز 787-9 عالية 

طائرة   33 �رساء  اإمكانية  مع  الكفاءة، 

اإ�سافية من الطراز ذاته. كما توفر اإمكانية 

ال�سفر على امل�سار الأطول �سمن �سل�سلة 

787، وباإمكانها التحليق مبا يقرب من 

300 راكب على مدى 7565 ميال بحريا 

)14.010 كم( مع �سعة اأمتعة اإ�سافية.

على  اخلليجية  الطريان  �رسكات  وتركز 

اإذ  الطريان،  �سناعة  عن  الكربون  اإزالة 

وقت  يف  الإمارات  طريان  �رسكة  اأعلنت 

�سابق من العام اجلاري اأن اإحدى طائراتها 

من طراز بوينج 300ER-777 قد اأكملت 

بوقود  مدعومة  جتريبية  رحلة  بنجاح 

طريان م�ستدام بن�سبة 100?. كما تعاونت 

وورلد  �رسكة  مع  الحتاد  طريان  �رسكة 

اإنريجي، املتخ�س�سة يف حلول الكربون 

�سايف انبعاثات �سفرية كجزء من �رساكة 

ا�سرتاتيجية طويلة الأمد �ستوؤدي مبوجبها 

النبعاثات  يف  هائلة  تخفي�سات  اإىل 

الكربونية.

 اإعالن فقدان جواز �سفر 

 فقد املدعو/ اسامه نارص هاشمي 

الجنسية  باكستان  محمود،  نارص 

 )6843941CH( جواز سفره رقم

الرجاء ممن يعرث عليه تسليمه إىل 

سفارة باكستان أو إىل أقرب مركز 

رشطة مشكوراً.  

اإعالن فقدان جواز �سفر 

محمد  خوار  املدعو/محمد  فقد   

جواز  الجنسية  باكستان   ، حنيف 

 )4194212DH( رق��م  س��ف��ره 

الرجاء ممن يعرث عليه تسليمه إىل 

سفارة باكستان أو إىل أقرب مركز 

رشطة مشكوراً.  
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إل�ى املدعي عليه رشكة عامل تشابال ذ.م.م
 مجهول محل اإلقامة :

االتحادية  عجامن  محكمة  الدعوى  إدارة  مكتب  أمام   2023/03/22 بجلسة  بالحضور  مكلف  أنت 
املحكمة االبتدائية املدنية - مكتب رقم ) مكتب مدير الدعوى رقم 8 ( شخصياً أو بواسطة وكيل معتمد 
، وتقديم مذكرة جوابية عىل الدعوى مرفقا بها كافة املستندات وذلك خالل مدة ال تزيد عىل عرشة أيام 

من تاريخ النرش وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها أعاله  بوصفك مدعى عليه.

حرر بتاريخ: 2023/03/14 م.
 حرر بواسطة املوظف

اخلمي�س 16 مار�س  2023ـ  العـدد 15297

 االمارات العربية المتحدة

وزارة العدل

مكتب الخدمات الق�سائية
خلود �سالم ال�سويدي

 إعالن مدعى عليه بالنرش
لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة عجامن

 االتحادية املحكمة االبتدائية املدنيه االتحادية
يف الدعوى رقم AJCFICICOMS2023 / 0000401 / تجاري

لإعالناتكم بالوحدة:

 هاتف: 024488400 فاك�س: 024488201
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الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن   

موالتاي كافيه

رخصة رقم:CN - 3809464 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   

يونيفورمي رويال للمالبس الجاهزة 

رخصة رقم: CN - 3862337 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   

حضانة سوانز 

رخصة رقم: CN - 1003226 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: بيست فاسيليتي إلدارة العقارات- رشكة الشخص الواحد 

ذ.م.م 
- مكتب 02  ، طابق 12  املرور  ابوظبي، شارع  الرشكة: جزيرة   عنوان 

وحدة سمو الشيخ منصور بن زايد ال نهيان 
 CN-1956684 :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 6-3-2023 وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية 
بالرقم: 2305010195  العدل  العادية املوثق لدى كاتب  العمومية غري 

تاريخ التعديل: 2023-3-15 
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   

3917116 للمالبس الجاهزة 

رخصة رقم:CN - 3926670 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/ الريادة 

لخدمات رجال االعامل

رخصة رقم: CN - 4074178 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/ املاجد 

للتجارة العامة 

رخصة رقم: CN - 4378572 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: دياللوز كافيه ذ.م.م 

 عنوان الرشكة: هييل، ندود جهام ، 2 - الثاين مبنى السيد احمد مهنا 

النويب، واخرين

 CN-3886127 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

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

للرشكة بتاريخ 7-3-2023 وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية 

غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم: 2350005261 

 تاريخ التعديل: 2023-3-15 

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/ سادل 

للطيور 

رخصة رقم: CN - 3860140 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.

ذا  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

سبايس أوف اليف 

رخصة رقم:CN - 1180110 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.

رسكودها  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
فاست الين للنقليات العامة 

رخصة رقم: CN - 1957507 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف صالح حسن خميس احمد 

املصعبي     
صربان  سامل  عيل  سامل  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الربييك 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 الشخص الواحد ذ.م.م 
الواحد  الشخص  رشكة  ذ.م.م  املقاوالت  ملشاريع  لونار  التجاري:  االسم 

ذ.م.م 
 عنوان الرشكة: ابوظبي، ابوظبي، مبنى

 CN-4264400 :رقم القيد يف السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة
الحسابات واالستشارات  لتدقيق  السادة/ مريال عبدالحبيب  تعيني   -  2
اإلدارية، كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ 8-3-2023 وذلك بناًء عىل قرار 
محرض الجمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم: 

2305010751
 تاريخ التعديل: 2023-3-15 

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: رشكة سواعد النبع لخدمات التموين ذ.م.م 

املفرق  مدينة   F2C3-  3  -  0 ذ.م.م  لالستثامر  سواعد  الرشكة:  عنوان   

الصناعية منطقة املفرق

 CN-2458990 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/ AIM AUDITING ، كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ 

15-12-2022 وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري العادية 

املوثق لدى كاتب العدل بالرقم: 2205051855

 تاريخ التعديل: 2023-3-15 

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/ بينيك 

بلش للتجميل 

رخصة رقم: CN - 4397580 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/ املركز 

الطبي السويدي- ذات مسؤولية محدودة - فرع

رخصة رقم:CN - 1114083 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 

من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 

تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 

عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ صالون اكس 
اوريكس للعناية والتجميل 

رخصة رقم: CN - 3927528 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف فيصل سامل محمد سعيد 

الكعبي     
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة ابتسام سامل محمد سعيد 

الكعبي 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: كافترييا راب ومناقيش ذ.م.م 

 عنوان الرشكة: تاجر ابوظبي 

 CN-4452049 :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 

بالرقم: 2305011369  العدل  العادية املوثق لدى كاتب  العمومية غري 

تاريخ التعديل: 2023-3-15 

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: لوزان إلدارة وتطوير العقارات ذ.م.م 

 عنوان الرشكة: املنطقة الصناعية، النقلة - 9 التاسع مبنى دائرة البلديات 

والنقل ، بلدية مدينة العني 

 CN-1012743 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

 ABDULLA AL MARZOOQI CHARTERED /2 - تعيني السادة

، كمصفي   ACCOUNTANTS BRANCH OF ABU DHABI 1

قانوين وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري العادية املوثق 

لدى كاتب العدل بالرقم: CN-1012743 تاريخ التعديل: 2023-3-15 

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

خالل مدة 30 يوماً من تاريخ نرش هذا االعالن.

  اسم الرشكة : كريترييون للتكنولوجيا  ش.ذ.م.م 
العنوان :  مكتب رقم 401 ملك الصقر إلدارة العقارات ش.ذم.م فرع ديب، املركز التجاري 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري 1211336 رقم الرخصة  751242  

  مبوجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 
لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله وبتعيني املصفي : الكتبي ومشاركوه محاسبون قانونيون 

، للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار : 9-3-2023  تاريخ تصديق القرار : 2023-3-9

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم                 -A-3401 ملك سعيد سهيل سعيد بر ديب، املركز التجاري االول ، هاتف 
3215355 04 فاكس: 3215356 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: الكتبي ومشاركوه محاسبون قانونيون 

 العنوان: مكتب رقم                  -A-3401 ملك سعيد سهيل سعيد بر ديب، 

املركز التجاري االول 

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

املصفي  وبتعيني  ش.ذ.م.م  للتكنولوجيا  كريترييون  رشكة/  لتصفية  لديها  التجاري 

املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار : 9-3-2023  تاريخ تصديق القرار : 2023-3-9

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

معه كافة  العنوان اعاله هاتف 3215355 04 فاكس: 3215356 04 مصطحباً  يف 

املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.
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�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بانحالل �سركة

لإعلناتكم بالوحدة: هاتف: 024488400 فاك�س: 024488201
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انرتناشيونال  السادة:   / بأن  اإلقتصادية  التنمية  دائ��رة  تعلن 

لإلستشارات اإلدارية 

رخصة رقم: CN- 3015584 قد تقدموا إلينا بطلب: 

 INTERNATIONAL م��ن/  ال��ت��ج��اري  االس���م  تعديل   

انرتناشيونال   -  MANAGEMENT CONSULTANCY

 INTERNATIONAL إل���ى  اإلداري����ة  ل��إلس��ت��ش��ارات 

انرتناشونال   -  MANAGEMENT CERTIFICATIONS

مانجمنت سري تيفيكيشن 

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.

الس���ادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائ��رة  تعلن   

الحصن الستشارات أمن املعلومات 

رخصة رقم: CN - 1907394 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 الس���ادة/ ماكس 

كول للصيانة العامة 

رخصة رقم: CN - 4041977 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 ورشة االيجابية للسيارات 
رخصة رقم: CN- 2290575 قد تقدموا إلينا بطلب: 

 تعديل رأس املال إل���ى / 150000 
 تعديل الشكل القانوين من/ مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

مالك  من  الجساري  عىل  نارص  عبدالله  تعديل  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل   
إل���ى مدير

تعديل نسب الرشكاء / عبدالله نارص عىل الجساري من %100 إل���ى 0%
تعديل االسم التجاري من/ - AL EJABEA MOTOR WORKSHOP ورشة 
 AL EJABEA MOTOR WORKSHOP - .SOLE - االيجابية للسيارات اىل
الشخص  رشكة   - للسيارات  االيجابية  ورشة   PROPRIETORSHIP L.L.C

الواحد ذ.م.م 
التنمية  دائ��رة  مراجعة  اإلع��الن  هذا  عىل  اع��رتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 
املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة. 

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن / السادة: سيستم برييس تكنولوجي 

رخصة رقم: CN- 1464039 قد تقدموا إلينا بطلب: 

 تعديل رأس املال إل���ى / 10000 

تعديل الشكل القانوين من/ مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف مبارك سيف راشد سيف الشاميس 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة مبارك سيف راشد سيف الشاميس )51%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة براشانت موتحال بورايدات )49%( 

 SYSTEM BERRIES TECHNOLOGY من/  التجاري  االسم  تعديل   

 SYSTEM BERRIES TECHNOLOGY سيستم برييس تكنولوجي إل���ى

L.L.C. - سيستم برييس تكنولوجي ذ.م.م 

التنمية  دائ��رة  مراجعة  اإلع��الن  هذا  عىل  اع��رتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 

االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 

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

اإلجراءات املطلوبة. 

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن / السادة: كول تريس للصيانه العامة 

- رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

رخصة رقم: CN- 4419689 قد تقدموا إلينا بطلب: 

 COOL TRACE GENERAL م��ن/  التجاري  االس��م  تعديل   

 MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

إل���ى  ذ.م.م  الواحد  الشخص  رشكة   - العامة  للصيانة  تريس  كول   -  .

 COOL TRACE CONTRACTING - AND GENERAL

MAINTENANCE - .SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C كول 

تريس للمقاوالت و الصيانه العامة - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

دائرة  مراجعة  اإلع��الن  هذا  عىل  اع��رتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   

التنمية االقتصادية خالل يوم واحد من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن 

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

الس���ادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائ��رة  تعلن   

مؤسسة منازف لتجارة مواد البناء

رخصة رقم: CN - 1369510 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.

نور  الس���ادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

التواصل للصيانة العامة 

رخصة رقم: CN - 1162427 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: محل املهارة للهدايا 

رخصة رقم: CN- 1020561 قد تقدموا إلينا بطلب: 

 تعديل رأس املال اىل 50000 

 تعديل الشكل القانوين من/ مؤسسة فردية إل���ى رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف هزاع شعبان طالب شعبان املنصوري 

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة مرشد انيكادان محمد عيل )100%( 

محل   -  AL MAHARA GIFTS SHOP من/  التجاري  االس��م  تعديل   

 STAR AL MAHAAR STUDIO .SOLE- إل���ى  للهدايا  املهارة 

الواحد  الشخص  - رشكة  استديو  املحار  ستار   PROPRIETORSHIP L.L.C

ذ.م.م 

التنمية  دائ��رة  مراجعة  اإلع��الن  هذا  عىل  اع��رتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 

االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 

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

اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن / السادة: روح االتحاد للهواتف 

املتحركه ذ.م.م 

رخصة رقم: CN- 1307897 قد تقدموا إلينا بطلب: 

 SPIRIT OF THE UNION من/  التجاري  االسم  تعديل   

MOBILE PHONES L.L.C - روح االتحاد للهواتف املتحركه 

  ROOH ALETIHAD ELECTRONICS إل���ى  ذ.م.م 

L.L.C. - روح االتحاد لاللكرتونيات 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 يل رانديفو للتجارة عامة 

رخصة رقم: CN- 3944160 قد تقدموا إلينا بطلب: 

 تعديل رأس املال إل���ى / 50000 

تعديل الشكل القانوين من/ مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف خالد سامل محمد فارس 

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة سلوى نعناع )100%( 

 تعديل االسم التجاري من/ LE RENDEZ VOUS GEN TRADING يل 

 LE RENDEZ-VOUS GEN. TRADING - رانديفو للتجارة عامة إل���ى

SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. -- يل رانديفو للتجارة العامة - رشكة 

الشخص الواحد ذ.م.م 

التنمية  دائ��رة  مراجعة  اإلع��الن  هذا  عىل  اع��رتاض  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 الس���ادة/ ستبكو 

للصيانة العامة 

رخصة رقم: CN - 4028519 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: ايكسوتيك حبايب فاشن 

رخصة رقم: CN- 1978068 قد تقدموا إلينا بطلب: 

 تعديل رأس املال إل���ى / 10000 

تعديل الشكل القانوين من/ مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد سعيد صالح الرويشان 

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة فهيم احمد بيغ محمد شايف بيغ )100%( 

 تعديل االسم التجاري من/ EXOTIC HABAYEB FASHION - ايكسوتيك 

 EXOTIC HABAYEB FASHION FASHION - إل���ى  فاشن  حبايب 

رشكة   - فاشن  حبايب  اكزوتيك   -  .  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

الشخص الواحد ذ.م.م 

التنمية  دائ��رة  مراجعة  اإلع��الن  هذا  عىل  اع��رتاض  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. 

للصيانة  واالميان  التقوى  رشكة  السادة   / بأن  اإلقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
العامة ذ.م.م 

رخصة رقم: CN- 1154527 قد تقدموا إلينا بطلب: 
 تعديل الشكل القانوين من/ رشكة ذات مسؤولية محدودة إل���ى رشكة الشخص 

الواحد ذ.م.م 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف احمد سعيد عيل عابد العرياين 

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف سامر محمد سعيد عرواين 
 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة سامر محمد سعيد عرواين )100%( 

 AL TAQWA & AL IMAN GANARAL من/  التجاري  االسم  تعديل   
للصيانة  واالمي��ان  التقوى  رشكة   -  MAINTENANCE - LLC L.L.C
 AL TAQWA & AL IMAN GENERAL إل���ى  ذ.م.م  العامة 
التقوى   -  MAINTENANCE7 - SOLE PROPRIETORSHIP L.L

واالميان للصيانة العامة - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م
التنمية  دائ��رة  مراجعة  اإلع��الن  هذا  عىل  اع��رتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
الدائرة  فإن  وإال  اإلعالن  هذا  نرش  تاريخ  من  واحد  يوم  خالل  االقتصادية 
املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة. 

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن / السادة: كوريان املميز للخزائن و املطابخ 

رخصة رقم: CN- 3003136 قد تقدموا إلينا بطلب: 

 تعديل الشكل القانوين من/ مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف خليفه احمد سعيد محسن الحوقاين 

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة عبدالرحمن غسان داخل )100%( 

 CORIAN AL MUMAYAZ KITCHEN من/  التجاري  االسم  تعديل   

 CORIAN إل���ى  واملطابخ  للخزائن  املميز  كوريان   -  &CABNETS

 AL MUMAYAZ KITCHENS AND CABINETS - SOLE

رشكة   - والخزائن  للمطابخ  املميز  كوريان   PROPRIETORSHIP L.L.C

الشخص الواحد ذ.م.م 

التنمية  دائ��رة  مراجعة  اإلع��الن  هذا  عىل  اع��رتاض  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 الس���ادة/ مس بوتيتو
رخصة رقم: CN - 1414736 قد تقدموا إلينا بطلب:

راشد  عيل  جمعه  سامل  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 
الشاميس     

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة حمد احمد عبيد خميس 
الشاميس 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 الس���ادة/ نفحة 

فستق للوجبات الخفيفة 

رخصة رقم: CN - 4067461 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 الخيل لتجارة مواد البناء 

رخصة رقم: CN- 2214820 قد تقدموا إلينا بطلب: 

 تعديل رأس املال إل���ى / 50000 

تعديل الشكل القانوين من/ مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف سعيد محمد سامل قاسم الجابري 

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة عمران خالد خالد )100%( 

 AL KHAIL BUILDING MATERIALS من/  التجاري  االسم  تعديل   

 AL KHAIL BUILDING الخيل لتجارة مواد البناء إل���ى - TRADING

 -  MATERIAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

الخيل لتجارة مواد البناء - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

التنمية  دائ��رة  مراجعة  اإلع��الن  هذا  عىل  اع��رتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 

االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 

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

اإلجراءات املطلوبة. 

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن / السادة كافيرتيا اس يب برجر 

رخصة رقم: CN- 2744594 قد تقدموا إلينا بطلب: 

 تعديل رأس املال اىل 50000 

تعديل الشكل القانوين من/ مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف احمد مبارك سيف عىل الصالحي 

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة محمد ارشف بوييل كاندييل مويدو )100%( 

 تعديل االسم التجاري من/ SP BURGER CAFETERIA - كافيرتيا اس يب 

 SP BURGER CAFETERIA - .SOLE PROPRIETORSHIP برجر إل���ى

L.L.C كافيرتيا اس يب برجر - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

التنمية  دائ��رة  مراجعة  اإلع��الن  هذا  عىل  اع��رتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 

االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 

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

اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن / السادة رشكة الشبلة الرشق األوسط لتجارة املعدات العلمية 

واملعملية ذ.م.م

 رخصة رقم: CN- 1199210 قد تقدموا إلينا بطلب: 

 تعديل الشكل القانوين من/ رشكة ذات مسؤولية محدودة إل���ى رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف اي جي ايه جي هولدينغ انرتناشينوال ليمتد

 IGAG Holding International Ltd 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف بريجيت اجنس ماربا كيمفوس 

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف سلطان حمد راشد التميمي 

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة بريجيت اجنس ماربا كيمفوس )100%( 

AL SHIBLA MIDDLE EAST EQUIPMENT /تعديل االسم التجاري من 

العلمية  املعدات  لتجارة  األوسط  الرشق  الشبلة  رشكة   -  .DEVICES TRADING L.L.C  &  

 AL SHIBLA MIDDLE EAST INVESTMENT MANAGEMENT واملعملية ذ.م.م إل���ى

األوسط  الرشق  الشبلة  رشكة   -  AND TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

الدارة االستثامر و التجارة - 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. 



�سول  )د ب �أ(-

 اأعلن الرئي�س الكوري اجلنوبي، يون �سوك يول، 

عن خطة لإن�ساء اأكرب حزمة على م�ستوى العامل 

لإنتاج اأ�سباه املو�سالت املتطورة يف املناطق 

القريبة من �س���ول، واإن�ساء جممعات �سناعية 

جديدة يف 14 منطقة اأخرى، بح�سب ما اأوردته 

�سبكة »كيه بي اإ����س وورلد« الذاعية الكورية 

اجلنوبية اأم�س الربعاء.

واأكد الرئي�س الكوري اجلنوبي يف اجتماع طارئ 

لل�سوؤون القت�سادية واملعي�سية، يوم الأربعاء، 

اأن حكومته �س���وف ت�ستثمر 550 تريليون وون 

حتى ع���ام 2026 من خالل القطاع اخلا�س يف 

6 �سناعات متطورة، وه���ي: اأ�سباه املو�سالت، 

الثانوية،  والبطاري���ات  العر����س،  و�سا�س���ات 

وال�سناعات احليوي���ة، وال�سيارات امل�ستقبلية، 

والروبوتات.

واأ�س���اف الرئي����س اأن احلكومة �س���وف تن�سئ 

اأكرب حزمة على م�ست���وى العامل لإنتاج اأ�سباه 

املو�س���الت املتطورة با�ستثم���ارت من القطاع 

اخلا����س تبلغ قيمتها 300 تريلي���ون وون، اأي 

ما يعادل حوايل 230 مليار دولر، يف املنطقة 

القريبة من العا�سمة �سول.

واأ�س���ار اإىل اأن���ه �سيتم رفع القي���ود املتعلقة 

با�ستخدام الأرا�س���ي يف 14 منطقة يف جميع 

اأنحاء البالد، ليتم فيها اإن�ساء جممعات وطنية 

جديدة لل�سناعات املتطورة.

واأكد اأن تر�سيخ قاعدة ال�سناعات املتطورة يف 

كوريا يرتبط ارتباطا مبا�رشا لي�س فقط بالنمو 

القت�سادي للبالد، بل واأي�سا بالتنمية الإقليمية 

املتوازنة.

وم���ن املتوق���ع اأن يت���م اإن�ساء حزم���ة اأ�سباه 

املو�س���الت املتط���ورة يف منطقة يون���غ اإين 

مبقاطعة كيوجن ك���ي القريبة من مناطق »كي 

هوجن« و«هوا �سوجن« و«بيوجن تيك« و«بان 

كيو«، التي ت�ستهر ب�سناعة اأ�سباه املو�سالت يف 

كوريا.

ومبوجب خطة احلكوم���ة، �سيتم اإن�ساء جممع 

ل�سناع���ات النان���و واأ�سب���اه املو�س���الت يف 

مدينة ديج���ون، وجممع لل�سيارات امل�ستقبلية 

والروبوتات يف مدينة ديجو، وجممع للمكونات 

الرئي�سية لل�سيارات امل�ستقبلية يف مدينة كواجن 

جو، وجمم���ع لل�سناعات احليوية يف مقاطعة 

كاجن وان.

هايرت�سهامي )�أملانيا(  )د ب �أ( -

 دائما ما تكون اخلام�سة فجرا هي بداية 

النط���الق لالأ�سخا����س املتجهني يف 

جولة مل�ساهدة الطيور بغ�س النظر عن 

التوقيت، وكما اعتاد توما�س جريزون-

فليجر فاإنه دائما ي�سهر بالده�سة من 

عدد الأ�سخا�س الذين ح�رشوا ويتوقون 

ل�سماع تغريدة جدي���دة من تغريدات 

الع�سافري.

وللعلم، فاإن جريزون-فليجر هو اأحد 

موؤ�س�س���ي �رشك���ة »بريدين���ج تورز« 

الأملاني���ة املتخ�س�س���ة يف رح���الت 

م�ساه���دة الطي���ور والتن���زه. ويب���داأ 

امل�ساركون بال�سري ملدة �ساعتني يليها 

الإفط���ار يف فندق قب���ل القرتاب من 

الطيور.

وميكن القيام برحالت م�ساهدة الطيور 

يف خمتل���ف اأنحاء الع���امل، لر�سد اأي 

�س���يء من اأبو قردان ومالك احلزين يف 

غ���رب اإ�سبانيا اإىل �سن���رتال بارك يف 

نيويورك .

ويقول جريزون-فليج���ر، اإنه يف بحر 

وادن باأملانيا، على �سبيل املثال، ميكن 

ر�سد الكروان الطويل املنقار وال�سنقب 

والطيطوي، يف ح���ني ميكن ر�سد نقار 

اخل�سب النادر وديك اخللنج يف الغابة 

ال�سوداء يف اجلن���وب. وقد يكون املرء 

حمظوظا اأي�سا ويرى اجل�سنة اجلبلي.

وعند التوجه مل�ساه���دة الطيور، اأهم 

�سيء هو جتن���ب اإزع���اج احليوانات. 

والقاعدة الأ�سا�سية لر�سد احلياة الربية 

هو دائما البق���اء يف امل�سار املخطط. 

ول ين�سح بال�سري مث���ال عرب املروج؛ 

حيث اأن ذلك ميك���ن اأن يزعج الطيور 

التي تع�س�س عل���ى الأر�س اأو قد يدمر 

الأع�سا�س.

وتق���ول جينيف���ر كرمير م���ن الحتاد 

الأمل���اين حلماية الطبيع���ة والتنوع 

البيولوج���ي اإنه يجب عل���ى املرء اأن 

يك���ون �سديد احل�سا�سي���ة خالل فرتة 

التكاثر لدى الطيور اأو املخلوقات.

وب�سكل ع���ام، من الأف�سل البقاء بعيدا 

عن الطيور التي تريد روؤيتها، ور�سدها 

من م�سافة. ويف�سل اأن يكون مع املرء 

منظار ثنائي حيث اأن متابعتها ل تقدر 

بثمن عند املحافظة على م�سافة بينه 

وبني والطائر.

ويف ال�سياق ذاته، يجب على الزائر عدم 

مل�س احليوانات الربية اأو اأخذها معه 

مطلقا. وتقول كرمير »لالأ�سف هذا غالبا 

ما يحدث خ���الل مو�سم تكاثر الطيور، 

حينما يرى املرء طيورا �سغرية ترفرف 

خ���ارج الع�س وتبدو عدمي���ة احليلة. 

وعندئذ يجم���ع النا����س الكثري منها 

وه���ذا يحدث �سنويا. غري اأنه يف اأغلب 

الأوقات، ل تك���ون هذه الطيور بائ�سة. 

فتاأكد اأن تقوم ببع�س البحث م�سبقا«.

وميك���ن العث���ور على ه���ذا النوع من 

املعلوم���ات يف مراك���ز املحمي���ات 

الطبيعي���ة اأو يف مراك���ز ال���زوار يف 

واملتنزهات  الطبيعي���ة  املتنزه���ات 

الوطنية.

ويتعني على املرء النتباه للتعهدات 

وال�سمان���ات. ويج���ب علي���ه اختيار 

�رشك���ة ذات �سمعة جي���دة وحمرتمة 

ب�ساأن الطيور التي يبحث عنها. وتقول 

كرمير اإنه ينبغي الطالع بعناية على 

مواقعها الإلكرتونية اأو على معلومات 

ملعرف���ة ما اإذا كان امل���رء متجها اإىل 

مناط���ق حممية وكيف يت���م التعامل 

معها.  

كما من املهم لأي �سخ�س يقدم رحالت 

عن احلياة الربية تقدمي بع�س التثقيف 

اإن »ال�رشكات  البيئي. وتقول كرمي���ر 

اجليدة حتدث زوارها عن حماية و�سون 

الأن���واع ودائم���ا ما ترم���ي اإىل تقدمي 

تثقيف متوا�سل«.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة15

اخلمي�س 16 مار�س  2023 � الع�دد 15297 
�أخبار و�إعالنات

مجمع ل�صناعات النانو واأ�صباه المو�صالت

رئي�س كوريا �لجنوبية يك�سف عن خطة لإن�ساء �أكبر حزمة في �لعالم لأ�سباه �لمو�سالت �لمتطورة

مقتل 5 �أ�سخا�س وفقد�ن 10 جر�ء في�سانات عارمة جنوب تركيا تثقيف بيئى لال�ستمتاع برحالت م�ساهدة �لطيور.. ل تقترب منها ول تلم�سها ول تزعجها

ا�سطنبول  )د ب اأ(-

ذكرت و�سائل اإعالم حملية يوم الأربعاء اأن خم�سة 

اأ�سخا����س على الأقل لقوا حتفه���م وفقد ع�رشة 

اآخ���رون، جراء في�سان���ات عارمة �رشبت جنوب 

����رشق تركيا. ولقي اأربع���ة اأ�سخا�س حتفهم يف 

حمافظة«�سانلي اأورفة«، على احلدود ال�سورية، 

بينم���ا لقي �سخ����س اآخر حتف���ه، يف حمافظة 

»اأدميان« على بعد 110 كيلومرتات اإىل ال�سمال. 

وذك���ر �سالح اأيهان، حماف���ظ  »�سانلي اأورفة« 

لقناة »تي.اآر.تي خ���رب« التلفزيونية احلكومية 

»لقي اأربعة اأ�سخا�س من مواطنينا حتفهم، واأن 

جهود الإنقاذ جتري الآن باملحافظة ، مبا يف ذلك 

املناطق الريفية«. 

واأ�ساف اأن »ال�سلطات تخ�سى من احتمال ارتفاع 

ح�سيلة القتلى« م�ست�سهدا ب�سقوط اأمطار غزيرة 

»ب�سكل غري عادي.

 وكانت وكالة »دميريوري���ن« الرتكية اخلا�سة 

لالأنباء قد نقلت يف وقت �سابق عن نعمان خطيب 

اأوغلو، حمافظ اأدميان قوله اإن مياه الفي�سانات، 

التي اأعقبت �سقوط اأمط���ار غزيرة، جرفت منزل 

حاوية، مبنطقة »ت���وت« باملحافظة، مما اأ�سفر 

عن مقتل �سخ�س واحد.

�سغار �لمز�رعين في ماليزيا يقدمون 

�لتما�سا لالتحاد �لأوروبي ب�ساأن قو�عد 

حماية �لغابات

كو�لملبور  )د ب �أ(-

 جتمع مئ���ات املزارعني املاليزيني اأمام �سفارة 

الحتاد الأوروب���ي يف العا�سمة كوالملبور يوم 

الأربع���اء وقدموا لها التما�سا يت�سمن خماوفهم 

ب�ساأن القواعد الأوروبية اجلديدة حلماية الغابات 

يف العامل.

وذكرت وكالة بلومربج لالأنباء اأن عدة جمموعات 

متثل  �سغ���ار منتجي زيت النخي���ل واملطاط 

يف ماليزيا ت�سعر بالقلق م���ن اأن توؤثر القواعد 

الأوروبية اجلديدة على م�سادر معي�ستهم.

�سمت قائمة املجموعات التي قدمت اللتما�س  

الهيئ���ة الحتادي���ة لتنمية الأرا�س���ي والرابطة 

الوطنية ل�سغار املنتجني يف ماليزيا اإىل جانب 

مزارعني من منطقة �سارواك.

ووفق���ا للقواع���د الأوروبية اجلدي���دة �ستكون 

ال�رشكات التي ت�سدر منتجات مثل زيت النخيل 

وحل���م الأبقار والقه���وة  واملط���اط اإىل الحتاد 

الأوروبي تاأكيد اأن منتجاتها ل تاأتي من اأرا�سي 

غابات متت اإزالتها.

وبح�سب بي���ان لتجمع املزارع���ني املاليزيني 

فاإن القواعد اجلدي���دة »اأحادية وغري واقعية« 

و�ستمنع �سغار املزارعني من الو�سول اإىل ال�سوق 

الأوروبية.

يذكر اأن ماليزيا هي ثاين اأكرب منتج لزيت النخيل 

يف العامل، يف حني ي�سكل اإنتاج �سغار املزارعني 

40% من اإجمايل اإنتاجها.

اخلمي�س 16 مار�س  2023 � الع�دد 15297
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الكالســيكو  موعد  يتجــدد 
وغريمه  برشلونة  بني  الكبري 
يف  الرابعة  مدريد، للمرة  ريال 
املوسم الجاري، عندما يتواجه 
كامب  ملعب  عــى  الفريقان 
نو، يف إطار منافسات الجولة 
اإلســباني.  الدوري  26 من 
الفريقان  تقابل  أن  وســبق 
هذا املوســم يف الجولة 9 من 
 )3-1( الريــال  وفاز  الليجا 
بملعب ســانتياجو برينابيو، 
ثــم تقابال مجــددا يف نهائي 
بالسعودية  اإلسباني  السوبر 
 )3-1( البارسا  انترص  حيث 

أيضا.
للمرة  املواجهــة  وتجــددت 
إذ  امللك  الثالثة يف ذهاب كأس 
فاز الفريق الكتالوني )1-0( 

بمعقل املريينجي.
البارسا  بني  الرصاع  ظل  ويف 
الكالسيكو  سيكون  والريال، 
فرصة لــرصاع من نوع آخر 
بني نجمــي هجوم الفريقني 
وروبــرت  بنزيمــا  كريــم 

ظــل  يف  ليفاندوفســكي 
تنافســهما بقوة عى جائزة 

هداف الليجا "البيتشيتيش".
جدول  ليفاندوفسكي  يتصدر 
حتى  الليجا  هــدايف  ترتيــب 
يف 21  برصيد 15 هدفا  اآلن 

مباراة.
)خيتايف(  أونال  إنيس  ويأتي 
)إســبانيول(  وخوســيلو 
والثالث  الثانــي  باملركزيــن 
برصيــد 12 هدفا، ثم إياجو 
أســباس )ســيلتا فيجــو(، 
)ريال  إيجليســياس  بورخا 
بنزيمــا  بيتيــس( وكريــم 
باملراكز من الرابع للســادس 

برصيد 11 هدفا لكل منهم.
عى  ليفــا  تواجــد  ورغــم 
بنزيما  الهــرم، ووجود  قمة 
باملنافسة عى الجائزة، إال أن 
صعبة،  ظروفا  واجه  الثنائي 
حيــث لــم يســجل مهاجم 
بالدوري  هدف  أي  البارســا 
فرباير/شــباط   19 منــذ 

املايض.

اأبوظبي  ــ وام:

 كشــف االتحاد الدويل لكرة القدم )فيفا( “الثالثاء” 
باملباريات  الخاصــة  الدوليــة  األجندة  مالمــح  عن 
والبطوالت التــي تقام تحت مظلة االتحاد حتى عام 

.2026
وحظيت بطولة كأس العالم 2026 باالهتمام األكرب 
خالل اجتمــاع مجلس إدارة الفيفا امس يف العاصمة 
الروانديــة كيجايل، قبل اجتمــاع الجمعية العمومية 
)كونجرس( الفيفا بعد غد "الخميس"، والذي ينتظر 
أن يشــهد إعادة انتخــاب جياني إنفانتينو رئيســا 

للفيفا.
الفيفــا عى تغيري نظــام مونديال  ووافــق مجلس 
2026، املقرر بالواليات املتحدة األمريكية واملكسيك 
وكندا، حيث تقرر توزيع املنتخبات الـ48 املتأهلة إىل 
النهائيات عى 12 مجموعة بواقع 4 منتخبات يف كل 

مجموعة بالدور األول.
البطولة  مباريات  عدد  إجمايل  لهذا، سيصبح  ونتيجة 
هــو 104 مباريات بزيادة 40 مباراة عن النســخة 
املاضية التي كانت آخر نسخة بمشاركة 32 منتخبا.

يف  مونديال 2026 مشــاركة 48 منتخبا  ويشــهد 
النهائيات للمرة األوىل يف تاريخ البطولة، ولكن الفيفا 
أقر استمرار وجود 4 منتخبات فقط يف كل مجموعة 

مثلما كان الحال يف النسخ املاضية.
الفائزة  الـ32 يف البطولــة املنتخبات  ويتأهل لــدور 
باملركزيــن األول والثانــي يف كل مجموعــة إضافة 
ألفضــل 8 منتخبــات حصلت عى املركــز الثالث يف 

مختلف املجموعات.
بالبطولة، ســيصل عدد  ويف ظل وجــود دور إضايف 
املباريــات التي يخوضها املنتخب الفائز باللقب إىل 8 
البطوالت  بدال من 7 مباريات مثلما كان يف  مباريات 

السابقة.
وكان الفيفا يعتزم توزيع املنتخبات املتأهلة للنهائيات 
عى 16 مجموعة، بواقع 3 منتخبات يف كل مجموعة 
ليتأهــل أول وثاني كل مجموعــة إىل دور الـ32، ما 

يعني زيادة عدد مباريات البطولة إىل 80 مباراة.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة17 الريا�سة

 

 

موندي��ال 2026 ي�ش��هد 104 
مباريات..
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العراق-وكاالت:

العراق  شــباب  منتخب  تأهل 
إىل نهائــي كأس آســيا تحت 
20 عامــا، بعــد تغلبــه عى 
بــركالت  اليابانــي  نظــريه 
الرتجيح بنتيجة )3-5(، عقب 
التي  املباراة  التعــادل 2/2 يف 
جارا  األربعــاء، بملعب  جرت 
بالعاصمة األوزبكية طشقند.

وضــع عــي جاســم العراق 
 ،12 الدقيقــة  يف  باملقدمــة 
إيناجــا  تاكاتــورا  وأدرك 
الدقيقة  يف  لليابــان  التعــادل 
من  جميل  محمد  87، وتمكن 
تســجيل الهدف الثاني ألسود 
الرافديــن يف الدقيقــة 103، 
التعادل  وخطف كوموتا هدف 

بالدقيقة 117.
الشاب  العراقي  املنتخب  ظهر 
متوازنة،  تكتيكيــة  بطريقة 
بداية  مع  الضغــط  يف  ونجح 
منافسه،  عى  اللقاء  مجريات 
أول  قابيل  ملصطفى  وسنحت 
أبعدها  التي  الســهلة  الفرص 
إىل  هارونا  الساموراي  حارس 

خارج املرمى.
بتصويبــة  اليابانيــون  ورد 

مبارشة  ركنية  عــرب  مباغتة 
ريكو  ماكرة  بطريقــة  نفذها 
حارس  براعة  ياماني ، لكــن 
حالت  حسن  حســني  العراق 

دون تسجيل هدف السبق.
وخطــف املميز عي جاســم، 
الرافدين،  ألسود  األول  الهدف 
تمركز  ســوء  استغل  أن  بعد 
رأسيته  ليضع  اليابان  دفاعات 

عى يمني الحارس هارونا.
وعــاد عي جاســم ليشــكل 

من  جديــدة، ليتوغل  خطورة 
فردي  بمجهود  اليمــني  جهة 
رائــع، ويلعب عرضية إىل عبد 
الــرزاق قاســم، الذي ســدد 
لكن  عــاٍل،  برتكيز  تصويبته 
تدخل املدافع الياباني ياشيكي 
أنقــذ الســاموراي من هدف 

التعزيز.
العــراق ضغطه عى   وواصل 
صادق  عي  منافسه، ليســدد 
ردتها  املــدى  بعيدة  تصويبة 

ليتابعها  اليابــان،  عارضــة 
بســهولة  قابيل  مصطفــى 
راية  أن  املرمــى، إال  داخل  إىل 
العماني  الثاني  املساعد  الحكم 
نــارص ســليم ألغــت الهدف 

بداعي التسلل.
الثاني،  الشــوط  انطالقة  مع 
العراق عى أســلوبه  حافــظ 
الســاموراي،  ضد  الهجومي 
وســدد عبــد الرزاق قاســم 
بصعوبة  ردها  قوية  تصويبة 

الحارس هارونا.
وأهــدر حيــدر عبــد الكريم 
التقــدم، بعد  تعزيز  فرصــة 
ليلعب  الجزاء  منطقة  دخوله 
مرت  جميلة  بطريقــة  كرته 

بجانب القائم األيرس.
الدقيقــة 68 أول  وشــهدت 
لليابان  الحقيقية  املحــاوالت 
تسديدة  بعد  الثاني  الشوط  يف 
كيتانو  البديــل  مــن  قويــة 
ليتصــدى لها برباعة الحارس 

العراقي حسني حسن.
إلنقاذ  حســن  حســني  وعاد 
العــراق من هدف التعادل بعد 
دخــول مميز داخــل منطقة 
الجــزاء للياباني كوماتا الذي 
لها  ليتصدى  بقوة  كرته  لعب 

حسن برباعة
ومع استمرار الضغط الياباني 
أحراز  يف  إيناجا  تاكاتورا  نجح 
هدف التعديــل قبل النهاية ب 

7 دقائق.
مضاعفة  الالعب  ذات  وحاول 
النتيجــة للســاموراي لكــن 
تسديدته علت العارضة بقليل، 
لينتهي الوقت األصي بالتعادل 
لتتجــه   ،)1-1( اإليجابــي 

املباراة إىل األوقات اإلضافية.

منتخب �ســباب العراق يتاأهل لنهائي كاأ�ــس 
اآ�سيا على ح�ساب اليابان

مودريتش  لوكا  الكرواتي  رد 
سؤال  مدريد، عى  ريال  نجم 
حول أفضل العب جاوره عى 

اإلطالق.
وقــال مودريتش، يف مقابلة 
مع ريو فرديناند، أســطورة 
"توني  يونايتد:  مانشســرت 
كروس هــو رشيكي يف خط 
باللعب  أســتمتع  الوســط، 
التعامل مع  معه، إنه رائع يف 
وال  بالهدوء  ويتميــز  الكرة 

أبدا، مذهل". يتوتر 
جاوره،  العــب  أفضل  وعن 
قال: "كريســتيانو رونالدو، 
تحقيق  دائمــا  يريــد  ألنــه 
يكون  وال  واملزيــد،  األفضل 

أبدا بما يفعله". سعيدا 
أمــور  "كلهــا  وأضــاف: 
وصفــات مذهلــة حقا لدى 
رونالــدو، والتحديــات التي 
كل  وللفريق  لنفسه  يضعها 

أبدا". يوم كانت ال تصدق 

ورونالدو  مودريتش  وتزامل 
لســنوات عديــدة يف ريــال 
تحقيق  يف  مدريد، وســاهما 
املحليــة  البطــوالت  عديــد 

والقارية.
راموس  "ســريجيو  وتابع: 
)نجم الريال الســابق وسان 
رائع،  الحايل( مدافع  جريمان 
القادة عى أرض  وأحد أفضل 

هناك  تكون  عندمــا  امللعب، 
مشكلة يتواجد دائما لدعمك، 

إنه من فئة مختلفة".
األخرية  "الفــرتة  وأكمــل: 
ريال مدريد  بيــل يف  لجاريث 
لم ترس بشــكل متوقع، لكن 
نهائي  يف  فعلــه  ما  إىل  أنظر 
ضد  أهدافه  وكذلك  العارشة، 

ليفربول، لقد كان مذهال".

اأبوظبي  ــ وام:

اليبزج،  شــباك  يف   بسباعية 
للمهاجم  أهــداف   5 منهــا 
هاالند،  إيرلنــج  النرويجــي 
وعدة أرقام قياســية، واصل 
اإلنجليزي  ســيتي  مانشسرت 
انطالقتــه املميــزة يف دوري 
املوســم  هذا  أوروبا  أبطــال 
أنــه ضمــن  وأكــد عمليــا 
املرشــحني بقوة للمنافســة 

اللقب القاري. عى 
وألحــق مانشســرت ســيتي 
هزيمة  أكرب  اليبــزج  بضيفه 
خــارج ملعبــه يف البطوالت 
 7-0 عليه  وتغلب  األوروبية 
دور  إياب  الثالثاء يف  مســاء 
الـ16 لدوري األبطال ليحجز 
يف  مقعده  ســيتي  مانشسرت 
للبطولة  النهائي  ربــع  الدور 

عن جدارة .
معظــم  يف  وكاملعتــاد 
التي  الكبــرية  االنتصــارات 
يف  سيتي  مانشســرت  حققها 
املهاجم  الحايل، كان  املوســم 
هاالند  الشــاب  النرويجــي 
بقوة  /22 عامــا/ حــارضا 
للمباراة  نجما  نفسه  وفرض 
من خــالل 5 أهداف أحرزها 
الفوز  يف  بها  وساهم  للفريق 

الكبري عى اليبزج.
وركــزت الصحف الربيطانية 
يف  األربعــاء،  الصــادرة  
تعليقهــا عى املباراة، عى ما 

الفريق  مــع  هاالند  يقدمــه 
العديدة  القياســية  واألرقام 
لنفســه  الالعب  التي حققها 
وللفريــق يف مباراة األربعاء، 
القدر  عى  هاالند  ليســتحوذ 
األضــواء. وعادل  من  األكرب 
"ســيتي" يف هــذه املبــاراة 
الرقــم القيايس ألكرب انتصار 
مشــاركاته  تاريخ  يف  حققه 
عندما  األوروبية؛  بالبطوالت 
األملاني  فــاز عــى شــالكه 
الدور  النتيجة يف نفس  بنفس 

بموسم 2018-2019.
سجل  سيتي  مانشسرت  ومدد 
املتتالية بال هزائم  مبارياتــه 
عــى ملعبه يف دوري األبطال 
إىل 23 مبــاراة، حقق خاللها 
يف  وتعــادل  انتصــارا   21
هزيمة  آخر  مباراتني، وكانت 
يف  ملعبه  عى  للفريق  سابقة 
الفرنيس  ليون  أمام  البطولة 

2-1 عام 2018.
بالهزيمــة  اليبــزج  ومنــي 
األســوأ له خــارج ملعبه يف 
املشــاركات األوروبية، حيث 
له  سابقة  هزيمة  أسوأ  كانت 
 0-5 يونايتد  مانشسرت  أمام 

يف 2020.
 39 إىل  رصيده  هاالند  ورفع 
بمختلف  مباراة   35 يف  هدفا 
مانشســرت  مع  البطــوالت 
سيتي منذ انتقاله إىل صفوف 
الفريق قبل بداية هذا املوسم، 
"ذي  صحيفــة  وأشــارت 
بهذا  الالعــب  أن  صــن" إىل 
األهداف  من  اإلجمــايل  العدد 
رقمــا  حطــم  اآلن  حتــى 
مانشســرت  لالعبي  قياســيا 
عاما،   94 صامدا  ظل  سيتي 
تومي  باسم  مســجال  وكان 
يف  الثالثينيات  منذ  جونسون 

القرن املايض.

اأرقام هاالند القيا�سية توجه اإنذاراً جديداً لمناف�سي 
مان�س�ستر �سيتي في دوري االأبطال

مودريت�س: رونالدو اأف�سل العب زاملته.. ونجم 
باري�س من فئة مختلفة

اأبوظبي ــ وام:

 أقر االتحاد الدويل لكرة القدم “الفيفا” 
أن تظــل فــرتة ترسيــح الالعبني من 
املونديال 56  يف  للمشــاركة  أنديتهــم 
بطولة  حجم  تمديــد  من  وبرغم  يوما 
كأس العالــم لكــرة القــدم بداية من 
الدويل  االتحاد  نســخة 2026، حرص 
للعبة “الفيفا” عى عدم توســيع فرتة 
البطولة  يف  املشــاركني  الالعبني  ابتعاد 

عن أنديتهم.
وكانت هذه هي الفرتة املسموح لالعبني 
باالبتعاد فيها عن أنديتهم للمشاركة يف 
املونديال خالل نســخ 2010 و2014 

و2018 من املونديال.
وكشف مجلس إدارة الفيفا، يف اجتماعه 
كيجايل،  الروانديــة  بالعاصمــة  أمس 
عــن مالمح األجنــدة الدولية الخاصة 
باملباريــات والبطوالت التي تقام تحت 

مظلة االتحاد خالل السنوات املقبلة.
أمس  الفيفا  مجلس  اجتماعات  وجاءت 
يف كيجايل قبل اجتماع الجمعية العمومية 
)كونجرس( لالتحاد، والتي تشــهد غدا 
الســويرسي  انتخاب  “الخميس” إعادة 
جياني إنفانتينو رئيسا للفيفا يف ظل عدم 
وجود أي منافس له عى رئاســة الفيفا 
انتخابات  يف  تمامــا  الحال  كان  مثلمــا 

الدورة املاضية عام 2019.

ووافــق مجلس الفيفا عى تغيري نظام 
بالواليات  املقــرر   ،2026 مونديــال 
األمريكية واملكســيك وكندا،  املتحــدة 
الـ48 املتأهلة  املنتخبــات  توزيع  ليتم 
للنهائيــات عى 12 مجموعة بواقع 4 
منتخبات يف كل مجموعة بالدور األول.

مباريات  عــدد  إجمايل  وبهــذا، يصبح 
بزيادة 40  هو 104 مباريات  البطولة 
مباراة عن نســخة 2022، التي كانت 

آخر نسخة بمشاركة 32 منتخبا.
ويشــهد مونديــال 2026 مشــاركة 
األوىل  للمرة  النهائيــات  يف  48 منتخبا 
أقر  الفيفا  البطولة، ولكــن  يف تاريــخ 
استمرار وجود 4 منتخبات فقط يف كل 
النســخ  يف  الحال  كان  مثلما  مجموعة 
الـ32 املنتخبات  لدور  املاضية، ويتأهل 
بكل  والثاني  األول  باملركزيــن  الفائزة 
تحتل  منتخبات   8 وأفضــل  مجموعة 

الثالث. املركز 
املنتخبات  توزيع  يعتــزم  الفيفا  وكان 
عى 16 مجموعة، بواقع 3 منتخبات 
بــكل منهــا ليتأهــل أول وثانــي كل 
مجموعــة إىل دور الـــ32، مــا يعني 
زيــادة عدد مباريــات البطولة إىل 80 
مشاركة 4  وأقر  تراجع  مباراة، ولكنه 

منتخبات يف كل مجموعة.
أن نهائي مونديال 2026  الفيفا  وذكر 
ســيقام يف 19 يوليو، وأنه من املتوقع 

أن تستمر البطولة ألكثر من 40 يوما، 
فيما اســتغرقت نسخة 2022 يف قطر 

29 يوما فقط.
فرتة  يف  امللحوظــة  الزيــادة  وبرغــم 
البطولــة، حرص الفيفــا عى أن تظل 
فــرتة ترسيح الالعبني من أنديتهم عى 
حالها )56 يوما( حفاظا عى روزنامة 

املباريات املحلية والقارية.
أمس  اجتماعه  خالل  الفيفا  كشف  كما 
الدولية  عن روزنامة )أجندة( املباريات 
من 2025  وبالتحديد  املقبلة  للسنوات 
إىل 2030 حيث يتضمن 4 فرتات توقف 
دويل يف كل عــام؛ وتبــدأ بفرتة تمتد 9 
إلقامة جولتني من  مــارس  أيام خالل 
املباريــات الدولية، وتليها فرتة تمتد 9 
أيــام أيضا يف يونيو إلقامة جولتني من 
املباريــات الدولية بما فيهــا املباريات 

الودية التي تسبق البطوالت النهائية.
فرتة  أكتوبر  ومطلع  ســبتمرب  ويشهد 
الثالثة، وتمتد 16 يوماً إلقامة  التوقف 
4 جوالت من املباريات، ويتم العمل بها 
العمل  اســتمرار  بدءاً من 2026، مع 
منهما  كل  تمتــد  فرتتني  يضم  بجدول 
9 أيــام إلقامة جولتني مــن املباريات 
حتى  وأكتوبــر  ســبتمرب  يف  الدوليــة 
2025، ويشــهد نوفمرب فرتة التوقف 
الرابعة، وتمتــد 9 أيام إلقامة جولتني 

من املباريات الدولية.

»الفيفا« يعتمد خارطة مونديال االأندية 2025

�سراع »البيت�سيت�سي« بين رحى الكال�سيكو

مان�س�ستر �سيتي يق�سو على اليبزج ويتاأهل 
لربع نهائي دوري االأبطال

لندن /وام/ 
وانرت  اإلنجليزي  مانشسرت سيتي  فريقا  تأهل 
ميــالن اإليطايل إىل الدور ربع النهائي لبطولة 
القدم بفوز األول  دوري أبطال أوروبــا لكرة 
مع  الثاني  األملانــي 0-7 وتعادل  اليبزج  عى 
مضيفه بورتو الربتغايل ســلبيا اليوم يف إياب 

دور الـ16 للمسابقة.
عى اســتاد "االتحاد" يف مانشســرت، واصل 
مانشسرت ســيتي مسلسل انتصاراته املتتالية 
وتغلب عى اليبزج 0-7 ليتأهل بجدارة إىل ربع 

املباراتني،  النهائي بفوز كبري 1-8 يف مجموع 
بعدما تعادل 1-1 مع اليبزج ذهابا.

املباراة بشكل كبري  وحسم مانشسرت ســيتي 
أهــداف ملهاجمه  بثالثــة  األول  يف شــوطها 

النرويجي الشاب إيرلنج هاالند.
ويف الشوط الثاني، عزز الفريق انتصاره بأربعة 
جيوندوجان  إلــكاي  ســجلها  أخرى  أهداف 
وهاالند )هدفــان( وكيفن دي بروين، لريفع 
هاالند رصيده إىل 5 أهداف يف املباراة ويتصدر 
برصيد 10  املوسم  هذا  املسابقة  هدايف  قائمة 

أهداف حتى اآلن.



دبي  ــ وام: 

بن  أحمد  الشيخ  سمو  بارك 
مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 
األولمبية  اللجنة  رئيس 
أعضاء  انضمام  الوطنية 
والبالغ  الجدد  اإلدارة  مجلس 
عددهم 11 عضواً واالتحادات 
في  قبولها  تم  التي  الرياضية 
العمومية  الجمعية  عضوية 

للجنة األولمبية الوطنية.
سيتم  أنه  إلى  سموه  وأشار 
العمومية  الجمعية  دعوة 
المقبلة  الفترة  في  للجنة 
للمصادقة  الجتماع غير عادي 
للجنة  األساسي  النظام  على 
وضرورة  الوطنية  األولمبية 
اللجنة  انتخابات  عقد 
حسب  الوطنية  األولمبية 
بعد  وذلك  المتبعة،  اإلجراءات 
الجمعية  في  سموه  تفويض 
بتاريخ  العادية  غير  العمومية 
النظام  بتعديل   8/9/2020
األولمبية  للجنة  األساسي 
مع  يتماشى  بما  الوطنية؛ 
الدولي  األولمبي  الميثاق 
األولمبية  اللجنة  وتوجهات 
الدولية، حيث تم تعديل النظام 
والموافقة عليه من قبل اللجنة 
األولمبية الدولية بعد أن أرسل 
لإلجراءات  وفقاً  مسبقاً  إليها 
عرضه  قبل  وذلك  المتبعة، 
للجنة  العمومية  الجمعية  على 

األولمبية الوطنية.
المرحلة  أهمية  سموه  وأكد 
الفترة  عمر  من  الحالية 
عام  حتى  الممتدة  األولمبية 
أحداث  من  تحمله  لما   2024
رياضية  واستحقاقات  مهمة 
دورة  مقدمتها  في  كبرى 
األلعاب األولمبية الصيفية في 
مشيراً  المقبل؛  العام  باريس 

التنسيق  ضرورة  إلى  سموه 
الرياضية  االتحادات  كافة  مع 
من  الرياضيين  فرص  لتعزيز 
أبناء وبنات دولة اإلمارات في 
التأهل لالستحقاقات الرياضية 
مراكز  وتحقيق  المقبلة 

متقدمة.
االتحادات  جميع  وحّث سموه 
العمل  مواصلة  على  الرياضية 
خالل  الجهود؛  ومضاعفة 
من  تمثله  لما  الفترة  تلك 
مكونات  لجميع  كبيرة  أهمية 
الوطنية  األولمبية  الحركة 
تحقيق  في  تتشارك  التي 
الرياضية  واألهداف  اإلنجازات 
من  وانسجام  بتناغم  وتعمل 
الريادة  مقومات  ترسيخ  أجل 
الساحة  على  اإلماراتية 

الرياضية العالمية.
بن  أحمد  الشيخ  سمو  ودعا 
إلى  آل مكتوم  راشد  بن  محمد 
االرتقاء باألنشطة  على  العمل 
أداء  وتطوير  الرياضية 
الرياضيين واالهتمام بالثقافة 

النشاط  مع  تتكامل  التي 
األولمبية  والحركة  الرياضي 
بمستوى  واالرتقاء  الوطنية، 
والنهوض  الرياضيين  أداء 
والتنسيق  الرياضية  باأللعاب 
اإلسهام  في  الشركاء  مع 
خطط  وضع  في  بفعالية 
لالرتقاء  موّحدة  وبرامج 
المستويات  على  بالرياضة 
من  انطالقا  وذلك  كافة، 
األولمبية  اللجنة  اختصاصات 
لتحقيق  وسعيها  الوطنية 
رسالتها المتمثلة في أن تكون 
الرياضة أسلوب حياة وأساساً 
فكر  وتبّني  اإلنسان  لبناء 
والتضامن  والصداقة  السالم 
والمنافسة  والمشاركة 
المتبادل  واالحترام  الشريفة 
األولمبية  بالحركة  واالرتقاء 

في دولة اإلمارات.
جاء ذلك خالل اجتماع مجلس 
إدارة اللجنة األولمبية الوطنية 
تقنية  عبر  اليوم  ُعقد  الذي 
سمو  برئاسة  المرئي  االتصال 

بن  محمد  بن  أحمد  الشيخ 
راشد آل مكتوم رئيس اللجنة، 
الدكتور  معالي  وحضور 
الفالسي، النائب  بالهول  أحمد 
األولمبية  اللجنة  لرئيس  األول 
المكتب  رئيس  الوطنية 
محمد  وسعادة  التنفيذي، 
المحمود، النائب الثاني لرئيس 
وسعادة  األولمبية،  اللجنة 
سليمان،  بنت  عزة  المهندسة 
للجنة  المساعد  العام  األمين 
اإلدارية  للشؤون  األولمبية 
أعضاء  إلى  إضافة  والمالية 

مجلس اإلدارة.
واطلع األعضاء خالل االجتماع 
اللجنة  رئيس  سمو  قرار  على 
األولمبية الوطنية باعتماد سد 
اإلدارة  مجلس  في  الشواغر 
مجلس  قرار  على  االطالع  بعد 
شهر  في  بالتمرير  اإلدارة 
الماضي  العام  من  نوفمبر 
حيث تم اعتماد األعضاء الجدد 
بمجلس إدارة اللجنة بناء على 
وهم:  الترشيح  جهات  طلبات 

الهيئة  من  الغفار  عبد  سعيد 
والشيخ  للرياضة،  العامة 
محمد  بن  حمدان  بن  أحمد 
الشراع  اتحاد  من  نهيان،  آل 
ونبيل  الحديث،  والتجديف 
كرة  اتحاد  من  عاشور  محمد 
من  المر  محمد  اليد، والدكتور 
القوى، ومنصور  ألعاب  اتحاد 
بو عصيبة من اتحاد الدراجات، 
اتحاد  من  الدرمكي  وعبدالله 
مصبح  الطائرة، وسعيد  الكرة 
القوس  اتحاد  من  الكعبي 
"م"  ركن  واللواء  والسهم، 
الطيار عبدالله السيد الهاشمي 
وراشد  الجولف،  اتحاد  من 
عبدالله من اتحاد رفع األثقال، 
اتحاد  من  الرميثي  وسالم 

الرياضات البحرية.
قرار  على  األعضاء  اطلع  كما 
األولمبية  اللجنة  رئيس  سمو 
اعتمادات  بشأن  الوطنية 
الرياضية  االتحادات  عضوية 
مجلس  قرار  بعد  باللجنة 
نوفمبر  شهر  بالتمرير  اإلدارة 
الماضي بواقع 5 اتحادات هي 
والريشة  الحديث،  الخماسي 
واإلسكواش،  الطائرة، 
تاي  والمواي  والترايثلون، 

والكيك بوكسنج.
اعتماد  أيضاً  االجتماع  شهد 
الثاني  االجتماع  محضر 
لمجلس إدارة اللجنة األولمبية 
الحالية،  األولمبية  للفترة 
األولمبي  التقرير  واعتماد 
الحساب  واعتماد  السنوي 
 –  2020( لألعوام  الختامي 
والميزانية   )2022 – 2021
 ،2023 لعام  التقديرية 
لإلعداد  التقديرية  والميزانية 
 ،2023 لعام  والمشاركة 
اجتماعات  محاضر  واعتماد 

المكتب التنفيذي للجنة.

18 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
الريا�سةالخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ ــ العـدد ١٥٢٩٧

»اآ�شيوي ال�شطرنج« يعلن اإدراج البطوالت 
االإلكترونية تحت مظلته 

ـ وام: اأبوظبي ـ 

اتفاقية  توقيع  عن  للشطرنج  اآلسيوي  االتحاد  أعلن   
منصة  لتكون  “تنسنت"  منصة  مع  استراتيجية  شراكة 
التي  للعبة  اإللكترونية  البطوالت  وبث  للبيانات  حصرية 

ينظمها االتحاد.
االتحاد  رئيس  نهيان  آل  خليفة  بن  سلطان  الشيخ  وقال 
من  لالستفادة  يتطلع  االتحاد  إن  للشطرنج،  اآلسيوي 
على  والعمل  بطوالته  لدعم  العالمية  المنصة  مع  الشراكة 
الشركة في  الكبيرة من  الخبرة  الرقمي، الستثمار  التحول 
تنظيم الفعاليات والبطوالت الرياضية اإللكترونية. وأضاف 
أن التكنولوجيا الحديثة فرضت ضرورة كبيرة للتعامل معها 
أبرز  الشطرنج من  الرياضية، ولعبة  الفعاليات  في مختلف 

األلعاب التي يمكن أن تستفيد من هذا الجانب.
وشهدت لعبة الشطرنج اإللكترونية ازدهارا عالميا بسبب 
التحول اإللكتروني، حيث اعترفت اللجنة األولمبية الدولية 
إلى  إضافتها  تم  إلكترونية، حيث  كرياضة  بدورالشطرنج 

سلسلة الرياضيات اإللكترونية األولمبية.
ما  إلكترونيا  اللعبة  يمارس  تنسنت"   " منصة  وبحسب 
أعمار  تتراوح  العالم، فيما  حول  من 700 مليون  يقارب 

420 مليونا من الالعبين ما بين 18، و34 عاما.
اآلسيوي  لالتحاد  العام  األمين  الطاهر  علي  هشام  وقال 
للشطرنج  إن هذه المبادرة لن تكون األولى من أجل دعم 
التطورات  مع  يتناسب  بما  ونشرها  وتطويرها،  اللعبة 
نحو  الجديدة  األجيال  والسريعة، وتوجه  الحديثة  التقنية 
الرقمنة، والتواصل االلكتروني. وأضاف أن االتحاد اآلسيوي 
القارة، وجعل  في  االرتقاء باللعبة  على  دائم  بشكل  يعمل 
االتحادات المنضوية تحت مظلته من أفضل االتحادات في 
المجال الرياضي، في ظل ما يشهده المجال من تطور الفت 
جديدة  خريطة  يرسم  الذي  األمر  كافة،  المستويات  على 
العديد  إقامة  في  المستويات، ويسهم  على جميع  لأللعاب 

من البطوالت بكثافة على مدار العام.

اأحمد بن محمد يوؤكد �سرورة التن�سيق مع االتحادات الريا�سية لتعزيز 
فر�ص الريا�سيين للمناف�سة في كبرى المحافل

ـ وام : بتاياـ 

اإلمارات  منتخب  يفتتح 
اليوم  الشاطئية،  القدم  لكرة 
في  مشواره  الخميس، 
 ،  2023 آسيا  كأس  بطولة 
بمواجهة منتخب أوزبكستان 
آرينا،  جومتيم  ملعب  على 
مباريات  من  األولى  بالجولة 
المجموعة الثانية، التي تشهد 
منتخبي  بين  المواجهة  أيضا 

إيران وماليزيا.
باتيا  مدينة  وتستضيف 
 16 من  البطولة  التايالندية 
الجاري  مارس   26 إلى 

بمشاركة 16 منتخباً.
البدواوي  حمد  علي  وقال 
اتحاد  إدارة  مجلس  عضو 
الكرة  لجنة  رئيس  الكرة، 
كبيرة  ثقتنا   «  : الشاطئية 
وقدرتهم  الالعبين  بجميع 
إيجابية  نتيجة  تحقيق  على 
االفتتاحية،  المباراة  في 
معنويا  حافزا  ستمثل  والتي 
في  مشوارنا  لدعم  كبيرا 
البطولة«.. وأضاف : » ُنقدر 
جهود الجهاز الفني واإلداري 
االستعداد  في  والالعبين 

أفضل  تضم  التي  للبطولة 
منتخبات القارة اآلسيوية«.

منتخب  أن  البدواوي  وأكد 
البطولة  في  يشارك  اإلمارات 
بطموح تحقيق إنجاز رياضي 
الشاطئية  القدم  لكرة  جديد 
لدينا   «  : وقال   .. اإلماراتية 

تحقيق  نستطيع  بأننا  يقين 
القتالية  بالروح  اإلنجاز  هذا 
سمة  ُتعد  التي  لالعبين 
المنتخب،  هذا  ُتميز  أساسية 
لدى  واضحة  رغبة  ونرى 
من  المزيد  إلضافة  الالعبين 

اإلنجازات«.

الشاطئية  لمنتخب  وسبق 
المشاركة 8 مرات في بطولة 
حصد  في  آسيا، ونجح  كأس 
 2007 في  مرتين  لقبها 
الوصيف  و2008، ونال لقب 

مرتين في 2017 و2018.

منتخب ال�ساطئية يواجه اأوزبك�ستان 
في كاأ�ص اآ�سيا

كاأ�ص العالم لكرة القدم ال�ساطئية في االإمارات 
من 16 اإلى 26 نوفمبر 2023

زيورخ ــ وام:

 صادق مجلس االتحاد الدولي 
على  "فيفا"  القدم  لكرة 
كأس  لبطولة  النهائي  الموعد 
الشاطئية  القدم  لكرة  العالم 
اإلمارات  تستضيفها  التي 
وذلك خالل الفترة من 16 إلى 

26 نوفمبر 2023.
قد  الفيفا  مجلس  وكان 
انعقاد  قبل  اجتماعه   عقد 
الـ  الدولي  االتحاد  كونجرس 
الرواندية  العاصمة  في   73
من  مجموعة  كيجالي، وتبّنى 
المتعلقة  المهمًة،  القرارات 

القدم  كرة  بطوالت  بمستقبل 
في  والسيدات  الرجال  بفئتي 

العالم الفترة المقبلة.
شهر  في  اإلمارات  وحصلت 
حق  على  الماضي،  ديسمبر 
العالم  كأس  بطولة  تنظيم 
الثانية  الشاطئية، للمرة  لكرة 
في تاريخها، حيث كانت المرة 
وذلك   ،2009 عام  األولى 
الترشح  ملف  تفوق  بعدما 
من  العديد  على  اإلماراتي 

ملفات الترشح األخرى.
وقتها  الدولي  االتحاد  وحدد 
مبدئياً  موعداً  نوفمبر  شهر 
بطولة  اإلمارات  الستضافة 

القدم  لكرة  العالم  كأس 
الشاطئية 2023.

االجتماع صادق  نفس  وخالل 
المجلس على تخصيص مقاعد 
الشاطئية  للكرة  العالم  كأس 
FIFA سيشيل 2025، حيث 
على )ثالثة  آسيا  قارة  تحصل 
)مقعدان  وأفريقيا  مقاعد(، 
الشمالية  وأمريكا  اثنان(، 
والوسطى والكاريبي )مقعدان 
الجنوبية  وأمريكا  اثنان(، 
أوقيانوسيا  مقاعد(،  )ثالثة 
أوروبا )أربعة  واحد(،  )مقعد 
الدولة  إلى  مقاعد(، باإلضافة 

المستضيفة.

دبي  ــ وام:

اإلمارات  منتخب  مدرب  أروابارينا  رودولفو  أعلن   
للدخول  تضم 25 العباً  قائمة  القدم  لكرة  الوطني 
إلى التجمع المقبل الذي سُيقام في العاصمة أبوظبي 

خالل الفترة من 19 إلى 28 مارس الجاري.
منتخبي  أمام  وديتين  مباراتين  المنتخب  ويخوض 
يوم 28 من  وتايالند  يوم 25 مارس  طاجيكستان 

الشهر نفسه في استاد آل نهيان بنادي الوحدة.
وتضم القائمة كال من خالد عيسى، وعلي خصيف، 
وخليفة  عبدالرحمن،  وشاهين  السناني،  وخالد 
محمد، وخالد  عباس، وعبدالسالم  الحمادي، ووليد 
وبندر  إدريس،  وعبدالله  جميل،  وأحمد  الظنحاني، 
وماجد  حمد،  وعبدالله  عبدالله،  وبالل  األحبابي، 
ومحمد  مهدي،  وحسين  رمضان،  وعبدالله  راشد، 
الزعابي،  وطحنون  صالح،  وعلي  عبدالباسط، 
الغساني،  وفابيو دي ليما، وحارب عبدالله، ويحيى 

وكايو كانيدو، وعلي مبخوت وسلطان عادل.
األحد  يوم  تجمعه  المنتخب  يبدأ  أن  المقرر  ومن 
المقبل بعد نهاية مباريات الجولة 20 لدوري أدنوك 
في  اليومية  تدريباته  يؤدي  أن  على  للمحترفين 

مالعب نادي أبوظبي للكريكيت .

لمواجهتي  منتخبنا  قائمة  في  العباً   25
طاجيك�ستان وتايالند

مناف�شات قوية في »�شباقات 
الهيدروفويل والتجديف« بمهرجان 

الظفرة البحري
الظفرة/ وام/

بالبورد  و«التجديف  »الهيدروفويل«  سباقات  شهدت   
الرابعة  بدورته  البحري  الظفرة  مهرجان  الواقف« في 
على  للحصول  المتسابقين  بين  قوية  عشرة، منافسات 
نساء،  )أطفال،  فئات   4 ضمن  وذلك  األولى،  المراكز 
وفعاليات  مسابقات  تستمر  فيما  محلي(،  رجال، 
المهرجان لغاية 19 مارس الجاري على ساحل المغيرة 
المهرجانات  إدارة  لجنة  بتنظيم  الظفرة  منطقة  في 
أبوظبي  ونادي  بأبوظبي  والتراثية  الثقافية  والبرامج 

للرياضات البحرية.
وتوج الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس 
لجنة  رئيس  الحديث  والتجديف  للشراع  اإلمارات  اتحاد 
اإلمارات للكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء، 
عبيد  بحضور  السباق،  في  األولى  بالمراكز  الفائزين 
التخطيط والمشاريع في  إدارة  المزروعي مدير  خلفان 
والتراثية  الثقافية  والبرامج  المهرجانات  إدارة  لجنة 
بأبوظبي، وخليفة راشد الرميثي رئيس قسم السباقات 

التراثية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية.
فوز  هايدروفويل – محلي، عن  سباق  نتائج  وأسفرت 
عبدالعزيز المرزوقي بالمركز األول، وفي المركز الثاني 
المهيري، وفي  الثالث أحمد  المركز  المري، وفي  سهيل 
المركز األول ساره دوغالس، وفي  النساء حصدت  فئة 
المركز الثاني روش زيليتش، وفي المركز الثالث كاثرينا 
إلى  األول  المركز  ذهب  األطفال  فئة  وفي  لوكنجر، 
رادكوفسكي،  كوينسي  الثاني  المركز  وفي  فريدريك، 

وحل ثالثاُ عبدالعزيز المهيري.



اأبوظبي  ــ وام:
 

تغادر بعثة منتخبنا الوطني للشطرنج اليوم  
“الخميــس” إىل اململكة العربية الســعودية 
التي  الشطرنج  للمشاركة يف فعاليات بطولة 
الرياض”  تســتضيفها منطقة “بوليفــارد 

ضمن مسابقات “تقويم الرياض” 2023.
وتقــام فعاليات البطولة خــال يومي 17 
الجاري، ويشارك فيها منتخبنا  و18 مارس 
بثاثــة العبني هم األســتاذ الــدويل الكبري 
للبطولة،  األول  املصنف  الرحمن  ســالم عبد 
واألســتاذ الدويل عمران الحوسني والاعبة 

روضة الرسكال.
ويــرأس بعثــة منتخبنا الوطنــي الدكتور 
سيف ســالم لخريباني النعيمي نائب رئيس 
اتحاد اإلمارات للشطرنج، ويتوىل مهدي عبد 
الرحيم مستشــار لجنة الحــكام يف االتحاد 
الــدويل ورئيس حكام آســيا منصب رئيس 

الحكام بالبطولة.
وتعترب البطولة هــي األعىل عربياً من حيث 
الجوائــز املالية، حيث يتــّوج صاحب املركز 
األول بـــ 300 ألــف ريــال، وينال صاحب 
املركز الثانــي 200 ألف ريال والثالث 100 
ألف ريــال، باإلضافة إىل جوائز مالية أخرى 

للفائزين حتى املركز العارش.
من 9  الســويرسي  بالنظام  البطولة  وتقام 
جوالت بوقت 15 دقيقة + 10 ثواٍن مع كل 

نقلة لكل العب.
وتأتــي املشــاركة يف البطــوالت الخارجية 
تماشــياً مع توجهات اتحاد اإلمارات للعبة، 
والذهنية لاعبني  الفنيــة  القــدرات  لتعزيز 
أفضل  مع  االحتــكاك  خال  والاعبات، من 

العنارص من الدول العربية.
من  قوية  منافسة  الحوسني  عمران  وتوقع 
للتتويــج باملراكز األوىل،  جميع املشــاركني 
خاصة أن البطولة تعترب األعىل عربياً يف قيمة 

الجوائز املالية، باإلضافة إىل الرغبة القوية يف 
إظهار املستوى املتميز واملرشف الذي يعكس 
التطور الذي تشهده اللعبة يف الدولة.. مؤكدا 
أن قيمــة هذه املشــاركات مهمــة لكونها 
وصقل  قدراتهــم،  تطوير  عىل  تســاعدهم 
التي  العالية  الفنية  نظراً للقيمــة  مهاراتهم 

يمثلها معظم املشاركني بالبطولة.
الرسكال  الاعبة روضة  من جانبها عــربت 
التي  البطولة  يف  باملشــاركة  ســعادتها  عن 
الاعبني  أفضل  تواجد مجموعة من  تشــهد 
املســتوى  تقديمها  أن  فيها ، معربة  العرب 
للمشــاركة  قدراتها  يف  للثقة  ترجمة  الائق 

ضمن املنتخب اإلماراتي.
جميع  الرسكال :” أشــكر  روضــة  وقالت 
الرياضة  هــذه  يف  طموحي  ســاندوا  الذين 
حتى أتمكن من تطوير قدراتي، كما أشــكر 
الذهنية  واأللعاب  للشــطرنج  أبوظبي  نادي 
لتمكني العبي والعبات  الداعمة  عىل جهوده 
املســتويات  أفضل  االرتقاء إىل  مــن  النادي 

لخدمة املنتخبات الوطنية”.
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اأبوظبي-الوحدة:

الخــور  حديقــة  تحتضــن 
بدبي منافســات بطولة دبي 
الثالثــة  الدوليــة  ماســرز 
 2023 الاســلكي  للطريان 
أيام الجمعه والســبت  خال 
واألحد املوافقني  17 و18 و 
19 مارس الجاري بمشاركة 
20 طيــارا هــم االبــرع يف 
الهليوكبــر  لفئــة  العالــم 
للمحرفني اىل جانب طياريني 
الله  عبد  همــا  االمارات  من 

الريس وتامر الشاميس .
حســن  يوســف  وأعــرب 
اتحاد  رئيس  نائب  الحمادي 

االمــارات للرياضات الجوية 
البطولة  بعودة  سعادته  عن 
دبي  اىل  الثالثة  نســختها  يف 
الدعم  اىل  االستضافة  وارجع 
الذي يحظــى به االتحاد من 
بن  حمدان  الشــيخ  ســمو 
مكتوم  آل  راشــد  بن  محمد 
املجلس  رئيس  دبي  عهد  ويل 
حرص  اىل  مشــريا  التنفيذي 
املنافســة  اللجنة عىل تفعيل 
بحيث  الكيف  عىل  واالقتصار 
من  األفضل  للمشاركة  يدعى 
لتستمتع  العالم  يف  الطيارين 
التي  بالعــروض  جماهرينا 
وقد  البطولة  خال  ســتقدم 
احســنت اللجنــة املنظمــة 

يف  البطولة  بإقامــة  صنعــا 
عطلة  ويف  الخــور  حديقــة 
تتمكن  حتى  األسبوع  نهاية 
العائات من متابعة العروض 

نالت  ان  ســبق  التي  املبهرة 
اعجابهم واستحسانهم .

وذكــر الحمــادي ان جميع 
يف  املشــاركني  الطياريــن 
البطولــة وصلــوا بالفعــل 
وسوف يبدأ التدريب الرسمي 
اليــوم بالحيقة  فيما تنطلق 
يف  الرســمية   املنافســات 
صباح  من  والربع  العــارشة 

يوم غد الجمعه .
وقد وجهــت اللجنة املنظمة 
للبطولــة الدعــوة لعدد من 
الشــخصيات باالتحاد الدويل 
لحضور  الجوية  للرياضــات 
ومناقشة  البطولة  منافسات 
ببطولة  الخاصة  الرتيبــات 

باملظات  للقفز  الدولية  دبي 
االمارات  اتحاد  يعتزم  والتي 
للرياضــات الجوية تنظيمها 

خال شهر نوفمرب املقبل .
وكان وفــد اتحاد الرياضات 
بزيارة  قــام  قــد  الجويــة 
دبي،  لحديقة خور  تفقديــة 
الحمادي  يوسف  الوفد  وضم 
االتحاد، ومحمد  رئيس  نائب 
العام، وطارق  األمني  يوسف 
مراد  اللــه  وعبد  الســعدي 
اإلدارة،  مجلــس  عضــوي 
وعيل صنقور وسامح حبيب 
من فريق الدعم اللوجســتي 
حيث تم اختيار املكان بعناية 

فائقة .

اأبرع 20 طيــاراً يقدمون عرو�سهم المبهرة يوم الجمعه 
في حديقة الخور

منتخب الإمارات لقفز الحواجز يبداأ مع�سكراً 
اإعدادياً في األمانيا

را�سد بن حميد النعيمي يتراأ�س وفد اتحاد 
الكرة في كونجر�س الفيفا

15 فريقاً دولياً يف »كاأ�ــس مينا« بدبي 31 مار�س 
اجلاري

دبي-الوحدة:

كريستال باالس وساوثمبتون 
ويوكوهامــا  اإلنجليزيــني 
اليابانــي ونيويــورك ريد بل 
الفــرق  تتصــدر  األمريكــي 
العاملية، و17 فريقا من الدولة 
الفرة  خال  دبي  تســتضيف 
مــن 31 مــارس إىل 5 أبريل 
بطولــة  منافســات   2023
القدم”  لكــرة  مينــا  “كأس 
رشكة  تنظمها  التي  للناشئني 
يس بي إف بريفورمانس بدعم 
للعام  الريــايض  دبي  مجلس 
ويشــارك  التوايل،  عىل  الثاني 
فيهــا 32 فريًقا من مختلف 
قــارات العالم يتقدمهم فريق 
كريستال باالس وساوثمبتون 
ويوكوهامــا  اإلنجليزيــني 
يونايتــد  وأيســو  اليابانــي 
األمريكيني،  بل  ريد  ونيويورك 
النجمان  أكاديميتي  جانب  إىل 
ولــوكاس  فاولــر  روبــي 
بولنــدا  يف  بولدولســكي 
ماعب  منافساتها  وتحتضن 

جبل عيل للجولف والرماية.
جــاء ذلــك خــال املؤتمــر 
الصحفــي الــذي عقد صباح 
أمــس األول يف مقــر مجلس 
دبي الريــايض وتحدث خاله 
إدارة  مدير  املهري  أحمد سالم 
الريــايض بمجلس  التطويــر 
وكريــس  الريــايض،  دبــي 
بــراون مؤســس كأس مينا، 
وســتيوارت ماكموردو مدير 
والرفيه  الرياضة   - العمليات 

يف نــادي ومنتجــع جبل عيل 
للجولف والرماية.

ســالم: “يرس  أحمد   وقــال 
يقدم  ان  الريايض  دبي  مجلس 
الحدث  لهــذا  الكامل  الدعــم 
رشكة  مع  والتعــاون  الكبري 
يس بــي إف بريفورمانس من 
تعد  التي  البطولة،  هذه  خال 
الناجحة  للعاقــة  نموذجــا 
مع  تعزيزها  إىل  نســعى  التي 
نرش  بهدف  الخــاص  القطاع 
والنشاط  الرياضة  ممارســة 
املواهب  واســتقطاب  البدني 
الرياضية وتطويرها بالرشاكة 
مع القطاع الخاص بما يحقق 
التي  االســراتيجية  األهداف 
الريايض  دبي  مجلس  وضعها 

لتطوير املواهب الرياضية”.
سالم: “تجمع  أحمد   وأضاف 
أكثر من 600  البطولــة  هذه 

املدربني  إىل  باإلضافــة  العب 
واإلداريــني يحرضون إىل دبي 
من مختلف دول وقارات العالم 
مما يســاهم يف دعم السياحة 
الرياضيــة، كمــا أن هــؤالء 
فريًقا   32 يمثلــون  الاعبني 
من 4 مجموعات ســنية من 
12 إىل 18 سنة من 4 قارات 
بينهم 15 فريًقا  من  مختلفة 
والهند  وأفريقيا  أوروبــا  من 
وأمريكا  األقــى  والــرشق 
أمام  يتنافســون  الشــمالية 
األكاديميات  مــن  فريًقا   17
فإنها  الدولة، لذلك  يف  الخاصة 
لاعبني  كبــرية  فرصة  تمنح 
منافسات  لخوض  الناشــئني 
متنوعة  فــرق  مــع  حقيقة 
من مختلــف املدارس الكروية 
واالحتكاك مع مواهب مهارية 
جديــدة مما يســاهم يف رفع 

ونؤكد  لديهم،  اللعب  مستوى 
حرص مجلــس دبي الريايض 
عىل تقديــم الدعم وتوفري كل 

سبل النجاح لهذا الحدث”.
براون: “نشكر  كريس   وقال 
عىل  الريــايض  دبي  مجلــس 
ما  للبطولة  املتواصــل  دعمه 
ســاهم يف تحقيقهــا نجاًحا 
كبرًيا يف العام املايض ويسعدنا 
أن يســتمر هذا النجاح، حيث 
القدم  نجمع بني العبــي كرة 
الواعدين من جميع  الشــباب 
مع  للتنافس  أنحــاء العالــم 
أفضل الفرق يف دولة اإلمارات، 
ونأمل أن نوفر لهؤالء الاعبني 
الناشــئني تجربة لن ينسوها 
أبــًدا داخــل وخــارج امللعب 
تطوير  يف  االســتمرار  وكذلك 
كرة القدم للشباب يف اإلمارات 

واملنطقة.

دبي  ــ وام:

 يرأس الشــيخ راشــد بن 
اتحاد  رئيس  النعيمي  حميد 
القدم، وفد  لكــرة  اإلمارات 
االتحاد باجتماعات الجمعية 
)كونجــرس(  العموميــة 
)فيفــا(  الــدويل  االتحــاد 
اليوم  “الخميس”  الــ73  
الروانديــة  العاصمــة  يف 

كيجايل.
ويضم الوفد يوســف حســني الســهاوي النائب الثاني 
لرئيــس اتحاد الكرة، ومحمد عبــد الله هزام الظاهري ، 

األمني العام.
البنود؛  العديــد من  الكونجرس  أعمال  ويتضمن جــدول 
إنفانتينو رئيســاً لاتحاد  تزكية ترشــيح جياني  أهمها 
الــدويل لواليــة جديدة مــن 2023 إىل 2027 ، وعرض 
مقرحات  الفيفا، ومناقشة  من  الصادر  السنوي  التقرير 
اجتماع  موعــد  األعضــاء وتحديد  الوطنية  االتحــادات 

الكونجرس القادم.

منتخبنا الوطني يتوجه اإلى ال�ســعودية 
للم�ساركة في بطولة ال�سطرنج

»�سمود« و »جميب« و»حميم« يف حتد مثري بال�سباق 13 للخيول على م�سمار اأبوظبي

م�سوؤولون دوليون مدعوون لح�سور »دولية« الطيران الال�سلكي

احلبتــور وبن دري وبنجا�ــس مع مهــرة يف قبل نهائي 
حتدي دبي للبولو 

دبي-الوحدة:

يشهد نادي ومنتجع الحبتور 
للبولــو والفروســية عرص 
مباراتني  الخميــس  اليــوم 
ضمن منافســات الدور قبل 
النهائــي مــن بطولة كأس 
 2023 للبولو  دبــي  تحدي 
والتي يشــارك فيهــا اربعة 
جول   10 وبهانديكاب  فرق 
تختتم  ان  املقــرر  والتي من 

يوم االحد املقبل .
الثالثة  الســاعة  عند  وتقام 
بني  األوىل  املبــاراة  والنصف 
فريــق الحبتــور وانكــورا 
تقام  فيما  دري  بــن  وفريق 
الرابعة  يف  الثانيــة  املبــاراة 

فريق  بني  عــرصا  والنصف 
وفريــق  بنســايل  بنجــاش 

اوربيــس مهــرة وكما هو 
مباريــات  فــان  معــروف 

من  تقام  الحاليــة  الــكأس 
وينتظر  فقط  أشواط  أربعة 

ان يمثــل الحبتــور اليــوم 
كل مــن محمــد الحبتور أو 
من  كل  ومعه  العمران  خالد 
وجوس  اريارتي  ســانتوس 
الربيدي  وديــاز  ريجلــوس 
ويمثل فريق بن دري كل من  
عــيل املري وخالــد بن دري 

ومحمد بن دري وبانيللو .
اما املباراة الثانية فينتظر ان 
يمثلفريق بنجاش بنسايل كل 
وريتش  بنجــاش  حيدر  من 
بوتسكي  وفدريكو  بنشــايل 
اريارتي فيما يمثل  وتوماس 
كل  مهرة  اوربيــس  فريــق 
ولورن  الحبتور  طــارق  من 
ديكسون وتوماس باسيوي 

وفليكس اسبن .

اأبوظبي ـ وام:
 

يبدأ منتخبنا الوطني لقفز الحواجز معســكراً إعدادياً يف 
أملانيا بعد شــهر رمضان املبارك، ضمــن برنامج اإلعداد 
البدني والفني قبل املشاركة يف  املتدرج الخاص بالتحضري 
أوملبياد باريس 2024، وذلك بعد حسم التأهل عن جدارة 

يف بطولة قطر الدولية الشهر املايض.
ووجــه خالد العيد مدرب منتخبنا الوطني لقفز الحواجز 
الشــكر والتقدير إىل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان 
نائب رئيس املجلــس التنفيذي إلمارة أبوظبي عىل دعمه 
الكبري للفرســان، ممــا كان له الــدور الكبري يف تحقيق 
اهتمام  لألوملبياد. ضمــن  بالتأهــل  التاريخي  اإلنجــاز 
ومتابعة الشــيخة فاطمة بنت هزاع بــن زايد آل نهيان، 
رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة 
النسائية، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة فاطمة بنت هزاع 
الرشاع، وتوجيهاتها  إسطبات  ومؤسس  الثقافية، مالك 

بتوفري جميع املتطلبات ملنتخب الفرسان.
إن إســطبات الرشاع اضطلعــت بجهود كبرية يف  وقال 
تجهيز الفرسان الذين يتمتعون بقدرات عالية للوصول إىل 
هذه املرحلــة من التطور، إضافة إىل توفري أفضل الخيول 

عىل مستوى العالم.

أبوظبي ــ  وام:

أبوظبي للفروسية    ينظم مضمار نادي 
اليوم “الخميس”، حفل ســباقه الثالث 
عرش لهذا املوســم، والذي يتألف من 6 
األصيلة، ماعدا  العربية  للخيول  أشواط 
الشوط السادس واألخري للخيول املهجنة 

األصيلة.
اإلمارات  بطولــة  الحفــل  ويتضمــن 
)فئة1(، وتبلغ القيمة اإلجمالية لجوائز 

الحفل مليوناً و390 ألف درهم.
ويشهد الشوط الخامس والرئيس سباق 
اإلمارات ملســافة 2200 مر  بطولــة 
)فئــة1( البالغ جائزتــه مليون درهم، 
العمالقة،  الخيول  نخبة من  بمشــاركة 
رئيس  كأس  أبرزهــا “مجيب” بطــل 
األوىل، ووصيفه “صمود”  للفئة  الدولة 
اإلمارات،  لقــب بطولة  يدافع عن  الذي 

إضافــة إىل النجــم “حميــم” الفائز 9 
مرات، بجانب وصيف النســخة املاضية 
توريتس”، واملتطور “آزادي  “اشــتون 

ستار”.
ملسافة 1400  األول  الشــوط  وينطلق 
الشــامخة، بمشــاركة  لقب  مر، عىل 
16 خياً من اإلنتــاج املحيل، يتوقع ان 
الوثبة” الوصيف  التنافس “خلف  يقود 
الشارقة،  بمضمار  األوىل  مشــاركته  يف 
العني،  يف  بجانب “الجمــري” الوصيف 

وهناك “دملوج”.
ويجتذب الشــوط الثاني ملسافة 1400 
مــر )مدينة خليفة(، أيضــا 16 خيا 
يربز منهــا اي “اس جنجــال” و”بنت 
اإلمــارات” وهمــا الفائــزان يف آخــر 
الخالدية  مشــاركاتهما، وهناك “عاهد 

الثاني” و”هورجانزا”، و”السيل”.
وتتنافس 16 خياً عىل جائزة الشــوط 

1600 مر )هانديكاب(  ملسافة  الثالث 
عىل لقب مدينة مصدر يربز منها “ايه اف 
أفهم”، ورفيقه “ايه اف رسام”، وهناك 
الفــرس “جاب مربوكة” و”شــوال”، 

و”ايه اف يطوي”.
وتشارك يف الشوط الرابع ملسافة 2200 
تتنافس  مر )هانديــكاب( 16 خيــا 
ملاك  ســتاليونز  الوثبة  كأس  لقب  عىل 
مهرجان  برعاية  الخاصة  اإلســطبات 
سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل 
نهيان، ويتوقــع ان يقود التنافس “ايه 

اف كايد”، و”الزاهي” و”دستور”.
خيا   16 بمشــاركة  األمسية  وتختتم 
تتنافــس عــىل مســافة 2400 مــر 
الســادس،  بالشــوط  )هانديــكاب(، 
املهجنة  للخيــول  املخصص  والوحيــد 
الرشيحات “مدرب”  األصيلة، ويتصدر 

و”ويبنر”، و”جاريث”.



    

مرصف  إدارة  ســتيني  رجل  اقتحم 
الصدمة  سطو، لكن  يف عملية  محيل 
كانت مــن املوظفني أنه طلب دوالر 
ابالغ  طلب  انــه  فقــط، كما  واحد 
الرشطة بأرسع وقت  للقبض عليه، 

النه يرغب بدخول السجن.
نيــوز«، أن  وقالــت قناة »فوكس 
دونالد ســانتاكروس الذي يبلغ من 

العمــر 65 عاًمــا دخل إىل مــرصف ويلز 
فارجو يف ســولت ليك ســيتي بوالية يوتا 
البنك وسلمه  ثقة نحو رصاف  بكل  متجها 
مالحظة »تهديد« تقول: »أرجوك أعذرني 
لفعــل هذا لكــن هذه رسقــة. من فضلك 

أعطني 1 دوالر. شكًرا لك.«
الواحد، طلب  الــدوالر  وبعد أن حصل عىل 
البقاء يف  املغادرة، لكنه قرر  منه املوظفون 

مكانه وانتظار السلطات يف ردهة املرصف.
وقال تقرير املحطة أن دونالد أدىل بتعليقات 
واملدة  الرشطة  تأخر  املوجودين حول  أمام 
أولئك  أن  وعن  للوصول  اســتغرقتها  التي 
املوجودين يف البنك كانوا »محظوظني ألنه 
لم يكن لديه ســالح« وذلك وفًقا لشهادة 
االعتقــال الخطية. ودفعت هذه التعليقات 
يف  لالختباء بأمان  وموظفيــه  البنك  مدير 

الغرفة الخلفية.

الغوص  يف  تشــيكي  نجح غواص 
أكثــر من 50 مرتاً بال بدلة غطس 
ديفيد  واندفع  متجمــدة.  ببحرية 
ســيلز  بحرية  ســطح  إىل  فينكل 
أمس، بعدما  املتجمدة  السويرسية 
العمق  لذلك  أنفاســه وغاص  كتم 

القيايس.
ويأتي نجاح فينكل، البالغ من العمر 

40 عاماً، يف الغوص العمودي لعمق 
52.1 مرتاً، بعد دخوله موســوعة 
للسباحة  القياسية  غينيس لألرقام 
بطول بحرية تشيكية متجمدة عام 

.2021
وغاص فينكل يف بحرية ســيلز من 
خالل فتحــة يف الجليد، واســتعاد 
ملصقاً من عمــق 50 مرتاً إلثبات 
الفتحة نفسها،  إنجازه، وخرج من 
ثم بصق بعض الدم، وجلس دقيقة.

وأكدت فحوص أجراها يف املستشفى 
الحقاً أنه ال يعاني شيئاً خطرياً.

وذكر مدير أعماله بافيل كالوس أنه 
استغرق دقيقة و54 ثانية للغوص 
يف درجات حرارة ترتاوح من درجة 
إىل أربع درجات مئوية، وهو ما كان 

أبطأ من املتوقع.
وقال: »لقد استمتع بذلك نوعاً ما، 
متوتراً أكثر  كان  بأنه  يعرتف  لكنه 
قليالً من املعتاد، وكان يعاني بعض 

املشكالت يف التنفس«.

اكتشــف علماء فلك أخرياً كويكباً بحجم 
العام  باألرض  يصطدم  قد  أوملبي  مسبح 
الفالنتاين، لكّن احتماالت  يوم  2046 يف 
االصطدام الضعيفة للغاية، تضاءلت أكثر 
السماوي،  الجرم  هذا  ُرصد  الثالثاء. وقد 
الذي أُطلق عليه اسم “2023 دي دبليو”، 
بقطر 50 مرتاً للمرة األوىل يف 26 فرباير 

بواسطة مرصد صغري يف تشييل.
ورسعــان مــا صنفته وكالتــا الفضاء 
األمريكية )ناســا( واألوروبية )إيســا( 
عــىل رأس قائمة األجســام التي ُيحتمل 
أن تكون خطرة، إذ يمر مســاره النظري 
بالقرب من األرض عىل مسافة قريبة بما 

يكفي لتشكيل خطر.
ويف حــال حصول ذلك، فإن الحســابات 
املحتمل يف 14  تتوقع موعد االصطــدام 
فرباير 2046، يوم الفالنتاين. وقد احتل 
هذا النبأ صــدارة عناوين بعض الصحف 
التي نصحت العشــاق بإلغاء خططهم يف 

هذا التاريخ.
يف نهاية شهر فرباير، بلغ احتمال اصطدام 
باألرض، واحداً من 847. لكّن  الكويكب 
االحتمــال ازداد األحد ليصبح واحداً من 
432، وفقاً لقائمة املخاطر التي وضعتها 
وكالــة الفضاء األوروبيــة. كذلك صّبت 

تقديرات ناسا يف االتجاه نفسه.
إال أن رئيــس مكتب الدفــاع الكوكبي يف 
وكالة الفضاء األوروبية ريتشارد مويسل 
االحتمال  بــرس، إن  فرانس  لوكالة  قال 
انخفض بني ليلة وضحاها لتصبح نسبته 

واحداً من 1584 الثالثاء.
وأضاف أن االحتمال سينخفض “مع كل 
يف  الصفر  اىل  يصــل  حتى  مراقبة  عملية 

غضون أيام قليلة عىل أبعد تقدير”.
وأّيد نظريه يف وكالة ناسا لينديل جونسون 
هذا الكالم، قائالً “يف هذه املرحلة، ال ينبغي 
ألحد أن يقلق”. ووفقا له، من الشائع أن 
يف  وجيزة  لفرتة  االصطدام  توقعات  تزداد 
األيام التي تيل اكتشاف كويكب جديد، قبل 
أن تتدنى فيما بعد. وتقع األرض يف بادئ 
اليقني” بشأن  عدم  األمر يف “منطقة من 

مســار الكويكب، وهو ما يــربر الزيادة 
املوقتة يف املخاطر، قبل تسجيل مالحظات 
جديدة تدفع إىل استبعاد وجود األرض عىل 

هذا املسار املرتقب.
ولكن ماذا لــو اصطدم بنا كويكب “دي 
يشء؟ يشــري  كل  دبليــو 2023” رغم 
الخرباء إىل أن مدى الرضر ســيعتمد عىل 

تكوين هذا الجرم السماوي.
فــإذا كان كومــة مــن الحطــام، فإن 
تونغوسكا”  “حدث  يشبه  قد  السيناريو 
يف سيبرييا عام 1908، وهو انفجار كبري 
ُيعزى إىل ســقوط كويكب، عىل ما أشار 
الدفع  ديفيد فارنوكيــا، العالم يف مخترب 

النفاث التابع لوكالة ناسا.
الجسم الســماوي، الشبيه بـ”دي دبليو 
2023”، انفجــر يف الغالف الجوي فوق 
منطقة قليلة السكان، ما أدى إىل تسطيح 
األشــجار عىل مســاحة تقرب من ألفي 

كيلومرت مربع.
صلبة  أيضاً “قطعة  الكويكب  يكون  وقد 
حفرة  أوجدت  التــي  الحديد”، كتلك  من 
بارينغر الهائلة يف والية أريزونا األمريكية 
قبــل 50 ألف عام، بحســب ريتشــارد 

مويسل.
يف كلتــا الحالتــني، نظــراً لحجمه، فإن 
الكويكب “2023 دي دبليو” لن يتسبب 

تأثري  دون  إال يف “رضر موضعــي”، من 
كبري عىل بقية الكوكب، كما يؤكد الخبري.

وقد مر الجسم الذي يدور حول الشمس، 
يف 18 فرباير، قبل  األرض  مــن  بالقرب 
عىل  عندها  رصــده. وكان  من  أســبوع 
مسافة تقرب من تسعة ماليني كيلومرت.

إذا ما اصطدم بكوكبنــا يف عام 2046، 
فستكون رسعته 15 كيلومرتاً يف الثانية، 
أو 54 ألــف كيلومرت يف الســاعة، وفقاً 

للتقديرات.
ســيكون هناك احتمال بنســبة 70 % 
الهادئ، لكن  املحيط  يف  يهبط  تقريباً بأن 
منطقة االصطدام املحتمل ستشمل أيضاً 
الواليــات املتحدة أو أســرتاليا أو جنوب 

رشق آسيا.
ومع ذلك، يشــري الخرباء إىل أن العالم لم 
يعد خائر القــوى بمواجهة تهديد كهذا. 
ففي العــام املايض، جرى تحطيم مركبة 
الفضاء “دارت” التابعة للناســا، عمداً يف 
الكويكــب ديمورفوس، عــىل بعد حوايل 
11 مليــون كيلومرت من األرض، ما أتاح 

تحويل مساره.
ويطمئن ديفيــد فارنوكيا قائالً “تمنحنا 
هذه  مثل  أن  عىل  مهمة +دارت+ ضمانة 
الكويكب  بمواجهــة  ســتنجح”  املهمة 

“2023 دي دبليو”.

 توصلت دراسة جديدة إىل أن اتباع حمية البحر املتوسط يمكن أن 
يقلل خطر إصابة النساء بأمراض القلب بواقع 24 %.

ايه ميديا بأنه جرى  وأفادت وكالة األنباء الربيطانيــة بي 
البحرية  واملأكــوالت  باملكــرسات  الغنية  الحميــة  ربط 
والحبوب الكاملة والخرضوات، بعدد من الفوائد الصحية 
فيما تشــري دراســة منفصلة حديثة إىل أن األشــخاص 
الذين يتبعون تلك الحمية أقل عرضة لإلصابة بالخرف يف 

وقت الحق من حياتهم. ويف أحدث دراسة نرشت يف مجلة 
السابقة  الدراسات  كل  الباحثون  “هارت” الربيطانية، جمع 

عن النساء الالئي يلتزمن بحميات البحر املتوسط وأمراض القلب 

واألوعية الدموية وخطر وفاتهن خالل فرتة املتابعة.
جمع الخرباء البيانات من 16 دراسة عىل أكثر من 720 ألف امرأة 
الالئي تمت مراقبة صحــة القلب واألوعية الدموية لديهن ملا 

متوسطه 12 عاما ونصف العام.
ووجد الفريق الذي رأســه أكاديميون من جامعة ســيدني 
يف أســرتاليا، أن النساء الالئي كان لديهن “درجة عالية من 
االلتزام” بإحدى حميات البحر املتوســط كن أقل احتماال يف 
اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية بنسبة 24 %. كن 
أيضا أقل احتماال يف الوفاة جراء أي ســبب خالل فرتة املتابعة 

بنسبة 23 %.

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

افُتتح رســمياً موســم تفّتح 
زهر الكرز يف طوكيو، الثالثاء، 
املوعد  من  أيام  عرشة  قبل  أي 
املعتاد، وهو منحى بات سائداً 
يف الســنوات األخرية بســبب 

تبعات االحرتار املناخي.
وتشــّكل هذه املحطة انطالق 
ما ُيعرف بالـ»هانامي«، وهو 

تقليــد ياباني يقوم عىل مراقبة تفّتح األزهار الجديدة ألشــجار 
الربيع من  بحلول موسم  الكرز(، واالحتفال  »ساكورا« )أشجار 
خــالل تنظيم نزهات مع العائلة أو األصدقاء. وقال مســؤول يف 
التلفزيون يف طوكيو  اليابانيــة لكامريات  الجوية  األرصاد  وكالة 
يف محاولة لرشح االنطالق املبكر للموسم »لقد شهدنا الكثري من 

األيام الحارة يف مارس« الجاري.

تتأثر صحة جهازنا الهضمي لحد كبري بصحتنا النفســية، فمع ازدياد 
التوتر والقلق الذي قد نشعر به غالبا ما تظهر بعض األعراض الهضمية 

املزعجة كاالنتفاخ والحموضة.
تــويص أخصائية التغذية كلري بارنز، بتدوين املالحظات عند الشــعور 

التوتر والقلق. بأعراض معينة يف الجهاز الهضمي، السيما مع وجود 
ويمكن أن تتلخص األعراض بالتايل:

حرقة املعدة
    أوضحت كلري أن الحموضة املعوية مرتبطة باإلجهاد، وتشــري األدلة 
إىل أن 25 باملئــة من عامة الناس يعانــون من الحرقة مرة واحدة عىل 

األقل شهريا.
تاريخياً، كان ُيعتقد أن حرقة املعدة مرتبطة بحمض املعدة املفرط، لكن 
النظريات الجديدة تشري إىل عكس ذلك، حيث أن انخفاض حمض املعدة 

)نقص الهيدروكلورية( يمكن أن يكون السبب.
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أعراض مزعجة في الجهاز الهضمي.. تعرف 
على أسبابها

موسم الـ»ساكورا« ينطلق مبكرًا في طوكيو

يغوص 50 مترًا بال بدلة غطس ببحيرة متجمدة

دراسة: حمية البحر المتوسط تحمي من أمراض القلب

انطلقــت مركبــة شــحن غري 
طــراز “دراجون”  من  مأهولة 
إكــس” من  لرشكة “ســبيس 
إىل  إمــدادات  لتوصيــل  األرض 
الفضاء الدولية، حسبما  محطة 
األمريكية  الفضاء  وكالة  ذكرت 

“ناسا” الثالثاء.
ميناء  من  الكبســولة  وغادرت 
يف  الفضائي  كانافــريال  كيــب 
فلوريدا مساء الثالثاء، كما يمكن 

رؤيتها يف بث مبارش لناسا.
ســفينة  تصل  أن  املتوقع  ومن 
الفضــاء  محطــة  إىل  اإلمــداد 
الدولية يوم الخميس. وإىل جانب 
الفضاء عىل  لــرواد  اإلمــدادات 
الفضائية، تحمل  املحطــة  متن 

تجارب  أيضا  دراجون  الكبسولة 
صممهــا طــالب يف جامعات يف 
يف  فازوا  ولوكســمبورج  أملانيا 
مســابقة عقدها مركز الفضاء 

األملاني عام 2021.
استكشاف  إىل  املشاريع  وتهدف 
نمو النبــات يف انعدام الجاذبية، 

من بني أمور أخرى.

انطالق المركبة »دراجون« محملة بإمدادات لمحطة 
الفضاء الدولية

ُنرشت  ســويديتان  دراستان  حذرت 
نتائجهمــا الثالثــاء مــن أن حرارة 
املحيط املتجمد الشمايل ترتفع بشكل 
النماذج  أرسع بكثــري مما توقعتــه 
خرباء األمم  اعتمدهــا  التي  املناخية 
املتحدة، ما يــرسع من ذوبان الجليد 

البحري.
أعماق  يف  نســبياً  الدافئة  التيــارات 
املحيط املتجمد الشمايل هي يف الواقع 
أكثر دفئاً وأقرب إىل السطح مما كان 
يعتقــد الخرباء ســابقاً، إذ تتالمس 
البحري  الجليــد  بشــكل مبارش مع 
وترّسع ذوبانه يف الشــتاء، بحســب 
أجراهما  اللتــني  الدراســتني  هاتني 
باحثون يف جامعة غوتنربغ السويدية 
مجلة “جورنال  نتائجهمــا  ونرشت 

أوف كاليمت”.
املناخ  هوزي، عاملة  ســيلني  وعلقت 
إحدى  واملرشفة عىل  الجامعة  يف هذه 
الدراســتني، قائلة “إن هــذه األنباء 

ليست سارة”.
مالحظاتهــم  الباحثــون  وقــارن 
يف  بحســابات 14 نموذجــاً أخذها 
االعتبــار أعضاء الهيئــة الحكومية 
الدوليــة املعنية بتغــري املناخ، وهي 
عن  الخرباء املسؤولني  من  مجموعة 
الرئيســية لألمم  املناخ  تقارير  إعداد 

املتحدة.
النماذج  أن هذه  إىل  الباحثون  وخلص 
تقلل من حجم الدور الذي تؤديه املياه 
العميقــة التي تتدفــق تحت املحيط 

املتجمد الشمايل من املحيط األطليس.

ذوبان الجليد في القطب الشمالي ذوبان الجليد في القطب الشمالي أسـوأ وأسـرع أسـوأ وأسـرع 
بكثير من بكثير من المتوقعالمتوقع

إقتحم بنكًا لسرقة دوالر واحد..»السبب 
أغرب من السرقة«

تصـدر عـن دار صـحف الوحـدة
دولة اإلمـارات العربيـة املتحدة

املقر الرئي�سي  

مندوب الإعالنات
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أبوظبي شارع املطار القديم »املرور«

علماء فلك يرصدون خطر اصطدام كويكب 
باألرض عام 2046

لم تكــن تعلم ســيدة فيتنامية 
أن ســحبها ملبلغ مــن املال من 
السبب  ســيكون  اآليل  الرصاف 
عليها  أرعن  لهجوم لص  املبارش 

وإصابتها بالشلل.
حيث تعرضت نونغ تروونغ 44 
تكســاس  والية  يف  عاماً وتقيم 
أرعن  بالشلل، لهجوم  األمريكية 
من شــخص قــام برسقتها يف 
مركز تسوق بمنطقة هيوستن.

قامت  عندما  الحادثــة  ووقعت 
املال  من  مبلغ  بســحب  السيدة 
حيث  املــرصيف،  حســابها  من 
تبعها اللص حتى مركز التسوق، 
وقــام بمهاجمتها. وفقاً ملوقع 

“سكاي نيوز عربية”.
عملية  املراقبة  كامريات  ووثقت 
الهجوم عــىل نونغ، حيث ظهر 
الرجل وهو يمســك بالســيدة، 
ويحــاول انتزاع الظــرف الذي 

احتوى عىل املال.

وعندمــا وجــد مقاومــة من 
نونــغ، أقدم الرجل عىل حملها، 
ورضبها بقوة عىل األرض، ليفّر 

الحقا باملال الذي رسقه.
وحسبما ذكرت شبكة “فوكس 
نيوز” األمريكيــة، فقد أصيبت 
لتلف  نتيجــة  بالشــلل  نونــغ 

الفقري من جّراء  العمود  أصاب 
الهجوم.

جدير بالذكــر أن اللص الذي لم 
تقبض عليه الســلطات بعد، قد 
رسقة 4300 دوالر،  من  تمكن 
كانت نونــغ قد ادخرتها لزيارة 

عائلتها املقيمة يف فيتنام.

لسرقة مبلغ بخس.. لص يتسبب بإصابة 
امرأة بالشلل 
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