
اأبوظبي-دبي-وام:

 اســتقبل صاحب الســمو الشيخ محمد بن 
الله"  الدولة "حفظه  رئيــس  نهيان  آل  زايد 
علي شــمخاني أمين المجلس األعلى لألمن 
القومي في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية.

الثنائية  وجرى خالل اللقــاء بحث العالقات 
في  البلدين  بين  التعاون  جســور  مد  وسبل 
المصالح  يحقــق  بما  المجــاالت  مختلــف 

المشتركة.
والمســتجدات  القضايا  الجانبان  بحث  كما 
المشترك،  االهتمام  محل  والدولية  اإلقليمية 

وأهمية العمل على دعم السالم والتعاون في 
المنطقة بما يحقق تطلعات شعوبها للتنمية 

واالزدهار.
الشيخ طحنون بن زايد  اللقاء ســمو  حضر 
آل نهيان مستشــار األمن الوطني وســمو 
الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس 

وسمو  الرئاسة  ديوان  وزير  الوزراء  مجلس 
آل نهيان  زايد  الشــيخ حمدان بن محمد بن 
ومعالي الشــيخ محمد بن حمد بن طحنون 
الخاصة في  الشــؤون  نهيان مستشــار  آل 

ديوان الرئاسة 

الجزائر-)د ب اأ(:

عبد  الجزائري  الرئيــس  الخميس  يــوم  أجرى   
المجيــد تبــون تعديال حكوميا طــال عددا من 
الوزارات الحساســة في حكومــة أيمن بن عبد 

الرحمن.
وعلى إثــر التعديل تم تعيين أحمد عطاف وزيرا 
للخارجيــة والجاليــة الوطنية بالخــارج خلفا 
العزيز فايد  لرمطــان لعمامرة، كما تم تعييــن 
كما  إلبراهيم جمال كسالي،  للمالية خلفا  وزيرا 
عين عبد الرحمن حماد وزيرا للشباب والرياضة 
خلفا لعبد الرزاق سبقاق وتعيين مريم بن ميلود 
وزيــرا للرقمنــة واإلحصائيات خلفا لحســين 

شرحبيل.
وقــد جاء التعديــل الحكومي الجديــد بالطيب 
زيتوني وزيرا للتجــارة وترقية الصادرات خلفا 
لـكمال رزي كما عين يوسف شرفة وزيرا للنقل 
العرباوي  نذيـــر  بلجود ومحـــمد  خلفا لكمال 

مديرا لديوان رئاسة الجمهورية  .
البيئة  فايزة دحلــب وزيــرة  تعييــن  تــم  وقد 
والطاقات المتجددة خلفا لسامية موالف وأحمد 
الصيدية  والمنتجات  البحري  للصيد  وزيرا  بداني 
خلفا لهشــام ســفيان صلواتشــي، إلى جانب 
والصناعة  للسياحة  وزيرا  ديدوش  تعيين مختار 

التقليدية خلفا لياسين حمادي.

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

بغداد-)د ب اأ(:

 35 الذكرى   ، الخميس  ، يوم  الكرد  العراقيون   أحيا 
لجريمة مقتل نحو خمسة آالف مدني وإصابة قرابة 
10 آالف آخرين على خلفية قيام القوات العسكرية 
الكيماوية  باألسلحة  مدينة حلبجة  العراقية بقصف 
ضمن صفحات الحــرب العراقية اإليرانية /1980 

./1988  -
وشــنت القوات العســكرية العراقية ، في مثل هذا 
اليوم من عام 1988 ، هجوما باألسلحة الكيماوية 
اســتهدف مدينة حلبجة في إطــار عمليات االنفال 
العراقي  خالل حقبة  الجيش  التي نفذها  العسكرية 
لمالحقة  حســين  صدام  الراحل  العراقــي  الرئيس 
الذي توغل داخــل مدينة حلبجة  اإليراني  الجيــش 

خالل الحرب التي امتدت لثماني سنوات متواصلة.
اللطيف جمال رشيد  العراقي عبد  الرئيس  وشــارك 

في مراسم استذكار هذه الحادثة 

بنغازي )ليبيا(-)رويترز(:

 قالت قوات شــرق ليبيا يوم الخميس إن القوات 
قالت  اليورانيوم  من  براميل  عشــرة  على  عثرت 
الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية يوم األربعاء إنها 
بالقرب  البراميل  القــوات على  مفقودة، وعثرت 

من المستودع الذي أُخذت منه في جنوب ليبيا.
وأشــار خالد المحجــوب، مديــر إدارة التوجيه 
إلى  ليبيا في بيانه  التابعة لقوات شرق  المعنوي، 
العثور على عشرة براميل من اليورانيوم المفقود 
قــرب الحدود مع تشــاد، إال أن مقطــع فيديو 
برميال   18 يحصون  عماال  أظهر  أصدره  منفصال 
تم العثور عليهــا. وقالت الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية في بيان سري للدول األعضاء اّطلعت عليه 
رويترز إنها اكتشــفت فقــدان اليورانيوم خالل 
يرد  لم  ليبيا  في  الثالثاء في موقــع  يوم  تفتيش 
اســمه، وهو تفتيش أّجلته العام الماضي بسبب 

الوضع األمني.

عراقيون يحيون الذكرى 35 لق�ضف 
مدينة حلبجة بالأ�ضلحة الكيمياوية

قوات �ضرق ليبيا: عثرنا على 
اليورانيوم المفقود

تعيين �ضــيف �ضــعيد غبا�ــس اأميناً عاماً للمجل�ــس 
التنفيذي لإمارة اأبوظبي

أبوظبي-وام:

 أصدر صاحب الســمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس 
الدولة »حفظه الله«، بصفته حاكماً إلمارة أبوظبي، مرسوماً 
أميرياً بتعيين معالي ســيف سعيد غباش أميناً عاماً للمجلس 

التنفيذي إلمارة أبوظبي، بدرجة رئيس دائرة.
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التغير %ال�ضــابقالحالي التغير%  ال�ضــابقالحالي
 0.87   0.10  09,441.88 09,525.233,306.813,310.33

بيروت-وكالت:

 قالت ثالثة مصادر إنه جرى استجواب حاكم مصرف 
لبنان رياض سالمة في بيروت يوم الخميس بمشاركة 
إذا  بما  تتعلق  تحقيقات  إطار  في  أوروبيين  محققين 

كان قد اختلس مبالغ ضخمة من األموال العامة.
وأفاد مســؤول قضائي بأن سالمة )72 عاما(، الذي 
30 عاما  المنصب هذا الصيف بعد  تنتهي فترة توليه 
قضاها على رأس مصرف لبنان، خضع لالســتجواب 
لبناني  يقرب من ست ســاعات من جانب قاض  لما 

نقل أسئلة طرحها مسؤولون فرنسيون وألمان.
المسؤول إن سالمة أجاب »بهدوء« على أسئلة  وقال 
حول فوري أسوســييتس، وهي شركة يملكها أخوه 

وتلقت عموالت من المصرف المركزي.
توجه  لم  والتــي  أوروبية،  ادعــاء  جهات  وتشــتبه 
اتهامات رسمية بعد، في أن البنك المركزي جمع هذه 
ثم  السندات  مشتري  من  رسوم  صورة  في  العموالت 

حول األموال إلى فوري.

ا�ضتجواب حاكم م�ضرف لبنان 
في تهم ف�ضاد

الرئي�س الجزائري يجري 
ً تعديالً حكومياً وا�ضعا
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محمدمحمد بن زايد يوجه بتقديم  بن زايد يوجه بتقديم 
ثالثة ماليين دوالر لدعم اإعمار ثالثة ماليين دوالر لدعم اإعمار 

بلدة حوارة الفل�سطينيةبلدة حوارة الفل�سطينية

»م�ؤ�ش�شة خليفة للأعمال الإن�شانية« تد�شن 
م�شروع ت�زيع التم�ر في 9 دول 

اأبوظبي-وام:

 دشــنت مؤسســة خليفــة 
بــن زايد آل نهيــان لألعمال 
مشــروعها  اإلنســانية 
»توزيع  الرمضاني  الموسمي 

الدول  مــن   9 في  التمــور« 
قبل  والصديقــة  الشــقيقة 
المبارك،  رمضان  شهر  حلول 
المؤسسة في عمليات  وبدأت 
260 طنا من التمور  شــحن 
أواخر  فــي  جواً  اإلماراتيــة 

في شهر  فبراير، وبحراً  شهر 
تصل  لكــي  الماضي  ينايــر 
المناســب  الوقت  في  التمور 

البدء في شهر الصوم. قبل 

اأبوظبي-وام:

وجه صاحب الســمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
رئيــس الدولة "حفظه الله" بتقديــم ثالثة ماليين 
دوالر لدعــم إعادة إعمار بلدة حوارة الفلســطينية 

والمتضررين من األحداث األخيرة.
والنقل  البلديات  دائــرة  قبل  المبادرة من  وســتنفذ 
– أبوظبــي بالتعاون مع نــادي الصداقة اإلماراتي 
الفلســطيني.. وذلك في إطار الجهود اإلنســانية  ـ 
الفلسطيني  الشعب  لدعم  اإلمارات  دولة  تبذلها  التي 

الشقيق.
اجتماعاً  أبوظبي   – والنقــل  البلديات  دائرة  وعقدت 
الدعم.. بحضور  المبــادرة وتقديم  آلية تنفيذ  لبحث 
معالي محمد علي الشــرفاء رئيــس الدائرة والوفد 
الذي ضم كالً من سعادة معين ضميدي  الفلسطيني 
رئيس بلدية حوارة وجالل عودة ومحمد عبدالحميد، 
عضوي مجلــس البلدية وعمار الكــرد رئيس نادي 

الصداقة اإلماراتي ـ الفلسطيني ..

وا�ضنطن-)د ب اأ(:

 قال مســؤول عسكري أمريكي بارز يوم 
الخميــس، إن الصيــن تواصــل تجاهلها 
فتح  إلعادة  األمريكي  الجيش  من  لطلبات 
رغم  العمليات  قــادة  بين  االتصال  قنوات 
تصاعد حدة التوتر بين البلدين ، حســبما 

أفادت وكالة بلومبرج لألنباء.
وأضــاف األدميرال جون أكويلينو ، القائد 

الهندي-  المحيطين  منطقة  في  األمريكي 
الهادئ يوم الخميس ،  إنه حاول التواصل 
بعدما  الصيني  الجانــب  مع نظرائــه في 
حثــت الدول الشــريكة للواليات المتحدة 

على إجراء حوار. 
الدفاع  وزيــر  أن  إلــى  أكويلينو  وأشــار 
الصيني  ونظيره  أوســتن  لويد  األمريكي 
أيــدا إجراء المحادثات  وي فنج خه أيضا 

خالل اجتماع قبل بضعة أشهر.

رام الله-)د ب اأ(:

 قتلت قوات إسرائيلية خاصة يوم الخميس، 
أربعــة فلســطينيين بينهم ناشــطان من 
في  اإلســالمي  والجهاد  حمــاس  حركتي 

جنين شمال الضفة الغربية.
وأفادت مصادر فلســطينية بأن القتلى هم 
في  القيادي  عاما/   29/ شــريم  يوســف 
كتائب القســام الجناح العســكري لحركة 
القيادي  /28عاما/  خازم  ونضال  حماس، 
لحركة  العسكري  الجناح  القدس  سرايا  في 

الجهاد، ويوسف شريم /29 عاما/، والفتى 
عمر عوادين /16 عاما/.

في  الفلســطينية  الصحة  وزارة  وذكــرت 
بيان أن نحو 20 فلســطينيا آخرين أصيبوا 
عقب  اإلسرائيلية  القوات  برصاص  بجروح 
الحادثــة التي جرت في شــارع مكتظ في 

جنين.
وعقب إطالق القوات اإلســرائيلية الخاصة 
اشــتباكات مع مســلحين  اندلعت  النــار، 
المدينة بحســب مصادر  فلســطينيين في 

محلية وشهود عيان.

ق�ات اإ�شرائيلية تقتل 4 فل�شطينيين في جنين 
بينهم قياديان من »حما�س« و »الجهاد«

اأمريكا: ال�شين تتجاهل طلباتنا لإجراء 
محادثات ع�شكرية

بدء اإجراءات فرز حجاج الدولة لهذا 
العام 2023

أبوظبي-وام:
 أعلنــت الهيئة العامة للشــؤون اإلســالمية واألوقاف أنه تم 
تسجل 28.755 مواطنا ومواطنة في النظام اإللكتروني للحج 
خــالل الفترة من 13 فبرايــر 2023 حتى 13 مارس الجاري 
فيما باشــرت اللجنة المختصة فرز الطلبات إلعطاء التصاريح 
للحج، علماً بأن عــدد التصاريح المخصصة لحجاج الدولة هو 

6228 تصريحا.
ونبهــت إلى أنه يتم الفرز ضمن معاييــر قرار مجلس الوزراء 
وقرارات لجنة التراخيص ذات الصلة مع أولوية منح التصاريح 
وأصحاب  الهمــم  وأصحاب  ومرافقيهــم،  المواطنين  لكبــار 

األمراض المستعصية.

رئي�س الدولة رئي�س الدولة ونائبه يبحثان مع علي �سمخاني �سبل مد ج�سور التعاون بين ونائبه يبحثان مع علي �سمخاني �سبل مد ج�سور التعاون بين االإمارات واإيران االإمارات واإيران 
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مناق�ضة المو�ضوعات محل الهتمام الم�ضترك والق�ضايا الإقليمية والدولية

�سحنة م�ساعدات اإماراتية لمت�سرري �سحنة م�ساعدات اإماراتية لمت�سرري 
الجفاف في ال�سومالالجفاف في ال�سومال

مقدي�ضو-وام:

 سلمت سفارة دولة اإلمارات لدى مقديشو 
شــحنة مســاعدات مقدمة من مؤسســة 
اإلنسانية  لألعمال  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 

إلى الحكومة الصومالية.
جرى تسليم الشحنة - التي تتكون من 193 
طناً من المواد واإلمدادات اإلغاثية في ميناء 

مقديشو، بحضور سيف علي رشاش، ممثل 
محمود  ومعالي  اإلمــارات،  دولة  ســفارة 
معلم، رئيس الهيئة الوطنية إلدارة الكوارث 
عمدة  نائب  عثمان،  وعبدالعزيز  الصومالية، 
وأعضاء  االجتماعية،  للشــؤون  مقديشــو 
مــن اللجنة الوطنيــة الصومالية لمواجهة 

الجفاف.
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بمنا�ضبة �ضهر رم�ضان الف�ضيل

»تتمة ص 88««

تعيين مدراء عم�م في مكتب 
اأب�ظبي التنفيذي

اأبوظبي-وام:

أبوظبي قرارات  التنفيذي إلمــارة  املجلــس  أصدر 
التنفيذي،  أبوظبي  مكتــب  يف  عموم  مدراء  بتعيني 
حيث تم تعيني ســعادة منى الظاهري مديراً عاماً 
للشــؤون التشغيلية، وســعادة أحمد فكري مديراً 
القايض  محمد  وسعادة  التنفيذية،  للشــؤون  عاماً 

للشؤون االسرتاتيجية. مديراً عاماً 
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 ≈æÑŸGh ≈≤«°SƒŸG á«∏c AÉ°ûfEG √ƒª°S óªàYGh

 É¡FÉ°ûfEG ó©H á«∏µdG ¿ƒµJ ¿CG ≈∏Y ,É¡H ¢UÉÿG

 ìô£à°Sh  ,ádhódG  ‘  »≤«°Sƒe  ó¡©e  ÈcCG

 ≈≤«°SƒŸG πãe ≈≤«°SƒŸG ´GƒfCG øe kGOóY á«∏µdG

 ≈≤«°Sƒeh  ,á«Hô©dG  ≈≤«°SƒŸGh  ,á«µ«°SÓµdG

.»≤«°SƒŸG ∞«dCÉàdGh ,≈≤«°SƒŸG äÉ«æ≤Jh ,⁄É©dG

 á«ª∏©àdG ≥aGôŸG ≈≤«°SƒŸG á«∏c ≈æÑe º°†«°Sh

 á©°ùH á«≤«°Sƒe áYÉb º°†à°S å«M á«∏ª©dGh

 ,»≤«°Sƒe π«é°ùJ äÉgƒjOƒà°SGh ,ó©≤e 1100

 ,ÖjQóà∏d  äÉgƒjOƒà°SGh  ,ÖjQóà∏d  ±ôZh

 á∏µ«g IOÉYEG √ƒª°S óªàYGh .á«≤«°Sƒe áÑàµeh

 ≥ë∏àd  á«ÁOÉcCÓd  á«dÉ◊G  á«°SGQódG  èeGÈdG

 ‘  á«dÉ◊G  èeGÈdG  πãªàJh  ÉeGQódG  á«∏µH

 ìöùŸG  ¢SƒjQƒdÉµH  ,π«ãªàdG  ¢SƒjQƒdÉµH

 .êÉàfE’G ¿ƒæa ¢SƒjQƒdÉµH ,»≤«°SƒŸG

 ÜÓ£∏d ‘É°VEG øµ°S AÉ°ûfEG √ƒª°S óªàYG Éªc

 º°†jh á«ÁOÉcC’G ‘ IójGõàŸG OGóYC’G ÜÉ©«à°S’

 ÜÓ£∏d ôaƒJ »àdG á°ù«FôdG äÉLÉ«àM’G ∞∏àfl

 äÉLÉ«àM’G  ºYódh  áeÉbEÓd  áÑ°SÉæŸG  áÄ«ÑdG

.á«Ø°UÓdG á£°ûfC’Gh á«°SGQódG

 ∫ƒM π°üØe ¢VôY ≈∏Y ™∏WG ób √ƒª°S ¿Éch

 äÉMÎ≤ŸG  RôHCGh  á«ÁOÉcC’G  ‘  πª©dG  Ò°S

 áMhô£ŸG  èeGÈdG  ‘  á«ÁOÉcC’G  ™°Sƒàd

 ÉÃ á«dÉ◊G ≥aGôŸG ôjƒ£Jh á«aÉ°VE’G ÊÉÑŸGh

.á«∏ª©dGh á«ª∏©dG äÉLÉ«àM’G ™e ≥aGƒàj

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 ¿É£∏°S QƒàcódG ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U πÑ≤à°SG

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

 »Hô©dG OÉ–’G óah ¢ù«ªÿG ìÉÑ°U ,ábQÉ°ûdG

.»MÉ«°ùdG ΩÓYEÓd

 IQGO ‘ iôL …òdG AÉ≤∏dG ájGóH ‘ √ƒª°S ÖMQh

 IQÉeEG ‘ ôFGõdG óaƒdÉH »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S QƒàcódG

 á«aÉ≤ãdG áMÉ«°ùdG õjõ©J á«ªgCG kGócDƒe ,ábQÉ°ûdG

 IóFÉØdGh áaô©ŸG Ωó≤J »àdG á«KGÎdGh á«Ä«ÑdGh

.áæjóŸG ïjQÉJh áaÉ≤K ¢ùµ©Jh íFÉ°ùdG ¤EG

 ¤EG  ábQÉ°ûdG  ºcÉM  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  QÉ°TCGh

 IQÉeE’G ≥WÉæeh ¿óe ‘ ájƒªæàdG äÉYhöûŸG

 πc á©«ÑW ™e Ö°SÉæàj ÉÃ √ƒª°S É¡©°†j »àdGh

 kÉ«YÉªàLG á°ù«FôdG äÉeƒ≤ŸG É¡d ôaƒjh áæjóe

.kÉ«MÉ«°Sh kÉ«Ä«Hh kÉ«KGôJh kÉ«aÉ≤Kh

 ÉgóaQh  ¿óŸG  ôjƒ£J  á«ªgCG  √ƒª°S  í°VhCGh

 øe É¡àª«b ¢ùµ©J »àdG ≥aGôŸGh äÉYhöûŸÉH

 É¡YƒæJh  ájôKC’G  É¡JÉØ°ûàµeh  É¡îjQÉJ  å«M

 º¡£HGôJh É¡∏gCG AÉªàfG øe Rõ©j …òdGh »Ä«ÑdG

.á«aô©ŸG á«MÉ«°ùdG ácô◊G »ªæjh »YÉªàL’G

 IOÉ¡°T  ábQÉ°ûdG  ºcÉM ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  º∏°ùJh

 áæjóe  π°†aCG  IõFÉéH  ¿ÉµaQƒN  áæjóe  Rƒa

 OÉ–’G õFGƒL øª°V 2023 ΩÉ©d á«HôY á«MÉ«°S

 ∫ÓN É¡æY ø∏YCG »àdG »MÉ«°ùdG ΩÓYEÓd »Hô©dG

 äó¡°T »àdGh ,áMÉ«°ù∏d ÚdôH á°UQƒH äÉ«dÉ©a

 ¢ù«FQ º∏°ùŸG õjõ©dGóÑY QƒàcódG ∫ƒ°üM kÉ°†jCG

 çGÎdG  πLQ  Ö≤d  ≈∏Y  çGÎ∏d  ábQÉ°ûdG  ó¡©e

.¬°ùØf ΩÉ©∏d »Hô©dG

 ≈Ø£°üe  ÖJÉµdG  :øe  Óc  OÉ–’G  óah  º°V

 …ò«ØæàdG  ∫hDƒ°ùŸGh ¢ù«FôdG  ÖFÉf  º©æŸGóÑY

 IQƒàcódGh ,»MÉ«°ùdG  ΩÓYEÓd »Hô©dG OÉ–Ód

 »Hô©dG  OÉ–Ód  ΩÉ©dG  ÚeC’G  Oƒªfi  AÉ«Ÿ

.π«∏N ódÉN ÖJÉµdGh ,»MÉ«°ùdG ΩÓYEÓd

:ΩGh-IÒéØdG

 ‹h »böûdG  óªM øH  óªfi ï«°ûdG  ƒª°S  ó qcCG  

 ájô£ØdG IÉ«◊G ≈∏Y ®ÉØ◊G á«ªgCG ,IÒéØdG ó¡Y

 §«ëŸÉH OGôaC’G »Yh ™aQh É¡àeGóà°SG ≥«≤–h

 ¬JQGOEGh »Lƒdƒ«ÑdG ´ƒæàdG ßØM ±ó¡H ,…ƒ«◊G

 á«ªgC’G  äGP  á«Ä«ÑdG  º¶ædG  ´GƒfCG  ∞∏àfl  ‘

.⁄É©dG ≥WÉæe ∞∏àfl ‘ á«dÉ©dG

 ,á∏«eôdG öüb ‘ ,√ƒª°S ∫ÉÑ≤à°SG ∫ÓN ∂dP AÉL

 »ª«∏bE’G  ´ÉªàL’G  ‘  ÚcQÉ°ûŸGh  ±ƒ«°†dG

 ¿É°ùfE’G èeÉfÈd á«Hô©dG á«æWƒdG ¿Éé∏d öTÉ©dG

 ¬dÉªYCG ºààNG …òdG ,zÜÉŸG{ …ƒ«◊G §«ëŸGh

 ƒµ°ùfƒ«dG  Öàµe  º«¶æàH  IÒéØdG  IQÉeEG  ‘

 ácGöûdÉH  á«Hô©dG  ∫hódG  ‘  Ωƒ∏©∏d  »ª«∏bE’G

 áæé∏dGh  áÄ«Ñ∏d  IÒéØdG  áÄ«g  ™e  ¿hÉ©àdGh

.Ωƒ∏©dGh áaÉ≤ãdGh á«HÎ∏d á«æWƒdG

 ΩÉªàgG  ¤EG  ,IÒéØdG  ó¡Y  ‹h  ƒª°S  QÉ°TCGh

 »böûdG  óªfi øH  óªM ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U

 ™jQÉ°ûª∏d ,IÒéØdG ºcÉM ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ƒ°†Y

 É¡Ø«°†à°ùJh »Ä«ÑdG ´É£≤dG ΩóîJ »àdG ájƒ«◊G

 ÉgQGhOCG  õjõ©J  ƒëf  √ƒª°S  äÉ¡«LƒJh  ,IQÉeE’G

 ÉÃ ,»ŸÉ©dGh »ª«∏bE’Gh »æWƒdG iƒà°ùŸG ≈∏Y

 áÄ«ÑdG ∫É› áeóN ‘ É¡aGógCG ≥«≤– ‘ º¡°ùj

 ™e  ΩAGƒàdÉH  ,á°UÉN  ájô£ØdG  IÉ«◊Gh  ,áeÉY

 ±GógCGh äGöTDƒe ‘ É¡££Nh ádhódG á«é«JGÎ°SG

.áeGóà°ùŸG á«ªæàdG

 èeÉfôH  ´ÉªàLG  ±GógCG  ¤EG  √ƒª°S  ™ªà°SGh

 É¡MôW ” »àdG áeÉ¡dG äÉYƒ°VƒŸGh ,zÜÉŸG{

 IÒéØdG IQÉeEG áaÉ°†à°SG á«ªgCG G kó qcDƒe ,É¡dhGóJh

 á«é«JGÎ°S’G É¡££N ™e É k«°TÉ“ ´ÉªàL’G ∫ÉªYC’

 ´ƒæàdG IQGOEGh á«©«Ñ£dG πFGƒŸG ≈∏Y ®ÉØ◊G ‘

.É¡JÉÄ«H ‘ »Lƒdƒ«ÑdG

 áæé∏dG á°SÉFôH IÒéØdG IQÉeEG RƒØH ,√ƒª°S OÉ°TCGh

 ÉgRƒØH  ká∏ã‡  ,ÜÉe  Üô©dG  áµÑ°ûd  ájò«ØæàdG

 ócDƒj É‡ ,»ª«∏bE’G iƒà°ùŸG ≈∏Y äGQÉeE’G ádhO

 áeGóà°SG  ‘ á∏YÉØdG  ÉgOƒ¡Lh  ΩÉ¡dG  ÉgQƒ°†M

.É¡«∏Y ®ÉØ◊Gh áÄ«ÑdG ´É£b

 ¿Éé∏d öTÉ©dG »ª«∏bE’G ´ÉªàL’G èeÉfôH ±ó¡jh

 IOÉYEG  ¤EG  zÜÉŸG{  èeÉfÈd  »Hô©dG  á«æWƒdG

 ‘ …ƒ«◊G §«ëŸGh ¿É°ùfE’G èeÉfôH ‘ ô¶ædG

 §£Nh çƒëÑdG èeGôH áeAGƒeh á«Hô©dG á≤£æŸG

 ´ƒæà∏d  »ŸÉ©dG  QÉWE’G  ™e  áeGóà°ùŸG  á«ªæàdG

 ·C’G  á«bÉØJGh  2020  ΩÉY  ó©H  ÉŸ  »Lƒdƒ«ÑdG

 ±GógCGh  ñÉæŸG  Ò¨J  ¿CÉ°ûH  ájQÉWE’G  IóëàŸG

.áeGóà°ùŸG á«ªæàdG

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

 Ó©ŸG á∏«°UCGh ,IÒéØdG ó¡Y ‹h ƒª°S Öàµe ôjóe

 õfÉ°S ÉjQƒf IQƒàcódGh ,áÄ«Ñ∏d IÒéØdG áÄ«g ôjóe

 »ª«∏b’G ƒµ°ùfƒ«dG Öàµe ‘ ôjóŸG ∫ÉªYCÉH ºFÉ≤dG

.öüÃ á«Hô©dG ∫hódG ‘ Ωƒ∏©∏d

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 ¿É£∏°S øH óªMCG øH ¿É£∏°S ï«°ûdG ƒª°S ≈≤àdG 

 á©eÉL  ¢ù«FQ  ,ábQÉ°ûdG  ºcÉM  ÖFÉf  ,»ª°SÉ≤dG

 »ª∏©dG  ≥jôØdG  ¢ù«ªÿG  ìÉÑ°U  ,ábQÉ°ûdG

 AÉ°†ØdG  É«LƒdƒæµJh  Ωƒ∏©d  ábQÉ°ûdG  á«ÁOÉcC’

.á«ÁOÉcC’G ô≤Ã ∂dPh ,∂∏ØdGh

 ≥jôØdÉH ábQÉ°ûdG á©eÉL ¢ù«FQ ƒª°S AÉ≤d ∫hÉæJh

 á«ãëÑdG äÉYƒ°VƒŸG øe kGOóY á«ÁOÉcCÓd »ª∏©dG

 áaÉ°VEG ,á«ÁOÉcC’G ‘ É¡«∏Y πª©dG …ôéj »àdG

 ,á«µ∏ØdG  ¢VQÉ©ŸG  áª¶fCGh  ≥aGôe  ôjƒ£J  ¤EG

 ™HÉàdG ƒ∏◊G …OGh ó°Uôe AÉ°ûfEG πMGôe á°ûbÉæeh

.á«ÁOÉcCÓd

 á«YÉæ°üdG  QÉªbC’G  Èàfl ‘ √ƒª°S  ∫ƒŒ Éªc

 IÒNC’G äÉãjóëàdG èFÉàf ≈∏Y kÉ©∏£e áÑ©µŸG

 ,z1  äÉ°S  ábQÉ°ûdG{  Ö©µŸG  »YÉæ°üdG  ôª≤∏d

 ¿hõfl Iƒbh  IQGô◊G  áLQO  å«M  øe  ¬àdÉMh

 Qƒ°üdGh ¬æe IOQGƒdG äGQÉ°TE’G ¤EG áaÉ°VEG ,ábÉ£dG

 í«àj É‡ ,á≤HÉ°ùdG IÎØdG ∫ÓN É¡WÉ≤àdG ” »àdG

 ôª≤dG πª©d á«dÉàdG ôeGhC’G AÉ£YEG ¬«∏Y ÚªFÉ≤∏d

.ÖcôŸG »YÉæ°üdG

 á«dBG  ábQÉ°ûdG  á©eÉL  ¢ù«FQ  ƒª°S  ógÉ°T  Éªc

 ÖcôŸG »YÉæ°üdG ôª≤∏d »°Sóæ¡dG êPƒªædG πªY

 »YÉæ°üdG ôª≤dG »cÉëj …òdGh z1 äÉ°S ábQÉ°ûdG{

 áHôéàdG ºàJ å«M ,kÉ≤Ñ°ùe ¬bÓWEG ” …òdG ÖcôŸG

 AÉ£YG πÑb ¬à«∏YÉa øe ócCÉà∏d ÈàîŸG ‘ ¬«∏Y

.ôeGhC’G »∏°UC’G ÖcôŸG »YÉæ°üdG ôª≤dG

 øY á«ÁOÉcC’G  áÑ∏W øe mìöûd √ƒª°S ™ªà°SGh

 ábQÉ°ûdG{  ÖcôŸG  »YÉæ°üdG  ôª≤dG  äÉØ°UGƒe

 äGÈàfl ‘ ¬«∏Y  πª©dG  ºàj  …òdG  z2  äÉ°S

 ôª≤dÉH áfQÉ≤e ¬∏ªY á«dBGh ¬JÉØ°UGƒeh ,á«ÁOÉcC’G

 kGó«¡“  ,z1  äÉ°S  ábQÉ°ûdG{  ÖcôŸG  »YÉæ°üdG

.kÓÑ≤à°ùe ¬bÓWE’

 äÉ°S ábQÉ°ûdG{ Ö©µŸG »YÉæ°üdG ôª≤dG ¿CG ôcòj

 ”  …òdGh  ,»°VÉŸG  ôjÉæj  ‘  ¬bÓWEG  ”  z1

 áÑ©µŸG á«YÉæ£°U’G QÉªbC’G Èàfl ‘ ¬©«æ°üJ

 AÉ°†ØdG É«LƒdƒæµJh Ωƒ∏©d ábQÉ°ûdG á«ÁOÉcCG ‘

 áeRÓdG  ≥aGôŸGh  äGó©ŸÉH  OhõŸGh  ,∂∏ØdGh

 á£fi πãe »YÉæ£°U’G ôª≤dG π«¨°ûJh º«ª°üàd

 º«ª°üàd áHƒ∏£ŸG èeGÈdGh AGOC’G á«dÉ©dG πª©dG

 áaÉ°VEG ,AÉ°†ØdG áÄ«H ‘ áª¡ŸG π«∏–h IÉcÉfih

 »àdGh  á«°VQC’G  á£ëŸGh  ,áØ«¶ædG  áaô¨dG  ¤EG

 ´höûŸG  ‘  ∑QÉ°ûjh  ,áØ∏àfl  äGOOÎH  πª©J

.Ú«JGQÉeE’G ÜÓ£dGh Ú°Sóæ¡ŸG øe kGOóY

á«FGOC’G ¿ƒæØ∏d ábQÉ°ûdG á«ÁOÉcCG ™°SƒJ äÉYhöûe øe kGOóY √OÉªàYG ∫ÓN ábQÉ°ûdG ºcÉM»MÉ«°ùdG ΩÓYEÓd »Hô©dG OÉ–’G óah ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN √ƒª°Sh ..

»ª«∏bE’G ´ÉªàL’G ‘ ÚcQÉ°ûŸGh ±ƒ«°†dG ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN ábQÉ°ûdG ó¡Y ‹h

áÑ©µŸG á«YÉæ°üdG QÉªbC’G Èàfl ‘ ¬dƒŒ ∫ÓN »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S øH óªMCG øH ¿É£∏°S

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj
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 á«ªjOÉcCG ™°SƒJ äÉYhô°ûe øe kGOóY óªà©j ábQÉ°ûdG ºcÉM

á«FGOC’G ¿ƒæØ∏d ábQÉ°ûdG

 »Hô©dG OÉëJ’G óah πÑ≤à°ùj ábQÉ°ûdG ºcÉM

»MÉ«°ùdG ΩÓYEÓd

 ô°TÉ©dG »ª«∏bE’G ´ÉªàL’G ±ƒ«°V πÑ≤à°ùj »bô°ûdG óªëe

 zÜÉªdG{ `d á«Hô©dG á«æWƒdG ¿Éé∏d

 á«ªjOÉcC’ »ª∏©dG ≥jôØdG »≤à∏j »ª°SÉ≤dG óªMCG øH ¿É£∏°S

∂∏ØdGh AÉ°†ØdG É«LƒdƒæµJh Ωƒ∏©d ábQÉ°ûdG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 øH ¿ƒæëW ï«°ûdG ƒª°S øe áÁôc ájÉYQ â– 

 ‘ ≥∏£æJ ;»æWƒdG øeC’G QÉ°ûà°ùe ,¿É«¡f ∫BG ójGR

 2023 äÉeRC’Gh ÇQGƒ£dG IQGOEG áªb ∫ÉªYCG »ÑXƒHCG

 É¡ª¶æJh  πÑ≤ŸG  ƒjÉe  10h  9  »eƒj  ΩÉ≤J  »àdG

 çQGƒµdGh äÉeRC’Gh ÇQGƒ£dG IQGOE’ á«æWƒdG áÄ«¡dG

 ó«MƒJh äÉeRC’Gh ÇQGƒ£dG áeƒ¶æe ájõgÉL ™aôd

 §«∏°ùJ  ÖfÉL  ¤EG  ,´É£≤dG  ‘ á«ŸÉ©dG  Oƒ¡÷G

 ‘ äÉeRC’Gh ÇQGƒ£dG IQGOEG  πÑ≤à°ùe ≈∏Y Aƒ°†dG

 ,⁄É©dG ∫ƒM IójGõàŸG ôWÉîŸGh äGójó¡àdG Aƒ°V

.∫ÉéŸG Gòg ‘ ájƒ«M ÌcC’G ÉjÉ°†≤dG á°ûbÉæeh

 áÄ«¡dG  ¢ù«FQ  ,…OÉ«ædG  ó«©°S  »∏Y  ‹É©e  ∫Ébh

 :çQGƒµdGh  äÉeRC’Gh  ÇQGƒ£dG  IQGOE’  á«æWƒdG

 »JCÉJ »àdG áª≤dG √òg ó≤Y øY ¿ÓYE’ÉH ¿hó«©°S

 QhódG ¢ûbÉæà°S »àdGh z2023 »ÑXƒHCG{ QÉ©°T â–

 á«dhódG äÉcGöûdG õjõ©J ‘ äGQÉeE’G ádhód …ƒ«◊G

 Éªc ;çQGƒµdGh äÉeRC’Gh ÇQGƒ£dG IQGOEG ¢üîj Éª«a

 IQGOEG áeƒ¶æe ¬LGƒJ »àdG äÉjóëàdG RôHCG ¢ûbÉæJ

 ,á©ÑàŸG  á«ŸÉ©dG  äÉ¡LƒàdGh  äÉeRC’Gh  ÇQGƒ£dG

 ádhO  ÚH  »é«JGÎ°S’G  ¿hÉ©àdG  øe  kÉbÓ£fG

 äÉÄ«¡dGh äÉª¶æŸGh ∫hódG øe ójó©dGh äGQÉeE’G

 ≈∏Y  Aƒ°†dG  §«∏°ùJ  ‘  º¡°ù«°S  ÉÃh  ,á«dhódG

 ≈∏Y IhÓY ,á«aGöûà°S’G §£ÿGh äÉ«é«JGÎ°S’G

 ∫É›  ‘  á«ŸÉ©dG  äÉ°SQÉªŸGh  ÒjÉ©ŸG  ≈∏YCG

 áãjó◊G äÉ«æ≤àdG ™jƒ£Jh äÉeRC’Gh ÇQGƒ£dG IQGOEG

.∂dP ‘

 ‘ »©ªàéŸG ¿hÉ©àdG á«ªgCG ¤EG ¬«dÉ©e QÉ°TCGh

 óH ’ Éæg øe : ∫Ébh ;ÇQGƒ£dGh äÉeRC’G á¡LGƒe

 Ö«dÉ°SCG ´ÉÑJG ‘ √QhO á«ªgCÉH ™ªàéŸG á«YƒJ øe

 OGó©à°S’Gh ≥Ñ°ùŸG §«£îàdG ≈∏Y Ωƒ≤J IôµàÑe

 øeBG ™ªà› ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d á∏eÉµdG ájõgÉ÷Gh ó«÷G

 ¿CG ¤EG kÉàa’ ,äÉeRC’Gh çQGƒµdG á¡LGƒŸ ó©à°ùeh

 ÇQGƒ£dG IQGOEG á«∏ªY ‘ »°ù«FQ ∂jöT ™ªàéŸG

 äÓª◊G  øe  ójó©dG  ò«ØæJ  ∫ÓN  øe  äÉeRC’Gh

 ∞∏àfl ‘ √Éfó¡°T Ée ƒgh ,ôKC’G äGP á«Yƒ£àdG

 ,≥HÉ°S âbh ‘ ⁄É©dG ≈∏Y â°Vô oa »àdG äÉjóëàdG

 IÒÑc IQƒ°üH »JGQÉeE’G ™ªàéŸG É¡«a ∑QÉ°T »àdGh

.É¡«£îJh ÉgRhÉŒ ‘ âª¡°SCG

 »ÑXƒHCG – äÉeRC’Gh ÇQGƒ£dG IQGOEG áªb 

πÑ≤ªdG ƒjÉe »a ó≤©æJ

:ΩGh-áª«ÿG ¢SCGQ

 Oƒ©°S  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ócCG  

 ¢ù∏éŸG  ƒ°†Y  »ª°SÉ≤dG  ô≤°U  øH

 ¿CG  áª«ÿG  ¢SCGQ  ºcÉM  ≈∏YC’G

 óaGQ  ΩGóà°ùŸG  »YÉæ°üdG  ´É£≤dG

 ójGõJ ¿CGh ,»∏ëŸG OÉ°üàbÓd »°ù«FQ

 ≥aGƒàj ´É£≤dG Gòg ‘ äGQÉªãà°S’G

 áHPÉL áÄ«H ÒaƒJ ‘ IQÉeE’G ájDhQ ™e

 ,ÉgQƒ£Jh ∫ÉªYC’G ájQGôªà°SG øª°†J

 ºYO ‘ á°UôØdG áª«ÿG ¢SCGôd í«àJh

.»æWƒdG OÉ°üàb’G

 ≈æÑàJ áª«ÿG ¢SCGQ ¿CG √ƒª°S ±É°VCGh

 óeC’G  á∏jƒW  áë°VGh  á«é«JGÎ°SG

 Oó©àe ¿RGƒàe OÉ°üàbG AÉæH ≈∏Y Ωƒ≤J

 ™àªàJ »àdG áfhôŸG √òg ¿CGh ,OQGƒŸG

 ™°Vh É¡d í«àJ kÉjOÉ°üàbG IQÉeE’G É¡H

 É¡à«°ùaÉæJ øe Rõ©Jh ,áeGóà°ùe §£N

 äÉcöûdG ÜÉ£≤à°SG ‘ IóFGQ á¡Lh

.á«ŸÉ©dGh á«ª«∏bE’G

 É¡H ΩÉb »àdG IQÉjõdG ∫ÓN Gòg AÉL

 ,áª«ÿG  ¢SCGQ  ºcÉM  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U

 øH  Oƒ©°S  øH  óªMCG  ï«°ûdG  ¬≤aGôj

 äÉeóÿG IôFGO ¢ù«FQ ,»ª°SÉ≤dG ô≤°U

 ICÉ°ûæŸ  ,áª«ÿG  ¢SCGôH  áeÉ©dG

 áYƒªéŸ  á©HÉàdG  (U-PAK)

 OGƒe  áYÉæ°üd  á«àjƒµdG  ácöûdG

 ∞«∏¨J  ‘  á°ü°üîàŸG  ∞«∏¨àdG

 IOƒ÷G  á«dÉY  á«FGò¨dG  OGƒŸG

 ,IóMGh Iôe ΩGóîà°SÓd á°ü°üîŸGh

 á«YÉæ°üdG Gôª◊G á≤£æe ‘ á©bGƒdG

 ∂dPh ,áª«ÿG ¢SCGQ  ‘ (RAKEZ)

 É¡LÉàfEG  •ƒ£N  ™«°SƒJ  áÑ°SÉæÃ

 á«dÉY  IôµàÑe  ∫ƒ∏M  ≥ah  Iójó÷G

 ábÉ£dGh áeGóà°S’G ≈∏Y óªà©J IOƒ÷G

.êÉàfE’G äÉ«∏ªY ‘ á«°ùª°ûdG

 ¢SCGQ  IQÉeEG  ¢UôM ¤EG  √ƒª°S  QÉ°TCGh

 áeGóà°S’G áaÉ≤K ï«°SôJ ≈∏Y áª«ÿG

 ájOÉ°üàb’G  äÉYÉ£≤dG  ∞∏àfl  ‘

 ∫ƒëàdG  ™«é°ûJh  ºYO  ∫ÓN  øe

 áfhôe  ÌcCG  ∫ÉªYCG  IQGOEG  êPƒ‰  ¤EG

 ∫ƒ∏◊G  »æÑJ  ≈∏Y  áªFÉb  áeGóà°SGh

 πLCG øe áãjó◊G äÉ«æ≤àdGh IôµàÑŸG

 πjƒ£dG ióŸG ≈∏Y á«°ùaÉæàdG õjõ©J

 òNC’G  ™e  äGÒ¨àŸG  ™e  ∞«µàdGh

 AÉæH  äÉeƒ≤e  ÒaƒJ  QÉÑàY’G  Ú©H

 øe áeOÉ≤dG ∫É«LCÓd π°†aCG πÑ≤à°ùe

 ∑Ó¡à°SG ó«°TôJh äGQó≤ŸG IQGOEG ∫ÓN

.OQGƒŸG

 ¢SCGQ  ºcÉM  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ΩÉbh

 ≈∏Y  É¡dÓN  ™∏WG  ádƒéH  ,áª«ÿG

 äGó©ŸG  çóMCGh  ™«æ°üàdG  ΩÉ°ùbCG

 ™«°Sƒàd  áeóîà°ùŸG  É«LƒdƒæµàdG

 ΩGõàd’G  ™e  ácöûdG  äÉéàæe  ¥É£f

 ∫ƒ∏M ∫ÓN øe áeGóà°S’Gh õ«ªàdÉH

 áÄ«Ñ∏d  á≤jó°üdG  ∞«∏¨àdGh  áÄÑ©àdG

 ∫ƒM  ìöûd  √ƒª°S  ™ªà°SG  Éªc..

 á«é«JGÎ°S’G É¡aGógCGh ácöûdG ájDhQ

.áª«ÿG ¢SCGQ ‘ á«©°SƒàdG É¡££Nh

 …öùdG õjõ©dG óÑY ÜôYCG ¬ÑfÉL øe

 IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉfh ¢ù°SDƒŸG

 ÖMÉ°üd √ôjó≤Jh √ôµ°T øY ácöûdG

 ¬ªYO ≈∏Y áª«ÿG ¢SCGQ ºcÉM ƒª°ùdG

 :kÓFÉb  IQÉeE’G  ‘ »YÉæ°üdG  ´É£≤∏d

 ÖMÉ°U  IQÉjR  Éæaöûjh  Éfó©°ùj{

 øëfh  áª«ÿG  ¢SCGQ  ºcÉM  ƒª°ùdG

 ôªà°ùà°Sh ,Éæd âHÉãdG ¬ªYód ¿ƒæà‡

 É¡fƒc  ‘  (U-PAK  )  áYƒª›

 áÄÑ©àdG äÉYÉæ°U ‘ kÉ«°ù«FQ kÉªgÉ°ùe

 Ωƒ≤f  å«M  ,á≤£æŸG  ‘  ∞«∏¨àdGh

 ÒaƒJh  áYƒªéŸG  äGAÉØc  Ú°ùëàH

 ≈∏Y  ®ÉØ◊G  πLCG  øe  ƒªædG  ¢Uôa

.zá«°ùaÉæàdG ÉæJõ«e

:ΩGh-IÒéØdG

 øH óªM øH óªfi ï«°ûdG  ƒª°S ó qcCG  

 ,IÒéØdG  ó¡Y  ‹h  »böûdG  óªfi

 ‘  ájQÉªãà°S’G  ™jQÉ°ûŸG  á«ªgCG

 ºYO  ‘  ÉgQhOh  ,IÒéØdG  IQÉeEG

 GÒ°ûe  ,…QÉéàdGh  …OÉ°üàb’G  ´É£≤dG

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  äÉ¡«LƒJ  ¤EG

 ¢ù∏éŸG ƒ°†Y »böûdG óªfi øH óªM

 áªgÉ°ùe õjõ©àH ,IÒéØdG ºcÉM ≈∏YC’G

 á«ªæàdG IÒ°ùe ™aO ‘ QÉªãà°S’G ´É£b

 äGöTDƒe áeAGƒeh IÒéØ∏d ájOÉ°üàb’G

 É¡à«ªæJ  õFÉcQh  á«°ùaÉæàdG  ádhódG

.á∏eÉ°ûdG áeGóà°ùŸG

 ó¡Y ‹h ƒª°S ìÉààaG ∫ÓN ∂dP AÉL

 ´höûŸG ,∫ÉªYCÓd ∞«£dG õcôe ,IÒéØdG

 ¬JQƒW  …òdG  äÉeGóîà°S’G  Oó©àŸG

 ´höûªc  QÉªãà°SÓd  ∞«£dG  ácöT

 ,QÉªãà°SÓd  »HO  ácöT  ÚH  ∑Î°ûe

 IOhóëŸG QÉªãà°SÓd IÒéØdG á°ù°SDƒeh

 áeƒµ◊  ájQÉªãà°S’G  ´GQòdG  ,FIE
 ƒëæH Qó≤J ájQÉªãà°SG áª«≤H ,IÒéØdG

.ºgQO ¿ƒ«∏e 470

 á«enóÿG  äÉMÉ°ùŸÉH  ,√ƒª°S  OÉ°TCGh

 »àdG  IOó©àŸG  ´höûŸG  ≥aGôeh

 äÉeóÿG  áeƒ¶æe õjõ©J  ‘ º¡°ùà°S

 äÉÑ∏£àŸG á«Ñ∏Jh ∫ÉªYC’G ´É£b ºYOh

 ,IÒéØdG IQÉeEG ‘ OÉ°üàbÓd á«eÉæàŸG

 áeÉg á∏≤f πµ°û«°S ´höûŸG ¿CG G kócDƒe

.IQÉeE’ÉH ∫ÉªYC’G ´É£b ‘

 ÉjGhR  ¢Vô©e  ‘  √ƒª°S  ∫qƒŒh

 ”  …òdG  áéàæŸG  öSCÓd  ∫hC’G  ¢SôZ

 ,´höûŸG ìÉààaG  ¢ûeÉg ≈∏Y ¬bÓWEG

 »àdG  áYƒæàŸG  ™jQÉ°ûŸG  ≈∏Y ™∏WGh

.É¡æª°†àj

 ¢ù∏› ¢ù«FQ  ¿ÉÑ∏c  øH  ódÉN  ∫Ébh

 ,QÉªãàà°SÓd  ∞«£dG  ácöT  IQGOG

 ∞«£dG õcôe ´höûŸ IQƒ£ŸG ácöûdG

 πNGO  ÉfQÉªãà°SG  ¢ùµ©j  :∫ÉªYCÓd

 IOÉØà°S’ÉH  ÉæeGõàdG  ,IÒéØdG  IQÉeEG

 á«dÉ©dG  äÉfÉµeE’G  äGP  ¥Gƒ°SC’G  øe

 ;…OÉ°üàb’G ƒªædG IÒ°ùe ‘ ΩÉ¡°SE’Gh

 õ«cÎdG πX ‘h ¬fCG ,á≤K ≈∏Y øëfh

 ájö†◊G á«ªæàdG ≥«≤– ≈∏Y ójGõàŸG

 ¬«LƒJ  ™e  ≥aGƒàJ  »àdG  ,á«fGôª©dGh

 õjõ©J ƒëf ÉgOQGƒeh ÉgOƒ¡÷ IQÉeE’G

 ¿EÉa  ,ÜòL  á£≤æc  ÉgQhOh  É¡àfÉµe

 õcôe{  πãe  ™jQÉ°ûŸG  øe  ´ƒædG  Gòg

 öüæY  πµ°û«°S  ,z∫ÉªYCÓd  ∞«£dG

 ÒaƒJ ¬fCÉ°T øeh ,GõØfi ÓeÉYh Úµ“

 áeƒµë∏d  á«∏Ñ≤à°ùŸG  ájDhô∏d  ºYódG

 GÒ°ûe ,É¡aGógCG ≥«≤– ‘ áªgÉ°ùŸGh

 á£fi  πãÁ  ´höûŸG  Gòg  ¿CG  ¤EG

 ,IÒéØdG  IQÉeEG  ‘  ÉædÉªYC’  á«°ù«FQ

 ÉæJÉ©∏£Jh  ÉfOƒ¡L  π°UGƒæ°S  å«M

 ¢UôØdG  øe  IOÉØà°S’G  ¤EG  áaOÉ¡dG

.πÑ≤à°ùŸG ‘ ájõéŸG

 É kYhöûe  ∫ÉªYCÓd  ∞«£dG  õcôe  ó©jh

 õcôe  º°†j  G kóFGQ  É kjôjƒ£Jh  É k«FÉ‰EG

 ¥óæah  á«Ñàµe  äÉMÉ°ùeh  ¥ƒ°ùJ

 ºª o°U  óbh  ,á«æµ°S  É≤≤°Th  Ωƒ‚  5

 õ«ªàe Üƒ∏°SCÉH √ôjƒ£J ”h ´höûŸG

 ∫ÉªYC’Gh ¬«aÎ∏d á«dÉãe á¡Lh Ëó≤àd

 å«M  ,IÒéØdG  IQÉeEG  ‘  øµ°ùdGh

 áFõéàdG IQÉéàd kGòØæe 45 ≈∏Y …ƒàëj

 á«æµ°S á≤°T 79h á«bóæa áaôZ 228h

.ÖJÉµª∏d á°ü°üîŸG äÉMÉ°ùŸGh

 ó«©°S  óªfi  ‹É©e  ìÉààa’G  ö†M

 ÖMÉ°üd  ¢UÉÿG  QÉ°ûà°ùŸG  ÊÉÑbôdG

 óªfi IOÉ©°Sh ,IÒéØdG ºcÉM ƒª°ùdG

 …ÒeC’G ¿GƒjódG ôjóe ÊÉëæ°†dG ó«©°S

 óªMCG  QƒàcódG  IOÉ©°Sh  ,IÒéØdÉH

 ‹h ƒª°S Öàµe ôjóe …OƒjõdG ¿GóªM

.IÒéØdG ó¡Y

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 øH óªMCG øH ¿É£∏°S ï«°ûdG ƒª°S ™∏WG 

 ,ábQÉ°ûdG ºcÉM ÖFÉf ,»ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S

 äÉMÎ≤ŸG ≈∏Y ,ábQÉ°ûdG á©eÉL ¢ù«FQ

 ÊÉÑŸG ôjƒ£J IOÉYEG ´höûÃ á°UÉÿG

 ìÉÑ°U ∂dPh ,ábQÉ°ûdG á©eÉ÷ á«∏NGódG

 Ωƒ∏©d ábQÉ°ûdG á«ÁOÉcCG ô≤Ã ¢ù«ªÿG

 ∫hÉæJh  .∂∏ØdGh  AÉ°†ØdG  É«LƒdƒæµJh

 á©eÉéH ájQÉª©ŸG á°Sóæ¡dG º°ùb áÑ∏W

 áMÎ≤e  ¢VhôY  á©Ñ°S  ábQÉ°ûdG

 ÉMÎ≤e  26  ÚH  øe  ÉgQÉ«àNG  ”

 á«∏NGódG ÊÉÑŸG ôjƒ£J IOÉYEG ´höûŸ

 √ƒª°ùd Ú°Vô©à°ùe ,ábQÉ°ûdG á©eÉ÷

 OÉ©HC’G  á«KÓK  äÉgƒjó«ØdGh  Qƒ°üdG

 êPÉªæ∏d »FÉ¡ædG πµ°ûdG í°VƒJ »àdG

 IÉMƒà°ùŸG  á≤jô£dGh  ,áMÎ≤ŸG

 äÉØ°UGƒª∏d É¡«a øjÒ°ûe ,º«eÉ°üà∏d

 ÊÉÑŸG  É¡Ñ°ùàµà°S  »àdG  äÉ°SÉ«≤dGh

 ≈∏Y É¡°SÉµ©fGh ,ôjƒ£àdG á«∏ªY ó©H

 á«°ùjQóàdG  áÄ«¡dGh  á«°SGQódG  áÄ«ÑdG

 ” »àdGh ≥aGôŸG »eóîà°ùe áÑ∏£dGh

 º¡JÉLÉ«àMG ™e ≥aGƒàj ÉÃ É¡ª«ª°üJ

 ∫ÓN  áÑ∏£dG  ¥ô£Jh  .á©eÉ÷G  ‘

 ôjƒ£J  IOÉYEG  äÉMÎ≤Ÿ  º¡°VôY

 ¤EG ábQÉ°ûdG á©eÉ÷ á«∏NGódG ÊÉÑŸG

 áeóîà°ùŸG èeGÈdGh Ö«dÉ°SC’G çóMCG

 AÉ°ûfE’  á©eÉ÷G  ÉgôaƒJ  »àdGh

 ¢ù«FQ ƒª°S ºYO Úæªãe ,äÉMÎ≤ŸG

 º¡°UôM øjócDƒeh º¡d ábQÉ°ûdG á©eÉL

 á«°SGQódG OGƒŸGh ègÉæŸG ≥«Ñ£J ≈∏Y

 äÉMÎ≤e  »JCÉJh  .™bGƒdG  ¢VQCG  ≈∏Y

 á«∏NGódG ÊÉÑŸG ôjƒ£J IOÉYEG ´höûe

 äÉ¡«LƒJ ≈∏Y AÉæH ábQÉ°ûdG á©eÉ÷

 áÑ∏£dG  áeóÿ  á©eÉ÷G  ¢ù«FQ  ƒª°S

 ºgóYÉ°ùJ áªFÓeh ábÓN áÄ«H ôaƒJh

 É¡∏©Lh á«°SGQódG á«∏ª©dG ôjƒ£J ‘

 á«°Sóæ¡dG äGQÉ¡ŸG õjõ©àdh ,º¡d áHGòL

 º¡HÉ°ùcEGh  ábQÉ°ûdG  á©eÉL  áÑ∏£d

.á«∏ª©dG IÈÿG

U-PAK  ICÉ°ûæŸ ¬JQÉjR ∫ÓN áª«ÿG ¢SCGQ ºcÉM

»∏ëªdG OÉ°üàbÓd »°ù«FQ óaGQ ΩGóà°ùªdG »YÉæ°üdG ´É£≤dG :áª«îdG ¢SCGQ ºcÉM 

IQÉeE’ÉH OÉ°üàb’G ´É£b ºYO »a ájQÉªãà°S’G ™jQÉ°ûªdG á«ªgCG ócDƒj Iô«éØdG ó¡Y »dh

ábQÉ°ûdG á©eÉéd á«∏NGódG »fÉÑªdG ôjƒ£J IOÉYEG ´hô°ûe äÉMôà≤e ≈∏Y ™∏£j »ª°SÉ≤dG óªMCG øH ¿É£∏°S

  .. ∫ÉªYCÓd ∞«£dG õcôe íààaG

∫ÉªYCÓd ∞«£dG õcôe ìÉààaG ∫ÓN IÒéØdG ó¡Y ‹h
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 äÉ«dÉ©a »a ¿ƒcQÉ°ûj ºª¡dG ÜÉë°UCG

ô«îdG Qƒ°ùL á∏ªM

kÉ«FõL ºFÉZ ≈dEG ƒë°U Ωƒ«dG ¢ù≤£dG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 É«∏©dG ójGR á°ù°SDƒŸ ÚÑ°ùàæŸG øe OóY ∑QÉ°T 

 »àdG  ÒÿG  Qƒ°ùL  á∏ªM  ‘  ,ºª¡dG  ÜÉë°UC’

 Òaƒàd  ,»JGQÉeE’G  ôªMC’G  ∫Ó¡dG  áÄ«g  É¡à≤∏WCG

 ‘ ∫GõdõdG øe øjôKCÉàª∏d á«fÉ°ùfE’G äÉLÉ«àM’G

 ºFÉ≤dG ¿hÉ©àdG õjõ©J QÉWEG ‘ ∂dPh ,É«côJh ÉjQƒ°S

.á°ù°SDƒŸGh ôªMC’G ∫Ó¡dG ÚH

 kÉeƒj ºª¡dG ÜÉë°UC’ É«∏©dG ójGR á°ù°SDƒe âª¶fh

 ™HÉàdG  »YGQõdG  ójGR õcôe ô≤Ã »Yƒ£àdG πª©∏d

 å«M ,á°ù°SDƒŸÉH »æ¡ŸGh »YGQõdG π«gCÉàdG IQGOE’

 ™«ªŒ ‘ ácQÉ°ûŸÉH ºª¡dG ÜÉë°UCG øe OóY ΩÉb

 ¤EG É¡dÉ°SQE’ áÄWƒJ QƒªàdG áÄÑ©Jh õ«¡Œh Rôah

 ¢SQÉØdG á«∏ªY øª°V ∫GõdõdG øe IQö†àŸG ≥WÉæŸG

 GôëHh GƒL á«KÉZE’G É¡JGOGóeEG π°UGƒJ »àdG ,2 º¡°ûdG

 ºª¡dG ÜÉë°UCG øe ácQÉ°ûe ∂dPh ,øjôKCÉàŸG ídÉ°üd

.É¡JÉ«dÉ©a õjõ©Jh ÒÿG Qƒ°ùL á∏ªM ºYO ‘

 IQOÉÑŸG  √òg  øe  ±ó¡dG  ¿CG  á°ù°SDƒŸG  äócCGh

 Iƒ≤c ºgRGôHGh ÜÉÑ°ûdG QhO π«©ØJ ƒg á«Yƒ£àdG

 á«©ªàéŸG äGQOÉÑª∏d IófÉ°ùeh ,™ªàéŸG ‘ á∏YÉa

 ídÉ°üd äGQÉeE’G ¢VQCG øe ≥∏£æJ »àdG á«fÉ°ùfE’Gh

 çQGƒµdGh äÉeRC’Gh äÉÑµædG É¡Ñ«°üJ »àdG Üƒ©°ûdG

 ¤EG É°†jCG ±ó¡J IQOÉÑŸG ¿CG ¤EG IÒ°ûe ,á«©«Ñ£dG

 AÉªàf’Gh  ¿hÉ©àdGh  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  õjõ©J

 Ëó≤àH  Ωƒ≤j  »YÉªL  πªY  ÉgQÉÑàYÉH  ,øWƒ∏d

.øjôNB’G ™e ÊÉ°ùfE’G øeÉ°†àdGh äGóYÉ°ùŸG

 Oƒ¡éH  ,»JGQÉeE’G  ôªMC’G  ∫Ó¡dG  áÄ«g  äOÉ°TCGh

 ä’ÉéŸG ‘ ºª¡dG ÜÉë°UC’ É«∏©dG ójGR á°ù°SDƒe

 ,ÒÿG Qƒ°ùL á∏ª◊ É¡ªYO ∫ÓN øe ,á«fÉ°ùfE’G

 á∏ª◊G õjõ©J ‘ ºª¡dG ÜÉë°UCG QhO ≈∏Y äócCGh

 ¤EG äQÉ°TCGh ,É¡JÉ«dÉ©a ‘ º¡àcQÉ°ûe ∫ÓN øe

 ‘ ÚÑfÉ÷G ÚH ºFÉ≤dG ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG á«ªgCG

 ™∏£àJ É¡fEG  âdÉbh ,á«fÉ°ùfE’G ä’ÉéŸG ∞∏àfl

 Gòg ‘ á°ù°SDƒŸG ™e á«fÉ°ùfE’G ácGöûdG øe ójõª∏d

.Oó°üdG

:ΩGh-»ÑXƒHCG 

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

 ΩÉY ¬LƒH É«FõL ºFÉZ ¤EG Gƒë°U á©ª÷G Ωƒ«dG

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

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

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

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

.âÑ°ùdG óZ ìÉÑ°Uh π«∏dG ôNBG ôëÑdG ≈∏Y

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

 25 ¤EG 15 / á«böT á«dÉª°T ¤G á«böT á«HƒæL

 »Hô©dG è«∏ÿG ‘ êƒŸG ¿ƒµjh ¢S/ºc 35 π°üJ

. kÉ«éjQóJ Üô£°†jh §°Sƒàe ¤G ÉØ«ØN

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

 ÊÉãdG óŸGh 19:24 áYÉ°ùdG óæY ∫hC’G óŸG çóëjh

 áYÉ°ùdG  óæY  ∫h’G  Qõ÷Gh  06:04  áYÉ°ùdG  óæY

. 01:00 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG Qõ÷Gh 11:51

…ójƒ°ùdG ºfÉZ óªMCG óªëe IÉah »a …õ©j ójGR øH ´Gõg

á«FÉ°†≤dG á£∏°ù∏d á«é«JGôà°S’G §£îdG óªàYGh »FÉ°†≤dG ¢ù∏éªdG ´ÉªàLG ¢SqCGôJ

 »æ©j π p≤à°ù oªdGh ¬jõædGh ∫OÉ©dG AÉ°†≤dG :óªëe øH Ωƒàµe

¬JÉjôMh ¬bƒ≤M ≈∏Y OôØdG ¬«a øeCÉj kGô≤à°ù oe kÉ©ªàée

 á«é«JGôà°S’G á£îdG QhÉëe áeó≤e »a á«°ùaÉæàdG õjõ©J Qƒëeh »ªbôdG ∫qƒëàdG

2025-2023 »HO ºcÉëªd

 øeCÓd ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ø«eCG πÑ≤à°ùj ójGR øH ¿ƒæëW

¿GôjEG »a »eƒ≤dG

…ójƒ°ùdG ºfÉZ óªMCG óªëe IÉah »a …õ©j ∑QÉÑe øH ¿É«¡f

»ÑXƒHCG ÅfGƒe áYƒªéªd á©HÉàdG á«ªbôdG á≤£æªdG ø q°Tó oj ójGR øH óªëe øH ódÉN

 .. ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ¿GóªM ájÉYQ âëJ ¿CÉ°ûH áeƒµëdG á°SÉ«°S ¢ûbÉæJ z…OÉëJ’G »æWƒdG{`H áæéd

¬«∏Y ø«∏Ñ≤ªdG π«gCÉJh êGhõdG íæe èeGôHh ô«jÉ©e
:ΩGh-»HO

 á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°ûdG  áæ÷  â°ûbÉf  

 ¢ù∏éŸG ‘ áeÉ©dG ≥aGôŸGh ±ÉbhC’Gh

 …òdG É¡YÉªàLG ∫ÓN …OÉ–’G »æWƒdG

 óªMCG  á∏«ªL  IOÉ©°S  á°SÉFôH  ¬Jó≤Y

 ô≤e ‘ ¢ùeCG ,áæé∏dG á°ù«FQ …Ò¡ŸG

 ´ƒ°Vƒe ,»HóH ¢ù∏éª∏d áeÉ©dG áfÉeC’G

 èeGôHh ÒjÉ©e ¿CÉ°ûH áeƒµ◊G á°SÉ«°S

 Ú∏Ñ≤ŸG  π«gCÉJ  èeGôHh  êGhõdG  íæe

 ´ÉªàL’G  ‘  ∑QÉ°T  .êGhõdG  ≈∏Y

 á°ûFÉY :øe πc IOÉ©°S áæé∏dG AÉ°†YCG

 ¿ÉØ∏Nh  ,áæé∏dG  Qô≤e  ÓŸG  óªfi

 ,…óHÉ©dG ó°TGQ ó«©°Sh ,»°ùeÉ°ûdG ó°TGQ

 ìÉØch  ,…QÉØ©dG  IÒîf  π«¡°Sh

 øªMôdGóÑY  áªYÉfh  ,»HÉYõdG  óªfi

 »æWƒdG  ¢ù∏éŸG  AÉ°†YCG  …Qƒ°üæŸG

 ƒ∏ã‡  ´ÉªàL’G  ö†Mh  .…OÉ–’G

 á°ù°SDƒeh  ,ΩÉ©dG  »FÉ°ùædG  OÉ–’G

 áÄ«gh  ,»ÑXƒHCÉH  ájöSC’G  á«ªæàdG

 ¢ù∏éŸGh  ,»HóH  ™ªàéŸG  á«ªæJ

.ábQÉ°ûdÉH IöSC’G ¿hDƒ°ûd ≈∏YC’G

 ∫ƒM AGQB’G ∫OÉÑJ ´ÉªàL’G ∫ÓN iôLh

 ≈∏Y Ú∏Ñ≤ŸG ¬LGƒJ »àdG äÉjóëàdG

 áØ∏µJ π«∏≤Jh Qƒ¡ŸG AÓZ πãe ,êGhõdG

 á«LhõdG äÉaÓÿG πM äÉ«dBGh ,êGhõdG

 äÓ«¡°ùàdGh  ,¥Ó£dG  Ö°ùf  π«∏≤Jh

 Ú∏Ñ≤ª∏d  áeó≤ŸG  äGRÉ«àe’Gh

 èeGÈdG  ¢VôY  ”  Éªc  ,êGhõdG  ≈∏Y

 áaÉ≤K  á«ªæJ  ¿CÉ°T  ‘  äGQOÉÑŸGh

 øjó«Øà°ùŸG  OGóYCGh  ,IöSC’G  QGô≤à°SG

 äÉ¡÷G ¿hÉ©J ióeh ,èeGÈdG ∂∏J øe

 ¬LGƒJ »àdG äÉjóëàdG πM ‘ á«æ©ŸG

 ¢ûbÉæJh .öSC’Gh êGhõdG ≈∏Y Ú∏Ñ≤ŸG

 øjQƒfi  øª°V  ´ƒ°VƒŸG  áæé∏dG

 áª¶æŸG  äGQGô≤dGh  äÉ©jöûàdG  :Éªg

 QhOh ,êGhõdG íæe äÉWGÎ°TGh ÒjÉ©Ÿ

 π«gCÉJh  ™«é°ûàd  èeGÈdGh  äGQOÉÑŸG

 AÉæH  πLCG  øe  êGhõdG  ≈∏Y  Ú∏Ñ≤ŸG

.áµ°SÉªàe IöSCG

ΩOÉ≤dG ¢ù£°ùZCG ≥∏£æj á«°ShôØdGh ó«°ü∏d »ÑXƒHCG ¢Vô©e

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 ÖLGh ,»ÑXƒHCG IQÉeE’ …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ

 IÉah ‘ ¬jhPh ¬∏gCGh ó«≤ØdG AÉ≤°TCG ¤EG ,AGõ©dG

 ∂dPh  …ójƒ°ùdG  ÂÉZ  óªMCG  óªfi ¬d  QƒØ¨ŸG

 ójGR øH ´Gõg ï«°ûdG ƒª°S ÈYh .Ú£ÑdG ¢ù∏éÃ

 IÉ°SGƒŸG  ¥OÉ°Uh  …RÉ©àdG  ôMCG  øY  ¿É«¡f  ∫BG

 ¬∏gCG  º¡∏j ¿CG  qπLh õY ¤ƒŸG kÓFÉ°S ,ó«≤ØdÉH

.¬JÉæL í«°ùa ¬æµ°ùj ¿CGh ¿Gƒ∏°ùdGh È°üdG ¬jhPh

:ΩGh-»HO

 ó°TGQ øH óªfi øH Ωƒàµe ï«°ûdG ƒª°S ¢SqCGôJ 

 ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf »HO ºcÉM ÖFÉf ,Ωƒàµe ∫BG

 ,»FÉ°†≤dG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ á«dÉŸG ôjRh AGQRƒdG

 ÖMÉ°U ¿GƒjO ‘ ó≤ oY …òdG ¢ù∏éŸG ´ÉªàLG

 √ƒª°S á©HÉàe QÉWEG ‘ ∂dPh »HO ºcÉM ƒª°ùdG

 ¢Uô◊Gh ,É¡FÉ°†YCGh á«FÉ°†≤dG á£∏°ùdG ¿hDƒ°ûd

 πª©dG  áeƒ¶æe  ¬LGƒj  ób  Ée  π«dòJ  ≈∏Y

 πª©dG á«aÉØ°T øª°†j ÉÃ äÉHƒ©°U øe »FÉ°†≤dG

 ≈∏Y  ßaÉëjh  ,¬àgGõfh  IQÉeE’G  ‘  »FÉ°†≤dG

.Ú°VÉ≤àŸG ¥ƒ≤M

 øe  OóY  ≈∏Y  ´ÉªàL’G  ∫ÓN √ƒª°S  ¥nOÉ°Uh

 ,»HO ºcÉfi ‘ IÉ°† ob á«bôJh Ú«©J äGQGôb

 Iõ«ªàŸG á«FÉ°†≤dG äGAÉØµdÉH ºcÉëŸG ºYój ÉÃ

 áMÉ°S ≈∏Y äGÒ¨àŸG ™e πeÉ©àdG ≈∏Y IQOÉ≤dG

.»FÉ°†≤dGh ÊƒfÉ≤dG πª©dG

 á«ÑjQóàdG á£ÿG ´ÉªàL’G ∫ÓN √ƒª°S óªàYGh

 »àdGh 2023 ΩÉ©∏d á«FÉ°†≤dG á£∏°ùdG AÉ°†YC’

 :»g èeGôH á°ùªN ≈∏Y áYRƒe IQhO 83 âæª°†J

 ÖjQóàdG  èeÉfôHh  »°SÉ°SC’G  ÖjQóàdG  èeÉfôH

 á«FÉ°†≤dG  IAÉØµdG  ™aQ  èeÉfôHh  ,ôªà°ùŸG

 èeÉfôHh  ,ájQGOE’G  IAÉØµdG  ™aQ  èeÉfôHh

 ¿CG √ƒª°S kGócDƒe ,πÑ≤à°ùŸGh á«ŸÉ©dG äÉgÉŒ’G

 á«FÉ°†≤dG á£∏°ùdG AÉ°†YCG äGAÉØch äGQób ôjƒ£J

 á£∏°ùdG  áeƒ¶æÃ  »bôdG  ‘  ¢SÉ°SC’G  »g

 ¬LGƒJ »àdG äÉjóëàdG ≈∏Y Ö∏¨à∏d á«FÉ°†≤dG

.IQÉeE’G ‘ »FÉ°†≤dG πª©dG

 Oƒ¡L ≈∏Y »FÉ°†≤dG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ƒª°S ≈æKCGh

 á«é«JGÎ°S’G §£ÿG äõ‚CG  »àdG  πª©dG  ¥ôa

 á©HÉàÃ ¬ qLhh ,ÉgOÉªàYGh É¡à°ûbÉæe ” »àdG

 ôjQÉ≤J ™aQh §£ÿG ∂∏J QhÉfi ∞∏àfl ò«ØæJ

.¢ù∏éŸG ¤EG ∂dòH ájQhO

 ∫ÓN ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG ™e √ƒª°S ¢ûbÉf ,∂dP ¤EG

 ¤EG  á«eGôdG  äGQOÉÑŸG  øe  áYƒª› ´ÉªàL’G

 ,IQÉeE’G  ‘  »FÉ°†≤dG  πª©dG  áeƒ¶æe  ôjƒ£J

 Ée ¿CÉ°ûH äGQGô≤dG øe áYƒª› √ƒª°S òîJG å«M

.á«FÉ°†≤dG á£∏°ùdG AÉ°†YCG ÖfÉL øe ¬°VôY ”

 èFÉàf ≈∏Y »FÉ°†≤dG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ƒª°S ™∏WGh

 »FÉ°†≤dG á£∏°ùdG äÉ¡÷ á«é«JGÎ°S’G §£ÿG

 √ƒª°S óªàYG Éªc ,É¡fCÉ°ûH á«∏Ñ≤à°ùŸG äÉ«°UƒàdGh

 á«FÉ°†≤dG á£∏°ùdG äÉ¡÷ á«é«JGÎ°S’G §£ÿG

 ájDhôd kGò«ØæJ »JCÉJ »àdGh ,É¡d áªYGódG äÉ¡÷Gh

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

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

 πª©dG  áeƒ¶æe  ôjƒ£J  ‘ ,“ˆG  √ÉYQ”  ,»HO

 ™jQÉ°ûeh ±GógCG ∫ÓN øe IQÉeE’G ‘ »FÉ°†≤dG

 ,áeƒ¶æŸG  √òg  πÑ≤à°ùe  ±öûà°ùJ  äGQOÉÑeh

 ∫OÉ©dG  AÉ°†≤dG{  ¿CG  ≈∏Y  √ƒª°S  Oqó°T  å«M

 øeCÉj ,kGô≤à°ùe kÉ©ªà› »æ©j π≤à°ùŸGh ¬jõædGh

.z¬JÉjôMh ¬bƒ≤M ≈∏Y OôØdG ¬«a

 »HO ºcÉëŸ á«é«JGÎ°S’G á£ÿG √ƒª°S óªàYGh

 QhÉfi 6 É¡àWQÉN âæª°†J »àdGh 2025- 2023

 õjõ©J Qƒfih »ªbôdG ∫qƒëàdG Qƒfi :»g á«°ù«FQ

 ájQGôªà°SGh áªcƒ◊G õjõ©J Qƒfih ,á«°ùaÉæàdG

 Qƒfih  ,πÑ≤à°ùŸG  ±Göûà°SG  Qƒfih  ,∫ÉªYC’G

 áÄ«H õjõ©J Qƒfih ,á«FÉ°†≤dG äÉeóÿG ôjƒ£J

.QÉµàHÓd áªYGódG πª©dG

 ™jQÉ°ûeh  äGQOÉÑe  8  á£ÿG  âæª°†J  Éªc

 »eGôdG zìÉ°üaEG { ´höûe :É¡ªgCG øe á«∏Ñ≤à°ùe

 ‘  á«fóŸG  ΩÉµMC’G  ò«ØæJ  áeƒ¶æe  ôjƒ£àd

 ∫GƒeCG  ≈∏Y  ´ÓW’G  π«¡°ùJ  ∫ÓN  øe  IQÉeE’G

 ≥≤–  á«fƒfÉb  IQƒ°üH  ¢UÉî°TC’G  äÉµ∏à‡h

 á¡L  øe  ¢UÉî°TC’G  á«°Uƒ°üN  ÚH  ¿RGƒàdG

 ,iôNCG á¡L øe ∫GƒeC’G ∂∏àH á≤∏©àŸG ¥ƒ≤◊Gh

 É¡ªgCG IófÉ°ùe ä’É› (8) á£ÿG â∏ª°T Éªc

 ájƒ°ùàdG ∫ƒ∏M ôjƒ£Jh »°VÉ≤àdG äGAGôLEG ôjƒ£J

.á«FÉ°†≤dG

 ó°TGQ øH óªfi øH Ωƒàµe ï«°ûdG ƒª°S óªàYG Éªc

 áeÉ©dG áHÉ«æ∏d á«é«JGÎ°S’G á£ÿG Ωƒàµe ∫BG

 kÉ«é«JGÎ°SG kÉaóg 12 âæª°†J »àdG 2030- 2022

 :»g  á«é«JGÎ°SG  QhÉfi  á©HQCG  ≈∏Y  kÉYRƒe

 áHÉ«f  ,äÉjô◊Gh  ¥ƒ≤◊G  ájÉªM ,IóFGQ  áHÉ«f

 äÉæµ‡h  ,™ªàéŸG  ó©°ù oJ  á«bÉÑà°SG  á«ªbQ

 ™jQÉ°ûe 9 á£ÿG âæª°†J Éªc ,IôµàÑeh áfôe

 É¡æe ,2030 »HO á£N ™e πeÉµàJ á«é«JGÎ°SG

 ôjƒ£J  ´höûeh  á«fGÈ«°ùdG  áHÉ«ædG  ´höûe

 Éªc .á«FGõ÷G iƒYódG ∞∏Ÿ ÊhÎµdE’G QÉ°ùŸG

 ´höûe É¡æe IófÉ°ùe ™jQÉ°ûe (8) á£ÿG â∏ª°T

 πeÉ©àŸG  ´höûeh  ,»còdG  »FÉ°üME’G  ΩÉ¶ædG

.»còdG

 á£ÿG  ´ÉªàL’G  ∫ÓN  kÉ°†jCG  √ƒª°S  óªàYGh

 »FÉ°†≤dG »HO ó¡©Ÿ á«∏«¨°ûàdGh á«é«JGÎ°S’G

 á«é«JGÎ°SG kÉaóg 13 âæª°†J »àdG 2025- 2023

 ÒaƒJ :»g á«é«JGÎ°SG äÉjƒdhCG 6 ≈∏Y kÉYRƒe

 ÒaƒJh ,Iõ«ªàeh áHPÉL á«ÑjQóJh á«ª«∏©J áÄ«H

 êQÉN  øe  Ió«Øà°ùŸG  äÉ¡é∏d  ∫ƒ∏Mh  ¢Uôa

 öûædG ‘ IOÉjôdG ≥«≤–h ,á«FÉ°†≤dG á£∏°ùdG

 »°ù°SDƒŸG õq«ªàdG ≥«≤–h ,á«FÉ°†≤dG áaô©ŸGh

 ºYóJ  πªY  áÄ«H  ≥∏Nh  ,á«∏«¨°ûàdG  IAÉØµdGh

 ‘ á«°ùaÉæàdGh IOƒ÷G ™aQh ,QÉµàH’Gh ´GóHE’G

.»FÉ°†≤dG ÖjQóàdGh ôjƒ£àdG

 11 ≈∏Y »FÉ°†≤dG »HO ó¡©e á£N â∏ªà°TGh

 á«é«JGÎ°SG ™jQÉ°ûe áKÓK ≈∏Y káYRƒe IQOÉÑe

 ,»ªbôdG  »FÉ°†≤dG  ÖjQóàdG  õcôe  ´höûe  :»g

 ´höûeh  ,ÊƒfÉ≤dG  QÉµàH’G  õcôe  ´höûeh

 á£N âæª°†J ∂dòc ,»FÉ°†≤dG õ«ªàdG èeÉfôH

 ôjƒ£àd  áaOÉg  á«∏«¨°ûJ  äGQOÉÑe  7  ó¡©ŸG

.ó¡©ŸG ‘ …QGOE’G πª©dG áeƒ¶æe

 ,ÊÉÑ«°ûdG º«gGôHEG óªfi ‹É©e ´ÉªàL’G ö†M

 IOÉ©°Sh  ,»FÉ°†≤dG  ¢ù∏éŸG  ¢ù«FQ  ÖFÉf

 ΩÉ©dG ÖFÉædG ,¿Gó«ª◊G ≈°ù«Y ΩÉ°üY QÉ°ûà°ùŸG

 ôjóe ,…Qƒ°üæŸG ó«Y ¢TQÉW IOÉ©°Sh ,»HO IQÉeE’

 ,…ójƒ°ùdG ÂÉZ ∞«°S QƒàcódGh ,»HO ºcÉfi ΩÉY

 ¢ù∏› AÉ°†YCGh »FÉ°†≤dG »HO ¢ù∏› ΩÉY ÚeCG

.»FÉ°†≤dG »HO

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ¿ƒæëW ï«°ûdG ƒª°S πÑ≤à°SG 

 »∏Y ‹É©e ¢ù«ªÿG Ωƒj »æWƒdG øeC’G QÉ°ûà°ùe

 »eƒ≤dG  øeCÓd ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG ÚeCG  ÊÉîª°T

 √ƒª°S åëHh .á«fGôjE’G á«eÓ°SE’G ájQƒ¡ª÷G ‘

 ó≤Y …òdG AÉ≤∏dG  ∫ÓN ÊÉîª°T »∏Y ‹É©eh

 äÉbÓ©dG  ÖfGƒL  ∞∏àfl  ÅWÉ°ûdG  öüb  ‘

 Ωóîj ÉÃ Égôjƒ£Jh Égõjõ©J ¢Uôah á«FÉæãdG

 ä’ÉéŸG ‘ á°UÉN øjó∏Ñ∏d ádOÉÑàŸG ídÉ°üŸG

 ¢ûbÉf Éªc .ájQÉéàdGh ájOÉ°üàb’Gh á«°SÉ«°ùdG

 ΩÉªàg’G  πfi  ÉjÉ°†≤dG  øe  kGOóY  ¿ÉÑfÉ÷G

 á«ªgCGh É¡fCÉ°ûH ô¶ædG äÉ¡Lh ’OÉÑJh ∑Î°ûŸG

.á≤£æŸG QÉgORGh QGô≤à°SG π«Ñ°S ‘ Oƒ¡÷G ∫òH

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ¿É«¡f ∫BG ∑QÉÑe øH ¿É«¡f ï«°ûdG ‹É©e Ωób 

 IÉah ‘ ,AGõ©dG ÖLGh ,¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG ôjRh

 …ójƒ°ùdG ¿É£∏°S ÂÉZ óªMCG óªfi ¬d QƒØ¨ŸG

 ‹É©e  ÜôYCGh  .Ú£ÑdÉH  AGõ©dG  ¢ù∏éÃ ∂dPh

 ¥OÉ°U øY ¿É«¡f ∫BG  ∑QÉÑe øH ¿É«¡f ï«°ûdG

 »∏©dG  ˆG  É«YGO  ,ó«≤ØdG  …hPh  IöSC’  ¬jRÉ©J

 ¬æµ°ùj  ¿CGh  ¬àªMQ  ™°SGƒH  √óª¨àj  ¿CG  ôjó≤dG

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

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 óªfi øH ódÉN ï«°ûdG  ƒª°S ø q°TO 

 ¢ù∏éŸG  ƒ°†Y  ,¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH

 Öàµe ¢ù«FQ »ÑXƒHCG IQÉeE’ …ò«ØæàdG

 á«ªbôdG  á≤£æŸG  ,…ò«ØæàdG  »ÑXƒHCG

 ,»ÑXƒHCG  ÅfGƒe  áYƒªéŸ  á©HÉàdG

 ôjƒ£J  ‘  á°ü°üîàe  á≤£æe  »gh

 ‘ á«à°ùLƒ∏dGh  ájQÉéàdG  äÉeóÿG

.ójGR AÉæ«e

 ™e kÉæeGõJ á≤£æŸG √òg Ú°TóJ »JCÉjh

 ôjƒ£J øe ¤hC’G á∏MôŸG ò«ØæJ AóH

 ó© oj  …òdG  ,»ªbôdG  ≈°SôŸG  ´höûe

 ,ájôjƒ£àdG á£ÿG øe kÉ«°SÉ°SCG kGAõL

 ójGR  AÉæ«e  π©L  ¤EG  ±ó¡J  »àdG

 äÉeóN  Ëó≤J  ‘  IóFGQ  á¡Lh

.øjôªãà°ùŸGh QÉéà∏d Iõ«ªàe

 ≈æÑe  ∫hCG  »g  á«ªbôdG  á≤£æŸGh

 ≈°SôŸG  ´höûe  øª°V  √DhÉ°ûfEG  ºàj

 370 áMÉ°ùe ≈∏Y óàÁ …òdG ,»ªbôdG

 á«HÉ©«à°SG  ábÉ£H  ,™Hôe  Îe  ∞dCG

 ôµàÑe ∞dCG 20 øe ÌcCG ¿É°†àMG í«àJ

 ∫ƒëàdG  ä’É› ‘ ÒÑNh åMÉHh

 äÉeóÿG  ôjƒ£Jh  …QÉéàdG  »ªbôdG

 ∞«°†à°ù«°S  Éªc  ,á«à°ùLƒ∏dG

 áªYGqódG äÉcöûdG øe kGOóY ´höûŸG

 øe  kGAóH  ,IQÉéà∏d  »ªbôdG  ∫ƒëà∏d

 QÉµàH’G Èàflh ™£≤ŸG áHGƒH ácöT

 ΩÉY  Éª¡°ù«°SCÉJ  ”  øjò∏dG  ,»ªbôdG

 ‘ ôjƒ£àdGh  åëÑ∏d  õcGôªc  2016

.IQÉéàdG áæªbQ ∫É›

 ≈∏Yh ,™£≤ŸG áHGƒH ácöT ¿CG ôcòj

 ,á«°VÉŸG  ™Ñ°ùdG  äGƒæ°ùdG  ióe

 á«ªbôdG  ∫ƒ∏◊G  §HQ  ‘  âª¡°SCG

 ÌcCG  ™e  »ÑXƒHCG  IQÉeEG  ‘ IQƒ£oŸG

 800 øe  ÌcCG  âeqóbh  ,á¡L 80 øe

 »ŸÉ©dGh  »∏ëŸG  ¥ƒ°ù∏d  áeóN

 â∏ªY  Éªc  ,á«°SÉ«b  äGÎa  ∫ÓN

 ∫ƒ∏◊G √òg øe m¢†©H ôjó°üJ ≈∏Y

 ≈bQC’ kÉ≤ah ,iôNCG ∫hO ¤EG áeó≤àŸG

 ∫É›  ‘  á«dhódG  ÒjÉ©ŸG  π°†aCGh

.á«∏«¨°ûàdG IAÉØµdG

 á«ªbôdG  äÓeÉ©ŸG  OóY  RhÉŒh

 110  øe  ÌcCG  ácöûdG  É¡JòqØf  »àdG

 20 øe ÌcCG  áeóÿ á∏eÉ©e ÚjÓe

 ¢ü«∏≤J ‘ º¡°SCG É‡ ;Ωóîà°ùe ∞dCG

 ¿ƒHôµdG  ó«°ùcCG  ÊÉK  äÉKÉ©ÑfG

 á«fGó«ŸG  äÓMôdG  øe  áã©ÑæŸG

 á«bQƒdG  äÓeÉ©ŸGh  áeóÿG  õcGôŸ

 ∫ÓN  øW  ¿ƒ«∏e  1^6  ÜQÉ≤j  ÉÃ

.á«°VÉŸG á∏«∏≤dG ΩGƒYC’G

 ≈∏Y ,IQÉjõdG √òg ∫ÓN ,√qƒª°S ™∏ qWGh

 áeó≤àŸG á°üæª∏d á«∏«¨°ûàdG èFÉàædG

 á«à°ùLƒ∏dG  äÉeóÿGh  IQÉéà∏d

 É¡JÉeóN  ¢†©H  ≈∏Yh  ,“Ö∏WCG”
 ¿Éc  »àdGh  ,á«bÉÑà°S’G  É¡dƒ∏Mh

 ΩÉY øe ƒjÉe ô¡°T É¡≤∏WCG ób √qƒª°S

 IQÉéàdG ´É£b äÉ«∏ªY ó«Mƒàd 2020

 ,É¡∏«¡°ùJh  á«à°ùLƒ∏dG  äÉeóÿGh

 ájôëÑdG  äÉYÉ£≤dG  §HQ  ¤EG  káaÉ°VEG

 πªY  áeƒ¶æeh  ájÈdGh  ájƒ÷Gh

 ™e ájOÉ°üàb’Gh á«YÉæ°üdG ≥WÉæŸG

 á£°ûfC’G √ò¡d áª¶æŸG äÉÄ«¡dG ™«ªL

.ájOÉ°üàb’G

 OÉØà°SG  ,á°üæŸG  √òg  ¥ÓWEG  òæeh

 ∞dCG  14  øe  ÌcCG  É¡JÉeóN  øe

 É°VQ ∫ó©e ‘ %94 áÑ°ùæH ,Ωóîà°ùe

.á«ªbôdG É¡JÉeóN øY Ú∏eÉ©àŸG

 óªMCG  ‹É©e  ∫Éb  ,áÑ°SÉæŸG  √ò¡Hh

 IôFGO  ¢ù«FQ  ,»HÉYõdG  º°SÉL

 {  »ÑXƒHCG  ‘  ájOÉ°üàb’G  á«ªæàdG

 IóYGƒdG á«aGöûà°S’G ájDhôdG πX ‘

 IQÉeEG  âæµ“  ,Ió«°TôdG  ÉæJOÉ«≤d

 ká¡Lh  É¡àfÉµe  ï«°SôJ  øe  »ÑXƒHCG

 ∫ÉªYC’Gh  IQÉéà∏d  á«ŸÉYh  á«ª«∏bEG

 IõØëoŸG áeƒ¶æŸG í«àJh QÉªãà°S’Gh

 ∫OÉÑàdG  π«¡°ùJ  ∫ƒ∏M  ∫ÉªYCÓd

 áeó≤àŸG  á°üæŸG  πãe  ,…QÉéàdG

 -  á«à°ùLƒ∏dG  äÉeóÿGh  IQÉéà∏d

 ¢†ØNh äGAGôLE’G §«°ùÑJh ,- Ö∏WCG

 Ëó≤J ±ó¡H âbƒdG π«∏≤Jh ∞«dÉµàdG

 õjõ©Jh  á∏eÉµàe  áq«eƒµM  äÉeóN

 IOÉjR  äÉÑ∏£àe  á«Ñ∏àd  äGQó≤dG

.zájQÉéàdG ácô◊G

 áYƒª›  ΩÉ¡°SEÉH  ¬«dÉ©e  OÉ°TCGh

 ´É£b  õjõ©J  ‘  »ÑXƒHCG  ÅfGƒe

 ‘  á«à°ùLƒ∏dG  äÉeóÿGh  IQÉéàdG

 ∫ƒëàdG  á∏MQ  ™e  kÉ«°TÉ“  ,»ÑXƒHCG

 Rõ© oj  ÉÃ  ,IQÉeE’G  ‘  »ªbôdG

 …Qƒfi QhóH É¡YÓ£°VGh É¡à«°ùaÉæJ

 »cPh  ´ƒæàe  OÉ°üàbG  ≥«≤–  ‘

.áaô©ŸG ≈∏Y ºFÉbh ΩGóà°ùeh

 óªfi ìÓa ‹É©e ÜôYCG ,¬ÑfÉL øe

 IQGOEG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ,»HÉÑMC’G

 ¿ÉæàeG øY »ÑXƒHCG ÅfGƒe áYƒª›

 øH  ódÉN  ï«°ûdG  ƒª°ùd  áYƒªéŸG

 ¬ªYO ≈∏Y ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi

 √ƒª°S ¢UôM øªãf { ∫Ébh ,π°UGƒàŸG

 ™jöùJ ¤EG á«eGôdG Oƒ¡÷G ºYO ≈∏Y

 IOÉjRh  ,á«ªbôdG  IQÉéàdG  ƒ‰ IÒJh

 œÉædG  ‘  »ªbôdG  OÉ°üàb’G  ΩÉ¡°SEG

 ÉæfEG .äGQÉeE’G ádhód ‹ÉªLE’G »∏ëŸG

 ¥Gƒ°SCÓd á«cP ∫ƒ∏M Ëó≤àH ¿ƒeõà∏e

 äÉ°ù°SDƒŸG  ÜÉ£≤à°SGh  á«ŸÉ©dG

 »ªbôdG  ≈°SôŸG ‘ IóYGƒdG  á«æ≤àdG

 ÉÃ »ÑXƒHCG ÅfGƒe áYƒªéŸ ™HÉàdG

.zIó«°TôdG IOÉ«≤dG äÉ©∏£J »Ñ∏ oj

 qπc ,IQÉjõdG √òg ∫ÓN ,√qƒª°S ≥aGQh

 ,»HÉYõdG  º°SÉL  óªMCG  ‹É©e  øe

 ‘ ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG IôFGO ¢ù«FQ

 ,¢TÉÑZ ó«©°S ∞«°S IOÉ©°Sh ,»ÑXƒHCG

 …ò«ØæàdG  ¢ù∏éª∏d  ΩÉ©dG  ÚeC’G

 óªfi  ÏHÉµdGh  ,»ÑXƒHCG  IQÉeE’

 ÜóàæŸG  ƒ°†©dG  ,»°ùeÉ°ûdG  á©ªL

 ÅfGƒe áYƒªéŸ …ò«ØæàdG ¢ù«FôdGh

 ,…ôgÉ¶dG  IQƒf  IQƒàcódGh  ,»ÑXƒHCG

 ‘ »ªbôdG ´É£≤∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG

 ¢ù«FôdGh  »ÑXƒHCG  ÅfGƒe  áYƒª›

.™£≤ŸG áHGƒÑd …ò«ØæàdG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ójGR  øH ¿GóªM ï«°ûdG  ƒª°S ájÉYQ â– 

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

 áî°ùædG ΩÉ≤ oJ äGQÉeE’G …QÉ≤°U …OÉf ¢ù«FQ

 ó«°ü∏d  ‹hódG  »ÑXƒHCG  ¢Vô©e  øe  20`dG

 29 ájÉ¨dh 23 øe IÎØdG ∫ÓN á«°ShôØdGh

 »æWƒdG  »ÑXƒHCG  õcôe  ‘ ΩOÉ≤dG  ¢ù£°ùZCG

 áeGóà°SG{  QÉ©°T  â–  (∂fOCG)  ¢VQÉ©ª∏d

.zIOóéàe ìhôH ...çGôJh

 äÉ©bƒàdG ¥Éa πµ°ûH OGR ó≤a QGhõdG OóY ÉeCG

 ÌcCG ¢Vô©ŸG Ö£≤à°SG ΩÉjCG 7 QGóe ≈∏Yh PEG

 ⁄É©dG ∫hO ∞∏àfl øe ôFGR ∞dCG  150 øe

 äÉéàæ oŸG çóMCG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ±ó¡H GƒbÓJ

 ‘  ¿ƒ°VQÉ©dG  É¡eqób  »àdG  äGQÉµàH’Gh

 AGƒLCÉH  ™àªàdGh  çó◊G  â∏qµ°T  kÉYÉ£b  11

 πªLCÉHh ºq∏©àdGh á°ùaÉæ oŸGh áq«◊G ¢Vhô©dG

.Iõ«ªŸG á«KGÌdGh á«aÉ≤ãdG äÉ«dÉ©ØdG

 á≤K  q¿CG  áª q¶æ oŸG  É«∏©dG  áæé∏dG  äócCGh

 πqã o“  »ÑXƒHCG  ¢Vô©Ã  QGhõdGh  Ú°VQÉ©dG

 »ª«∏bE’G ìÉéædG ájQGôªà°SGh ƒ‰ ‘ ¢SÉ°SC’G

 Ée ƒgh Ωƒ«dG ‹hódG çó◊G Gò¡d »ŸÉ©dGh

 πc ∞«ãµJ ≈∏Y πª©∏d kGQGöUEGh kÉeõY Éfójõj

 õq«ªàdG ≥jôW ≈∏Y QGôªà°SÓd áæµªŸG Oƒ¡÷G

.áeOÉ≤dG äGQhódG ‘ ¥qƒØàdGh

 äÉ«dÉ©a  äGQÉeE’G  …QÉ≤°U  …OÉf  º q¶æ ojh

 ájÉYôH  ∂dPh  ¢Vô©ŸG  øe  áeOÉ≤dG  IQhódG

 ¥hóæ°üdGh »ÑXƒHCG -áÄ«ÑdG áÄ«g øe á«ª°SQ

 »ÑXƒHCG õcôeh iQÉÑ◊G ≈∏Y ®ÉØë∏d ‹hódG

 çó◊G  ΩÉ≤ oj  å«M  ¢VQÉ©ª∏d  »æWƒdG

 øH óªfi ¥hóæ°U øe πc áYÉæ°üdG AÉcöTh

 OÉ–Gh áMQÉ÷G Qƒ«£dG ≈∏Y á¶aÉëª∏d ójGR

 á°ù°SDƒŸGh  ¥ÉÑ°ùdGh  á«°ShôØ∏d  äGQÉeE’G

 á©«Ñ£dG ≈∏Y á¶aÉëŸGh IQÉ≤°ü∏d á«HhQhC’G

 ≈∏Y á¶aÉëŸGh IQÉ≤°ü∏d »ŸÉ©dG OÉ–’G

 π«î∏d ‹hódG »HO ¢Vô©e ,áMQÉ÷G Qƒ«£dG

 ‘  The Game Fair  ¢Vô©eh

 .É°ùfôa

…ójƒ°ùdG ÂÉZ óªMCG óªfi IÉah ‘ AGõ©dG ÖLGh Ëó≤J ∫ÓN ójGR øH ´Gõg

»FÉ°†≤dG ¢ù∏éŸG ´ÉªàLG ¢SqCGôJ ¬°SDhôJ ∫ÓN óªfi øH Ωƒàµe

»ÑXƒHCG ÅfGƒe áYƒªéŸ á©HÉàdG á«ªbôdG á≤£æŸG Ú°TóJ ∫ÓN ójGR øH óªfi øH ódÉN

¿GôjEG ‘ »eƒ≤dG øeCÓd ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ÚeCG ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN ójGR øH ¿ƒæëW

…ójƒ°ùdG ÂÉZ óªMCG óªfi IÉah ‘ AGõ©dG ÖLGh Ëó≤J ∫ÓN ∑QÉÑe øH ¿É«¡f
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اأبوظبي-وام:

 احتفلــت وزارة الداخليــة ممثلة بمركــز الوزارة 
لحمايــة الطفل، وبالتعاون مع عــدد من الرشكاء 
بيــوم الطفل اإلماراتــي، وذلك بتنظيــم فعاليات 
موسعة ضمن مهرجان الشيخ زايد بالوثبة أبوظبي 

-مرسح الطفل.
الزعابي مدير  العميد سلطان بوعتابة  الحفل  حرض 
عام حماية املجتمــع والوقاية من الجريمة بوزارة 
الجهات يف  الرشكاء مــن  الداخليــة، وممثلون عن 
القطاعني العام والخاص، وعدد من ضباط الوزارة.

باالفتتاح:  له  الزعابي يف كلمة  العميد سلطان  وقال 
“لقــد دأبت دولة اإلمارات العربيــة املتحدة برؤية 
الحضارية  الرشــيدة، عىل تعزيز منجزاتها  قيادتها 
وســمعتها املرموقة عاملياً، وبســط ســبل الحياة 
وأمانه  أمنه  اإلماراتــي وضمان  للمجتمع  الكريمة 

واستقراره”.
الداخلية تحرص ضمن مهام عملها  وزارة  أن  وأكد 
يف حمايــة املجتمع، منطلقًة من توجيهات حكومة 
أفراد  التي تضــع نصب عينهــا حماية  اإلمــارات 
املجتمــع، خاصة األطفال الذين يمثلون مســتقبل 

اإلمارات الزاهر واملرشق.
السياســات  الداخليــة  وزارة  »تبنــت  وأضــاف: 
األطفال،  حماية  تعزز  التي  واملشــاريع  واملبادرات 
وتنفــذ القوانني املتقدمــة يف حمايتهم ووقايتهم، 
وتوفــر البيئــة اآلمنة لهــم لتمكينهم مــن بناء 
يف  يسهم  آمن  بشــكل  مهاراتهم  وتطوير  قدراتهم، 
بناء الغد املرشق، لتســتمر مسرة التنمية الشاملة 

واملستدامة بالدولة.
وذكر : »إننا اليوم إذ نحتفي بيوم الطفل اإلماراتي، 
فإننا نؤكد عىل العمل معاً يداً بيد، كجهات حكومية 
العام والخاص يف عمل  القطاعني  ومؤسســات من 

تكاميل، ورشاكة إسرتاتيجية لتحقيق أهداف التنمية 
أطيافه،  اإلماراتي بكافة  املجتمع  الشاملة، وحماية 
كما نؤكد التزامنا يف إعداد جيل املســتقبل وتمكينه 

وتعزيز قدراته«.
قدمته  الذي  الوطني  بالســام  بدأ  قد  الحفل  وكان 
ثم قصائد وطنية قدمها شــاعر  الرشطية،  الفرقة 
السام الطفل ســلطان خالد الشاميس، وفقرة من 
برملان الطفل اإلماراتي، وفقرة ســفراء األمان من 
البيانو من  الطفل عىل  لعــزف  دبي، وفقرة  رشطة 

مركز دبي للتوحد، ومسابقات وفعاليات تثقيفية.
وجرى عىل هامش الفعالية تنظيم عدد من األنشطة 
من قبل برنامج خليفة للتمكني أقدر، ومجلة )999( 
والهال  أبوظبي،  دفــاع  وهيئة  املجتمعية،  األمنية 
حياة  وجمعية  أبوظبي،  ورشطة  اإلماراتي،  األحمر 
والرعاية  لإليواء  أبوظبي  ومركز  الاحقة،  للرعاية 

الاحقة »إيواء«.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
الجمعة ١٧ مارس ٢٠٢٣ ــ العـدد ١٥٢٩٨

اأخبار الوطن 5
 �شخبوط بن نهيان �آل نهيان يلتقي مبعوث 

وز�رة �لخارجية �ل�شينية للقرن �لأفريقي

»�لهوية و�لجن�شية« تحتفي مع �ل�شركاء 
بيوم »�لطفل �لإمار�تي«

أبوظبي-وام:
والجمارك  والجنسية  للهوية  االتحادية  الهيئة  نظمت   
وأمن املنافذ بالتعاون مع األرشــيف واملكتبة الوطنية 
ومؤسســة اإلمارات للتعليم املدريس فعالية مجتمعّية 
مشــرتكة تزامًنا مع فعاليات شــهر القراءة واحتفاًء 
بيــوم الطفل اإلماراتي املوافق 15 مارس 2023 عرب 
منصة تثقيفية جــرى تخصيصها يف مركز ياس مول 

للتسوق بإمارة أبوظبي.
جاءت الفعالية تجسيًدا للروابط واألهداف االسرتاتيجية 
املتناغمــة مع الــرشكاء يف إطار تنفيذ املســتهدفات 
املتعلقة باملسؤولية املجتمعية لتعزيز كفاءة مخرجات 
األنشطة وتوحيًدا للجهود والطاقات إىل جانب ترسيخ 
ثقافة العمل املشرتك للثوابت واألسس املتصلة بتعظيم 

الخربات وتمكينها يف تحقيق التكامل النوعي.

اأبوظبي-وام:

التقى معايل الشــيخ شــخبوط بن نهيــان آل نهيان، 
شــيويه  معايل  األربعاء  يوم  أبوظبي  يف  دولــة،  وزير 
بينــغ، املبعوث الخــاص لوزارة الخارجيــة الصينية 
األفريقي  القرن  بحثا شــؤون  األفريقي، حيث  للقرن 
اإلمارات  دولة  التعاون بني  تعزيز  واســتعرضا فرص 

وجمهورية الصني الشعبية يف املنطقة.
وقال معايل الشــيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان خال 
اللقاء: »تواصل دولة اإلمارات دورها كمنارص للسام 
واالســتقرار يف القــرن األفريقي،حيث نــدرك أهمية 
استقرار اإلقليم ألثره املمتد عىل سام وازدهار القارة 
رشكائنا  مع  هذه  التعاون  بفرصة  نرحب  لذا  بأكملها، 
الصينيــني إليجادحلول للتحديات التي تواجه املنطقة. 
ونحن عىل ثقة أنه من خال جهودنا املشرتكة سنتمّكن 

من تحقيق حلول مستدامة يف املنطقة«.

اأبوظبي-وام:

اللواء مكتوم عيل  ثمن ســعادة   
رشطة  عــام  مديــر  الرشيفــي 
توفر  يف  الدولة  جهــود  أبوظبي 
لحماية  ومســتدامة  آمنة  بيئــة 
بحقوق  الكبر  واهتمامها  الطفل 
الطفــل وتوفر البيئــة الصحية 

والنموذجية.
وأعــرب يف كلمة بمناســبة يوم 
يصادف  الذي  اإلماراتــي  الطفل 
15 مارس ســنويا عــن تقديره 
الشــيخة  ســمو  لجهود  الكبر 
رئيســة  مبارك  بنــت  فاطمــة 
العام رئيســة  النســائي  االتحاد 
املجلس األعىل لألمومة والطفولة 
الرئيســة األعىل ملؤسسة التنمية 
األرسيــة “أم اإلمــارات” والتي 
قدمت نموذجا رياديا للعالم أجمع 
وترســيخ  بالطفولة  االهتمام  يف 
القيم واملفاهيم واملمارسات  أعىل 
لهم  اآلمنــة واملحفزة  الصحيــة 
يف  واجتماعًيا،  ونفســًيا  جسدًيا 
تحتضن  ومستدامة  صحية  بيئة 

وتدعم  والنماء  البقــاء  يف  حقهم 
مواهبهم.

اإلمــارات  دولــة  أن  إىل  ولفــت 
املبادرات  أفضل  تقديم  يف  نجحت 
لاهتمام بحقوق الطفل وحمايته 
عىل  اإلمارات  دولة  تأسيس  فمنذ 
بن  زايد  الشــيخ  له  املغفــور  يد 
الله  “طيــب  نهيان  آل  ســلطان 
ثراه”، شهدت عرشات الترشيعات 
التي  واملبادرات  واالسرتاتيجيات 
وحماية  الطفل  رعاية  استهدفت 
به  والنهوض  وتمكينــه  حقوقه 

اجتماعيا وصحيا وتعليميا.

أبوظبي  رشطة  جهود  إىل  وأشار 
الطفــل  حمايــة  يف  املســتمرة 
من  ووقايتــه  بــه  واالهتمــام 
واتخاذ  اإلســاءة  أنــواع  جميع 
بنــاء  يف  العمليــة  اإلجــراءات 
داخليــاً  والــرشاكات  القــدرات 
بشــكل  الوعي  ونرش  وخارجياً، 
مســتمر، بمــا يضمن تحســني 
وتطوير املمارســات واإلجراءات 
لدى جميع املعنيني بحماية الطفل 

وضمان حقوقه.
للمجلس  الكبر  الــدور  وأكد عىل 
الذي  والطفولة  لألمومــة  األعىل 
الرسمية  الجهات  صدارة  يف  يأتي 
التوعية  برامــج  بإطاق  املعنية 
تتعاون  بينمــا  الطفل،  بحقــوق 
يف وضع  الحكومية  الجهات  كافة 
التحفيز  وإجــراءات  سياســات 
مستوى  لرفع  والعامة،  الداخلية 
لألطفــال،  املقدمــة  الرعايــة 
التجــاوزات  رصــد  عمليــات  و 
واملحاســبة الفورية بالرجوع إىل 
والترشيعات  القوانــني  منظومة 

الخاصة بحماية الطفل.

الإمارات رائدة في توفير بيئة اآمنة وم�ستدامة 
لحماية الأطفال

فعالي��ات متمي��زة ل��وزارة الداخلي��ة في يوم 
الطفل الإماراتي

��

أبوظبي-وام:

آل نهيان  الشيخ شــخبوط بن نهيان   وقع معايل 
ساســو  كريســتال  دنيس  معايل  مع  دولة،  وزير 
نغيســو وزير التعاون الدويل وتعزيز الرشاكة بني 
الكونغو  بجمهوريــة  والخاص  العــام  القطاعني 
برازافيــل، عىل ثاث اتفاقيات اقتصادية بني دولة 
اإلمارات والكونغو برازافيل، وذلك يف ديوان وزارة 

الخارجية والتعاون الدويل يف أبوظبي.
االزدواج  تجنب  »اتفاقيــة  االتفاقيات،  وتضمنت 

الرضيبي«،و«اتفاقية حماية وتشجيع االستثمار«، 
و«اتفاقية النقل الجوي«، لدعم التعاون وتســهيل 
الحركة التجارية وتشــجيع االستثمار املتبادل بني 
البلدين. وأكد معايل الشــيخ شخبوط بن نهيان آل 
نهيان بهذه املناسبة عىل أهمية تلك االتفاقيات التي 
املشــرتكة  واملصالح  األهداف  تعزيز  إطار  يف  تأتي 
وازدهار اقتصاد البلدين، مشيدا بالعاقات الثنائية 
التــي تجمع دولة اإلمارات مع جمهورية الكونغو 
التعاون بما  الدولتني عىل تعزيز  برازافيل، وحرص 

يعود بالنفع عىل الشعبني الصديقني.

الإمارات توقع ث��اث اتفاقيات مع الكونغو 
برازافيل

أبوظبي-وام:

احتفاالً  أبوظبي،  يف  القضــاء  دائرة  نظمت   
بمناسبة يوم الطفل اإلماراتي، الذي يصادف 
الخامــس عرش من شــهر مــارس من كل 
عام، تضمن عدداً مــن الفعاليات واملحطات 
التوعوية، بهدف تسليط الضوء عىل الحقوق 
التــي كفلهــا القانــون لألطفــال يف دولة 
ورعايتهم  حمايتهم  يضمــن  بما  اإلمارات، 

وتنشئتهم يف بيئة سليمة وصحية.
يوســف ســعيد  املستشــار  وأكد ســعادة 
العربي، وكيــل دائرة القضاء يف أبوظبي، أن 
دولــة اإلمارات قطعت أشــواطاً متقدمة يف 
جهــود رعاية األطفال وضمــان حقوقهم، 
املبادرات  العديد من  تبنــي  حيث عملت عىل 
الكاملة  الحقــوق  عــىل  للحفاظ  الداعمــة 
والقوانني  الترشيعات  إصدار  للطفل، السيما 
التي تصون وتحمــي تلك الحقوق يف جميع 
املراحل العمرية، مع توافر منظومة قضائية 
وقانونية متكاملة تشكل درعاً واقياً للحماية 

من كل ما يؤثر عىل تنشئتهم ورعايتهم.

إىل  العربي  يوسف  املستشــار  سعادة  وأشار 
أهميــة هذا اليوم الوطني يف رفع مســتوى 
الوعي لــدى األرس والعائات لبذل املزيد من 
ألطفالها،  السليمة  التنشئة  سبيل  يف  الجهود 
الشــيخة فاطمة  مثنيــاً عىل جهود ســمو 
العام،  النسائي  االتحاد  بنت مبارك، رئيســة 
والطفولة،  لألمومة  األعىل  املجلس  رئيســة 
الرئيس األعىل ملؤسســة التنمية األرسية »أم 
ما من شــأنه ضمان  دعم كل  اإلمارات«، يف 
والتعليمية  األرسيــة  الحقوق  عىل  الحصول 
والصحيــة واالجتماعية التي كفلها القانون 

اإلماراتي ألجيال املستقبل.
أن دائرة القضاء  وأوضح املستشــار العربي 
تعمل وفق رؤية ســمو الشــيخ منصور بن 
زايــد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، 
القضاء  دائرة  رئيس  الرئاســة،  ديوان  وزير 
يف أبوظبي، إلرســاء منظومة قضائية رائدة 
األطفال،  حقــوق  صيانة  تدعــم  ومتطورة 
إىل جانــب تعزيز جهود رفــع الوعي ونرش 
الطفل  بحقوق  للتعريــف  القانونية  الثقافة 

ومسؤوليات القائمني عىل رعايته.

دائرة الق�ساء في اأبوظبي تحتفل بيوم الطفل الإماراتي

نظمتها يف مهرجان �ل�شيخ ز�يد.. 

مدير عام �شرطة �أبوظبي: 
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دبي-وام:

 اســترشف منتدى »عن بعد«، الذي 
الــذكاء االصطناعي  نظمــه مكتب 
واالقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل 
عن بعــد يف حكومة دولة اإلمارات، 
مســتقبل التعليــم الجامعي يف ظل 
التغيــرات الكبــرة التــي تحملها 
التكنولوجيــا، وما توفره من حلول 
للتعلــم عن بعد ومن خالل شــبكة 

اإلنرتنت.
جاء ذلك يف جلسة بعنوان » هل يحل 
الشهادة  محل  اإلنرتنت  عرب  التعليم 
الجامعيــة؟«، شــارك فيها كل من 
الربوفيســور مايــكل ألــن رئيس 
زايد،  جامعة  يف  األكاديمية  الشؤون 
التنفيذي  املدير  بالرهيــف  وفاطمة 
هيئة  يف  املدرســية  الرقابة  لجهــاز 
ود.  بدبي،  البرشية  والتنمية  املعرفة 
الجامعة  يف  البحث  عميد  املري  خالد 
مسؤول  عياص  وباسل  الربيطانية، 
كالود«  »غوغل  لـ  اإلقليمي  املبيعات 
لقطاعــي التعليم والرعاية الصحية 
وتركيا  األوســط  الرشق  منطقة  يف 
وأفريقيا يف »غوغل«، وعيل كرسواني 
الرشق  ملنطقة  املجتمعي  األثر  مدير 

األوسط وآسيا يف »أوداسيتي«.
تعزيز  أهميــة  املتحدثــون  وأكــد 
أطراف  مختلــف  بــن  الــرشاكات 
القطاعن  يف  التعليميــة،  العمليــة 
واملؤسســات  والخاص  الحكومــي 
املجتمع  أفــراد  ومع  األكاديميــة، 
لتصميم تجربة تعلم متقدمة تواكب 
متطلبات املســتقبل وتمكن الطالب 
العملية  الحياة  من مواجهة تحديات 

بعد التخرج.
نوع  تحديد  إن  ألــن  مايــكل  وقال 
العالقــة بــن التعليــم اإللكرتوني 
والتعليم التقليدي وما إذا كانت عالقة 
تنافسية أو تكاملية يتطلب النظر إىل 
التي  الطريقة  األول  أساسين  أمرين 
والقيمة  املنظومتــان،  بها  تتنافس 
التي تشكلها الدرجة الجامعية سواء 

كانت إلكرتونية أو تقليدية، مشــراً 
إىل أن 3 واليــات يف الواليات املتحدة 
األمريكية لم تعد تشرتط يف متطلبات 
التقدم لوظائفهــا الحكومية درجة 
تركز  أصبحت  بــل  البكالوريــوس، 
يمتلكها  التي  املهارات  منظومة  عىل 

املتقدم للوظيفة.
وأضــاف أن التعلــم اإللكرتوني لن 
التقليدي  الجامعي  التعلم  محل  يحل 
عــىل املدى املنظور، لكــن من املهم 
تطوير  عمليات  ترسع  أن  للجامعات 
التعليميــة  وبرامجهــا  مناهجهــا 
العمل  ســوق  متطلبــات  لتواكــب 
مثل  املهارات  ناحية  من  املســتقبيل 
مهــارات التفكــر النقــدي وعمل 
الفريق وفهــم دور املوظف يف جهة 
الجامعات  عــىل  أن  مؤكداً  العمــل، 
لتناســب دورة حياة  بناء مناهجها 
بتخرجه  ولتمكنه  الجامعي  الطالب 
لدخول  الالزمة  والقدرات  باملهارات 

نسبة  أن  إىل  ومشــراً  العمل،  سوق 
عالية ممن يفقدون وظائفهم حالياً 
يكونــون غر قادريــن عىل تطوير 
أصبحت  التــي  الناعمة  مهاراتهــم 

رضورة يف بيئة العمل.
من جهتها، تطرقت فاطمة بالرهيف 
يف   19  – كوفيــد  جائحــة  دور  إىل 
بعد  عن  التعلم  نظام  تطبيق  ترسيع 
دبي  إمارة  عملت  وكيف  املدارس،  يف 
تطوير  يف  الفرصة  هذه  توظيف  عىل 
التقييم  وآليــات  التعليــم  نمــوذج 
بيئة  عــىل  الكبر  التغير  لتواكــب 
املعرفة  أن هيئة  إىل  التعلم، مشــرة 
بدبي عملت عىل  البرشيــة  والتنمية 
مســارين األول التخطيــط والدعم 
بعد،  عن  التعليم  تطبيق  يف  للمدارس 
والثاني تقييــم التجربة والتأكد من 

التعليم املقدم للطالب. جودة 
التواصل  تعزيز  إن  بالرهيف  وقالت 
وأطراف  املجتمــع  مــع  والرشاكة 

العمليــة التعليميــة يمثــل عنرصاً 
التعليمية،  العملية  نجاح  يف  أساسياً 
التعليم عن  أن تجربــة  إىل  مشــرة 
بعــد يف ظل الجائحة، أفادت القطاع 
إعادة  ترسيع  إىل  ودفعــت  التعليمي 
تصميــم مفهــوم التعليــم، وتبني 
توجهــات جديدة لتطويــر نماذجه 
ترتبــط ببنــاء مهــارات الطــالب 
املستقبلية إىل جانب تزويدهم باملادة 

العلمية.
وتنــاول د. خالــد املــري موضوع 
العلميــة  الدرجــة  بــن  الســباق 
إىل  مشــراً  والجامعية،  اإللكرتونية 
ستكون  اإللكرتونية  الشــهادات  أن 
موجــودة يف املســتقبل، ولكنها لن 
بشكل  الجامعية  الدراسة  محل  تحل 
تبني  الجامعات  عىل  أن  وأكد  كامل، 
منهجيــات جديدة تركز عىل املعرفة 
التنافســية  وامليــزات  والقــدرات 

للطالب.

دبي-وام:
استعرضت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد العاملية رحلة 
توفر  يف  وجهودها  املبتكرة  ومبادراتها  الرقمية  املدرســة 
فــرص التعلّم للطلبــة يف املناطق األقل حظــاً حول العالم 
وســعيها لتعزيــز منظومة التعليم من خالل ممارســات 
مبتكــرة وتقنيات ذكيــة ومرنة لتمكــن الطالب وتعزيز 
جاهزيتهم للمستقبل للنهوض باملجتمعات ومتابعة مسرة 

التنمية العاملية.
جاء ذلك، يف كلمة للدكتور وليد آل عيل مستشار يف مؤسسة 
الرقمية  »املدرسة  بعنوان  العاملية  راشد  بن  مبادرات محمد 
بعد«  أعمــال منتدى »عن  العالم« ضمن  إىل  اإلمــارات  من 
15 و16 مارس ونظمــه مكتب الذكاء  الذي عقــد يومي 
االصطناعي واالقتصــاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد 
الوزراء  من  نخبــة  بمشــاركة  اإلمارات،  دولة  حكومة  يف 
ورواد  والخرباء  القــرار  وصناع  الحكومين  واملســؤولن 
القطاع الخاص، ملناقشــة 3 محاور رئيسية تشمل »العمل 

والتعليم والرعاية الصحية عن بعد«.
واســتعرض آل عيل رحلة املدرســة الرقمية منذ أن كانت 
فكرة ومراحل تطورها، حيث بدأت برؤى صاحب الســمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مســتقبل  حول  الله«،  »رعاه  دبي  حاكــم  الوزراء  مجلس 
التعليــم وكيف لنا أن نتخيلــه ونصممه وننفذه، ومن هنا 
كانت توجهات ســموه بأن التعليم الرقمي هو مســتقبل 
التعليم، وتعليم املســتقبل، وقد تم ذلك من خالل مشاريع 
الدولة مع وزارة  داخــل  الرقمي  التعليم  لتطبيــق  متعددة 
التعلم  الرتبية والتعليم من خالل برنامج محمد بن راشــد 

.2012 الذكي عام 

 رئي�س الدولة 
ومعالــي علــي بن حماد الشامســي 
األميــن العام للمجلــس األعلى لألمن 

الوطني.
كما اســتقبل صاحب الســمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
الدولــة رئيس مجلس الــوزراء حاكم 
اللــه، يوم )الخميس( علي  دبي، رعاه 
لألمن  األعلى  المجلس  أمين  شمخاني، 
اإلســالمية  الجمهورية  فــي  القومي 

اإليرانية.
تم خالل اللقــاء، الذي جرى في قصر 
العالقات  اســتعراض  بدبــي،  زعبيل 
الثنائية، وآفاق التعاون بين البلدين في 
مصالح  يخدم  وبما  المجاالت  مختلف 
المستجدات  أبرز  ومناقشة  الجانبين.. 
على الســاحتين اإلقليميــة والدولية، 
االهتمام  محل  الموضوعات  من  وعدٍد 
مقومات  إقــرار  وســبل  المشــترك، 
السالم واالســتقرار في المنطقة، بما 
يعزز مســارات التعاون بين شعوبها، 
التنمية  ويضمن لها مزيــداً من فرص 

واالزدهار.
بن  الشيخ مكتوم  اللقاء ســمو  حضر 
محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم 
وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  دبي 
الماليــة، ومعالــي الدكتــور أنور بن 
محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي 
الدولة، ومعالي  رئيس  السمو  لصاحب 
المدير  الفالســي،  بالهول  طالل حميد 

العام لجهاز أمن الدولة في دبي.

محمد بن زايد 
  

كما بحث االجتماع تعزيز آفاق التعاون 
المشــترك في مجال العمل البلدي بين 

الجانبين.
ورحب معالي محمد الشــرفاء بالوفد 

اهتمام  ..مؤكداً  الشــقيق  الفلسطيني 
بدعم  الحكيمة  اإلمــارات  دولة  قيادة 
في  والمساهمة  الفلســطيني  الشعب 
إعادة تطويــر المنطقة المتضررة في 

حوارة.
وقــال الشــرفاء إن اهتمــام دولــة 
اإلمارات بدعم األشــقاء في فلسطين 
نابع من مواقفها الثابتة في مســاندة 
الدعم  أشكال  مختلف  وتقديم  األشقاء 

والمساندة لهم.

»م�ؤ�س�سه خليفة
إن هــذا املرشوع  املؤسســة  وقالــت 
املوســمي يأتي يف إطار حرص قيادتنا 
الرشــيدة عىل توفــر متطلبات األرس 
املحتاجــة يف مختلف الدول الشــقيقة 
رمضان  شــهر  خــالل  والصديقــة، 
األصناف  من  التمور  تعد  حيث  الكريم، 

الرضورية عىل موائد الصائمن.
وأكــدت أنه وبتوجيهات مــن القيادة 
الحكيمة جرت العادة سنوياً قبل حلول 
املبارك تخصيص كميات  شهر رمضان 
الشقيقة  للشــعوب  التمور  من  كبرة 
والصديقة، ســراً عىل نهج املغفور له 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب 
يف  ثابتاً  ثــراه”، وأصبحت نهجــاً  الله 

مسرة العطاء اإلماراتي.
وأضافت أن مؤسســة خليفة بن زايد 
حرصت  اإلنســانية  لألعمال  نهيان  آل 
يف  املســتهدفن  إىل  التمور  إيصال  عىل 
9 دول، وأنهت إجراءات عملية شــحن 
التمــور، حيث تــم تخصيص 50 طنا 
طنا  و20  الشــقيقة،  البحرين  ململكة 
اىل مرص، و20 طنا للمغرب، و30 طنا 
إلندونيسيا، و40 طنا لباكستان، و20 
طنا لسيشــل، و20 طنا ألوزبكستان، 
و20 طنــا لرتكمانســتان، و40 طنا 

لكازاخستان.

�سحنة م�ساعدات
وســيتم توزيع اإلمــدادات عىل األرس 
يف  والنازحــن  واملحتاجــة  الفقــرة 
مع  مقديشــو  الصومالية  العاصمــة 
الرتكيــز عــىل مخيمــات النازحن يف 

محيطها.
ضمن  الشــحنة  هــذه  تســليم  يأتي 
املؤسســات  تنفذها  التــي  الربامــج 
اإلمارات،  دولة  يف  والخرية  اإلنسانية 
الشــديد  الجفاف  من  املتأثرين  إلغاثة 
الذي رضب الصومال عىل نطاق واسع 
أرسلت  حيث  لهم  املســاعدات  وتقديم 
باملواد  محملة  بواخر  عدة  الســابق  يف 
وصلت  الصومال،  إىل  املتنوعة  الغذائية 
إىل موانئ مقديشــو وكيسمايو )إقليم 
جوباالند( وبوصاصو )إقليم بونتالند( 

وبربرة )إقليم صوماليالند(.
الذين  الصوماليون  املســؤولون  وعرب 
حــرضوا حفل تســليم الشــحنة عن 
شــكرهم وتقديرهم لدولــة اإلمارات 
الدعم  عــىل  وشــعباً  وحكومة  قيادة 
ملواجهة  الصومايل  للشــعب  املســتمر 
الجفــاف وشــح امليــاه عــرب تقديم 

املساعدات اإلغاثية.
وبــارشت دولــة اإلمارات مســاعدة 
اإلنســانية  األزمة  بداية  الصومال منذ 
الحالية التــي أحدثتها كارثة الجفاف، 
بعد شح األمطار خالل املواسم األربعة 
املاضيــة، كمــا تواصل دعــم وإغاثة 
املترضرين يف املناطق املنكوبة، يف وقت 
يتوقع فيه وصول ســفينة مساعدات 
أخرى تســّرها هيئة الهــالل األحمر 
اإلماراتي تحمل آالف األطنان من املواد 

اإلغاثية.

ق�ات اإ�سرائيلية 
من جهته قال الجيش اإلرسائييل إنه تم 

تحييد مطلوبن كانا مسلحن يف جنن، 
مشــرا إىل أنهما مسؤوالن عن تفعيل 
ضمنها  من  ملموسة  إرهابية  »أنشطة 
تجاه  نار  وإطالق  ناسفة  عبوات  إنتاج 

قوات الجيش«.
مشــتبه  تحييد  »تم  أنه  الجيش  وذكر 
فيــه ثالث بعد محاولتــه االعتداء من 
القوات،  عىل  كبر  حديدي  جسم  خالل 
قام  عنيفة  شــغب  أعمال  وقعت  فيما 
خاللها مشاغبون برمي الحجارة تجاه 
قــوات األمن دون وقــوع إصابات يف 

صفوفها«.
القتىل  عــدد  إجمايل  يرتفــع  وبذلــك 
العام  بداية  منذ   88 إىل  الفلســطينين 
يف  اإلرسائييل  الجيش  برصاص  الجاري 

الضفة الغربية ورشق القدس.
الرئاســة  باســم  الناطــق  ورصح 
أبــو ردينة بأن ما  الفلســطينية نبيل 
جــرى يف جنــن »مجزرة تهــدف إىل 
تفجر األوضاع وجر املنطقة إىل مربع 
للعدوان  التوتر والعنف، وهي استمرار 

اإلرسائييل عىل شعبنا«.
»هذه  أن  بيــان  يف  ردينة  أبــو  واعترب 
اإلرسائيليــة  العدوانيــة  األعمــال 
أن إرسائيل غر معنية  تؤكد  املستمرة، 
تفجرها،  ومنع  األوضاع  بتهدئة  بتاتا 
خالفا لكل الجهود الدولية الساعية ملنع 

التصعيد يف شهر رمضان الفضيل«.
وجــاءت الحادثة يف جنن قبل اجتماع 
الشــيخ  رشم  مدينة  يف  مقرر  خمايس 
املقبل يضم ممثلن  األحد  يوم  املرصية 
من الواليات املتحدة ومرص واألردن إىل 
جانب الســلطة الفلسطينية وإرسائيل 
الذي عقد يف مدينة  عىل غرار االجتماع 
26 شــباط/فرباير  العقبة األردنية يف 

املايض.
وكان اجتمــاع العقبــة انتهى بإعالن 
تفاهمات فلسطينية وإرسائيلية لتهدئة 
األحادية  اإلجراءات  وقف  بينها  التوتر 

الجانــب، عىل أن يتم عقد اجتماع آخر 
يف رشم الشيخ.

وأتهم مسؤولون فلسطينيون إرسائيل 
تم  التي  التفاهمــات  مــن  بالتنصــل 
العقبة الســيما وقف  إليها يف  التوصل 

اقتحام املدن الفلسطينية.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد 
املجرم  »االحتــالل  إن  بيان  اشــتية يف 
غياب  ظل  يف  والرتويــع  القتل  يواصل 
باإلفالت  وشــعورهم  للقتلة  املساءلة 

من العقاب«.
فيمــا حملــت حركة فتــح الحكومة 
وتداعيــات  مســئولية  اإلرسائيليــة 
»الجرائم« املتواصلة بحق الفلسطينين 
الداخليــة  أزماتهــا  بهــدف تصديــر 

واستكمال مخططاتها االستعمارية.
بأن  حمــاس  حركة  توعــدت  فيمــا 
»عمليــة االغتيال الجبانــة الثنن من 
قــادة املقاومة لن تمــر دون عقاب«. 
كما أكدت حركة الجهاد اإلســالمي أن 

إرسائيل »ستدفع ثمن جرائمها«.

عراقي�ن يحي�ن
إكليل  بزيارة محافظة حلبجة ووضع   

من الزهور على مقبرة الشهداء.
، فــي بيان  العراقي  الرئيــس  وقــال 
الذكرى  »فــي  إنه   ، اليــوم  صحفــي 
أوكد  اإلجرامية  حلبجــة  لمجزرة   35
الذي  الكبير  تعاطفي مع ضحايا الظلم 
دائما  وسنبقى  المدينة  أبناء  على  وقع 
أوفياء لتلــك التضحيات الزكية ونؤكد 
إلى مدينة  المساعدة  لتقديم  استعدادنا 

حلبجة الحبیبة« .
»لقد تســببت مجزرة حلبجة  وأضاف 
في  الكيميائية  باألســلحة  وقصفهــا 
وقد  بأسرها  لالنسانية  خطيرة  جراح 
تلك  تلتئم  إلى وقت طويل حتی  نحتاج 

الجراح وأن  هذه المأساة واستذكارها 
تحثنا للمضي قدما نحو خدمة المدينة 
المزيد  بذل  خالل  من  الضحايا  وأســر 
من الجهود لتضميد الجراح وإزالة آثار 

الدمار«.
محمد  العراقية  الحكومة  رئيس  وقال 
شياع السوداني« نستذكر اليوم واحدة 
من أبشــع الجرائم ضد اإلنســانية أال 
ارتكبها  التــي  حلبجة  فاجعــة  وهي 

البائد«. النظام الدكتاتوري 
وأكــد  الســوداني ، فــي تغريدة عبر 
حســابه الشــخصى علــى »تويتر« ، 
أن  الحكومــة العراقية صوتت على » 
بتحويل مدينة  قانون  يقضي  مشروع 
حلبجــة إلــى محافظة وهــو واجب 
أخالقي قبل أي شــيء ، ونسعى دوماً 
والمحرومة  المظلومة  المدن  النصاف 

وهذا من صلب أولويات حكومتنا« .
إقليم كردســتان  ودعا رئيس حكومة 
 ، بيان مماثل   ، في  بارزاني  مســرور 
الحكومــة العراقيــة إلــى أن تتحمل 
وذوي  عوائل  تعويض  في  مسؤوليتها 
قتلــى حلبجة وجميــع ضحايا نظام 
تعويضاً  يديه،  على  تضرر  ومن  البعث 
عليه  نص  حسبما  ومنصفاً،  مستحقاً 

الدستور.
عاماً   35 مضي  من  الرغم  على  وقال« 
علــى إرتكاب هذه الجريمة  إاّل أنه من 
الشهداء  أسر  وآالم  جراح  أن  المؤسف 
على  الكيماوي  الهجــوم  ضحايا  وكّل 
حلبجــة لم تلتئم بعد وما زالت معاناة 
السابق  العراقي  النظام  جرائم  ضحايا 
وفظائعه حاضرة ولم تنتِه مما يتطلب 
مــن الحكومــة العراقيــة والمجتمع 
الدولي تقديم الدعم والمساعدة ألهالي 
حلبجة مــن خدمات وإعمار مدينتهم، 
االشعاعية  والمنارة  الشــهداء  مدينة 
العلمــاء والحكماء  الثقافيــة ومدينة 

البارزين في كردستان«. والعارفين 
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المدر�سة الرقمية ت�ستعر�س تجربتها في ت�فير 
فر�س التعّلم ورحلتها من الإمارات اإلى العالم

خب��راء ومتخ�س�س��ون ي�ست�س��رفون م�س��تقبل التعليم 
الجامعي في ظل التغير التكنولوجي

اختتام فعاليات »ملتقى المراأة في الهند�سة« 
بجامعة اأب�ظبي

أبوظبي-وام:
أبوظبي  جامعــة  اختتمــت   
الخامســة  الدورة  فعاليــات 
الهندســة  يف  املرأة  ملتقى  من 
تحــت  عقــد  الــذي   2023
املهندسات  »إســهامات  شعار 
الذكيــة  املبانــي  تقنيــات  يف 
والطباعة ثالثية األبعاد واملدن 
الذكيــة املســتدامة«، وذلــك 
الدويل  االتحــاد  مع  بالتعاون 
واالتحاد  الهيكلية،  للخرسانة 
الهيكلية  للخرســانة  الــدويل 
اإلمارات  ورشكة  باإلمــارات، 
العاملية لألملنيوم كراٍع بالتيني.

اســتمر  الذي  امللتقى  وناقش 
ملدة يومن وجمع الشخصيات 
يف  والرائدة  البارزة  النســائية 
املستوين  عىل  الهندسة  مجال 
من  عــدداً  والدويل،  الوطنــي 
املواضيــع املهمــة يف مجــال 

النساء  تبادلت  حيث  الهندسة، 
وســلطن  واملعارف،  الخربات 
الضــوء عىل الدور األســايس 
بمجاالت  النهــوض  يف  للمرأة 
وأهمية  املســتدامة  العمــارة 
يف  للعمل  الشــابات  تشــجيع 

مجال الهندسة.
احتفــى  لذلــك،  باإلضافــة 
املبتكرة  باإلنجــازات  امللتقى 
وركز  الرائدات،  للمهندســات 
التي  الفــرص والتحديات  عىل 

تواجه املهندسات يف املنطقة.
نظم  الذي  امللتقــى،  وتضمن 
وعــرب  حضــوري  بشــكل 
إىل  الوصول  بهــدف  اإلنرتنت 
واسع،  ودويل  إقليمي  جمهور 
الخطابــات  مــن  مجموعــة 
والعــروض التقديمية التقنية 
املتحدثن  مــن  نخبة  قبل  من 
الوطنية،  والسلطات  الدولين، 

دبي-وام:
مكتب  نظمه  الذي  بعد«،  »عن  منتدى  استعرض   
الذكاء االصطناعي واالقتصاد الرقمي وتطبيقات 
العمل عن بعد يف حكومة دولة اإلمارات، مجموعة 
من الدروس املســتفادة مــن التعليم عن بعد، يف 
جلســة ســلطت الضوء عىل الدروس والتجارب 
الناجحــة، تحدثت فيها بونــام بوجاني الرئيس 
إديوكيشــن«،  »إنوفينترش  ملجموعة  التنفيــذي 
وأليسار نرص املديرة األكاديمية ملدارس »آميس«، 
الهاجري أستاذ مساعد يف كليات  والدكتورة ملياء 

التقنية العليا.
وهــدف منتدى »عــن بعد« الــذي نظمه مكتب 
الذكاء االصطناعي واالقتصاد الرقمي وتطبيقات 
العمل عن بعد، وشــارك فيه نخبــة من الوزراء 
والخرباء  القرار  وصناع  الحكومين  واملسؤولن 
3 محاور  إىل مناقشــة  الخاص  القطــاع  ورواد 
رئيســية تشــمل »العمــل والتعليــم والرعاية 
الصحيــة عن بعد« وترسيع تبنــي التكنولوجيا 
وتطبيق أفضل املمارســات الرقمية التي طورها 
رواد التكنولوجيا حول العالم يف تطوير منظومة 
التحتية  العمــل الحكومــي، واالرتقاء بالبنيــة 
الرقمية بما يدعم جهود التحول الرقمي الشامل.

وقالــت بونام بوجاني إن الثــورة التكنولوجية 
التي يشــهدها العالم، تستدعي التوقف والتفكر 
يف  الناجحة  التجارب  من  املســتفادة  الدروس  يف 
تطبيق تقنيات التعلم عن بعد، وسبل استخدامها 

لضمان اســتمرارية التعليم يف مختلف الظروف، 
»إنوفينتــرش  مــدارس  تجربــة  إىل  متطرقــة 

التعليم عن بعد. إديوكيشن« يف تفعيل أدوات 
وأضافت بونــام أن التعلم عن بعد هو أداة قيمة 
جنب  إىل  جنبا  املرونة  تضمن  التعليم  الســتدامة 
مــع التعليم الحضوري، الفتة إىل دورها كمعلمة 
يف مواجهــة وحــل تحدي تحقيــق التوازن بن 
املرونة وتقديم  املتمثلة يف  ُبعــد  التعلم عن  مزايا 
خدمات تعليميــة عالية الكفاءة وزيادة املهارات 
الروابط  يعزز  الذي  الحضوري  والتعليم  الرقمية 

من  فائدة  أكرب  عىل  الحصول  لضمان  االجتماعية 
النموذج الهجن، مع االستعداد للمستقبل.

من جهتها، أكدت أليسار نرص أن تقنيات التعليم 
خالل  أكرب  بشــكل  تفعيلها  تــم  التي  بعــد  عن 
جائحة كوفيد19- عززت التعلم الذكي واملستمر 
لألطفال الذي برعوا يف معرفة كيفية التعامل مع 
لكيفية  دروسا كثرة  منه  استفدنا  ما  التحديات، 
ضمان االســتدامة وزيــادة اإلنتاجية مع األخذ 
أنظمة  تخلق  هجينة  طرق  ترسيخ  االعتبار  بعن 

عمل وتعلم متكاملة لضمان مستقبل واعد.

منتدى »عن بعد« ي�ستعر�س الدرو�س الم�ستفادة من 
التعليم عن بعد
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يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

اجلمعة 17 مار�س  2023ـ  العـدد 15298 
12 متابعـات و�إعالنات

الذهب يخ�سر 5.5 دوالر في المعامالت الفورية

االأ�سهم المحلية ت�ستقطب 1.6 مليار درهم 

�سيولة في ختام التعامالت

عوا�سمـ  )وام(:

 تراجعت اأ�سعار الذهب خالل تداوالت يوم اخلمي�س، 

وخ�رست نحو 5.5 دوالر يف املعامالت الفورية.

وبحلول ال�ساعة 09:14 �سباحًا بتوقيت االإمارات، 

انخف�س املعدن االأ�سفر بن�سبة 0.26 يف املائة 

اأو ما يعادل 5.5 دوالر لي�سل اإىل 1912.9 دوالر 

لالأون�سة.

بن�سبة  اأبريل 2023  ت�سليم  الذهب  عقود  ونزلت 

0.76 يف املائة اأو ما يوازي 14.65 دوالر لت�سل 

اإىل 1916.65 دوالر لالأون�سة.

هبطت  االأخرى،  النفي�سة  املعادن  �سعيد  وعلى 

الف�سة بن�سبة 0.16 يف املائة اإىل 21.8 دوالر، 

اإىل  املائة  يف   0.14 البالديوم  �سعد  حني  يف 

املائة  البالتني 0.12 يف  وزاد  دوالر،   1461.53

اإىل 967.95 دوالر.

اأبوظبيـ  )وام(:

 ا�ستقطبت اأ�سواق االأ�سهم املحلية �سيولة جتاوزت 

1.6 مليار درهم يف ختام تعامالت يوم اخلمي�س، 

القطاع  اأ�سهم  على  رئي�سي  ب�سكل  تركزها  مع 

العقاري واملايل وامل�رسيف.

وتوزعت ال�سيولة بواقع 1.39 مليار درهم يف �سوق 

اأبوظبي لالأوراق املالية و254.4 مليون درهم يف 

�سوق دبي املايل، بعد تداول اأكرث من 360 مليون 

�سهم عرب تنفيذ اأكرث من 20.2 األف �سفقة.

عند  »فادك�س 15«  اأبوظبي  �سوق  موؤ�رس  واأغلق 

م�ستوى 9329.52 نقطة، فيما اأقفل موؤ�رس فوت�سي 

م�ستوى  عند  »فادجي«  العام  اأبوظبي  �سوق 

9441.88 نقطة، فيما اأغلق موؤ�رس �سوق دبي العام 

عند 3306.81 نقطة.

وا�ستحوذ »العاملية القاب�سة« على الن�سيب االأكرب 

ب�سيولة  اأبوظبي  �سوق  يف  ال�سيولة  اإجمايل  من 

 125.8 ظبي«  »الفا  ثم  درهم،  مليون   358.8

للغاز« جاذبًا 77.8  »اأدنوك  درهم، تاله  مليون 

مليون درهم، و«اأبوظبي االأول« ب�سيولة 76.18 

مليون درهم.

اجلمعة 17 مار�س  2023ـ  العـدد 15298
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اإعــــالن

اإعالن ت�سفية �سركة

اإعــــالن

اإعالن ت�سفية �سركة

اإعــــالن

اإعالن ت�سفية �سركة

اإعــــالن

اإعــــالن

اإعالن ت�سفية �سركة

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ عدي للخدمات

رخصة رقم : CN - 3791016 قد تقدموا إلينا بطلب:

ابوريه من مالك  السيد حامد  تنازل وبيع/ احمد  تعديل الرشكاء 

إلــــى مدير    

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/اضافة مريه رياض مبارك رسور اليعريب 

     100%

 100% من  ابوريه  حامد  السيد  احمد  الرشكاء/   نسب  تعديل 

إلــــى 0%

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعالن وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 نوع الرشكة: رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 
الواحد  الشخص  رشكة  املتحركة-  للهواتف  تيك  ديب   : التجاري  االسم 

ذ.م.م 
 عنوان الرشكة: جزيرة ابوظبي، شارع الدفاع ، وحدة احمد محمد حسني 

حمدان بوديس 
 CN-2299849 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:
-1 حل وتصفية الرشكة

-2 تعيني السادة/ مكتب دلتا لتدقيق الحسابات، كمصفي قانوين للرشكة 
بتاريخ 15-3-2023 وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم : 2305011961 
 تاريخ التعديل: 2023-3-16 

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/ السادة برايت اوبشن للنجارة اليدوية 

رخصة رقم : CN- 3930830 قد تقدموا إلينا بطلب : 

 تعديل رأس املال إلــــى/ 50000 

تعديل الشكل القانوين من/ مؤسسة فردية إلــــى رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ عيل حيدر محمد خالد من مالك إلــــى مدير 

 تعديل نسب الرشكاء/ عىل حيدر محمد خالد من %100 إلــــى 0%

 BRIGHT OPTION MANUAL ــن/  م الــتــجــاري  االســـم  تعديل 

 BRIGHT OPTION برايت اوبشن للنجارة اليدوية إلــــى CARPENTRY

 -  .MANUAL CARPENTRY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

برايت اوبشن للنجارة اليدوية - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

التنمية  دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  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. 

 نوع الرشكة: رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 
الشخص  - رشكة  العلمية  والتكنولوجيا  ميديكل  ميجا   : التجاري  االسم 

الواحد ذ.م.م 
يارس  السيد  مبنى   0  -  2  -  19 رشق  ابوظبي،  جزيرة  الرشكة:  عنوان   

محمود فتح عيل عبدالله
 CN-1548655 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:
1 - حل وتصفية الرشكة

 ILIPMCMILLAN WOODS CHARTERED /2 - تعيني السادة
 ACCUNTANTS BRANCH ALIN BRANCH OF ABU
العادية  غري  العمومية  الجمعية  قرار محرض  بناًء عىل  وذلك   DHABI

املوثق لدى كاتب العدل بالرقم : 2350001779 
 تاريخ التعديل: 2023-3-16 

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 
خالل مدة 30 يوماً من تاريخ نرش هذا االعالن.

الشخص  - رشكة  واالعالن  للدعاية  هايب  السادة  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

الواحد ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 2863652 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل رأس املال إلــــى/ 100000 

إلــــى رشكة ذات مسؤولية  الواحد ذ.م.م  الشخص  القانوين من/ رشكة  الشكل  تعديل 

محدودة 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف مسفر جرمان بطي عايض االحبايب

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة مسفر جرمان بطى عايض األحبايب )50%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة مطر سامل جمعه سامل الكعبي )50%( 

 HYPE ADVERTISING - SOLE /تعديل االسم التجاري من

 HYPE إلــــى  ذ.م.م  واإلعــالن  للدعاية  هايب   -  PROPRIETORSHIP L.L.C

ADVERTISING L.L.C - هايب للدعاية واالعالن - 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. 

  نوع الرشكة: رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 
االسم التجاري : الخربات التقنية - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

بريد  مجموعة  مبنى   5 غرب  جنوب   ، خليفة  مدينة  الرشكة:  عنوان   
االمارات، واخرين

 CN-1018895 :رقم القيد يف السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة
 B M S AUDITING - BRANCH OF ABU /السادة - تعيني   2
بناًء  بتاريخ 22-12-2022 وذلك  قانوين للرشكة  ، كمصفي   DHABI 1
عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 

بالرقم : 2205052696 
 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/ السادة : الفخمة لتجارة معدات التنظيف ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 1050652 قد تقدموا إلينا بطلب : 

 تعديل الشكل القانوين من/ رشكة ذات مسؤولية محدودة إلــــى رشكة الشخص الواحد 

ذ.م.م 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف سعيد حسن عيل سعيد املحرمي 

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد سليم عبدالحميد 

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة محمد سليم عبدالعزيز حميد )100%( 

 MAJESTIC CLEANING MATERIAL  TRADING /تعديل االسم التجاري من 

 MAJESTIC CLEANING إلــــى  التنظيف  معدات  لتجارة  الفخمة   -  L.L.C

الفخمة   -  MATERIAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

لتجارة معدات التنظيف - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل 

يوم واحد من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة : محمد ريان لتفكيك وسائل النقل 

رخصة رقم : CN- 1019707 قد تقدموا إلينا بطلب : 

 تعديل رأس املال إلــــى/ 150000 

 تعديل الشكل القانوين من/ مؤسسة فردية إلــــى رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

 MOHAMMED RAYAN DISMANTLING /تعديل االسم التجاري من 

النقل  وسائل  لتفكيك  ريان  محمد   -  OF MEANS OF TRANSPORT

 MOHAMMED RAYAN DISMANTLING OF MEANS OF إلــــى

ريان  محمد   -  .TRANSPORT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

لتفكيك وسائل النقل - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 

االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 

املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة. 

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري: رشكة بوهيميا الرشقية للمقاوالت الكهربائية ذ.م.م 

 عنوان الرشكة: ابوظبي، شارع خليفة بن زايد، بناية مجموعة الرشقية املتحدة 

)برج الحرية(

 CN-1059181 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/ مريال عبدالحبيب لتدقيق الحسابات واالستشارات اإلدارية، 

كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ 16-1-2023 وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم : 2305002211 تاريخ 

التعديل: 2023-3-16 

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

مدة 30 يوماً من تاريخ نرش هذا االعالن.

دبيـ  )وام(:

 اأطلقت جمعية التغليف امل�ستدام، - وهي �رساكة 

خمتلف  ت�سمل  واخلا�س  العام  القطاعني  بني 

مراحل �سل�سلة قيمة التغليف -.. اأعمالها ر�سميًا 

العاملي الإعادة  اليوم  الدولة بالتزامن مع  يف 

التدوير الذي ي�سادف 18 مار�س من كل عام.

ح�رست حفل االطالق معايل مرمي بنت حممد 

املهريي، وزيرة التغري املناخي والبيئة، وممثلني 

عن ال�رسكات الـ 14 املوؤ�ّس�سة جلمعية التغليف 

امل�ستدام يف مقر غرف دبي وممثلني عن اللجنة 

االأطراف »COP28« وغرف  التنفيذية ملوؤمتر 

دبي،  يف  وال�سياحة  االقت�ساد  ودائرة  دبي، 

واالحتاد اخلليجي للبرتوكيماويات والكيماويات 

“جيبكا”، وهيئة البيئة يف اأبوظبي، وجمعية 
االإمارات للطبيعة.

دولة  تلتزم   “ املهريي،  مرمي  معايل  وقالت 

االإمارات بتبّني نهج االقت�ساد الدائري، ل�سمان 

ملواردنا  الفّعال  واال�ستخدام  امل�ستدامة  االإدارة 

الطبيعية ويحظى التغليف باأهمية كبرية نظراً 

لدوره االأ�سا�سي يف حماية املنتجات الغذائية 

االآثار  من  واحلدّ  االفرتا�سي  عمرها  واإطالة 

ال�سلبية على البيئة عرب خف�س حجم النفايات”.

جمعية  اإطالق  عن  االإعالن  ياأتي   « واأ�سافت 

التغليف امل�ستدام كخطوة مهمة نحو االإ�سهام 

االإمارات لتعزيز املمار�سات  اأهداف  يف حتقيق 

امل�ستدامة يف خمتلف القطاعات احليوية، خا�سة 

يف ظل عام اال�ستدامة. كما �ستعمل الدولة خالل 

 COP28 االأطراف  موؤمتر  الأعمال  ا�ست�سافتها 

جهود  لدفع  روؤيتها  طرح  على  احلايل،  العام 

العمل البيئي واملناخي عاملياُ، حيث �سيحظى 

البال�ستيكية وتعزيز  النفايات  مو�سوع خف�س 

اال�ستفادة منها بن�سيب وافر خالل املناق�سات«.

واأ�سافت معاليها » تويل االإمارات اأهمية ق�سوى 

لتعزيز االقت�ساد الدائري، وهو ما يربز من خالل 

اإطالق �سيا�سة االقت�ساد الدائري 2030-2021. 

ومن اأجل حتقيق اأهداف تلك ال�سيا�سة، ت�سعى 

اجلهات  كافة  مع  الكامل  التعاون  اإىل  الدولة 

يعد  الذي  اخلا�س  القطاع  وخا�سة  الفاعلة 

�رسيكا اأ�سا�سيا للدولة يف تنفيذ كافة اأهدافها 

اال�سرتاتيجية«.

دوراً  يلعب  الدائري  االقت�ساد  اأن  اإىل  واأ�سارت 

مهمًا يف م�ساعي االإمارات للحد من االنبعاثات 

الكربونية والتقليل من التلوث، مما ي�ساهم يف 

ت�رسيع الو�سول اإىل احلياد املناخي يف االإمارات 

بحلول عام 2050.

امل�ستدام  التغليف  اأن جمعية  معاليها  واأكدت 

امل�ستهلكني  وعي  رفع  يف  امل�ساهمة  ميكنها 

وتقدمي  امل�ستدام  التغليف  جتاه  االإمارات  يف 

روؤى وتو�سيات ب�ساأن الت�رسيعات وال�سيا�سات 

امل�ستويني  امل�ستدام على  بالتغليف  املتعلقة 

االحتادي واملحلي.

خلفان  جمعة  في�سل  �سعادة  قال  جانبه  من 

بلهول، نائب رئي�س جمل�س اإدارة غرف دبي » 

نوا�سل يف غرف دبي اإن�ساء جمموعات اأعمال 

متخ�س�سة بقطاعات معينة م�ستهدفني تعزيز 

ت�رسيع  يف  بفعالية  واالإ�سهام  دبي  تناف�سية 

منوها االقت�سادي، انطالقًا من مهمتنا الرئي�سية 

املتمحورة حول حماية م�سالح جمتمع االأعمال 

يف دبي، وت�سهيل التوا�سل بني القطاعني اخلا�س 

التغليف امل�ستدام يف  والعام. وت�سهم جمعية 

تعزيز قطاع االقت�ساد الدائري ودعم اال�ستدامة 

يف دبي من خالل التوعية باالأ�ساليب امل�ستدامة 

االإنتاج  رقعة  وتو�سيع  املنتجات،  لتغليف 

النظيف يف االإمارة �سمن اإطار االلتزام باأنظمة 

ت�سكيل  وياأتي  امل�ستدامة.  البيئة  و�سيا�سات 

هذه املجموعة يف الوقت املنا�سب تزامنًا مع 

ا�ستعداداتنا املت�سارعة النعقاد موؤمتر االأطراف 

كوب28 هذا العام يف دبي«.

وقالت بريا �سارما، رئي�سة جمل�س اإدارة جمعية 

اال�ستدامة  قطاع  ومديرة  امل�ستدام  التغليف 

»يونيليفر«  �رسكة  يف  املوؤ�س�سية  وال�سوؤون 

ال�رسق االأو�سط » يوؤكد اأع�ساء جمعية التغليف 

نفايات  بتحويل  الرا�سخ  التزامهم  امل�ستدام 

التغليف بعيداً عن مكّبات النفايات واالإ�سهام يف 

حتقيق اأهداف دولة االإمارات الطموحة لت�سبح 

دولة خالية من النفايات، عرب تبّني نهج قائم 

على البيانات واإ�رساك جميع اأ�سحاب امل�سلحة«.

التغليف  جمعية  اإطالق  ياأتي   « واأ�سافت 

�سعينا  مع  ان�سجامًا  اليوم  ر�سميًا  امل�ستدام 

الدوؤوب لبناء م�ستقبل م�ستدام ويعك�س نهجنا 

القائم على التعاون، بهدف اإيجاد حلول مبتكرة 

للحد من نفايات التغليف داخل البيئة وحتقيق 

اأف�سل ا�ستفادة منها باعتبارها اأحد املوارد التي 

ميكن ا�ستغاللها«.

دمج  اإىل  امل�ستدام  التغليف  جمعية  وتهدف 

�سمن  واالأخ�رس  الدائري  االقت�ساد  مبادئ 

وحتويل  االإمارات،  يف  التغليف  قيمة  �سل�سلة 

النظام اخلطي احلايل القائم على مفهوم �رساء 

اإىل  منها  والتخلّ�س  وا�ستخدامها  املنتجات 

نظام يعترب نفايات التغليف ما بعد اال�ستهالك 

مورداً قّيمًا ميكن اإعادة ا�ستخدامه. وتطمح هذه 

اجلمعية اإىل رفع م�ستوى الوعي لدى امل�ستهلكني 

وتقدمي التو�سيات حول الت�رسيعات وال�سيا�سات 

اّتباع نهج  امل�ستدام، عرب  بالتغليف  املرتبطة 

قائم على البيانات وتعدّد اأ�سحاب امل�سلحة.

يذكر اأّن جمعية التغليف امل�ستدام هي ثمرة جهود 

لتحالف  املوؤ�ّس�سون  االأع�ساء  اأطلقها  م�سرتكة 

»Circle« لالبتكار يف اإعادة التدوير نحو 

هذا  واكت�سب   .2019 عام  يف  دائري  اقت�ساد 

التحالف طابعًا ر�سمياً عرب ح�سوله على رعاية 

وزارة التغري املناخي والبيئة وتوقيعها مذّكرة 

تفاهم لبناء اقت�ساد دائري للتغليف على م�ستوى 

منطقة اخلليج.

ويف عام 2019، بادر اأع�ساء هذا التحالف اإىل 

متويل درا�سة تهدف اإىل الوقوف على املعّوقات 

الدائري  باالقت�ساد  املرتبطة  التمكني  وعوامل 

للتغليف ما بعد اال�ستهالك يف االإمارات.

 »Cirlce« تلّقى حتالف عام 2022،  ويف 

التابعة  ال�سيا�سات  اإىل جلنة  لالن�سمام  دعوة 

ملجل�س االإمارات لالقت�ساد الدائري، حيث اأجرى 

التو�سيات  من  �ساملة  قدّمت جمموعة  درا�سة 

بناء  وترية  لت�رسيع  بال�سيا�سات،  املرتبطة 

اقت�ساد دائري يف دولة االإمارات. وقد اأقرّ جمل�س 

مقدّمة  تو�سية  الدائري 12  لالقت�ساد  االإمارات 

كتو�سيات مرتبطة بال�سيا�سات.

من  نخبة  امل�ستدام  التغليف  جمعية  وت�سّم 

خربات  اكت�سبوا  الذين  املوؤ�ّس�سني  االأع�ساء 

من  جمموعة  يف  عملهم  خالل  من  وا�سعة 

ال�رسكات الرائدة �سمن خمتلف القطاعات، مبا 

و«بروج«  اإف«  اإ�س  اإيه  »بي  �رسكة  ذلك  يف 

و«داو« و«ماكدونالدز االإمارات« وماجد الفطيم 

و«ن�ستله« و«بيب�سيكو« و«بروكرت اآند جامبل« 

و�رسكة »كوكا كوال« ال�رسق االأو�سط وجمموعة 

»اأغذية« و«ترتا باك« و«يونيليفر«.

احلكومية  غري  واملنظمات  اجلمعيات  اأما 

التغليف امل�ستدام، فهي  امل�ساركة يف جمعية 

االحتاد اخلليجي للبرتوكيماويات والكيماويات 

)جيبكا( وجمعية االإمارات للطبيعة بالتعاون مع 

ال�سندوق العاملي للطبيعة.

جمعية التغليف الم�ستدام تطلق اأعمالها في االإمارات

اأبوظبيـ  )وام(:

الوطنية  البحرية  اجلرافات  جمموعة  نّظمت 

فعالية  اأم�س  اأبوظبي  و�سناعة  جتارة  وغرفة 

»معًا ننمو« لتعزيز التوا�سل مع املوردين يف 

اإمارة اأبوظبي وحفز فر�س االأعمال اأمامهم، وذلك 

يف اإطار م�ساعي الطرفني لت�سليط ال�سوء على 

الفر�س املتاحة التي تعود بالفائدة على منظومة 

االأعمال ال�سناعية وتدفع بعجلة النمو االقت�سادي 

املحلي.

املقرّ  يف  اأقيمت  التي  الفعالية،  ا�ست�سافت 

مورداً   500 من  اأكرث  اأبوظبي،  لغرفة  الرئي�سي 

الذين  القطاعات  خمتلف  من  جتاريًا  و�رسيكًا 

متكنوا من ا�ستك�ساف العديد من الفر�س املتوفرة 

�سمن م�ساريع املجموعة احلالية وامل�ستقبلية، 

واحتياجات �سل�سلة التوريد اخلا�سة بها، ومعايري 

من  التي متكنهم  واملتطلبات  املوردين،  تاأهيل 

امل�ساركة بفعالية يف م�ساريع املجموعة.

رئي�س جمل�س  املزروعي،  عبداهلل حممد  وقال  

»تدعم  اأبوظبي:  و�سناعة  جتارة  غرفة  اإدارة 

هذه املبادرة الهامة، والتي ُتعد نتيجة مبا�رسة 

الغرفة وجمموعة  التفاهم املربمة بني  ملذكرة 

اجلرافات البحرية الوطنية، روؤية دولة االإمارات 

الرامية لبناء اقت�ساد مرن ومتنوع، مبا يتما�سى 

ومئوية   2030 االقت�سادية  اأبوظبي  روؤية  مع 

دعم  بدورنا يف  فخورون  نحن  االإمارات 2071. 

جهود الدولة يف �سعيها لزيادة اإنتاجية القطاع 

جناحًا  اأكرث  م�ستقبل  ور�سم  الوطني  ال�سناعي 

الدولة بني  مكانة  وتر�سيخ  املحلي  القت�سادنا 

اأف�سل االقت�سادات العاملية«.

واأ�ساف : »توفر فعالية يوم اخلمي�س لل�رسكات 

اخلا�سة فر�سة مثالية الإقامة عالقات مهمة من 

�ساأنها ت�رسيع منوها وتعزيز كفاءتها الت�سغيلية. 

الفعاليات  ورعاية  تنظيم  يف  التزامنا  ونوؤكد 

اال�سرتاتيجية لتعزيز فر�س التوا�سل بني القطاع 

يف  ُي�سهم  مما  احلكومية،  واجلهات  اخلا�س 

دفع عجلة التقدم االقت�سادي للدولة نحو اآفاق 

جديدة«.

ومن جانبه، قال املهند�س يا�رس زغلول، الرئي�س 

التنفيذي ملجموعة اجلرافات البحرية الوطنية: 

»جُت�ّسد هذه ال�رساكة االلتزام امل�سرتك ملجموعة 

اجلرافات البحرية الوطنية وغرفة اأبوظبي ب�سمان 

منو وتطّور القطاع اخلا�س يف االإمارة.

وتهدف مبادرة ’معًا ننمو‘ اإىل ت�رسيع وترية تقدم 

اأبوظبي، وتعزيز قدرتها  ال�سناعات القائمة يف 

ملواجهة  يلزم  ما  بكل  ورفدها  املناف�سة  على 

حتديات االأعمال امل�ستجدة،« موؤكداً اأنَّ »مبادرة 

فر�س  خلق  يف  �سك  بال  �ست�سهم  ننمو‘،  ’معًا 
يدعم  مبا  واملوردين  لل�رسكات  وكبرية  متفردة 

والنه�سة  لديهم،  ال�ساملة  النمو  ت�رسيع عملية 

ال�سعيد  على  ال�ساملة  والتنموية  االقت�سادية 

الوطني.« .

 لدعم الموردين في الإمارة

»الجرافات البحرية« و »غرفة اأبوظبي« تطلقان فعالية »معاً ننمو«



�إعــــــالنات
يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
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لإعالناتكم بالوحدة: هاتف: 024488400 فاك�س 024488201

اسم الرشكة : محمد السمت انرتناشيونال لالستثامر ش.ذ.م.م 
العنوان : مكتب  1906 ملك برايم كومريشيال ليمتد، الخليج التجاري

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري 1505146 رقم الرخصة 897908   

مبوجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 
االوسط  الرشق  بامكو  ار يس  يت   : املصفي  وبتعيني  أعاله   املذكورة  الرشكة  بانحالل  لديها 

للتدقيق واملحاسبة، للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار : 23-2-2023  تاريخ تصديق القرار 2023-2-23 

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان: 
الخليج هاتف هاتف 2298777  04   ، راتهور  اسامعيل  نذير خان  ملك  رقم 601  مكتب 
فاكس: 2298787 04 ، مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً 

من تاريخ نرش هذا اإلعالن.  

اسم الرشكة : ايديكس انوفيشن لتجارة برامج الحاسب اآليل ش.ذ.م.م 
العنوان : مكتب رقم 19 - 1101 ملك محمد ارشف عثامن، الخليج التجاري، بر ديب.  

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري 1547055 رقم الرخصة 937209    

مبوجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 
لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي : رضوان عالم محاسبون قانونيون ، 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار : 14-3-2023 تاريخ تصديق القرار : 2023-3-14

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
هاتـــــف   ، االوىل  النهدة  خليفة،  ال  سليامن  بن  عيىس  بن  عبدالله  الشيخ  ملك   807
5876900 04 فاكس: 5876901 04 ، مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم املصفي: يت ار يس بامكو الرشق االوسط للتدقيق واملحاسبة
العنوان: مكتب رقم 601 ملك نذير خان اسامعيل راتهور ، الخليج.

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

السمت  محمد  رشكة/  بتصفية  للقيام  أعاله  املذكور  املصفي  بتعيني  التجاري 

بتصفية  للقيام  أعاله  املذكور  املصفي  وبتعيني  ش.ذ.م.م  لالستثامر  انرتناشيونال 

الرشكة محاكم ديب.

تاريخ القرار : 23-2-2023  تاريخ تصديق القرار 2023-2-23 

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

يف العنوان أعاله هاتف 2298777  04 فاكس: 2298787 04 مصطحباً معه كافة 

املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.  

 اسم املصفي: رضوان عالم محاسبون قانونيون  
 العنوان:  مكتب 807 ملك الشيخ عبدالله بن عيىس بن سليامن ال خليفة، النهدة 

االوىل

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

اآليل   الحاسب  برامج  لتجارة  انوفيشن  رشكة/ايديكس  لتصفية  لديها  التجاري 

ش.ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار : 14-3-2023 تاريخ تصديق القرار : 2023-3-14

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

العنوان أعاله  ، هاتف 5876900 04 فاكس: 5876901 04 ، مصطحباً معه كافة 

املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 
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 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ إتش 

تو إتش للوساطة الرياضية 

رخصة رقم : CN - 2553475 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/ عامر 

خليفة للمقاوالت العامة 

رخصة رقم : CN - 3947235 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/ السادة : مجموعة امربيال إلدارة الرشكات 
رخصة رقم : CN- 2512470 قد تقدموا إلينا بطلب : 

 تعديل رأس املال إلــــى/ 10000 
تعديل الشكل القانوين من/ مؤسسة فردية إلــــى رشكة ذات مسؤولية محدودة 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف احمد عبده كامل مرىس احمد العامري 
العامري  احمد  مرىس  كامل  عبده  احمد  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل   

 )99%(
 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة املجموعة املركزية القابضة

 Central Holding Group 

 IMPERIAL GROUP COMPANIES /تعديل االسم التجاري من
 IMPERIAL مجموعة امربيال إلدارة الرشكات إلــــى - MANAGEMENT

GROUP L.L.C. - مجموعة امربيال ذ.م.م
التنمية  دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  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. 

  نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري: ترافل ون لتنظيم الرحالت السياحية ذ.م.م 

 عنوان الرشكة: رخصة فورية 

 CN-3944171 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

كمصفي  الحسابات  لتدقيق  زايد  سعيد  سلمى  السادة/  تعيني   -  2

قانوين للرشكة بتاريخ 23-2-2023 وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم : 2350005980

 تاريخ التعديل: 2023-3-16 

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   

كليامن كافيه

رخصة رقم : CN - 4076135 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/ شاينيج 

برينسس ملالبس االطفال 

رخصة رقم : CN - 3868306 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 

من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 

تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 

عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بخصــوص الرخصــة 
رقم CN - 1311570 باالسم التجاري مركز اكزوتيكا 
للتجميل بإلغاء طلب تعديل الرخصة وإعادة الوضع 

كام كان عليه سابقا. 
اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املذكورة. 
CN - 1311570 /الرقم : د ت/ ش ت

CA - 4623876: رقم الخطاب

الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن   

اسبريانزا دي كافيه 

رخصة رقم : CN - 4657849 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/ فوريت 

فور لالستشارات 

رخصة رقم : CN - 3703357 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   

املنقوش الرتايث للأمكوالت 

رخصة رقم : CN - 2979122 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 

من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 

تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 

عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بخصــوص الرخصــة 
التجاري مركز صالون  باالسم   CN - 3755655 رقم
الرخصة  تعديل  طلب  بإلغاء  للسيدات  ام  يب  ايه 

وإعادة الوضع كام كان عليه سابقا. 
اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املذكورة. 
CN - 3755655 /الرقم : د ت/ ش ت

CA - 4781144 : رقم الخطاب

الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن   

رينيوال واي للصيانة العامة 

رخصة رقم : CN - 2065883 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/ سكر 

وفلفل للأمكوالت الشعبية 

رخصة رقم : CN - 3846842 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   

رعبوب لالقمشة 

رخصة رقم : CN - 3860803 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/ رمز  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

الطيب للتجارة العامة 

رخصة رقم : CN - 3799159 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   

جولدين سكاي لخدمات التنظيف 

رخصة رقم : CN - 3852124 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.
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بيت  ومطبخ  مطعم   : السادة  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

البخاري - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 2529532 قد تقدموا إلينا بطلب : 

 BAYT AL BOKHARY RESTAURANT /تعديل االسم التجاري من 

AND KITCHEN - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C . - مطعم 

 BAYT AL ومطبخ بيت  البخاري - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  إلــــى

 SHAWAYA RESTAURANT - .SOLE PROPRIETORSHIP

L.L.C- مطعم بيت الشوايه - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقتصادية خالل يوم واحد من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 

حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو  حق  أي  عن  مسؤولة  غري 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة ستار واي للسفر ذ.م.م 
رخصة رقم : CN- 2243856 قد تقدموا إلينا بطلب : 

 تعديل رأس املال إلــــى/ 150000 
تعديل الشكل القانوين من/ رشكة ذات مسؤولية محدودة إلــــى رشكة الشخص 

الواحد ذ.م.م 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف نور دراز عبدالله نور 

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عبدالله يوسف احمد محمد الحوسني 
 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة محمد انس رمضان خان )100%( 

 تعديل االسم التجاري من/ STAR WAY TRAVEL L.L.C - ستار واي للسفر 
 STAR WAY TRAVEL - SOLE PROPRIETORSHIP إلــــى  ذ.م.م 

L.L.C . - ستار واي للسفر - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 
التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
الدائرة  فإن  وإال  اإلعالن  هذا  نرش  تاريخ  من  واحد  يوم  خالل  االقتصادية 
املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة. 

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: ثينك فاست لوجستك 

رخصة رقم : CN- 4778723 قد تقدموا إلينا بطلب : 

 تعديل رأس املال إلــــى/ 100000 

تعديل الشكل القانوين من/ مؤسسة فردية إلــــى رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

فاست  ثينك   -  THINK FAST LOGISTIC من/  التجاري  االسم  تعديل 

 THIINK FAAST LOGISTICS CONSULTANCY - لوجستك إلــــى

SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. - ثينك فاست لوجستك اإلستشارات 

اللوجستية - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 

االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 

املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة. 

مطعم  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
ومشاوي كباب العشارة الشهري 

رخصة رقم : CN - 4176925 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عائشه عتيق غريب سيف 

العيسايئ   
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة عيل عباس عبدالله يوسف 

الحوسني 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.

ابداع  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن    
التكنولوجيا ملقاوالت تركيب واصالح نظم التربيد والتكييف 

رخصة رقم : CN - 1130272 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عيل سليامن نارص سليم 

املسكري      
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة ابراهيم راشد محمد راشد 

الربيعي 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/ السادة : كنج ستون مرايف لالنشاءات املعدنية 

رخصة رقم : CN- 4117357 قد تقدموا إلينا بطلب : 

 تعديل رأس املال إلــــى/ 150000 

تعديل الشكل القانوين من/ مؤسسة فردية إلــــى رشكة ذات مسؤولية محدودة 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف سامر محمد سليامن بن سميدع الحرضمي 

الواحد  الشخص  البحرية - رشكة  للمقاوالت  تنازل وبيع/ إضافة مرايف   تعديل الرشكاء 

 MARAFI MARINE CONTRACTING - SOLE .PROPRIETORSHIP ذ.م.م

 L.L.C

 MAGELLAN تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة ماجالن للخدمات البحرية .ش.ذ.م.م

 KINGSTON MARAFI /تعديل االسم التجاري من MARINE SERVICES L.L.C

 MARAFI إلــــى املعدنية  لالنشاءات  - كنج ستون مرايف   STEEL STRUCTURE

MAGELLAN CONTRACTING L.L.C - مرايف ماجالن للمقاوالت ذ.م.م 

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل 

أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو 

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: بتكوين لتأجري قوالب الصب 

رخصة رقم : CN- 3810294 قد تقدموا إلينا بطلب : 

 تعديل رأس املال إلــــى/ 50000 

تعديل الشكل القانوين من/ مؤسسة فردية إلــــى رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

 BITCOIN COSTING MOLD RENTING /تعديل االسم التجاري من

 BITCOIN COSTING MOLD إلــــى  الصب  قوالب  لتأجري  بتكوين 

لتأجري  بتكوين   -  .RENTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

قوالب الصب - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 

االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 

املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة. 

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة : كاردب للعناية بالسيارات ذ.م.م 
رخصة رقم : CN- 1278677 قد تقدموا إلينا بطلب : 

رشكة  إلــــى  محدودة  مسؤولية  ذات  رشكة  من/  القانوين  الشكل  تعديل   
الشخص الواحد ذ.م.م 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف سعيد عبدالله حمد سعيد الجنيبي 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد بوصالح 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة سعيد عبدالله حمد سعيد الجنيبي )100%( 
تعديل االسم التجاري من/ CARDIP AUTO CARE L.L.CL.L.C -كاردب 
 CARDIP AUTO CARE - SOLE إلــــى  ذ.م.م  بالسيارات  للعناية 
PROPRIETORSHIP L.L.C . - كاردب للعناية بالسيارات - رشكة الشخص 

الواحد ذ.م.م 
التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
الدائرة  فإن  وإال  اإلعالن  هذا  نرش  تاريخ  من  واحد  يوم  خالل  االقتصادية 
املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة. 

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ باك شاهني 
للنقليات العامة

رخصة رقم : CN - 2774392 قد تقدموا إلينا بطلب:
عبدالله  بدر عيل سعيد  وبيع/ حذف  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الكيومي 
عيل  احمد  صالح  سامل  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

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

املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة : معهد فورموست للصحة و السالمة ذ.م.م 
رخصة رقم : CN- 2776564 قد تقدموا إلينا بطلب : 

 تعديل رأس املال إلــــى/ 150000 
تعديل الشكل القانوين من/ رشكة ذات مسؤولية محدودة إلــــى رشكة الشخص الواحد 

ذ.م.م 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عزيزه عىل محمد ابراهيم الحامدي 

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ خالد ابراهيم سلطان من رشيك إلــــى مدير 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ خالد ابراهيم سلطان من رشيك إلــــى مالك

تعديل نسب الرشكاء/ خالد ابراهيم سلطان من %49 إلــــى 0%
 تعديل نسب الرشكاء/ خالد ابراهيم سلطان من %49 إلــــى 100% 

 FOREMOST INSTITUTE FOR HEALTH /تعديل االسم التجاري من
إلــــى  ذ.م.م  السالمة  و  للصحة  فورموست  معهد   -  AND SAFETY L.L.C
 FOREMOST INSTITUTE FOR HEALTH AND SAFETY - SOLE
الشخص  - رشكة  السالمة  و  للصحة  فورموست  PROPRIETORSHIP L.L.C معهد 

الواحد ذ.م.م 
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل 
يوم واحد من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة : نادي برايت اليف لكامل االجسام ذ.م.م 
رخصة رقم : CN- 1897922 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل رأس املال إلــــى 150000 
تعديل الشكل القانوين من رشكة ذات مسؤولية محدودة إلــــى رشكة الشخص الواحد 

ذ.م.م 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف نارص احمد سامل راشد املنصوري 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ مانجيت سينغ كاشمري سينغ من رشيك إلــــى مالك
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ مانجيت سينغ كاشمري سينغ من رشيك إلــــى مدير 

تعديل نسب الرشكاء/ مانجيت سينغ كاشمري سينغ من %49 إلــــى 100% 
تعديل نسب الرشكاء/ مانجيت سينغ كاشمري سينغ من %49 إلــــى 0% 

 BRIGHT LIFE BODY BUILDING CLUB /تعديل االسم التجاري من
 BRIGHT LIFE BODY إلــــى برايت اليف لكامل االجسام ذ.م.م  نادي   -  L.L.C
BUILDING CLUB - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. - نادي برايت اليف 

لكامل االجسام - 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.

للحالقة  سامرت  نايس  صالون   : السادة  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

الرجالية 

رخصة رقم : CN- 2006539 قد تقدموا إلينا بطلب : 

 تعديل الشكل القانوين من/ مؤسسة فردية إلــــى مؤسسة مهنية 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عمر اسامعيل احمد قاسم الحوسني 

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة فضل رحمن احمد منري )100%( 

 NICE SMART GENTS /تعديل االسم التجاري من 

HAIRDRESSING SALOON - صالون نايس سامرت للحالقة الرجالية اىل 

NICE SMART GENTS HAIRDRESSING SALOON - صالون نايس 

سامرت للحالقة الرجالية

التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 

االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 

املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة. 

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: كنرتي وايد لخدمات 

التوصيل 

تعديل   : بطلب  إلينا  تقدموا  قد   CN-  4049800  : رقم  رخصة 

 COUNTRY WIDE INFORMATION /االسم التجاري من

إلــــى  التوصيل  لخدمات  ــد  واي كنرتي   -  SERVICES M

 TECHNOLOGY COUNTRY WIDE DELIVERY

SERVICES كنرتي وايد لخدمات تقنية املعلومات 

 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. 

الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن   

ملبداريو للعطور 

رخصة رقم : CN - 4149346 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/ النجم 

الذهبي ألعامل الطباعة 

رخصة رقم : CN - 1196635 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.

ايديل  سامرت  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

للصيانة العامة 

رخصة رقم : CN- 2139984 قد تقدموا إلينا بطلب: 

 SMART IDEAL GENERAL من/  التجاري  االسم  تعديل   

إلــــى  العامة  للصيانة  ايديل  سامرت   -  MAINTENANCE

 - GREAT EVE MEDICAL EQUIPMENT TRADING

جريت ايف لتجارة االدوات الطبية 

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 

التنمية االقتصادية خالل يوم واحد من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال 

فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه 

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة : جولدن فيوترش لخدمات رجال 
االعامل 

رخصة رقم : CN- 2018993 قد تقدموا إلينا بطلب : 
 تعديل رأس املال إلــــى 150000 

تعديل الشكل القانوين من/ مؤسسة فردية إلــــى رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد عىل عبيد محمد الزعايب 

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة يونيم كونج )100%( 
 GOLDEN FUTURE BUSINESSMAN من/  التجاري  االسم  تعديل   
إلــــى  ـــامل  االع رجـــال  لــخــدمــات  فيوترش  ــدن  جــول  -  SERVICES
 GOLDEN FUTURE BUSINESSMAN SERVICES - SOLE
 - االعامل  رجال  لخدمات  فيوترش  جولدن   -  PROPRIETORSHIP L.L.C

رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 
التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 
املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة. 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ جلف 

افريكا للتجارة العامة 

رخصة رقم : CN - 2875833 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.

للفنون  ام   2 ام  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

الجميلة وتعليم املوسيقى 

رخصة رقم : CN- 4253320 قد تقدموا إلينا بطلب : 

 DAZZLE WORLD MIND من/  التجاري  االسم  تعديل   

وتعليم  الجميلة  للفنون  ام   2 ام   -  ABILITIES TRANING

 M 2 M FOR FINE ARTS AND MUSIC املوسيقى إلــــى

DEVELOPMENT - دازل وورلد لتنمية القدرات العقلية

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 

التنمية االقتصادية خالل يوم واحد من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال 

فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه 

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ 1881 

كباب 

رخصة رقم :CN - 2715647 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.



نيويورك )د ب �أ(-

 لق���د عادت اإيران وال�صني للتحرك جمددا، ففي 

ي���وم اجلمعة املا�ص���ي، فاجاأت ال�ص���ني اإدارة 

الرئي�س الأمريكي جو بايدن بتاأكيد نفوذها يف 

ال�رشق الأو�ص���ط من خالل �صد الفراغ الذي تركه 

الرئي����س بايدن والتو�ص���ط يف اتفاق بني اإيران 

و ال�ص���عودية، والتي تعهد بايدن باأن يجعلها 

»منبوذة« و«اإنهاء مبيعات املواد اإليها«.

وقال الدكت���ور لوران�س اإيه. فرانكلني، الذي كان 

يعمل م�ص���وؤول ع���ن مكتب ال�ص���وؤون الإيرانية 

يف عهد وزير الدف���اع الأمريكي الراحل دونالد 

رام�صفيلد يف تقرير ن�رشه معهد »جيت�صتون« 

المريكي لالأبحاث والدرا�ص���ات اإنه يف غ�صون 

ذل���ك، مل تخجل اإيران ب�ص���اأن مهمتها املتمثلة 

يف »ت�ص���دير الثورة« اإىل ن�صف الكرة الغربي. 

فقد ر�صت �صفينتان حربيتان اإيرانيتان يف �صهر 

�صباط/فرباير املا�صي يف الربازيل، يف ظل حكم 

رئي�صها ال�صرتاكي املنتخب حديثا لويز اينا�صيو 

لول دا �صيلفا. وتردد اأن ال�صفينتني �صتتحركان 

من هناك اإىل قناة بنما، التي تخ�ص���ع بالفعل 

ل�صيطرة احلزب ال�صيوعي ال�صيني، حليف اإيران 

اجلديد.

وكان احلزب ال�صيوعي ال�صيني قد اأعلن ر�صميا 

»حربا �صعبية« �صد الوليات املتحدة يوم 14 

اأيار/مايو 2019 يف �صحيفة ال�صعب املتحدثة 

با�صمه وقبل ذلك، اأي�صا، يف 29 كانون الثاين/

يناير 2017، حتى واإن كانت الوليات املتحدة 

مل تكن ت�صتمع لهذا.و

كانت اإيران تت�ص���لل ب�ص���كل علني يف اأمريكا 

اجلنوبية منذ عقود. يف عام 1994، فجرت مركزا 

للجالية اليهودية يف العا�ص���مة الأرجنتينية 

بوين�س اير�س، مما اأ�ص���فر عن مقتل 85 �صخ�صا. 

ويف الفرتة الأخ���رة، وبينما كانت اإدارة بايدن 

ت�صعى للتو�ص���ل اإىل »اتفاق نووي« مع اإيران، 

وهو التفاق الذي �صيمكنها قريبا من احل�صول 

على اأي عدد ترغب فيه من الأ�ص���لحة النووية، 

كانت اإيران تو�صع موطئ قدمها الكبر بالفعل 

يف جنوب احل���دود الأمريكية. ومتتلك احلكومة 

الإيراني���ة بالفعل وجودا مهم���ا- ونفوذا على 

الأرج���ح- يف فنزوي���ال وبوليفي���ا والإكوادور 

ونيكاراجوا. وهي ت�صتهدف الآن الربازيل وقناة 

بنما.

واعترب فرانكلني، الذي خدم يف اجلي�س الأمريكي، 

اأن الرئي�س الربازيلي دا �ص���يلفا لديه تاريخ من 

الرتحي���ب باإيران. يف ع���ام 2009، خالل فرتته 

الأوىل كرئي�س، ا�صتقبل بحرارة الرئي�س الإيراين 

اآنذاك حممود اأحمدي جناد خالل زيارته الر�صمية 

اإىل الربازيل. و�ص���يتحول دا �ص���يلفا بال �صك من 

ال�صيا�صة اخلارجية املوالية للوليات املتحدة 

ولإ�رشائيل التي كان ينتهجها �ص���لفه الرئي�س 

جاير بول�ص���ونارو، اإىل �صيا�صة تف�صل العالقات 

الودية مع اإيران وق���د رحبت اإيران بانتخاب دا 

�صيلفا والعالقات الودية مع الربازيل املتوقعة 

بعد انتخابه. و�ص���ارع املتحدث با�ص���م وزارة 

اخلارجية الإيرانية نا�رش كنعاين، اإىل تهنئة دا 

�ص���يلفا على انتخابه. ومل تكن ر�صالة التهنئة 

من ع�ص���و املكتب ال�صيا�ص���ي حلركة حما�س 

با�صم نعيم، مفاجئة والتي قال فيها اإن حما�س 

»تتطلع اإىل الرئي�س لول لأن يزيل كل الآثار التي 

ترتبت على الدعم الالحمدود )من بول�صونارو( 

لدولة الحتالل الإ�رشائيلي«.

ول يوؤيد الربازيليون بال�رشورة حتول دا �صيلفا 

اإىل الي�صار يف ال�صيا�ص���ة اخلارجية. وقد اأظهر 

ا�صتطالع للراأي اأجراه مركز »بيو« لالأبحاث يف 

عام 2015 اأن اأغلبية كبرة من الربازيليني لديها 

وجهة نظر �صلبية اإزاء اإيران. وقد اأقامت الربازيل 

عالق���ات ودية مع اإيران خالل فرتة رئا�ص���ة دا 

�ص���يلفا ال�ص���ابقة. وقد زار اإيران عام 2010، يف 

اأعقاب زي���ارة اأحمدي جن���اد للربازيل يف عام 

2009. كم���ا اأن الربازيل اأكرب �رشيك اقت�ص���ادي 

لإي���ران يف اأمريكا الالتينية. وت�ص���در الربازيل 

كميات كبرة من اللحوم والأدوية وال�ص���يارات 

اإىل اإيران. كما ا�صتثمرت �رشكة النفط الربازيلية 

العمالقة »برتوبرا�س« مبالغ كبرة يف �صناعة 

النفط الإيرانية.

وراأى فرانكلني اأن ابتعاد دا �ص���يلفا عن الغرب 

تاأكد موؤخرا من خالل �ص���ماحه بر�صو �صفينتني 

حربيتني اإيرانيتني يف ريو دي جانرو بعد فرتة 

وجيزة من زيارته للبيت الأبي�س ال�صهر املا�صي. 

ومل تنج���ح جهود وزارة اخلارجي���ة الأمريكية 

و�صفرة الوليات املتحدة يف الربازيل اإليزابيث 

باجلي يف اإقناع دا �صيلفا بعدم ال�صماح بر�صو 

ال�صفينتني الإيرانيتني.

وت�صيد اإيران ب�صدة بالرئي�س دا �صيلفا، حيث رف�س 

الن�ص���مام اإىل العقوبات التي تقودها الوليات 

املتحدة �ص���د طهران، وانتقد ال�صكوك الغربية 

يف نوايا اإيران ب�صاأن الأ�صلحة النووية. وقد اأكد 

دا �ص���يلفا اأكرث من مرة اأن اإيران لديها احلق يف 

تطوير برامج نووية �صلمية، واأنه يتعني اأن تكون 

هناك ثقة يف ت�رشيحات اجلمهورية الإ�صالمية 

اإىل اأن يثبت العك�س من جانب الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية، التى ترى الآن اأن اإيران رمبا كانت 

تخدعها »طوال الوقت«.

وراأى فرانكلني اإن اإدارة بايدن، مثل اإدارة الرئي�س 

الأ�ص���بق باراك اأوباما، حتاول فقط على الأرجح 

جتنب حتول اإيران اإىل قوة نووية كاملة »خالل 

فرتة رئا�صتي« كما قال اأوباما يف عام 2015 .

واأ�صار اإىل اأن ال�صفينتني الإيرانيتني اللتني ر�صتا 

يف الربازيل وهما » اإيري�س مكران »، اأكرب �صفينة 

حربية اإيراني���ة و«اإيري�س دينا« وهي فرقاطة، 

جزء من الأ�صطول ال�86 الإيراين وقيادة املحيط 

الأطل�ص���ي امل�ص���كلة حديثا. ويف حتد وا�ص���ح 

للهيمنة الأمريكية يف ن�ص���ف الك���رة الغربي، 

�صتوا�صل ال�صفينتان رحلتهما اإىل قناة بنما.

وتعد الزي���ارة اإىل اأمري���كا الالتينية هي ثاين 

عملية انت�ص���ار بحري اإىل ن�صف الكرة الغربية 

من���ذ اجلولة البحري���ة الإيراني���ة يف املحيط 

الأطل�صي عام 2021. وهناك اأ�صباب كثرة تدعو 

لتوقع اأن حتاول طهران تو�صيع نطاق وجودها 

الدبلوما�صي والع�صكري يف املنطقة.

ونظرا لأن الربازيل، هي اأكرب دول اأمريكا اجلنوبية 

من حيث امل�صاحة وعدد ال�صكان، كما اأنها اأقوى 

دول القارة، فيمكن اأن ي�صجع هذا دول اأخرى يف 

اأمريكا الالتينية على ال�صعي لتح�صني عالقاتها 

مع اأعداء الوليات املتحدة. كيف متكنت »ال�صني 

من هزمية الوليات املتحدة للهيمنة على اأمريكا 

اجلنوبية؟ تقول وكالة بلومربج:

»لقد ا�صرتت ال�صني كميات كبرة من النحا�س 

واللحوم وفول ال�ص���ويا... و�ص���يدت العديد من 

الطرق وطرق ال�صكك احلديدية و�صبكات الطاقة 

واجل�صور، لدرجة اأنها جتاوزت الوليات املتحدة 

لت�ص���بح اأكرب �رشيك جتاري لأمريكا اجلنوبية، 

وهي الآن اأكرب �رشيك جت���اري لكل من الربازيل 

وت�صيلي وبرو«.

من جانبها، اأ�ص���ارت �ص���حيفة »بوين�س اير�س 

تامي���ز« اإىل »اإنه لي�س �رشا اأن ال�ص���ني كانت 

ت�ص���خ املوارد يف اأمريكا اجلنوبية خالل القرن 

احلايل لتنهي بذلك الهيمنة التاريخية للوليات 

املتحدة«.

واختتم فرانكلني تقريره بالقول اإن �صبع دول من 

دول اأمري���كا اجلنوبية، وهي فنزويال والإكوادور 

وب���رو وبوليفي���ا والأرجنت���ني واأوروجواي- 

ه���ي جزء بالفعل من مب���ادرة احلزام والطريق 

ال�صينية. والدولة الوحيدة التي لديها عالقات 

دبلوما�صية مع تايوان هي باراجواي. وبالإ�صافة 

اإىل هذا، من الوا�صح اأن ال�صني ترغب ب�صدة يف 

زيادة وجودها القت�صادي والع�صكري يف البحر 

الكاريبي.فهل يتم ح�ص���ار وتطوي���ق الوليات 

املتحدة؟

�لأق�صر )م�صر( )د ب �أ(

حر�ص���ت ملكة بلجيكا ماتيلدا والأمرة 

اإليزابيث دوقة مقاطعة برابانت ببلجيكا 

عل���ى زيارة ع���دد من املع���امل الأثرية 

مبحافظة الأق�رش،عل���ى هام�س زيارتها 

احلالي���ة مل�رش، وكان يف ا�ص���تقبالهما 

الدكتور م�ص���طفى وزيري الأمني العام 

للمجل�س الأعلى لالآثار.

واأو�صح  وزيري اأن الزيارة �صملت اأماكن 

عمل البعثات البلجيكية يف الكاب ودير 

املدين���ة ومقاب���ر الأ�رشاف، بالإ�ص���افة 

اإىل مقربة املل���ك توت عنخ اآمون بوادي 

امللوك، حي���ث قام وزي���ر الأثار ب�رشح 

تاريخ املقربة وق�ص���ة اكت�ص���افها على 

يد عامل الث���ار هيوارد كارتر عام 1923 

والتي �ص���اركت امللكة اجل���دة اإليزابيث 

)1876 - 1965( يف الإفتتاح الر�ص���مي 

لها.

هذا وقد حر�س الدكتور م�صطفى وزيري 

على تقدمي هدية تذكارية مللكة بلجيكا 

تخليدا لزيارته���ا مل�رش عبارة عن ورق 

بردي يحتوي مناظ���ر للملكة نفرتاري 

وتوت عنخ اآمون.

وعقب انتهاء هذه الزيارة توجهت ملكة 

بلجيكا والأمرة اإليزابيث لزيارة املدينة 

الذهبي���ة بالأق�رش حيث ا�ص���طحبهما 

الدكتور زاهي حوا�س عامل الآثار امل�رشية 

ووزير الآثار الأ�صبق يف جولة بها.

جتدر الإ�ص���ارة اإىل اأن امللك���ة ماتيلدا، 

والأمرة اإليزابيث �صاركا اأم�س يف اإفتتاح 

معر�س موؤقت لل�صور الفوتوغرافية بق�رش 

الب���ارون اإمبان حتت عن���وان »1923-

2023: امللكة اإليزابيث ملكة بلچيكا - 

يف م�رش«،  عن »رحلة امللكة اإليزابيث 

ملكة بلچيكا-يف م�رش« وذلك يف اإطار 

الحتف���ال بذكرى م���رور 100 عام على 

زي���ارة امللكة اإليزابي���ث ملكة بلجيكا 

وابنها ويل العهد الأمر ليوبولد اإىل م�رش 

حل�ص���ور الفتتاح الر�صمي ملقربة امللك 

الذهبي توت عنخ اآمون يف �صباط/فرباير 

.1923

لندن -وكالت 

ت�صر درا�صات خمتلفة اإىل اأنه ميكن اإدارة 

مر�س ال�صكري عن طريق النظام الغذائي 

الذي ميكن اأن يوؤثر على م�صتويات ال�صكر 

يف الدم.

ويقول اخلرباء اإن بع�س الأطعمة النباتية 

قد تقطع �ص���وطا طويال يف التخفيف من 

خماطر املر�س املزمن.

ويف الواق���ع يو�ص���ي الباحثون ب�ص���كل 

كبر بتناول احلم�صيات والتوت والتفاح 

لتاأثرها الذي ل مثيل له على �ص���كر الدم 

وح�صا�صية الإن�صولني

وك�صفت نتائج درا�ص���ة تعود لعام 2020 

ُن����رشت يف املجلة الطبي���ة الربيطانية 

)BMJ( اإىل اأنه حتى تفاحة �ص���غرة يف 
اليوم �صتكون كافية لدرء مر�س ال�صكري.

وذكرت موؤ�ص�صة »هارفارد هيلث« ال�صحية 

اأن »الأ�صخا�س الذين تناولوا اأعلى كمية 

م���ن الفواكه واخل�رشوات و�ص���جلوا اأعلى 

م�صتويات يف الدم من العنا�رش الغذائية 

امل�ص���تقة من النباتات، كانوا اأقل عر�صة 

لالإ�صابة مبر�س ال�ص���كري بن�صبة 25 اإىل 

50% خالل فرتة الدرا�صة«، مقارنة باأولئك 

الذين تناولوا اأقل كمية من هذه الأطعمة، 

وبالتايل لديهم م�صتويات اأقل من املغذيات 

التي حتتويها.

واأ�صافت املوؤ�ص�صة ال�صحية اأن ما يعادل 

ثلثي تفاحة متو�ص���طة احلجم اأو ما يزيد 

قليال عن ثلث كوب من الفاكهة املختلطة 

كل يوم ميكن اأن يق���دم الفوائد املطلوبة 

لدرء خطر مر�س ال�صكري.

و�صارك يف الدرا�صة نحو 340 األف �صخ�س 

من ثماين دول اأوروبية. و�صمل ذلك 9754 

�صخ�ص���ا مت ت�صخي�س اإ�صابتهم بال�صكري 

حديثا على مدى عقد من الزمان.

الفاكه���ة  الباحث���ون مدخ���ول  وق���ارن 

واخل�رشوات لهوؤلء الأ�صخا�س ببيانات 13 

األف �صخ�س يتمتعون ب�صحة جيدة.

ونظر البحث اأي�ص���ا يف م�صتويات العديد 

من العنا�رش الغذائية املختلفة امل�صتقة 

من النباتات يف دماء امل�صاركني.

ويعد التفاح �ص���حيا ب�ص���كل خا�س لأنه 

يحتوي على جمموعة وا�صعة من العنا�رش 

الغذائي���ة التي ميك���ن اأن تبطئ ه�ص���م 

الكربوهيدرات.

وميكن اأن ت�ص���اعد املركبات، التي ت�صمل 

الكر�ص���يتني وحم����س الكلوروجيني���ك 

وحم�س الغاليك، يف تقليل ن�ص���بة ال�صكر 

يف الدم.

وعن طريق اإبطاء عملية اله�صم، تنخف�س 

اأي�ص���ا كمي���ة الكربوهي���درات التي يتم 

امت�صا�صها يف الأمعاء. مبعنى اآخر، ي�صاعد 

يف اإبطاء كمية ال�ص���كر التي تدخل جمرى 

الدم للحفاظ على ثبات ن�صبة ال�صكر يف 

الدم ومنع ارتفاع ال�صكر يف الدم.

ويف ع���ام 2019، اكت�ص���فت جمموع���ة 

املن�ص���ورة يف جمل���ة  الأبح���اث  م���ن 

Nutrients اأن تن���اول التفاح قبل 
30 دقيقة من تناول وجبة الأرز البني يقلل 

ب�صكل كبر من ن�صبة ال�صكر يف الدم بعد 

الوجبة.

ووجدت جتربة ع�ص���وائية مماثلة، ُن�رشت 

يف جمل���ة Obesity يف عام 2019، 

اأن اإ�صافة التوت املجمد اإىل الوجبة يقلل 

ب�صكل كبر من ارتفاع ال�صكر يف الدم بعد 

الأكل.

ولحظ املوؤلفون: »التوتيات التي ت�صتهلك 

ب�صكل �صائع، وخا�صة التوت والتوت الربي 

والفراولة، يح�صن فرط �صكر الدم بعد الأكل 

وفرط اإن�ص���ولني الدم لدى البالغني الذين 

يعان���ون من زيادة الوزن اأو ال�ص���منة مع 

مقاومة الإن�صولني«.

و��صنطن )د ب �أ( –

 قال وزي���ر اخلارجية الأمريك���ي اأنتوين 

بلينكن اإن بالده تقدم م�صاعدات اإن�صانية 

لإثيوبي���ا بقيمة تزيد عل���ى 331 مليون 

دولر. واأو�ص���ح بلينك���ن يف تغريدة عرب 

ح�ص���ابه على تويرت: »يف اإثيوبيا، نقدم 

اأكرث من 331 مليون دولر من امل�صاعدات 

الإن�ص���انية لدع���م اخلدم���ات ال�ص���حية 

والتغذوية، واحل�صول على املياه النظيفة، 

ومكافحة انعدام الأم���ن الغذائي، وتوفر 

اخلدمات احليوية لالجئني«.

وو�ص���ل بلينكن اإىل العا�ص���مة الإثيوبية 

اأدي�س اأبابا يف وقت متاأخر الثالثاء.

واأ�ص���بح بلينكن اأحدث م�ص���وؤول اأمريكي 

يزور اأفريقيا، �صمن توجه اأو�صع نطاقا من 

جانب وا�ص���نطن لإعادة التوا�صل مع قادة 

القارة، يف الوقت الذي تواجه فيه املنطقة 

حتديات اأمنية واأزمة اقت�ص���ادية ب�ص���بب 

احل���رب يف اأوكرانيا. وتاأت���ي هذه الزيارة 

يف ظ���ل جمموعة من الزيارات التي يقوم 

بها م�صوؤولون اأمريكييون لأفريقيا يف ظل 

خماوف ب�صاأن نفوذ ال�صني واأفراد جمموعة 

فاجرن الرو�صية يف القارة.
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محلل �أمريكي يت�ساءل..هل وجود �إير�ن و�ل�سين في قناة بنما يعني تطويق �لواليات �لمتحدة؟!

فو�كه ين�سح باإ�سافتها �إلى �لنظام �لغذ�ئي للتحكم في م�ستويات م�سر..ملكة بلجيكا تزور عدد�ً من �لمعالم �الأثرية باالأق�سر 

�ل�سكر في �لدم

بلينكن يعلن عن تخ�سي�ص م�ساعد�ت �إن�سانية الإثيوبيا باأكثر 

من 331 مليون دوالر

�ختفاء �أ�سطو�نة تحتوي على مادة عالية 

�الإ�سعاع من محطة طاقة ب�سرق تايالند

�لمملكة �لمتحدة تعر�ص على 

�لممر�سات وموظفي خدمات �الإ�سعاف 

زيادة �أجورهم %5

بانكوك )د ب �أ(-

 اختفت ا�ص���طوانة من الف���ولذ حتتوي على مادة 

ال�»�صيزيوم-137« عالية الإ�صعاع، والتي يحتمل 

اأن تك���ون خطرة، من حمطة للطاقة البخارية يف 

اإقليم »برا�صني بوري« ب�رشق تايالند، دون اأن يتم 

العثور على اأي اأثر لها، بح�ص���ب ما ورد يف تقرير 

ن�رشته �صحيفة »بانكوك بو�صت« التايالندية.

ونقلت �صحيفة »بانكوك بو�صت« يوم اخلمي�س عن 

ال�ص���لطات القول، اإنه يعتقد اأن ال�صطوانة مفقودة 

منذ اأواخر �ص���باط/فرباير املا�صي، اإل اأن م�صغلي 

املحط���ة مل يخطروا ال�رشطة حت���ى يوم اجلمعة 

املا�صي.

وت�ص���تخدم املادة امل�ص���عة يف اأجه���زة القيا�س 

ال�صناعية، اإىل جانب اأ�صياء اأخرى.

وقال �صورين �صيوب�صيوجن، رئي�س خدمات ال�صحة 

العامة يف الإقليم لل�صحيفة، اإنه قد مت عر�س تقدمي 

مكافاأة قدرها 50 األف بات )1450 دولرا( ملن يقدم 

اأدلة ب�صاأن مكان وجود ال�صطوانية التي تزن حوايل 

25 كيلوجراما.

وح���ذر �صيوب�ص���يوجن يف التقرير ال���ذي ورد يف 

ال�صحيفة، من اأنه »يف حال عرث اأي �صخ�س على 

اأي �صيء ي�صتبه يف اأنه اأنبوب ال� /�صيزيوم-137/ 

املفقود، يرجى منه اإخطار ال�ص���لطات. كما يجب 

عليه البتعاد عنه وعدم حماولة فتحه«.

لندن )د ب �أ(-

 تعت���زم حكومة اململكة املتحدة اأن تعر�س على 

املمر�صات والقابالت وموظفي خدمات الإ�صعاف، 

زيادة اأجورهم بن�ص���بة 5% يف العام املقبل، وذلك 

يف حماولة لإنهاء اأ�صهر من الإ�رشابات، بح�صب ما 

قاله اأ�صخا�س مطلعون على الأمر.

واأف���ادت وكالة »بلومربج« لالنباء، باأنه �ص���يتم 

الإع���الن عن الق���رتاح يف وقت لح���ق اخلمي�س، 

بح�صب ما قاله الأ�صخا�س الذين طلبوا عدم الك�صف 

عن هويتهم.

و�صتقوم نقابات عمالية، من بينها »الكلية امللكية 

للتمري�س«، و«يوني�صون«، و«جي اإم بي« فيما 

بعد، بطرح القرتاح على اأع�صائها للت�صويت عليه.

جدير بالذكر اأن احلكومة ظلت جتري حمادثات مع 

النقابات لأكرث من اأ�صبوع، بعد اأن وافق الوزراء على 

مناق�صة املدفوعات النقدية لل�صنة املالية احلالية، 

بالإ�صافة اإىل زيادة الأجور يف ال�صنة التالية، التي 

من املقرر اأن تبداأ يف ني�صان/اأبريل املقبل.

لندن -وكالت 

حدد العلماء جزيء بروتني �صغراً قالوا 

اإنه اأحد اأكرث املواد الكيميائية املر�صحة 

لتعترب بداية احلياة وميكن اأن يوفر اأدلة 

لكت�صاف الكواكب ال�صاحلة لل�صكن خارج 

الأر�س.

ويقول الفري���ق اإن النتائج التي ُن�رشت 

 Science جمل���ة  يف  موؤخ���را 

Advances، له���ا اآث���ار مهمة يف 
جم���ال البحث عن حي���اة خارج كوكب 

الأر�س لأنها تعطي العلماء دليال جديدا 

للبحث عنه.

ووجد العلماء، مب���ن فيهم باحثون من 

جامعة روجت���رز يف الوليات املتحدة، 

اأن ج���زيء ببتيد ب�ص���يطًا يحتوي على 

ذرتني من النيكل هو اأحد اجلزيئات الأكرث 

احتمال اأنها ا�صتثارت احلياة على الأر�س.

واأطلق���وا على جزيء الربوتني الق�ص���ر 

ا�صم Nickelback، وهو مكون من 

ذرات نيرتوجني ترتابط مبو�صل اأ�صا�صي 

مع ذرتني من النيكل.

وقال املوؤلف امل�صارك يف الدرا�صة فيكا�س 

نان���دا يف بيان: »يعتقد العلماء اأنه يف 

وقت ما ب���ني 3.5 و3.8 مليار �ص���نة، 

كانت هناك نقطة حتول، وهي ال�ص���يء 

الذي بداأ التحول من كيمياء الربيبيوتيك 

- جزيئات ما قبل احلياة - اإىل الأنظمة 

البيولوجية احلية«.

وتابع: »نعتق���د اأن التغير كان ناجتا 

عن عدد قليل من الربوتينات ال�ص���ليفة 

ال�صغرة التي خطت خطوات رئي�صية يف 

تفاعل اأي�ص���ي قدمي. ونعتقد اأننا وجدنا 

واحدا من الببتيدات الرائدة«.

ويف هذه الدرا�ص���ة، كان العلماء ياأملون 

يف فهم كيفية تطور الربوتينات لت�صبح 

العامل امل�صاعد الرئي�صي للحياة على 

الأر�س.

وميكن اأن ي�ص���اعد البحث علماء الفلك 

يف البحث عن عالمات احلياة املا�صية 

اأو احلالي���ة اأو النا�ص���ئة، وعن جزيئات 

توقيع احلياة املح���ددة يف اأجزاء اأخرى 

من الكون.

وا�ص���تنتج الفريق اأن املادة الكيميائية 

الأ�صلية التي اأ�ص���علت احلياة يجب اأن 

تكون ب�صيطة مبا يكفي لتتجمع تلقائيا 

يف امل�ص���طحات املائي���ة يف بداي���ات 

الأر�س، ولكن يجب اأي�صا اأن تكون املادة 

الكيميائية تفاعلية بدرجة كافية.

املعا�رشة  الربوتين���ات  بفح�س  وبداأوا 

املوج���ودة واملعروفة باأنه���ا مرتبطة 

بعمليات التمثيل الغذائي وتقلي�صها اإىل 

بنيتها الأ�صا�صية.

ووج���د العلماء اأن اأف�ص���ل مر�ص���ح هو 

Nickelback، وه���و ببتيد مكون 
من 13 حم�ص���ا اأمينيا يربط بني ذرتني 

مميزتني من الني���كل، حيث كان عن�رش 

النيكل وفرا اأي�صا يف حميطات الأر�س 

املبكرة.

وقال الفريق اإن ذرات النيكل عندما ترتبط 

بالببتيد ت�صبح حمفزات قوية.

وهذا يعني اأن مثل هذه البنية ب�ص���يطة 

مبا يكفي لإنتاج اجلزيئات الع�ص���وية، 

وم�صتقرة يف ظل ظروف درجات احلرارة 

الق�ص���وى واحلمو�ص���ة العالية، ما قد 

ي�صاهم يف ظهور احلياة.

علماء يكت�سفون �لجزيء �لذي ربما �أطلق �لحياة على �الأر�ص
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مدريد / وام:

اإلسباني  مدريد  ريال  أكمل   
عقــد  اإليطــايل  ونابــويل 
املتأهلــن لــدور الثمانية يف 
بطولــة دوري أبطال أوروبا 
لكــرة القــدم بفــوز األول 
اإلنجليزي  ليفربــول  عــى 
إنرتاخت  عى  0-1 والثانــي 
فرانكفــورت األملانــي 3-0 
األربعــاء يف إياب دور الـ16 

للمسابقة.
"ســانتياجو  اســتاد  وعى 
بالعاصمــة  برنابيــو" 
اإلســبانية مدريــد، تغلــب 
اللقب  حامــل  مدريد  ريــال 
ليتأهل   1-0 ليفربــول  عى 
الدور  إىل  اإلســباني  الفريق 
ربــع النهائي بالفوز 2-6 يف 
مجموع املباراتن مســتفيدا 
الكبري 2-5 عى  انتصاره  من 

ليفربول يف عقر داره ذهابا.

وانتهــى الشــوط األول من 
الســلبي ثم  بالتعادل  املباراة 
كيم  الفرنيس  املهاجم  سجل 
الوحيد  املباراة  هدف  بنزيما 

يف الدقيقة 79.
األخرى  واصل  املبــاراة  ويف 
انطالقته  اإليطــايل  نابــويل 
الحايل  املوســم  يف  املميــزة 
وحجز مقعده يف ربع النهائي 
بجدارة بعدما جدد فوزه عى 

إنرتاخت فرانكفورت.

أبوظبي ــ وام:
 فيمــا تســتعد املالعــب العاملية لجولــة مثرية من 
املباريات الرســمية والودية، تبدأ يف نهاية األســبوع 
املقبل، ستكون املالعب األوروبية عى موعد مع أكثر 
من مباراة كبرية يف الدوريات املحلية مطلع األسبوع.

التوقف  فرتة  بداية  املقبل  األســبوع  نهاية  وتشــهد 
الدوليــة األوىل يف 2023، والتــي تتضمن العديد من 
املباريات الدولية؛ يف مقدمتها بداية التصفيات املؤهلة 
لبطولة كأس األمم األوروبية )يورو 2024( وكذلك 
لفعاليات  إضافة  القادمة  أفريقيا  أمم  تصفيات كأس 
بطولــة دوري أمم كونــكاكاف )أمريكا الشــمالية 

والوسطى والكاريبي(.
التوقــف، تتأهب املالعب األوروبية  وقبل بداية فرتة 
الدوري  كبــرية ومهمة يف بطوالت  مباراة  ألكثر من 

املحلية بأوروبا.
بالدوري  »الكالســيكو«  القمة  مباراة  وتســتحوذ 
اإلسباني بن برشلونة وريال مدريد عى القدر األكرب 
مــن االهتمام من بــن جميع املباريــات التي تقام 
املقبل؛  أوروبا مطلع األســبوع  املحلية يف  بالدوريات 
كونها قد تحدد بشكل كبري مالمح املنافسة عى لقب 

املسابقة يف املوسم الحايل.
ويلتقــي الفريقــان يوم األحــد املقبل عى اســتاد 
الرابعة من  املباراة  »كامب نو« يف برشــلونة لتكون 
5 مواجهات بن الفريقن يف املوسم الحايل؛ حيث فاز 
ريــال مدريد عى برشــلونة 1-3 يف مباراتهما األوىل 
بالدوري هذا املوســم خالل أكتوبــر املايض، ثم فاز 
برشلونة عى ريال مدريد 1-3 يف نهائي كأس السوبر 

اإلسباني يف منتصف يناير املايض.
الفريقــان عى ملعب  وقبل أســبوعن فقط، التقى 
النهائي لكأس ملك  الدور نصف  ريال مدريد يف ذهاب 
إسبانيا، وفاز برشلونة 0-1 لتصبح له األفضلية قبل 

مباراة اإلياب عى ملعبه يف 5 أبريل املقبل.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة17 الريا�سة

 

 

كال�س��يكو الدوري الإ�سباني وديربي 
روما يخطف��ان الأ�س��واء في جولة 

مثيرة بالدوريات الأوروبية

الجمعة ١٧ مارس ٢٠٢٣ ــ العـدد ١٥٢٩٨

أبوظبي ـ وام:

لكرة  الــدويل  االتحاد   أعلــن 
القدم )فيفا( رسمياً  عن تأهل 
والهالل  املرصي  األهــي  فرق 
البيضاوي  والوداد  السعودي 
نسخة 2025 من  إىل  املغربي 
لألندية،  العالم  كأس  بطولــة 
بالنظام  األوىل  ستكون  والتي 

الجديد للبطولة.
الفيفــا  إدارة  مجلــس  وكان 
اجتماعاتــه  خــالل  حــدد 
كيجايل  الرواندية  بالعاصمــة 
معايري التأهل للبطولة من كل 
قبل  الستة  القارية  االتحادات 
أن يكشف رسميا عن تأهل 9 
فرق رسميا حتى اآلن إىل هذه 
البطولــة، وذلــك قبل عامن 

كاملن من إقامتها.
العالم  كأس  فعاليــات  وتقام 
مــن 2025  بجاية  لألنديــة 
فيها  جديد، ويشــارك  بنظام 
32 ناديــا يمثلــون جميــع 
الســتة  القارية  االتحــادات 

البلد املضيف. إضافة إىل 

وأوضــح الفيفا أن االتحادات 
لها  ص  ُخصِّ التــي  القاريــة، 
من 4 مقاعد، ســيتأهل  أكثر 
منها أبطال النســخ الـ4 )من 
أهم  2021 إىل 2024( مــن 
بطولــة قارية عى مســتوى 
األندية، وبالنســبة لالتحادات 
صت لها 4  القاريــة التي ُخصِّ

النســخ  أبطال  مقاعد، يتأهل 
بطولة  أهم  من  الـ4 نفســها 

قارية عى مستوى األندية.
التي  القارية  االتحــادات  ويف 
واحد،  مقعــد  لهــا  ص  ُخصِّ
الرتتيب  صاحب  النادي  يتأهل 
النســخ  أبطال  بن  األعى من 
بطولة  أهم  من  الـ4 نفســها 

قاريــة لألنديــة، ويتم الحقا 
تحديــد معايري اختيار الفريق 

املمثل للبلد املضيف للبطولة.
وبناء عى هذه املعايري املحددة 
تأهل  عن  الفيفا  للتأهل، أعلن 
اآلن  حتى  رســميا  9 أنديــة 
يف  نســخة 2025؛ ويأتي  إىل 
دوري  بطل  الهــالل  مقدمتها 

2021 واألهي  آســيا  أبطال 
أفريقيا  أبطــال  دوري  بطــل 
ملوسم 2021-2020 والوداد 
أبطال  دوري  بطل  البيضاوي 
2021- ملوســم  أفريقيــا 

.2022
كمــا ضمــن التأهــل لنفس 
مونتريي  مــن  كل  النســخة 
املكســيكي وسياتل ساوندرز 
األمريكــي بطي دوري أبطال 
الشمالية  )أمريكا  كونكاكاف 
والكاريبــي(  والوســطى 
و2022   2021 لعامــي 
وباملــرياس  الرتتيــب  عــى 
بطي  الربازيلين  وفالمنجــو 
كأس ليربتادوريــس لعامــي 
الرتتيب  عى  و2022   2021
وريال  اإلنجليزي  وتشــيليس 
مدريد اإلســباني بطي دوري 
أبطال أوروبــا لنفس العامن 

عى الرتتيب.
يف  املقاعــد  باقــي  وتحســم 
البطولة مــن خالل البطوالت 
العامن  يف  لألنديــة  القاريــة 

الحايل واملقبل.

ر�س��مياً.. الأهلي الم�سري  والهالل ال�سعودي والوداد المغربي 
ي�ساركون في مونديال الأندية 2025

أعلنت اللجنة املنظمة ملباراة الهالل السوداني 
وصــن داونز الجنــوب أفريقــي، الرتتيبات 
الخاصة باللقاء املقرر الســبت املقبل، ضمن 
بطولة  مجموعات  دور  من  الخامسة  الجولة 

دوري أبطال أفريقيا.
وقــررت اللجنــة االلتــزام التــام بضوابط 
العدد  القدم )كاف( يف  االتحاد األفريقي لكرة 

املسموح له بالدخول.
واطمأنت اللجنة عى ترتيبات وصول وإقامة 

املكلفن من قبل كاف ونادي صن داونز. 
للمباراة،  الفنــي  االجتماع  عقــد  تقرر  كما 

االجتماعات  بقاعة  الجمعة 16 مارس/ آذار 
الكربى بستاد الهالل بأم درمان.

وتابعت اللجنة الخطة األمنية لتأمن املباراة، 
التي قدمتها الجهات املختصة.

وتــم تحديد مواعيــد التدريبات الرئيســية 
الجمعة 17  يــوم  الهالل  بســتاد  للفريقن 
مــارس 2023، فيقــام مران صــن داونز 
الثامنة  يف  الثالثة عرصا، والهــالل  الســاعة 

صباحا.
بـ10  املجموعة  صــدارة  داونز  صن  ويحتل 

نقاط، بفارق نقطة عن مالحقه الهالل.

الهالل ال�سوداني يعلن ترتيبات 
مواجهة �سن داونز

مواجهة  املــرصي  الزمالك   يخــوض 
ضيفاً  يحل  عندما  ومصريية  حاســمة 
مساء اليوم  الجمعة عى شباب بلوزداد 
الجولة 5  إطار منافسات  الجزائري، يف 
لدور املجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويحتاج الزمالك لحسم املباراة لصالحه 
لالقرتاب بشكل كبري من التأهل إىل ربع 
نهائــي البطولة، دون انتظــار مباراة 
الجولة  يف  بلــوزداد  وشــباب  الرتجي 

األخرية.
حظوظ  عى  التعــادل  نتيجة  وتبقــي 
الفريــق  خســارة  بــرط  الزمالــك 
الجزائــري أمام الرتجــي يف الجولة 6 
املريخ  عى  األبيــض  الفارس  فوز  مع 

السوداني.
املقبلة  املبــاراة  خالل  الزمالك  ويبحث 
عن تحقيــق ثاني انتصار له يف املالعب 

الجزائرية.
وخاض الزمالك 6 مباريات سابقة أمام 
6 فرق جزائرية ضمن منافسات دوري 
أبطال أفريقيا، وبطولة الكونفيدرالية.

يف  فقط  مباراتــن  الزمالــك  وخــر 
الجزائر وحقق التعادل يف 4 مرات.

نهائي  نصف  يف  األوىل  الخسارة  وكانت 
الدوري  أبطال  أفريقيــا لألندية  بطولة 
عــام 1984، أمام جيــت تيزي أوزو 
بنتيجــة 1-3، قبــل أن يقلب الفارس 
األبيــض الطاولة يف اإليــاب بالقاهرة 

ويفوز بنتيجة 3-0.
مولودية  أمام  كانــت  الثانية  املواجهة 
عام  البطولة  نفــس  إطــار  يف  وهران 

1993 وانتهت بالتعادل 1-1.
وبعــد غيــاب طويــل عــن مواجهة 
األندية الجزائريــة عاد الزمالك ليلتقي 
الـ 32  دور  إياب  يف  بجايــة  بمولودية 
عــام 2016،  أفريقيا  أبطــال  لدوري 
وانتهــت املباراة التي أقيمت يف الجزائر 

بنتيجة 1-1.
القرعة  أوقعــت  التالية  النســخة  ويف 
الجزائري،  العاصمة  اتحاد  مع  الزمالك 
الثانية  األبيض خسارته  الفريق  وتلقى 

يف الجزائر، بنتيجة 2-0.
وتكررت مواجهــة الزمالك مع األندية 
الجزائرية عندما التقى مع نرص حسن 
دور  منافسات  عام 2019، ضمن  داي 
وانتهى  للكونفيدراليــة  املجموعــات 

اللقاء بالتعادل السلبي.
يف  مبارياته  آخــر  الزمالــك  وخــاض 
أفريقيا  أبطال  دوري  نسخة  يف  الجزائر 
مولودية  واجــه  2021 عندما  عــام 
الجزائر، وحقــق أول انتصار له خارج 

الديار بنتيجة 2-0.
وإجماالً يمتلك الزمالك أفضلية تاريخية 
يف املواجهات املبارشة مع أندية الجزائر 
حيــث حقق الفريــق 4 انتصارات و4 
تعادالت وتلقى 3 هزائم يف 11 مباراة.

الزمالك فوزه األول عى حساب  وحقق 
جيــت تيــزي أوزو الجزائري يف نصف 
نهائــي بطولة أفريقيــا لألندية أبطال 

الدوري بنتيجة 0-3 بالقاهرة.
عام 1993 سجل  نفسها  البطولة  ويف 
الزمالك انتصاره األكرب عى أحد الفريق 
الجزائريــة، عندما فاز عــى مولودية 

وهران بنتيجة 4-0.
وحقق الفريق فوزه الثالث عى حساب 
مولودية بجاية يف دوري أبطال أفريقيا 
عام 2016 بنتيجة 0-2 بالقاهرة، قبل 
أن ينتــرص بالنتيجة ذاتها عام 2021 

عى حساب مولودية الجزائر.

»النت�س��ار الثان��ي« هدف الزمال��ك في موقعة 
�سباب بلوزداد الجزائري

ريال مدريد ونابولي يكمالن عقد المتاأهلين 
لربع نهائي دوري الأبطال

25 لعباً في قائمة موريتانيا لمواجهتي الكونغو الديمقراطية
منتخب  مدرب  عبدو  أمري  أعلن 
تضــم  قائمــة  موريتانيــا، 
25 العًبــا ملواجهــة الكونغو 
الجولتــن  يف  الديمقراطيــة، 
الثالثــة والرابعة من تصفيات 
اإلفريقية )كوت  األمــم  كأس 

ديفوار 2023(.
وتقام املباراة األوىل يف الكونغو 
الجاري،  مارس/آذار   24 يوم 
ســتكون  العودة  مباراة  بينما 
نفســه  الشــهر  يوم 28 من 

بموريتانيا. 
وضمت القائمة كال من:

حراسة املرمى: مباكي اندياي، 
وناموري  انيــاص،  وبابكــر 

عايل  الدفــاع:  خط  اديــاوي. 
الحســن  انجوي،  براما  عبيد، 
ال، إبراهيما  احويبيب، المــن 
دياكيتي، خديم  كيت، الســانا 
اديا، نــوح محمد العبد، محمد 

يحيى دالهي. 
خط الوســط: محســن لودا، 
اللــه  كامــرا بــكاري، عبــد 
محمود، قسوما ففاني، الحاج 

با، الحسن العيد. 
إبراهيمــا  الهجــوم:  خــط 
اسويعيد، حمي  كامارا، محمد 
تيام، مامادو  الطنجي، إدريسا 
انياص، سليمان دوكورا، داودا 

كامارا

 

دي�سامب: األقيت بنزيما خلف ظهري!
وجه ديديه ديشــامب املدير 
فرنســا،  ملنتخــب  الفنــي 
الضجة  عن  مقتضبة  رسائل 
املثارة بشأن أزمته مع كريم 

بنزيما نجم ريال مدريد.
وقــال ديشــامب يف مؤتمر 
الخميس  أمــس  صحفــي 
التواصل  مواقــع  أتابع  "ال 
أننــي  االجتماعــي، رغــم 
اضطررت مؤخًرا التعبري عن 

رأيي فيما حدث".
يل  "بالنســبة  وأضــاف 
املوضــوع مغلــق ومنتهي، 
للتعليق عى  لســت مضطًرا 
أي يشء مــرة أخــرى، بعد 

ذلك يمكن لوســائل اإلعالم 
مناقشة املوضوع".

السؤال  آخر،  صحفي  وكرر 

مدرب  أخــرى، لريد  بصيغة 
مني  تحصل  الديــوك "لــن 
أكثر مما قلته، لن  عى كلمة 

رميته  لقد  حدث،  ملا  أتطرق 
وراء ظهري".

وكان ديديــه ديشــامب قد 
أن  قليلة  أيــام  قبــل  رصح 
كريم بنزيما غادر معســكر 
فرنســا يف كأس العالم قطر 
بعد  2022، بناء عى رغبته 

اإلصابة.
مدريد،  ريــال  نجــم  لكــن 
بالرد  األزمــة  فتيل  أشــعل 
حساباته  عرب  مرة  من  أكثر 
مواقــع  عــى  الرســمية 
وكذب  االجتماعي،  التواصل 

ترصيحات ديشامب.



اأبوظبي ــ وام:

المثير  السباق  استمرار  مع   
دوري  بطولة  صدارة  على 
أدنوك لكرة القدم للمحترفين، 
تحديا  المقدمة  فرق  تخوض 
فرق  مواجهة  في  مهما 
المراكز  وأصحاب  الوسط 
المسابقة  بجدول  األخيرة 
خالل فعاليات الجولة الـ20 .

وفي ظل وصول المسابقة إلى 
والحاسمة،  األخيرة  المراحل 
ضرورة  المقدمة  فرق  تدرك 
نقطة،  أي  في  التفريط  عدم 
فرصها  على  الحفاظ  أجل  من 
على  المنافسة  في  القوية 

اللقب.
المراكز  أصحاب  رغبة  ولكن 
وسط  فرق  وكذلك  األخيرة 
بالنقاط  الفوز  في  الجدول 
عن  حدة  تقل  ال  الثالث 
المقدمة،  فرق  لدى  نظيرتها 
اإلثارة  حجم  من  يضاعف  ما 
الجوالت  في  والتحدي 
المتبقية من المسابقة، ويأتي 
الـ20  الجولة  مقدمتها  في 
بين  مواجهتين  تشهد  التي 
في  ونظيرتها  المقدمة  فرق 
ومواجهتين  األخيرة،  المراكز 
المنافسة  الفرق  بين  أخريين 
في  ونظيرتها  اللقب  على 

وسط جدول المسابقة.
الـ20  الجولة  مباريات  وتقام 
المقبلين، حيث  اليومين  خالل 
اللقب  حامل  العين  يلتقي 
مع  الثاني  المركز  وصاحب 
الـ12،  المركز  صاحب  النصر 
المركز  صاحب  الوحدة  ويحل 
الظفرة  على  ضيفا  الرابع 
المركز )الـ13( فيما  صاحب 
المتصدر  األهلي  شباب  يلتقي 
المركز  صاحب  خورفكان  مع 
ضيفا  الوصل  ويحل  التاسع، 
صاحب  كلباء  اتحاد  على 

المركز الثامن.
 42( األهلي  شباب  ويفتتح 
بلقاء  الجولة  نقطة( مباريات 
على  نقطة(   21( خورفكان 
 5:45 الساعة  راشد  استاد 
طامحا  الجمعة،  اليوم  مساء 
فوزه  صدارته، بعد  تعزيز  إلى 
على  الماضية  الجولة  في 
الجزيرة، فيما يأمل خورفكان 
على  تاريخي  فوز  تحقيق  في 
يسبق  لم  األهلي، حيث  شباب 

له الفوز عليه في المسابقة.
 7 في  الفريقان  والتقى 
ففاز  قبل،  من  مواجهات 
منها،   6 في  األهلي  شباب 

وتعادال في مباراة واحدة.
يحل  نفسه  التوقيت  وفي 
نقاط(   5 برصيد  )الـ14  دبا 
ياس )العاشر  بني  على  ضيفا 
في  نقطة(   19 برصيد 
دبا  ويسعى  الشامخة،  استاد 
 7 بعد  االنتصارات  الستعادة 
التعادل  سبقت  متتالية  هزائم 
الجولة  في  كلباء  اتحاد  مع 

ياس  بني  ويأمل  الماضية، 
أيضا  االنتصارات  استعادة  في 
المهددين  لالبتعاد عن منطقة 

بالهبوط.
عصر  في  الفريقان  والتقى 
بني  9 مرات، ففاز  االحتراف 
في  ودبا  منها،   5 في  ياس 
 3 في  واحدة، وتعادال  مباراة 

مباريات.
يلتقي  نفسه،  اليوم  وفي 
النصر  العين )40 نقطة( مع 
استاد هزاع  )17 نقطة( على 
الساعة 8:30 مساء،  زايد  بن 
في  الوصيف  العين  ويأمل 
شباب  على  الضغط  مواصلة 
بعد  خاصة  المتصدر،  األهلي 
الوحدة في الجولة  الفوز على 
الماضية، والذي كان االنتصار 
لحامل  التوالي  على  السابع 
هذا  المسابقة  في  اللقب 

الموسم.
تأكيد  في  النصر  ويأمل 
الجولة  صحوته بعد فوزه في 
سعيا  ياس  بني  على  الماضية 

في  ترتيبه  تحسين  وراء 
جدول المسابقة.

بالمسابقة  الفريقان  والتقى 
 19 في  العين  فاز  مرة،   27
 ،5 في  النصر  وفاز  منها، 

وتعادال في 3 مباريات.
يلتقي  نفسه،  التوقيت  وفي 
الظفرة )8 نقاط( مع الوحدة 
)37 نقطة( على استاد حمدان 
الظفرة  يأمل  حيث  زايد،  بن 
التي  االنتصارات  استعادة  في 
غابت عنه في آخر 6 مباريات 
عن  واالبتعاد  بالمسابقة، 
ويطمح  األخير،  قبل  المركز 
األول  الفوز  لتحقيق  الوحدة 
الهولندي  المؤقت  مدربه  مع 

أرنو بويتنويج.
دوري  في  الفريقان  والتقى 
فاز  مرة،   25 المحترفين 
منها،   16 في  الوحدة 
في  وتعادال   ،3 في  والظفرة 

6 مواجهات.
)الخامس  الشارقة  ويلتقي 
غد  يوم  نقطة(   35 برصيد 

)الـ11  البطائح  مع  السبت 
الساعة  نقطة(   17 برصيد 
نادي  استاد  5:45 مساء على 
أصحاب  ويطمح  الشارقة، 
االنتصارات  الستعادة  األرض 
متتاليتين  هزيمتين  بعد 
الماضية  الجولة  في  وتعادل 
غابت  فيما  الوصل،  أمام 
في  البطائح  عن  االنتصارات 
بالمسابقة،  مباريات   9 آخر 
أيضا  للفوز  الفريق  ويحتاج 
منطقة  عن  االبتعاد  أجل  من 

المهددين بالهبوط.
الثانية  المواجهة  وتعد 
دوري  في  الفريقين  بين 
التقيا  حيث  المحترفين، 
األول  الدور  في  األولى  للمرة 
الشارقة  وفاز  المسابقة،  من 

.1-0
يلتقي  نفسه،  التوقيت  وفي 
 33 برصيد  )السابع  عجمان 
الجزيرة )السادس  نقطة( مع 
استاد  على  الرصيد(  بنفس 
راشد بن سعيد، حيث يتنافس 
المركز  على  بقوة  الفريقان 
الفائز  يتقدم  وقد  السادس 
نتائج  خالل  من  أفضل  لمركز 

المباريات األخرى.
في  الفريقان  والتقى 
سابقة؛  مرة   21 المسابقة 
منها،   13 في  الجزيرة  ففاز 
في  وتعادال   ،3 في  وعجمان 

5 مباريات.
اتحاد  بلقاء  الجولة  وتختتم 
والوصل  نقطة(،   25( كلباء 
 8:30 الساعة  نقطة(   39(
مساء على استاد اتحاد كلباء.

مرة   15 الفريقان  والتقى 
بعصر  الدوري  في  سابقة 
في  الوصل  وفاز  االحتراف، 
في  كلباء  واتحاد  منها،   7
 7 في  واحدة، وتعادال  مباراة 

مباريات.

18 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
الريا�سةالجمعة ١٧ مارس ٢٠٢٣ ــ العـدد ١٥٢٩٨

مدرب دبا الفجيرة: �سالحنا 
العزيمة والإ�سرار اأمام 

بني يا�س

فريقه  أن  الفجيرة،  دبا  مدرب  العبدولي  حسن  أكد 
اليوم  ياس  بني  أمام  طيب  عرض  لتقديم  جيدا  استعد 

الجمعة، في الجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين.
التقديمي:  الصحفي  المؤتمر  في  العبدولي  وقال 
"هدفنا تحقيق الفوز أمام بني ياس، وسالحنا العزيمة 
الفترة  خالل  جيد  بشكل  تدربوا  واإلصرار، والالعبون 

الماضية، نحن جاهزون لتقديم عرض جيد".
دبا  العب  سانتوس  دوس  مارسيلو  قال  جانبه،  من 
الفجيرة: "استعددنا بشكل جيد للقاء بني ياس، ولدينا 
ثقة كبيرة بإمكانية تحقيق الفوز ليكون بداية تحقيق 

هدف البقاء بدوري المحترفين".
الماضية،  الفترة  في  جيدة  مباريات  "لعبنا  وأضاف: 
لكن لم نكن محظوظين لتحقيق الفوز، وهو ما نتطلع 

إلى تحقيقه أمام بني ياس".
)األخير(   14 المركز  يحتل  الفجيرة،  دبا  أن  يذكر 
برصيد 5 نقاط، بينما بني ياس يتواجد في المركز 10 
برصيد 19 نقطة، في جدول ترتيب دوري المحترفين 

اإلماراتي.
وحقق دبا الفجيرة، انتصارا وحيدا، مقابل 5 انتصارات 
لبني ياس، وتعادال في 3 مباريات، خالل 9 مواجهات 

جمعت بينهما في دوري المحترفين.
ويعتبر دبا الفجيرة، أقوى المرشحين للعودة إلى دوري 
هذا  ليشارك  منه  صعد  اإلماراتي، الذي  األولى  الدرجة 

الموسم في دوري المحترفين.
الفرق  أمام  مباراة   39 ياس،  بني  خاض  حين،  في 
في 23 مباراة، وتعادل 9، وخسر 7  الصاعدة، وفاز 

مباريات.

مواجهات القمة والقاع ت�سيطر على الجولة 20 من دوري 
اأدنوك للمحترفين

الوحدة،  مدرب  بويتنويج،  آرنو  وجه   
آل  زايد  بن  ذياب  الشيخ  إلى  الشكر 
على  اإلماراتي،  النادي  رئيس  نهيان، 
الفريق،  قيادة  في  له  أوالها  التي  ثقته 
المقبلة  أنهم جاهزون للمواجهة  مؤكدا 

أمام الظفرة.
الصحفي  المؤتمر  في  ذلك  وجاء 
اليوم  بعد  المقرر  للقاء  التقديمي 
زايد،  بن  حمدان  ستاد  على  الجمعة، 
أدنوك  دوري  من   20 الجولة  في 
مهمة  أول  سيكون  والذي  للمحترفين، 
خلف  بعدما  الهولندي،  للمدرب  رسمية 

المقال، اإلسباني إيمانويل خمينيز.
حجم  يدركون  "الالعبون  وقال 
في  الفوز  وضرورة  المسؤولية، 
المواجهة المقبلة، واالستعدادات جارية 
على قدم وساق لتقديم أفضل ما لدينا".

لدى  كبيرة  رغبة  "لمست  واختتم 
لديهم،  ما  أفضل  تقديم  في  الالعبين 
التي  المباراة  الصبر  بفارغ  وننتظر 
للمنافس،  احترامنا  فيها  سنظهر 
ملعب  من  للعودة  قوتنا  بكل  وسنسعى 

الظفرة بنقاط المواجهة".
عالء  الوحدة،  مدافع  أكد  جانبه،  ومن 
االستعداد  أهبة  على  الفريق  أن  زهير، 

أهمية  على  مشددا  الظفرة،  لمواجهة 
الطريق  إلى  للعودة  المقبلة  المرحلة 

الصحيح والمنافسة على لقب الدوري.
المنافسة  من  يخرج  لم  "الوحدة  وقال 
أمامنا  تزال  وال  الدوري،  لقب  على 
تمثل  مباريات   7 بقاء  مع  فرصة، 

حتى  وسنقاتل  لنا،  بالنسبة  نهائيات 
الجولة األخيرة".

النادي، أوضح  أروقة  األجواء في  وعن 
أن الالعبين عادوا إلى التدريبات بدوافع 
نقاط  حصد  عال، بهدف  وتركيز  كبيرة 

الظفرة وإسعاد جماهير الوحدة.

مدرب الوحدة الجديد: لم�ست رغبة الالعبين 
في تقديم الأف�سل

مدرب خورفكان: اأ�سعر بالتفاوؤل قبل 
لقاء �سباب الأهلي

العنبري،  العزيز  عبد  أعرب 
تفاؤله  خورفكان، عن  مدرب 
لنتيجة  فريقه  تحقيق  بشأن 

إيجابية أمام شباب األهلي. 
على  ضيفا  خورفكان  ويحل 
الجمعة  اليوم  األهلي،  شباب 
ضمن  راشد،  ستاد  على 
أدنوك  دوري  20 من  الجولة 

للمحترفين.
في  اإلماراتي  المدرب  وقال 
التقديمي  الصحفي  المؤتمر 
صعبة  مباراة  "تنتظرنا 
األهلي،  شباب  أمام  ومهمة 
الدوري، أشعر  ترتيب  متصدر 
العودة  بإمكانية  بالتفاؤل 

بنتيجة إيجابية من دبي".
خورفكان،  "العبو  وأضاف 
المباراة  في  جيدا  أداء  قدموا 
من  وسيكون  الماضية، 
األداء،  نفس  تكرار  الجيد، 
إيجابية، قبل  نتيجة  وتحقيق 

توقف مسابقة الدوري".
بوا  إيلتون  قال  جانبه،  ومن 

خورفكان  العب  مورتي، 
صعبة  مباراة  لدينا  أن  "نعلم 
شباب  مع  فيها  نلتقي  ألننا 
ترتيب  متصدر  األهلي، 

الدوري".
المباراة  "سندخل  وأضاف 
قوية،  وعزيمة  بروح 
مباراة جيدة،  لتقديم  ونسعى 
إيجابية  بنتيجة  والخروج 

هدفنا  تحقيق  على  تساعدنا 
أفضل  في  الموسم  بإنهاء 
ترتيب لخورفكان بالدوري".

يحتل  خورفكان،  أن  يذكر 
المركز 9 برصيد 21 نقطة، 
األهلي،  شباب  يتصدر  بينما 
 42 برصيد  المسابقة  ترتيب 
نقطة، وبفارق نقطتين فقط 

الثاني. عن العين، بالمركز 

ريبروف، مدرب  سريجي  األوكراني  أكد 
تمضي  الفريق  تحضيرات  أن  العين، 
اليوم  النصر،  للقاء  المطلوبة  بالصورة 
دوري  من   20 الجولة  في  الجمعة، 
المؤتمر  في  وقال  للمحترفين.  أدنوك 
كان  "العين  ال  التقديمي  الصحفي 
البرامج  لتنفيذ  كاف  أسبوع، وهو  لديه 
من  قسطا  الالعبين  ومنح  التدريبية، 

الراحة لقضاء وقت مع أسرهم".
على  التركيز  علينا  "اآلن  وأضاف 
لقاء  عن  أهمية  تقل  ال  والتي  المباراة، 
وهي   ،19 الجولة  ديربي  في  الوحدة 
ونتفهم  نقاط،   3 لنا  بالنسبة  تمثل 
اللعب  النقاط، وعلينا  هذه  أهمية  تماما 
تكون  لن  والمواجهة  كبيرة  بجدية 

سهلة".
عن  جديد  أي  هناك  كان  إن  وحول 
عودة  وموعد  العين،  العبي  إصابات 
لم  "الالعب  قال:  يارمولينكو،  أندريه 
لخوض  المطلوبة  الجاهزية  درجة  يبلغ 

المباراة القادمة أمام النصر".
لصفوف  عودته  أن  "غير  وأردف 
أن  ونأمل  جدا،  قريبة  باتت  العين، 
بعد  الملعب  أرض  على  زمالئه  مع  نراه 
فهم  غيره  وأما  الدولية،  التوقف  فترة 

يخضعون لبرامج االستشفاء".
وأكمل "بعد مباراتنا أمام الوحدة، شعر 
كان  من  ومنهم  بآالم،  الالعبين  بعض 

االستشفاء، ولكن  برامج  لتأدية  يحتاج 
تمنعهم  خطيرة  إصابات  هناك  ليست 

من المشاركة مع الفريق".
وزاد "أنا متأكد من أن الجميع سيكونون 
لمباراتنا  المطلوبة  الجاهزية  درجة  في 

القادمة أمام النصر".
التوقف  فترة  خالل  العين  برنامج  وعن 
الدولية، قال "ال توجد أي أمور خاصة، 
ونحن فعليا نعمل وفقا لرؤية واضحة، 
مع  الالعبين  لجميع  التوفيق  ونتمنى 
أي  دون  يعودوا  أن  ونأمل  منتخباتهم، 

إصابات".
بعض  سنلعب  للعين،  "بالنسبة  وتابع 
بنفس  وسنستمر  الودية  المباريات 
خالل  للفريق  االستعدادات  وتيرة 

أسبوعي التوقف".
وبدوره، قال محمد أحمد، مدافع العين، 
النصر،  لمواجهة  فريقه  تجهيزات  إن 
تمضي بصورة جيدة، موضحا "المؤكد 
األمر  مختلفة،  خطة  لقاء  لكل  أن 
وضع  حسب  على  المدرب  يحدده  الذي 

المنافس".

مدرب العين: لقاء الن�سر ل يقل اأهمية عن 
مواجهة »الديربي«

مدرب الظفرة قبل مواجهة الوحدة: 
ل مجال للتراجع

اإلدريسي  الدين  بدر  أكد 
فريقه  أن  الظفرة،  مدرب 
يدخل كل مباراة بروح ورغبة 
وهو  إيجابية،  نتيجة  تحقيق 
يلتقي  عندما  إليه  يسعى  ما 
ضمن  الجمعة،  الوحدة، 
أدنوك  دوري  20 من  الجولة 

للمحترفين.
خالل  اإلدريسي،  وأوضح 
التقديمي،  الصحفي  المؤتمر 
أن  في  كبيرة  ثقة  "لدي 
أي  في  الفوز  يمكنه  الظفرة 
لديه  الجميع  وأن  مباراة، 

شعور كبير بالمسؤولية".
سنواجه  أننا  وأضاف: "ندرك 
منافسا  كبيرا، ومازال  فريقا 
ويمتلك  الدوري،  درع  على 
الالعبين  مجموعة مميزة من 
ولذلك  واألجانب،  المحليين 
صعبة،  المباراة  ستكون 
مطالبون  ونحن  خصوصا 

بالفوز".
ثقته  المغربي  المدرب  وجدد 
في العبيه، مشيدا بتماسكهم 
النتائج  تحقيق  في  ورغبتهم 
إلى  والعودة  اإليجابية، 
وإحياء  الصحيح،  المسار 
البقاء بدوري  الفريق في  أمل 

المحترفين.
وبين: "الجميع يدرك صعوبة 

مستحيل  ال  الفريق..  وضع 
كل  ندخل  القدم،  كرة  في 
مجال  وال  كنهائي،  مباراة 
الفريق  أهداف  عن  للتراجع 

في الفوز في كل مباراة".
المتوقعة  الغيابات  وعن 
ذكر:  الظفرة،  صفوف  في 
يعمل  للفريق  الطبي  "الجهاز 
المهاجم  لتجهيز  جهده  بكل 
ليونوكو  دي  تياجو  البرازيلي 
مباراة  خالل  خرج  والذي 

البطائح مصابا".
يغيب  "كما  وأوضح: 
لخروجه  الدرمكي،  خالد 
الثانية  الصفراء  بالبطاقة 
فيما  األخيرة،  المباراة  خالل 

الغافري،  سلطان  سيكون 
جاهزا ألداء المباراة".

حمد  طالب  جانبه،  من 
الظفرة،  العب  المرزوقي 
بالمساندة  فريقه  جمهور 
وصفها  التي  المباراة  خالل 

ب"الصعبة".
وأكد أنهم كالعبين سيعملون 
أفضل  بشكل  الظهور  على 
خالل المباراة، وتعديل صورة 
خالل  بها  ظهر  التي  الفريق 

الفترة السابقة.
 13 المركز  الظفرة  ويحتل 
يأتي  فيما  نقاط،   8 برصيد 
الرابع  المركز  في  الوحدة 

برصيد 37 نقطة.



اأبوظبي، الوحدة:

 أعلنت مؤسسة “يو إف يس”، الرائدة عاملياً 
إىل  املختلطــة، عودتها  القتالية  الفنــون  يف 
أبوظبي بنــزاالت “يو إف يس 294” املقرر 
الســبت 21 أكتوبر 2023 يف  يوم  إقامتها 
أرينا بجزيرة يــاس، بالتزامن مع  االتحــاد 
“أســبوع أبوظبي للتحــدي”، الذي يتضمن 
الفنون  وتجــارب  جدوالً حافــًا بفعاليات 

القتالية املختلطة.
تســجيل  حاليــاً  املشــجعون  ويســتطيع 
املرتقبة بني  املواجهات  اهتمامهم بحضــور 
مسبقاً  التذاكر  العالم، وحجز  يف  النجوم  أملع 
visit� عــ ر األخبار  آخر  عــى   واالطاع 

abudhabi.ae
وتندرج “يــو إف يس 294” ضمن الرشاكة 

القائمة منذ عــام 2019 بني “يو إف يس” 
الثقافة والسياحة – أبوظبي. ويضم  ودائرة 
برنامجهــا مواجهات قوية، بما يف ذلك نزال 
رئييس لحســم أحد ألقاب البطولة. وشهدت 
االتحــاد أرينــا العــام املايض فوز إســام 
أوليفريا؛  تشارلز  منافســه  ماخاتشيف عى 
وتتويجه بلقب الوزن الخفيف يف “يو إف يس 

280” التي بيعت تذاكرها بالكامل.
وتعتــ ر “يو إف يس 294” الفعالية الـ 18 
التــي تنظمها املؤسســة يف أبوظبي، والتي 
بدأتهــا ببطولة “يــو إف يس 112” يف عام 
أندرسون  األســطورة  خاض  2010 عندما 
ســيلفا نزاالً رائعــاً أمام ال رازيــي داميان 
نخبة  الوقت  ذلك  منذ  اإلمارة  مايا، لتستقبل 
من نجــوم الفنون القتاليــة املختلطة، مثل 
حبيب نــور محمدوف وكونور ماكجريجور 

وإرسائيل أديسانيا وحمزات شيماييف.
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اأبوظبي ــ الوحدة:

 تنطلــق سلســلة بطولة " 
محاربي اإلمــارات" للفنون 
اليوم  املختلطــة،  القتاليــة 
من  تقام  الجمعــة، والتــي 
االفريقية  هي  خال 3 نسخ 
والدولية   )38  ( الخامســة 
العــارشة)  والعربيــة   39
عى  وذلك  التوايل  40( ، عى 
مــدار 3 أيام يف االتحاد آرينا 

بجزيرة ياس.
 35 الثاث  النســخ  وتشهد 
بمشــاركة 70  قويا  نــزاال 
 33 من  ومقاتلــة  مقاتــا 

جنسية.
النســخ  خال  مــن   وي رز 
الثاث منافســات النســخة 
الساعة  يف  تقام  التي  العربية 
الرابعة من مساء األحد حيث 
القييس  عي  األردنــي  يلتقي 
لقاء  يف  فارس  أحمد  املرصي 
فيما  الريشة  وزن  عى  ثاري 
بدرالدين  املغربــي  يواجــه 
عبداللــه  الكويتــي  ديانــي 
ثاري عى  نزال  البوشهري يف 

وزن الوسط.
االنطاقــة  وســتكون 
بمنافسات النسخة االفريقية 
السادسة  الســاعة  يف  اليوم 
النزال  يشــهد  مســاء حيث 
بطل "  بني  مواجهة  الرئييس 
يو اف يس" السابق سيلفسرت 
زيمبابــوي  شــيبفمبو، 
عماد  يلتقــي  املغربي  حيث 
بوعمــري، فيما يلتقي أيضا 
القمر  جزر  مــن  عمر  كيفن 
من  ســعيد  الوهاب  عبد  مع 

مرص.
يف  الرئيســني  النزالني  يف  اما 
يف  تقام  التي  الدولية  النسخة 
الساعة الرابعة عرصا السبت 
هاياي  اولز  باغدوس  يلتقي 
محمد  مع  كازاخســتان  من 
مشايف من النمسا عى وزن 
الثاني  النزال  ويجمع  الريشة 
و  بوشــينو  هيكارا  الياباني 
فينســيوس دي اولفيريا من 

ال رازيل عى وزن الديك.
املنظمــة  اللجنــة  وأعلنــت 
املؤتمــر  خــال  للحــدث 
والذي  للبطولــة  الصحفــي 

أقيم بحضــور فؤاد درويش 
التنفيذي رشكة باملز  الرئيس 
للحدث،  املنظمــة  الرياضية 
املنظمــة  اللجنــة  رئيــس 
الاعبني  من  وعدد  للبطولة، 
املشاركني يف النزاالت، اكتمال 
والتجهيزات  الرتتيبات  كافة 
آرينا  االتحــاد  الســتضافة 
مــن  الجديــدة  للنســخة 
أقل من شــهر  البطولة، بعد 
من إقامة النســخة السابقة 
أقوى  من  نخبة  بمشــاركة 
القتالية  الفنون  العبي  وأبرز 

يف العالم..
املدير  درويــش  فــؤاد  وأكد 
باملــز  لرشكــة  التنفيــذي 
اللجنة  رئيــس  الرياضيــة، 
إقامة  أن  للبطولــة  املنظمة 
محاربي  من  جديدة  نســخة 
شــهر،  من  أقل  يف  اإلمارات 
الذي  النجــاح  مــدى  يؤكد 

البطولة، ودورها  به  حظيت 
الفنون  العاب  دعم  يف  الكبري 

القتالية.
وأضاف:" النســخة الجديدة 
تشهد نزاالت قوية من جميع 
النسخ  مختلف  يف  الجنسيات 
االفريقية والعاملية والعربية، 
للدفاع  تكرارا  تشــهد  حيث 
يؤكد  الذي  األمر  األلقاب  عن 

قوة البطولة.
 وتابــع :" وجــود البطولة 
أعطت  أبوظبي،  العاصمة  يف 
الحدث،  لنجاح  كبــريا  دافعا 
املقاتلني  من  نخبة  بمشاركة 
من جميع انحاء العالم، حيث 
من  اإلمكانيات  كافة  تتوافر 

أجل تحقيق ذلك.
وتوجه درويش بالشــكر إىل 
الهاشمي  املنعم  عبد  سعادة 
اإلماراتي  االتحاديــن  رئيس 
األول  النائــب  واآلســيوي 

الــدويل  االتحــاد  لرئيــس 
اللجنة  رئيس  للجوجيتســو 
للبطولــة  املنظمــة  العليــا 
للحدث،  الدائــم  دعمه  عــى 
كافة  متابعة  عــى  وحرصه 
جميع  إىل  وكذلك  التفاصيل، 
دائرة  رأســهم  وعى  الرعاة 
الراعي  والســياحة  الثقافة 
ومجلس  للبطولة  الرســمي 

أبوظبي الريايض.
وكما اعلن درويش عن تعديل 
املنافســات  مواعــد انطاق 
النســخيتن  يف  مــرة  ألول 
تمام  يف  والعربيــة  الدوليــة 
مساء بدال  الرابعة  الســاعة 
بينما  السادسة،  الساعة  عن 
الســاعة  يف  االفريقية  تقام 
السادســة، وأوضح اىل بحث 
تنظيــم مقــرتح البطولة يف 
عاصمتــني عربيتني يف ختام 

العام الحايل.

فوؤاد دروي�ش: الحدث ي�سهد نزاالت قوية من 
نخبة االأبطال

منتخبنا ي�شارك في بطولة الريا�ض 
لل�شطرنج  

االإمارات وغنتوت يف نهائي بطولة كاأ�ش رئي�ش 
الدولة للبولو

اأبوظبي-الوحدة:

تأهــل فريقا االمــارات بولو 
للمبــاراة  بولــو  وغنتــوت 
صاحب  كأس  لبطولة  النهائية 
للبولو  الدولة  رئيس  الســمو 
يف   2023  –  2022 ملوســم 
نســختها ال 23 التي ينظمها 
نــادي غنتوت لســباق الخيل 
ســمو  رعاية  تحت  والبولــو 
نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ فاح 
تختتم  والتي  النــادي،  رئيس 
احتفالية  يف  املقبل  السبت  يوم 
بولو  ملوسم  مسكا  جماهريية 

غنتوت.
غنتوت  فريــق  تأهل  وجــاء 
بقيادة نارص الشاميس بالهدف 
الذهبــي بفــوزه عــى فريق 
املباراة  9/8، يف  بولو  ابوظبي 
األول،  أمس  عرص  جرت  التي 
بعد مبــاراة مثرية عى امتداد 
اشــواطها الرئيسية والشوط 
انتهى  الحاسم، بعدما  اإلضايف 
الشــوط األول بالتعادل 2/2، 
الثاني  ابوظبي يف  فيما تقــدم 
5/2 ليعود غنتوت بالتعادل يف 
الثالــث 5/5 ويتقدم يف الرابع 
أدرك  ابوظبــي  ان  اال   ،8/6
لتصبح  دقيقة  اخر  يف  التعادل 
باالسكور  الحسم  وكان   8/8
للنهائــي  ليتأهــل  الذهبــي 

الذهبي.
بولو  االمارات  فريق  تأهل  اما 

ميثاء  الشــيخة  سمو  بقيادة 
بنت محمد بن راشد آل مكتوم 
ذئاب  فريــق  حســاب  عــى 
الحاسم  الشــوط  يف  الحبتور 
بنتيجة 11/10  كذلك  اإلضايف 
بعد ان كان التعادل مســيطرا 
جاء  اللقاء الذي  مجريات  عى 
شــهد  والذي  بدايته  من  قويا 
الشوط  الحبتور 4/1 يف  تقدم 
الثانــي الــذي انتهــى بتقدم 
بدايــة  ويف   ،  4/3 الحبتــور 
االمارات  فريق  تعــادل  الثالث 
ما  رسعان   ،5/4 وتقدم   4/4
تعــادل ذئاب الحبتــور 5/5، 

واســتمر التعادل يف الشــوط 
الحبتور  تقــدم  ان  الرابع، إال 
االمارات  فريق  6/5، ويــدرك 
الحبتور  ويعود   ،6/6 التعادل 
والذي   ،7/6 مجــددا  ويتقدم 

انتهى عليه الشوط الرابع.
الخامس  الشــوط  بداية  ومع 
نجح فريق االمارات يف تحقيق 
ان  االن   ،7/7 لتصبح  التعادل 
ليتقدم  جديد  من  عاد  الحبتور 
ويتعادل  االثارة  وتزداد   ،8/7
فريــق االمــارات مــن رمية 
جزاء مــن 40 يــاردة 8/8، 
رمية  مــن  تقدمه  ويواصــل 

جــزاء ثانيــة 9/8، ويرفض 
الحبتور االستســام ويتعادل 
9/9، ويواصــل التقــدم مره 
فريق  ثانيــة 10/9، ويرفض 
اخر  يف  الخســارة  االمــارات 
ويتعادل 10/10،  30 ثانيــة 
ويحتكم الجميع للزمن اإلضايف 
حققه  الذي  الذهبــي  والهدف 
ليبلغ  بولــو  االمارات  فريــق 
طيلة  هزيمة  بــدون  النهائي 
ويســبق  البطولة..  تصفيات 
الختامية مباراة تحديد  املباراة 
فريقي  بني  الثالــث  املركزين 

ابوظبي وذئاب الحبتور.

اأبوظبي ت�ست�سيف نزاالت الفنون القتالية 
المختلطة “يو اإف �سي 294”

احتاد ال�سراع والتجديف احلديث ي�سيد بدور اأندية الدولة

35 نزاالً قوياً في 3 ن�شخ  من  بطولة "محاربي االإمارات" واالنطالقة اليوم الجمعة

 أبوظبي-الوحدة:

الباد  اليــوم  للشــطرنج  الوطني  بعثــة منتخبنا  تغادر 
متوجهــة إىل الريــاض للمشــاركة يف فعاليــات بطولة 
الشطرنج التي تنظمها الهيئة العامة للرتفيه خال يومي 
الجمعة والســبت ضمن البطــوالت املصنفة من االتحاد 
الدويل للشــطرنج وذلك منطقة “بوليفارد رياض ستي” 
ضمــن مســابقات “تقويم الريــاض” 2023، ويرتأس 
النعيمي نائب  الدكتور ســيف ســالم لخريبانــي  البعثة 
رئيــس اتحاد اإلمارات للشــطرنج، ويتــوىل مهدي عبد 
الرحيم مستشــار لجنة الحكام يف االتحاد الدويل ورئيس 
حكام آســيا منصب رئيس الحــكام بالبطولة باإلضافة 
إىل 3 العبني هم األســتاذ الدويل الكبري سالم عبد الرحمن 
الحوسني  الدويل عمران  للبطولة، واألستاذ  األول  املصنف 

والاعبة روضة الرسكال. 
ويشارك يف بطولة الشطرنج 100 العب من جميع أنحاء 
الوطن العربي من بينهم 13 العبا يحملون لقب أســتاذ 
دويل كبري، ويتنافسوا عى جوائز مالية تصل إىل 600 ألف 
ريال حيــث يحصل البطل 300 ألف وينال صاحب املركز 
ريال، باإلضافة  والثالث 100 ألف  ريال  الثاني 200 ألف 
إىل جوائــز مالية أخــرى للفائزين حتــى املركز العارش، 
وتقام البطولة بالنظام الســويرسي من 9 جوالت بوقت 

15 دقيقة + 10 ثواٍن مع كل نقلة لكل العب. 
من جانبه أكد الدكتور ســيف ســالم لخريباني النعيمي 
رئيس البعثة أن املشــاركة يف البطولة لها مكاسب كثرية 
كونها أقوى بطولة عربية من حيث الاعبني املشــاركني 
وجميع الاعبني الحاملني عى لقب أستاذ دويل كبري وتعد 
الفني، ومخصصة  املستوى  عى  األقوى  العربية  البطولة 
الجوائز  يزيد من قوتهــا ولعل  العــرب وهو ما  لاعبني 
املخصصة للبطولة تشــجع أبرز الاعبني عى املشــاركة 
وبالتايل االســتفادة كبــرية لجميع املشــاركني وهو ما 
البطولة ضمن  اعتماد  بالنسبة لاعبني يف ظل  إليه  نطمح 
البطــوالت املصنفة دوليا وبالتايل ســتكون هناك نقاط 

تصنيفية لاعبني. 

دبي-الوحدة: 

للــرشاع  اإلمــارات  اتحــاد  أشــاد 
الــدوري   اجتماعــه  يف  والتجديــف 
بن  حمدان  بن  أحمد  الشــيخ  برئاسة 
الرياضية  باإلنجازات  نهيان  آل  محمد 
اإلمارات  التي تحققها رياضة  الكبرية 
رياضة  يف  الوطنية  وسفراء املنتخبات 
الرشاع والتجديــف الحديث من خال 
الســاحتني  عى  املتعددة  املشــاركات 

القارية والعاملية
وثمن الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان 
نجاحات رياضــات الرشاع والتجديف 
عام 2023 حيث  بدايــة  مع  الحديث 
حقق أبطال هــذه الرياضات إنجازات 
املنتخب  بينهــا حصــول  من  الفتــة 
الوطني عى ذهبية بطولة دول مجلس 
التعــاون الخليجي املفتوحة للتجديف 
الشــاطئي التي نظمها نادي الحمرية 

الحايل  الشــهر  بداية  الريايض  الثقايف 
وحصول  الحمرية  شــاطئ  مياه  عى 
ميداليتني  عــى  خالــد  عادل  بطلنــا 
فئتي ماســرتز  )فضية وبرونزية( يف 
العالم  بطولة  ألكا 7 وألكا 6 ضمــن 

للرشاع الحديث يف تاياند.
جــاء ذلــك يف االجتماع الــذي انعقد 
إدارة  مقر  يف  املايض  األســبوع  نهاية 
فيكتوري بنادي دبي الدويل للرياضات 
بن  أحمد  الشــيخ  برئاســة  البحرية 
أعضاء  وحضــور  نهيان  آل  حمــدان 
عبدالله  محمد  من  كا  اإلدارة  مجلس 
ومحمد  العام  األمــني  العبيديل  محمد 
عبيد  ومحمد  الفاحي  حارب  عبدالله 
خليفة  راشد  وسيف  العليي  ماجد  بن 
خلفان  عبيــد  غانم  وســالم  املهريي 
الشاميس  وشارك خالد محمد سلطان 
االجتماع ع ر  الشــاميس  يف  العويس 

تقنية االتصال املبارش.

أهم  االجتماع  يف  الحضــور  وناقــش 
حيث  األعمــال  جدول  عــى  االجندة 
بم  حمــدان  بن  أحمد  الشــيخ  رحب 
محمــد آل نهيان بالحضور ثم اطلعوا 
عــى تقاريــر عرضها األمــني العام 
عــن االنجازات الخاصــة باملنتخبات 
الوطنيــة والتــي كان محــل اعتزاز 
وإشــادة الجميع وكذلك ما تم وأنجز 
من فعاليــات رياضية ضمن روزنامة 

املوسم يف الربع األول لعام 2023.
فنية  تقارير  االجتمــاع  واســتعرض 
قريدي  اللبــاط  ومهدي  قدمها زهري 
مسئويل النشاط حول ما تم انجازه من 
الربع األول يف بطوالت  مســابقات يف 
االتحاد والتي شــملت منافسات بطل 
الجوالت  الحديــث  اإلمــارات للرشاع 
والثالثــة( وبطولة  والثانيــة  )االوىل 
الجوالت  الحديث  للتجديــف  اإلمارات 

)األوىل والثانية والثالثة والرابعة(.

اأبوظبي والحبتور على البرونزية



    

تتيح ميــزة جديدة يف تطبيق “واتســاب” 
مجموعة “قــروب” مغادرة  يف  عضو  ألي 
الجميع،  تنبيــه  بهــدوء دون  املجموعــة 
محرجة. وســتمنع  مالحظات  أي  وتجنب 
أعضاء  مــع  املواجهــة  الجديــدة  امليــزة 
املجموعة األكثر حساسية والذين قد تكون 

ردة فعلهم عىل رحيلك سيئة.
وباســتخدام هــذه امليزة الجديدة، ســيتم 
بخروجك،  فقط  املجموعة  مسؤول  إخطار 
املجموعة  أعضاء  سيتمكن  وبالطبع،  لكنه 
مــن رؤية أنك غــادرت إذا فكــروا بتفقد 
قائمة املشــاركني يف “القروب” يف تفاصيل 
املجموعــة. وقبل تقديم هــذه امليزة، كان 
واتساب يرسل إشعارا إىل املجموعة بأكملها 

متى غادر شخص ما.
تمكني  الجديد، بمجرد  اإلصــدار  مع  ولكن 

إعدادات واتســاب  للميزة يف  املســتخدمني 
الخاصــة بهــم، لــن يتمكنوا مــن رؤية 
التي  املجموعة  عن  النظر  الرســالة، بغض 

تختار املغادرة منها.
ومع ذلــك، فثمة يشء غريــب وطريف يف 
القروب  عن  املســؤول  أن  وهو  امليزة  هذه 
-أو الشــخص الذين أنشــأ املجموعة- غري 
قادر عىل اســتخدام هذه امليزة يف مجموعة 
الدردشة ولن يتمكن من الخروج دون لفت 

االنتباه.

رشقي  الجوف  محافظــة  يف  تويف 
صنعاء، املعمر  اليمنيــة  العاصمة 
اليمنــي عيل عنرت امللقــب بـ”ذي 
القرنني” عن عمر ناهز 140 عاما.

وفــارق “ذي القرنني” الحياة بعد 
بــرت قرنيه اللذين نبتــا يف مقدمة 
بالنار، ودون  الكي  بواسطة  رأسه 
جراحة طبيــة )كما أظهر مقطع 

فيديو من تصوير أحد أقاربه(.
ولــم يدرك الذيــن أقدموا عىل كي 
قرنيــه بالنار املخاطــر واألرضار 
تويف  العجوز، الذي  للرجل  الصحية 

بعد برتهما بثالثة أيام.
وذكــر  أحد أقاربه بمنطقة “برط 
الجوف” إن  محافظــة  يف  املرايش 
وفــاة الرجل العجــوز جاءت بعد 

والعقلية  الصحيــة  حالته  تدهور 
العمر،  تقدم  أعراض  من  ومعاناته 
بطريقة  قرنيه  قطع  أن  إىل  مشرياً 
بدائية ودون جراحة طبية ضاعف 

من معاناته، وأدى إىل وفاته.

يعد “غار ثور” معلماً بارزاً يف رأس  أحد 
الجبال الشمالية يف مكة املكرمة .

الذي يقع  الجبل  إىل  الغار نســبة  وُسّمي 
فيه وهو جبل ثور أكحل، وُيقال إّنه سّمي 
كذلك نســبة إىل رجل نزل فيه اسمه ثور 

بن عبد مناة.
التاريخ  وبقي حصن غار ثــور يف ذاكرة 
إذ هما  اثنني  اإلسالمي يحكي قصة ثاني 
يف الغــار وكان عوًنا بعد عناية الله - عز 
وجل - يف حماية رســول الله - صىل الله 
عليه و سلم - والصحابي الجليل أبو بكر 
الصديق - ريض الله عنه - من كفار مكة.

النبي - عليه الصالة والسالم  ومكث فيه 
- وصاحبــه الجليل ثالثة أيام اختباء من 
املرشكني املطارديــن لدعوة الحق ، وبعد 
للمدينة  توجهــا  الغار  مــن  خروجهما 

املنورة.
وتحول غار ثور لذكرى - ليست عابرة - 
يرويها التاريــخ لألجيال من خالل قوله 
ُه اللُّه  وُه َفَقْد َنَصَ الله تعــاىل )) إاِلَّ َتنُصُ
إِْذ أَْخَرَجُه الَِّذيَن َكَفُرواْ َثاِنَي اْثَننْيِ إِْذ ُهَما 
يِف الَْغــاِر إِْذ َيُقوُل لَِصاِحِبــِه الَ َتْحَزْن إِنَّ 
اللَّه َمَعَنا َفأَنَزَل اللُّه َســِكيَنَتُه َعلَْيِه َوأَيََّدُه 
ِبُجُنوٍد لَّْم َتَرْوَها َوَجَعَل َكلَِمَة الَِّذيَن َكَفُرواْ 
َواللُّه َعِزيٌز  َوَكلَِمُة اللِّه ِهَي الُْعلَْيا  ْفىَل  السُّ

َحِكيم (( , اآلية 40 سورة التوبة.
واتجهت أقوال تاريخية إىل أن غار ثور هو 
أول حصن يف اإلسالم تحّصن فيه الرسول 
إعالن  بعد  الصديــق  وصاحبــه  الكريم 
النبي -  إليه  أوى  السماوية، حيث  الدعوة 
صىل الله عليه وســلم - وأبو بكر - ريض 
الله عنه - وهمــا يف طريقهما إىل املدينة 
يف رحلة الهجرة النبوية، فدخال فيه حتى 
إذا هدأ طلب قريش لهما تابعا طريقهما.

وأثناء وجودهمــا يف الغار جاءت قريش 
الغار،  تبحث عنهما، حتى وقفت عىل فم 

إال أن الله ردها بفضله وقدرته، 
بعــد أن وصال إىل الغــار، أدركهما كفار 

الغــار، ولكّن الله  أمام  قريش، ووصلوا 
روايات  أبصارهــم، ويف  -تعاىل- أعمــى 
أّن عنكبوًتا  وردت يف بعض كتب الســري 
ُنســجت عىل بــاب ذالك الغــار؛ ليوحي 

للكفرة أّنه غار مهجور منذ زمن.
كان يجلب لهما الطعام أســماء بنت أبي 
بكــر -ريض الله عنها-، وأخوها عبد الله 
بــن أبي بكر -ريض اللــه عنهما-، وكان 
يأتيهما بأخبار القوم، ومن خلفه الراعي 
عامر بن أبي فهــرية يطمس بآثار أقدام 

األغنام أثر ميش ابن أبي بكر.
وكان النبي -صىل الله عليه وسلم- قائًما 
يصــيّل ويدعو رّبــه أن يصفهم عنهم، 
وكان أبــو بكر -ريض اللــه عنه- خائًفا 
مرتقًبا، وكان خوفه عىل رســول الله أن 
يمّسوه بمكروه، واستمّر بقاؤهما يف ذاك 

الغار ثالث ليال.

يقــول أبو بكر- ريض اللــه عنه - لو أن 
إىل قدميــه ألبصنا تحت  أحدهم نظــر 
الله عليه  النبــي - صىل  له  قدميه، فقال 
وســلم : ) يا أبا بكر ما ظنك باثنني الله 

ثالثهما ( رواه البخاري ومسلم.
ويقف الغار شــامخاً يف الجهة الشمالية 
باســم “ جبل  املعروف  ثــور  أعىل جبل 
أكحل “ جنوب مكة يف سهل وادي املفجر 
، ويفصله عن باقي جبال مكة فّج املفجر 
الطائف  مــن  القادم  الدائري  والطريــق 
واملشــاعر إىل جدة ، بجواره حي اســمه 

الهجرة.
ســطح  الجبل 760 مرتاً عن  ويرتفــع 
البحر ، سهل أدناه وعر أعاله ، ذو مسالك 
صعبــة املرتقى وعىل الرغم من ذلك تجد 
والــزوار يصعدونه ؛  والعّمار  الحّجــاج 

لالطالع عليه ومشاهدته.

  تنظر محكمة أردنية يف قضية سيدة أردنية باعت طفلتها “غري 
الرشعية” ألرسة حرمت من نعمة اإلنجاب.

وكانــت األم قــد ارتبطــت بعالقة غري رشعيــة مع ابن 
صديقتهــا، التي لجــأت للعيش معها بعــد طالقها من 
زوجهــا، ولتنشــأ بينهمــا عالقة غــري رشعية جرت 

بـ”رضاها”، وتمخضت عن حملها.
يف  وقعت  إنجابها  مولودتها، وبعــد  الســيدة  وانتظرت 

ماذا  تعرف  بيت صديقتها، ولم  يف  تعيش  مشــكلة، فهي 
الوقت  طفلتها؟ يف  تنسب  ستتصف، وملن  ستفعل، وكيف 

الذي كانــت غارقة فيه أيضا بتفاصيــل ترتيب حياة طفلتها 

بخاصة أمام رفض “والدها غري الرشعي” االعرتاف بأبوته لها، وفق 
ملف القضية.

وقبــل أن يتعلق قلبهــا بالطفلة، كانــت صديقتها )أم األب 
املتــورط( قد نســقت مــع عائلة محرومة مــن اإلنجاب 
لبيع الطفلة، فحرضت هــذه العائلة ودفعت أجرة القابلة 
بـ  صديقتها  أقنعتهــا  وقدرهــا 50 دينارا، ثم  القانونية 
الحصول عىل 2000 دينار،  للعائلة، مقابل  “بيع” طفلتها 
التي  طفلتها  والكهرباء واملاء، وباعت  املنزل  أجرة  وتغطية 
الجديدة من دون أن تسجل يف  العائلة  حظيت باســم جود يف 

دائرة األحوال املدنية.

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

التاريخ باعتبــاره أول محام مدّعم  يواجه روبــوت كان ســيدخل 
بالذكاء االصطناعي يشــارك يف محكمة، تهمة العمل بدون شــهادة 
األمريكية  املحاماة  بالقانون. ورفعت رشكــة  جامعية متخصصــة 
الدردشة “DoNotPay”، يف  روبوت  بحق  “إدلســون” الدعوى 
واليــة كاليفورنيا، حيث قالت إن ما يقدمه الروبوت من خدمة غري 
قانوني باعتباره ال يمتلك ترخيصا ملزاولة املهنة أو شــهادة، وفقما 

أوردت صحيفة “دييل ميل” الربيطانية.
واستشــهدت رشكة املحاماة بعدد من زبائــن الروبوت الذين قالوا 
إن مــا قدمه من معلومات وخدمات واقرتاحــات لهم، لم تكن عىل 

املستوى املطلوب، وبعض النصائح أدت إىل نتائج عكسية.
من جانبه علّق املدير التنفيذي للرشكة التي طورت الروبوت، جوشوا 
املحامي  ليســت صحيحة، وبأن  االدعاءات  تلك  إن كل  براودر، قائال 

قادر عىل حضور الجلسات وتقديم االستشارات القانونية املفيدة.

لقب  فكري  همــس  املتســابقة  حصدت 
 ،»SauDi iDol« املواهــب  برنامج 
جمعتها  التي  النهائية  املنافسة  بعد  وذلك 
باملتســابقني عبدالعزيــز مانــع وماجد 
رئيس  الفوز، غّرد  العويد. وتعقيباً عــىل 
العامة للرتفيه املستشــار تركي  الهيئــة 
يف  الرسمي  حسابه  الشــيخ من خالل  آل 
»تويرت« مباركاً للفائــزة، قائالً: »أبارك 
للفائــزة بلقب ســعودي آيــدول همس 
بني ??هيئة  بالرشاكة  فكري، وســعيد 
برنامج  الرتفيه?? و مجموعة )MBC( يف 
يف  ســاهم  ??)SauDi iDol(?? الذي 
عىل  املواهب  من  العديد  وإبراز  اكتشــاف 

مدى 15 حلقة«.
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همس فكري تفوز بلقب »سعودي أيدول« دعوى قضائية بحق أول روبوت محام 
في العالم

بعد 3 أيام من بتر قرنيه .. الطب البدائي يودي 
بحياة »ذي القرنين« اليمني عن 140 عامًا

أم أردنية تبيع طفلتها بألفي دينار .. وتنكشف خالل صفقة بيع »جنينها« الثاني

البيضــاء  البــذالت   أصبحــت 
ارتداها  التــي  الكبرية  املنتفخة 
آرمســرتونج  نيل  الفضاء  رائد 
ســطح  إىل  رحلتهم  يف  وزمالؤه 
القمر ضمــن برنامج أبولو قبل 
عتيقا، إذ  تصميمــا  قرن  نصف 
الفضاء  رواد  مالبــس  تحتــاج 
العصيــة إىل تصميمــات تأخذ 
شكل الجســم وتناسب كال من 

الرجال والنساء.
وكشفت إدارة الطريان والفضاء 
عن  النقاب  )ناســا(  األمريكية 
النمــوذج األول لبذلــة فضــاء 
للبعثة  وبالتحديد  حديثا  صممت 
األوىل مــن رواد الفضــاء الذين 
يتوقــع صعودهــم إىل القمر يف 

السنوات القليلة القادمة.
وُعــرض أحدث تصميــم لبذلة 
رحالت القمر يف مركز جونسون 
للفضــاء يف مدينة هيوســتون 
ُنظمت  فعاليــة  يف  األمريكيــة 
والطــالب  اإلعــالم  لوســائل 

أكسيوم  رشكة  واســتضافتها 
تكســاس،  ومقرها  ســبيس، 
صنع  ناســا  منها  طلبت  والتي 
الفضاء املشــاركني  رواد  بذالت 
يف برنامــج أرتميس الذي يخلف 

برنامج أبولو لرحالت القمر.

»ناسا« تكشف عن بذلة جديدة لرواد الفضاء مصممة 
خصيصًا لرحالت القمر

البارغواي اســتغراب األطباء والخرباء  أحد أطفال  أثار 
حني ظّل يسعل بشكل مستمر ملدة 3 أشهر.

وأثنــاء إجراء فحوصات طبية مكثفة للطفل البالغ من 
العمر 5 سنوات، للبحث عن سبب محتمل للسعال، ُصدم 
املسعفون عند العثور عىل جسم معدني يف رئته اليرسى، 
لديه نوابض  الصبي  أن  الســينية  حيث كشفت األشعة 

معدنية يف رئته.
ونجح املســعفون يف إزالة النوابــض املعدنية يف تدخل 
الطفل  السعال واستقرار حالة  لتوقف  أدى  جراحي، ما 

حسب “سكاي نيوز عربية”.
وقال الطبيب كارلوس مورينيغو إن اإلجراء كان معقدا 
بســبب الوقت الذي اســتقر فيه الجسم الغريب يف رئة 
الصبي باإلضافة إىل الرضر الذي تســبب فيه خالل تلك 

الفرتة.
وعىل الرغم من التسبب بالرضر، قال مورينيغو إنه من 

املرجح أن تتحسن حالة الصبي بمرور الوقت.

طفل ظّل يسعل طفل ظّل يسعل 33 أشهر متواصلة .. واألطباء اكتشفوا  أشهر متواصلة .. واألطباء اكتشفوا 
السبب أخيرًاالسبب أخيرًا

كيف تغادر »قروب« على »واتساب« بال حرج 
ودون أن يحس بك أحد ؟

تصـدر عـن دار صـحف الوحـدة
دولة اإلمـارات العربيـة املتحدة

املقر الرئي�سي  

مندوب الإعالنات

لإعالناتكم بـ »                 «

البريد الإلكتروني

الموقع الإلكتروني

 هاتف :024488400     

تلفون : 0566886505      

info@alwahdanews.ae 

www.alwahdanews.ae

أبوظبي شارع املطار القديم »املرور«

ماذا تعرف عن غار ثور في مكة المكرمة 
ولماذا سمي بهذا االسم؟

يفوق )2000( عامل  ما  يواجه 
بمصنع “لويل” للحوم واملنتجات 
الصناعية  باملنطقــة  الحيوانية 
وايل  من  قــرار  بســبب  د  الترشُّ
الرئيس  املبنى  بهــدم  الخرطوم 
لخــط اإلنتاج. ونفــذ العاملون 
فيها  األربعاء، رفضــوا  وقفــة 
بإزالــة جزء من  القرار  تنفيــذ 
املصنع، وناشدوا الوايل بمراجعة 
الوضع.  دراســة  وإعادة  القرار 
الجرافات  أمــام  العمال  ووقف 
التي أحرضتها ســلطات محلية 
اإلنتاج  صالة  إلزالــة  الخرطوم 
الرئيســة بحجة عــدم مخالفة 
تصديق  وجود  من  البناء بالرغم 
التحتية. وشهد  الًبنى  وزارة  من 
وتوقف  اضطرابــات  املصنــع 
العمال  خرج  للعمل، حيث  كامل 
اإلزالة  قــرار  ملواجهة  باملصنع 
ذوا اعتصامــاً مفتوحاً أمام  ونفَّ

املصنــع . فيما رمي أحد العمال 
معرتضاً  الجرافة  أمام  بنفســه 
بخراب  وصفها  آلتي  اإلزالة  عىل 
املصنع  ألن  العاملــني،  بيــوت 
وهتف  اإلنتاج.  عن  ســيتوقف 
موقف  يف  تجمعوا  الذين  العمال 
محلية  ســلطة  ضد  تضامنــي 

الفتــات  ورفعــوا  الخرطــوم 
وصفوه  الذي  بالقــرار  مندِّدين 
بالظالــم. يواجــه املصنع الذي 
اللحوم  مصانع  أهــم  من  يعترب 
الحيوانية  واملنتجــات  املصنعة 
مهــدِّدات التوقــف عــن العمل 
الخرطوم.  وإيل  قرارات  بســبب 

ُعّمال ُيخاطرون بحياتهم أمام »جّرافات« لمنع 
إزالة مصنع بالخرطوم 
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