
دبي-وام:

 شهد صاحب السمو الشيخ محمد 
رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشــد  بن 
الــوزراء  الدولــة رئيــس مجلس 
الجمعة  الله، يوم  حاكم دبي، رعاه 
العشرين  النسخة  فعاليات  انطالق 
للجواد  الدوليــة  دبي  بطولــة  من 
العربي، التي التي تقام بمركز دبي 
التجاري العالمي وتســتمر تستمر 
ويشارك  الجاري،  مارس   19 حتى 
فيها عــدد من أبــرز الخيول التي 
الخيل في  أرقى سالالت  تنحدر من 
151 جواداً  العالم، ويبلــغ عددها 
في 14 فئــة، تتنافس على جوائز 

4 ماليين دوالر. مالية تبلغ 
بحضــور  ســموه،  تفقــد  كمــا 
بن  حمــدان  بنت  حصة  الشــيخة 
راشــد آل مكتوم، وســعادة هالل 
ســعيد المري، المدير العام لدائرة 
دبي  معرض  والسياحة،  االقتصاد 
الـ17،  دورته  فــي  للخيل،  الدولي 

الذي يقام بالتزامن مع البطولة،

 اأبوظبي-وام:

المحلية مكاسب قياسية   حققت أسواق األسهم 
رأسمالها  وربح  الجمعة،  يوم  تعامالت  ختام  في 
مدعومة  درهم  مليار   77.5 يناهز  ما  الســوقي 
القيادية  األســهم  استهدفت  شــرائية  بعمليات 
في مؤشــر على جاذبية األســواق االستثمارية 
علــى الرغم من األوضاع الصعبة التي تعيشــها 
»ســيليكون  بنك  انهيار  منذ  العالمية  البورصات 

فالي« األمريكي.
ووفــق رصد وكالة أنباء اإلمــارات »وام«، نجح 
مكاسب  وتيرة  أكبر  تحقيق  فى  أبوظبي  ســوق 
5 أشهر منذ منتصف أكتوبر الماضي،  يومية في 
فيما سجل ســوق دبي المالي أكبر نسبة صعود 
يوميــة في شــهر ونصــف منذ مطلــع فبراير 

الماضي.
المدرجة  لألسهم  الســوقي  المال  رأس  ارتفع  و 
جلســة  نهاية  في  درهم  تريليون   3.227 مــن 
إلى 3.305 تريليون درهم بنهاية جلســة  أمس 
يوم الجمعة، موزعة بواقع 2.72 تريليون درهم 
لألوراق  أبوظبي  ســوق  في  المدرجة  لألســهم 
المدرجة  المالية و585.2 مليار درهم لألســهم 

في سوق دبي المالي.

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

دم�ضق-) د ب اأ (:

البالد   شارك آالف السوريين في مناطق شمال 
بمناســبة  بمظاهرات  الجمعة  يــوم  وجنوبها 
األحداث في  الثانية عشــرة النطــالق  الذكرى 

سوريا .
محمد  الســورية  المعارضة  في  القيادي  وقال 
)د.ب.أ(  األلمانية   األنباء  لـــوكالة  ســرميني 
» خرج آالف من أبناء مناطق شــمال ســوريا 
الخاضعة لســيطرة المعارضــة في مظاهرات 
تؤكــد التزامهــم بنهج الثورة الســورية الذي 
خرجــوا مــن أجلها قبــل 12 عامــا مرديين 

شعاراتهم االولى التي انطلقوا ألجلها «.
أ« »شــارك في  لـــ » د ب  وأضاف ســرميني 
المظاهرات شباب وأطفال ولدوا خالل السنوات 
وأخ شهيد،  ابن شهيد  وبينهم من هو  الماضية 
اســتمرار نهــج ثورتهم رغم كل  يدل على  ما 

المتغيرات الدولية«.

الرباط-)رويترز(:

 كشــف مســؤول أمني رفيع المســتوى يوم 
الجمعــة أن جريمة قتل راح ضحيتها شــرطي 
بدوافع  كانــت  أســبوعين  نحو  قبــل  مغربي 
إرهابية وأن منفذيها هم ثالثة أشخاص »أعلنوا 
ينوون  وكانوا  اإلسالمية«  الدولة  لتنظيم  الوالء 
االلتحــاق بمعاقــل التنظيم بمنطقة الســاحل 

والصحراء.
وقال حبوب الشرقاوي مدير »المكتب المركزي 
جرائم  في  يبحــث  الذي  القضائية«،  لألبحــاث 
اإلرهاب والجرائم الكبرى في مؤتمر صحفي إن 
الموقوفين الثالثة أعلنوا مؤخرا والءهم لتنظيم 
جماعي  »مشــروع  ضمن  اإلســالمية،  الدولة 

يرمي للمساس الخطير بالنظام العام«.
وأضــاف أنهــم »كانــوا يخططــون لاللتحاق 
أن  قبل  بمنطقةالساحل،  التنظيم  بمعســكرات 

يتراجعوا عن هذا المسعى 

مظاهرات ب�ضمال وجنوب �ضوريا يتخللها 
رفع العلم الأوكراني

المغرب: دوافع اإرهابية وراء جريمة 
قتل �ضرطي قبل اأ�ضبوعين

رئي�ــس الدولة ونائبه يهنئان رئي�ــس ايرلندا 
باليوم الوطني 

أبوظبي-وام:
بعث صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة “حفظه الله” برقية تهنئة إلى فخامة مايكل دي هيغينز 
رئيس جمهورية ايرلندا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيــس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكــم دبي »رعاه الله« 

برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس مايكل دي هيغينز.
وبعث صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية 

تهنئة مماثلة إلى معالي ليو فارادكار رئيس وزراء ايرلندا.

أبوظبي 20/28 دبي 21/27 الشارقة 19/28 عجمان 19/28 أم القيوين 18/27 رأس اخليمة 17/29 الفجيرة 21/33 العني 18/27 ليوا 17/32  السلع 17/30    درجات الحرارةمواقيت ال�ضالة  الفجر 5.12 الظهر 12.33  العصر 3.57  املغرب 6.35 العشاء 7.49    
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التغير %ال�ضــابقالحالي التغير%  ال�ضــابقالحالي
 2.20   1.28  09,650.10 09,441.883,349.243,306.81

وا�ضنطن -) د ب اأ (:
إنــه يتعين »على  الرئيــس األمريكى جو بايــدن  قــال 
الكونجرس أن يتحرك من أجل فرض عقوبات أشــد على 
الذين أسهمت   ، البنوك  التنفيذيين في  المســؤولين  كبار 

سوء إدارتهم في فشل مؤسساتهم » .
ونقلــت وكالة بلومبرج لألنباء يــوم الجمعة عن بايدن 
قوله فى بيــان إن » القانون يحد من ســلطة اإلدارة / 

التنفيذيين » . األمريكية / في مساءلة المديرين 
المصارف بسبب سوء  تفشــل  أنه عندما  بايدن  وأوضح 
أن يكون  الحد فإنه يتعين  الزائدة عن  اإلدارة والمخاطرة 
من الســهل علــى المنظمين الحصول علــى تعويضات 
التنفيذيين وفــرض عقوبات مدنية عليهم  المديرين  من 
ومنع هؤالء المديريــن التنفيذيين من العمل في صناعة 
المصــارف مرة أخــرى«. يذكر أن مصرف »ســيليكون 
فالي« األمريكي المتخصص في تمويل الشركات الناشئة 
تم إغالقه مؤقتا ووضعه تحت ســيطرة الدولة بعد فشل 
عملية طارئــة لزيادة رأس المال، وذلك حســبما أعلنت 
المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع في الواليات المتحدة.

بايدن يحث على ت�ضديد العقوبات على المديرين 
التنفيذيين للبنوك الفا�ضلة

77.5 مليار درهم مكا�ضب 
الأ�ضهم المحلية و�ضعود تاريخي 

ل�ضوق اأبوظبي 

اأبوظبي-وام:

من  حانية  إنسانية  لفتة  في   
ســمو الشــيخة فاطمة بنت 
مبارك رئيسة االتحاد النسائي 
األعلى  المجلس  رئيسة  العام 

رئيســة  والطفولة  لألمومة 
األســرية  التنمية  مؤسســة 
لهيئــة  الفخريــة  الرئيســة 
الهالل األحمــر اإلماراتي »أم 
ســموها  أجرت  اإلمارات«.. 
بالطفلــة  هاتفيــا  اتصــاالً 

اطمأنت  )شــام(  الســورية 
وصحة  صحتها  علــى  خالله 
لهما  وتمنت  )عمر(  شقيقها 
يمن  وأن  العاجــل  الشــفاء 
بالصحة  عليهما  تعالــى  الله 

والسالمة.

ا�ضتقالة وزير الداخلية التون�ضي لأ�ضباب عائلية
تونس-وكاالت:

أبلغ وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين الصحفيين يوم 
الجمعة بأنه اســتقال من منصبه وعزا ذلك إلى حاجته لرعاية 

أسرته بعد وفاة زوجته العام الماضي.
وكشف شرف الدين قرار استقالته للصحفيين خالل تصريحات 

إعالمية في مدرسة لضباط الحرس الوطني.
وقال شرف الدين الذي يعد أبرز الوزراء المقربين للرئيس قيس 
ســعيد والداعمين لقرارات 25 تموز/ يوليو، إنه قدم استقالته 

لرئيس الجمهورية ألسباب عائلية.
واضاف في تصريحاته “شــاءت األقدار أن يكون هذا أخر لقاء 

اعالمي لي”، وتابع :” الرئيس تفهم قراري”.

»تتمة ص 88««

جائزة ال�شيخ زايد للكتاب تعلن 
قوائمها الق�شيرة

اأبوظبي-وام:

 أعلنت جائزة الشــيخ زايد للكتاب في مركز 
الثقافة  لدائرة  التابع  العربيــة  للغة  أبوظبي 
القصيرة  قوائمها  عن  أبوظبي،   – والسياحة 
العربية في  و«الثقافة  “الترجمة”  فروع  في 

اللغات األخرى« و«النشر والتقنيات الثقافية« 
للدورة الســابعة عشــرة، حيث اشتمل فرع 
 5 األخرى على  اللغات  فــي  العربية  الثقافة 
أعمال، وفــرع الترجمة على 3 أعمال وفرع 

3 دور نشر. النشر والتقنيات الثقافية على 
»تتمة ص 88««

»تتمة ص 88««

محمد بن را�شد ي�شهد انطالق بطولة دبي الدولية للجواد العربي محمد بن را�شد ي�شهد انطالق بطولة دبي الدولية للجواد العربي 

تفقد معر�س دبي الدولي للخيل

»»طالع ص 3««

الظفرة-وام:

دّشن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان 
ممثــل الحاكم في منطقــة الظفرة ميناء 
الظفرة  بمنطقة  الظنــة  مدينة  في  مغّرق 

التابع لمجموعة موانئ أبوظبي.

ويعتبر الميناء الواقع على السواحل الغربية 
إلمارة أبوظبي مرفقاً بحرياً مهماً لخدمات 
حقــول النفط والغــاز البحريــة والبرية 
اللوجستي  والدعم  والغاز  النفط  ومشاريع 
والســائبة منذ  العامة  البضائع  ومناولــة 

العام 2017.

حمدان بن زايد يد�شن ميناء مغرق حمدان بن زايد يد�شن ميناء مغرق 
في مدينة الظنة في مدينة الظنة 

اطلع على الم�ضاريع التطويرية لموانئ اأبوظبي في الظفرة

ال�شيخة فاطمة تجري ات�شااًل هاتفيًا بالطفلة 
ال�شورية »�شام«

»»طالع ص 2««

اأبوظبي-وام:

للغاز"  "أدنــوك  ســهم  عــزز   
إدراج  أسبوع  أول  في  مكاســبه 
المالية  أبوظبي لألوراق  بســوق 
ليربح رأسماله السوقي ما يناهز 

37 مليار درهم.
الســوقي  المال  رأس  وارتفــع 
من  للغــاز"  "أدنــوك  ألســهم 
اإلدراج  عند  درهم  مليار   181.9
مــن 218.7  أكثر  إلى  وصــوال 
يوم  جلســة  بنهاية  درهم  مليار 

الجمعة .
بنســبة  الســهم  ســعر  وصعد 
عند  ليقفل  اإلدراج  منذ   20.2%
مســتوى 2.85 درهم في نهاية 
مقابل  الجمعــة،  يوم  تــداوالت 
البالغ 2.37 درهم. سعر الطرح 

واستقطب "أدنوك للغاز" سيولة 
خالل األســبوع بنحــو 1.236 
التــداول على  بعد  مليــار درهم 
أكثر من 436.9 مليون سهم من 
خالل أكثر من 16.6 ألف صفقة

اأم�ضتردام-)د ب اأ(:

الدولية  الجنائية   أصدر قضاة بالمحكمــة 
الرئيس  في الهــاي مذكرة اعتقــال بحق 
مزاعم  بشــأن  بوتين  فالديمير  الروســي 

بارتكاب جرائم حرب.
وقالــت المحكمــة إنه تم إصــدار مذكرة 
االعتقال لالشــتباه في تــورط بوتين في 
ترحيل أطفال ونقلهم بشــكل غير قانوني 
من أراض محتلة أوكرانية لالتحاد الروسي.

الجمعة  يــوم  بيان  في  المحكمة  وقالــت 
بأن  لالعتقاد  أسســا منطقيــة  »هناك  إن 
الفردية  الجنائية  المسؤولية  يتحمل  بوتين 

للجرائم المذكورة أعاله«.
أنها  المحكمة  ذكرت  نفســه،  الوقت  وفي 
كانت قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق ماريا 
حقوق  مفوضة  بيلوفا،  لفوفا  ألكســيفنا 
الروســي،  االتحاد  رئيس  بمكتب  األطفال 

مستشهدة بالمزاعم ذاتها.

اأبوظبي-وام:

لإلسكان  زايد  الشيخ  برنامج  أعلن   
تمديد فترة الحجز أمام المستفيدين 
الثــالث األولى  مــن المجموعــات 
من مســاكن حي الســيوح 16 في 
الشارقة "مســاكن المجمع" لغاية 
الموافق 20  المقبــل  االثنين  يــوم 
من  الفرصة  لمنحهــم  وذلك  مارس 
المتعلقة  اإلجــراءات  إنهــاء  أجــل 

بالمصارف الوطنية.
محمد  المهنــدس  ســعادة  وقــال 

المنصوري مدير برنامج الشيخ زايد 
لإلسكان إنه سيتم فتح النظام بداية 
المستفيدون من  ليتمكن  كل شــهر 
من  انتهائهم  بعد  مســاكنهم  حجز 

اإلجراءات المصرفية.
عــدد  أن  المنصــوري،  وأوضــح 
حجز  أتمــوا  الذيــن  المســتفيدين 
مساكنهم ضمن الحي )المستفيدون 
اإلجــراءات  مــن  انتهــوا  الذيــن 
الحجز  باب  فتــح  منذ  المصرفية(، 
14 مارس  الثالثــاء  صبــاح يــوم 

الجاري، 

»زايد للإ�شكان« يمدد فتح باب الحجز اأمام الم�شتفيدين 
من م�شاكن حي ال�شيوح 16 حتى االثنين 

»تتمة ص 88««»تتمة ص 88««
»تتمة ص 88««

37 مليار درهم مكا�شب �شهم »اأدنوك للغاز« 
في اأول اأ�شبوع تداول

المحكمة الجنائية الدولية ت�شدر مذكرة 
اعتقال بحق بوتين

»تتمة ص 88««
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 ¬æ««©J  áÑ°SÉæÃ  ¢SƒÑeƒc  ¢Sƒæ«àfÉà°ùfƒc

.¢UÈb ájQƒ¡ªL ‘ á«LQÉî∏d GôjRh

 øY  -  »ØJÉg  ∫É°üJG  ∫ÓN  -  √ƒª°S  ÜôYCGh

 ¬∏ªY ΩÉ¡e ‘ OGó°ùdGh ≥«aƒàdG ¬«dÉ©Ÿ ¬JÉ«æ“

 Iõ«ªàŸG á«é«JGÎ°S’G äÉbÓ©dÉH Gó«°ûe ,ójó÷G

.øjó∏ÑdG ÚH

 ¬«dÉ©e ™e πª©∏d ¬©∏£J øY √ƒª°S ÜôYCG Éªc

 ¿hÉ©àdGh  ábGó°üdG  äÉbÓY  õjõ©J  πLCG  øe

 ¢UÈb ájQƒ¡ªLh äGQÉeE’G ádhO ÚH ∑Î°ûŸG

.áaÉc ä’ÉéŸG ‘

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 øH  ¿GóªM  øH  óªMCG  ï«°ûdG  íààaG

 äGQÉeE’G OÉ–G ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG óªfi

 áî°ùædG äÉ«dÉ©a ∞jóéàdGh ´Göû∏d

 ájô≤dÉH á«KGÎdG ábQÉ°ûdG ΩÉjC’ 20 `dG

 ácQÉ°ûÃ áë«∏e á≤£æe ‘ á«KGÎdG

. á©°SGh á«Ñ©°T

 QƒàcódG  IOÉ©°S  ìÉààaE’G  ö†M

 ó¡©e  ¢ù«FQ  º∏°ùŸG  õjõ©dG  óÑY

 É«∏©dG áæé∏dG ¢ù«FQ çGÎ∏d ábQÉ°ûdG

 á«KGÎdG  ábQÉ°ûdG  ΩÉjCG  äÉ«dÉ©Ød

 »ÑàµdG ∞«°S »∏Y ¿É£∏°S IOÉ©°Sh

 á≤£æŸ  …ó∏ÑdG  ¢ù∏éŸG  ¢ù«FQ

 »ÑàµdG ¢VƒY ∞«°S íÑ°üeh áë«∏e

 ó°†©e  óªfih  áë«∏e  ájó∏H  ôjóe

 óªfi h »ÑàµdG ¿ójƒg øH »∏Y øH

 »ÑàµdG ¿ójƒg øH ó«©°S øH ó°†©e

 »∏ã‡h  AÉ°SDhQ  øe  OóY  ÖfÉL  ¤EG

 á«eƒµ◊G  äÉ°ù°SDƒŸGh  ôFGhódG

.á≤£æŸÉH

 äGô≤a  º¡àdƒL ∫ÓN Qƒ°†◊G  ó¡°T

 áÑ°SÉæŸÉH  äóYCG  á«∏fi  á«KGôJ

 Ëó≤dG  º«∏©àdG  øcQ  ≈∏Y  Gƒ©∏WGh

 ±ô◊G  ´GƒfCG  øe  OóYh  “´ƒ£ŸG”
 ó«H ™æ°üJ âfÉc »àdG äÉYƒæ°üŸGh

 ¤EG AÉ°ùædGh ∫ÉLôdG øe ´Éæ°üdG ô¡eCG

 øe  á«∏ëŸG  áÄ«ÑdG  äGOôØe  ÖfÉL

. ∫Éª÷Gh ∫ƒ«ÿGh Qƒ≤°üdG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ƒª°S  øe  á«fÉM  á«fÉ°ùfEG  áàØd  ‘  

 á°ù«FQ  ∑QÉÑe  âæH  áªWÉa  áî«°ûdG

 ¢ù∏éŸG á°ù«FQ ΩÉ©dG »FÉ°ùædG OÉ–’G

 á°ù«FQ  ádƒØ£dGh  áeƒeCÓd  ≈∏YC’G

 á°ù«FôdG  ájöSC’G  á«ªæàdG  á°ù°SDƒe

 »JGQÉeE’G ôªMC’G ∫Ó¡dG áÄ«¡d ájôîØdG

 k’É°üJG Égƒª°S äôLCG ..zäGQÉeE’G ΩCG{

 âfCÉªWG (ΩÉ°T) ájQƒ°ùdG á∏Ø£dÉH É«ØJÉg

 É¡≤«≤°T áë°Uh É¡àë°U ≈∏Y ¬dÓN

 πLÉ©dG  AÉØ°ûdG  Éª¡d  âæ“h  (ôªY)

 áë°üdÉH Éª¡«∏Y ¤É©J ˆG øÁ ¿CGh

.áeÓ°ùdGh

 á©HÉàŸG  QÉWEG  ‘  ∫É°üJ’G  »JCÉj

 ä’É◊  Égƒª°S  øe  ,Iôªà°ùŸG

 …òdG ∫GõdõdG AGôL ÚjQƒ°ùdG ÚHÉ°üŸG

 ¿ƒ©°†îj h GôNDƒe ÉjQƒ°S ¬d â°Vô©J

 ,»ÑXƒHCG  äÉ«Ø°ûà°ùe  ‘  êÓ©∏d

 ™«ªL ÒaƒJ ≈∏Y Égƒª°S øe kÉ°UôMh

. º¡d á«°ùØædGh á«Ñ£dG ájÉYôdG πFÉ°Sh

 ä’ÉM »bÉH ≈∏Y Égƒª°S âfCÉªWG Éªc

 êÓ©dG ¿ƒ≤∏àj ¿ƒdGõj ’ øjòdG ≈°VôŸG

 OóY ø°ù–h AÉØ°ûH É¡JOÉ©°S äóHCGh ,

 QGôªà°SG äócCGh ÚHÉ°üŸG ä’ÉM øe

 AÉØ°ûdG º¡d âæ“h º¡d ájÉYôdG Ëó≤J

.πLÉ©dG

 IQƒàcódG  ‹É©e  Égƒª°S  âØ∏c  h

 IôjRh  »°ùeÉ°ûdG  ⁄É°S  âæH  AÉã«e

 º∏°ùe  ¿GóªM QƒàcódG  ‹É©eh  ,ádhO

 áÄ«g  IQGOEG  ¢ù∏› ¢ù«FQ  »YhQõŸG

 IQÉjõH  ,»JGQÉeE’G  ôªMC’G  ∫Ó¡dG

 ≈∏Yh  º¡«∏Y  ¿ÉæÄªW’Gh  ÚHÉ°üŸG

 »àdG IQÉjõdG ∫ÓN h .Ú≤aGôŸG º¡jhP

 AÉã«e IQƒàcódG ‹É©e øe πc É¡H ΩÉb

 ¿GóªM IQƒàcódG  ‹É©e  h  »°ùeÉ°ûdG

 ¤EG  Égƒª°S  äÉ«–  Ó≤f  »YhQõŸG

 iƒ∏◊Gh QƒgõdG äÉbÉH ™jRƒJ ÖfÉL

 ÚHÉ°üŸG ≈∏Y Égƒª°S É¡H âã©H »àdG

 ‘ QhöùdGh áé¡ÑdG ´É°TCG Ée º¡jhPh

 GhÈY øjòdG º¡jhPh ÚHÉ°üŸG ¢SƒØf

 ÉŸ  º¡JOÉ©°Sh  º¡ÑMh  ºgôµ°T  øY

 πÑb øe ΩÉªàgGh ájÉYQ øe ¬fƒ≤∏àj

 ádhO ¢VQCG  ¤EG  º¡dƒ°Uh òæe Égƒª°S

 QƒaƒÃ  Égƒª°ùd  GƒYOh  ..  äGQÉeE’G

 Égƒª°S ¿CG øjócDƒe ,á«aÉ©dGh áë°üdG

.kÉ©«ªL á«fÉ°ùfEÓdh º¡d ôNP

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 ¿É£∏°S  âæH  QhóH  áî«°ûdG  äó¡°T  

 á«µjôeC’G  á©eÉ÷G  á°ù«FQ  »ª°SÉ≤dG

 ô“Dƒª∏d »eÉàÿG πØ◊G ábQÉ°ûdG ‘

 á£HGô∏d  Ú©HQC’Gh  ådÉãdG  …ƒæ°ùdG

 ó≤Y …òdG á«©eÉ÷G äÉÑàµª∏d á«dhódG

 ábQÉ°ûdÉH á«µjôeC’G á©eÉ÷G ΩôM ‘

 óªfi  âæH  IQƒf  ‹É©e  Qƒ°†ëH

.ádhO IôjRh »Ñ©µdG

 Iôe ∫hC’ ó≤©j …òdG - ô“DƒŸG ó¡°Th

 áaÉ°†à°SÉH §°ShC’G ¥öûdG á≤£æe ‘

 á«µjôeC’G á©eÉ÷G áÑàµe ÚH ácÎ°ûe

 -  ójGR  á©eÉL  áÑàµeh  ábQÉ°ûdG  ‘

 ™«ªL øe á«©eÉL áÑàµe 87 ácQÉ°ûe

.⁄É©dG AÉëfCG

 á£HGô∏d  …ƒæ°ùdG  ô“DƒŸG  πµ°ûjh

 É k©ªà› á«©eÉ÷G äÉÑàµª∏d á«dhódG

 äÉÑàµŸG  IOÉb  º°†j  kÓeÉ°Th  GkôKDƒe

 AÉëfCG ™«ªL ‘ á«ãëÑdGh á«©eÉ÷G

 äÉÑàµŸG …ôjóe ™ªéj å«M ,⁄É©dG

 äÉµÑ°T  ™«°SƒJh  QÉµaC’G  ∫OÉÑàd

 ¿hÉ©J Qƒ°U ≥∏Nh á«æ¡ŸG äÉbÓ©dG

 ™jQÉ°ûe  ≈∏Y  É k©e  πª©dGh  IójóL

 IÒÑµdG  äÉjóëàdG  ∫hÉæàJ  á«dhO

.á«dÉ◊G

 ‘  »ª°SÉ≤dG  QhóH  áî«°ûdG  âdÉbh

 äÉÑàµŸG ¿EG ” : ô“DƒŸG ∫ÓN É¡àª∏c

 ‘ πãªàj É kÑ©°U É kjó– Ωƒ«dG ¬LGƒJ

 äÉ©ªàéŸG ™e É¡∏°UGƒJ ≈∏Y ®ÉØ◊G

 É¡àª¡e πgÉŒ ¿hO É¡«a πª©J »àdG

 ∫ƒ°UƒdG π«¡°ùJ ‘ á∏ãªàŸG á«°SÉ°SC’G

 πª©j ÉeóæY øµdh ôjƒæàdGh IAGô≤dG ¤EG

 º¡°†©H ™e ÖàµdÉH Ú«æ©ŸG ™«ªL

 ¢UôØdG øe ójõŸG ÒaƒJ ÉææµÁ ¢†©ÑdG

 ¬Lƒd  kÉ¡Lh  …óëàdG  Gòg  á¡LGƒŸ

 ìhQ õjõ©J ‘ QGôªà°S’G  ¤EG  áaÉ°VEG

 ™«ªL  ídÉ°üd  øeÉ°†àdGh  π°UGƒàdG

 á°UÉNh  äÉÑàµŸG  øe  øjó«Øà°ùŸG

. “ ÜÓ£dGh ¢SQGóŸG ∫ÉØWCG

 ‘ ácQÉ°ûŸG á«ªgCG øY É¡ãjóM ‘h

 »ŸÉ©dG  ô“DƒŸG  Gòg  πãe  áaÉ°†à°SG

 á©eÉ÷G áÑàµe áæ«eCG õfƒL GQÉc âdÉb

 ô“Dƒe Gòg { : ábQÉ°ûdG ‘ á«µjôeC’G

 230  øe  ÌcCG  º°†J  áª¶æŸ  ‹hO

 ⁄É©dG  AÉëfCG  ™«ªL  øe  á°ù°SDƒe

 á©eÉé∏d  IÒÑc  á°Uôa  ó©j  ƒgh

 äÉÑàµe  ™e  äÉbÓY  áµÑ°T  AÉæH  ‘

 ÉæJÉjƒdhCG  ióMEG  ¿EGh  iôNCG  á«©eÉL

 á©eÉ÷G  áÑàµe  ‘  á«é«JGÎ°SE’G

 AÉæÑdG  {  ƒg  ábQÉ°ûdG  ‘  á«µjôeC’G

 Úµªàd á«dhOh á«∏fi äÉµÑ°ûd ∫É©ØdG

 ,” áeó≤àŸGh ádÉ©ØdG áÑàµŸG äÉeóN

 á«dhódG  á£HôdG  ô“Dƒe ¿CG  ¤EG  IÒ°ûe

 á©FGQ á°Uôa ó©j á«©eÉ÷G äÉÑàµª∏d

 »FÉæãà°SG çó◊G ¿CG Éªc ∂dòH ΩÉ«≤∏d

 øe GkÒNCG Éæµ“ ÉæfCG ƒg ∫hC’G ÚÑÑ°ùd

 ΩÉY òæe Iôe ∫hC’  É k«°üî°T  AÉ≤àd’G

 ô“DƒŸG  áaÉ°†à°SG  ƒg ÊÉãdGh  2020

 ¥öûdG á≤£æe ‘ ¬îjQÉJ ‘ Iôe ∫hC’

. “ §°ShC’G

 äÉÑàµª∏d á«dhódG á£HGôdG ô“Dƒe õcQh

 ¬àaÉ°†à°SG  …òdG  43  `dG  á«©eÉ÷G

 Úeƒj  ∫hCG  ‘  ójGR  á©eÉL  áÑàµe

 á«µjôeC’G  á©eÉ÷G ¬àaÉ°†à°SG  Éªæ«H

 ≈∏Y  -  ¬eÉàN  ‘  ábQÉ°ûdG  ‘

 ‘Göûà°S’G  »eó≤àdG  ÒµØàdG  ∫hÉæJ

 äÉeóNh  á«ÁOÉcC’G  äÉÑàµŸG  ‘

 ∫OÉÑàd  á°Uôa  É keó≤e  äÉeƒ∏©ŸG

 á«∏jƒëàdG  á«∏ª©dG  ‘  äGÈÿG

 ‘h  ÉgójóŒh  äÉeóÿG  ´É£b  ‘

 Rõ©j ÉÃ OQGƒŸGh á«ÑàµŸG äÉMÉ°ùŸG

.äÉ©eÉ÷G πªY øe

 ∫ÓN  ó≤Y  …òdG  -  ô“DƒŸG  ∫hÉæJh

 â–  ¢SQÉe  16  ¤EG  13  øe  IÎØdG

 -“Ohó◊G  ≈£îàJ  äÉÑàµe”  QÉ©°T

 IOÉ«≤dGh ájDhôdG{ »g QhÉfi áYƒª›

 Aƒ°†dG  É k£∏°ùe  z»æ¡ŸG  ƒªædGh

 äÉcGöûdGh  IOƒ÷Gh  áª«≤dG  ≈∏Y

 IOÉ«≤dGh  ¿hÉ©àdGh  á«é«JGÎ°S’G

. πª©dG äÉÄ«Hh á«∏jƒëàdG äÉ«∏ª©dGh

 á«ªbôdG  äÉeóÿG  Ëó≤J{  ¢ûbÉfh

 ƒeóîà°ùe  íÑ°UCG  å«M  zÉgÒKCÉJh

 QÉµàHGh Ëó≤J ‘ ÚcQÉ°ûe äÉÑàµŸG

 äÉMÉ°ùe á°ûbÉæe øY kÓ°†a äÉeóÿG

 ΩGóîà°SGh  ±É°ûµà°S’Gh  çƒëÑdG

 ‘  äÉJƒHhôdGh  »YÉæ£°U’G  AÉcòdG

.åëÑdG áª¶fCGh äÉeóNh áÑàµŸG

 ÚæWGƒe ôjƒ£J{ ô“DƒŸG ¢ûbÉf Éªc

 áaô©ŸG  ∫ÓN  øe  zÚæµ‡

 ìÉ‚ äGQÉ°ùeh á«ªbôdGh á«JÉeƒ∏©ŸG

 »Ø«XƒdG  ºYódGh  ∞«XƒàdGh  áÑ∏£dG

 Aƒ°†dG  É£q∏°ùe  áeGóà°S’G  äGQOÉÑeh

 øe  zçƒëÑdGh  ÒKCÉàdG{  ≈∏Y  É k°†jCG

 IQGOEGh Égõjõ©Jh çƒëÑdG ∫OÉÑJ ∫ÓN

 ájÉªMh  äÉeƒ∏©ŸG  ≈∏Y  ìÉàØf’G

 ΩÓYE’G  πFÉ°Sh  ÜQÉŒh  πÑ≤à°ùŸG

 á«ªæàdG  ±GógCG  ójó–h  á«YÉªàL’G

.áeGóà°ùŸG

 á«°ù«FQ  äÉª∏c  ô“DƒŸG  øª°†Jh

 äÉ°TQhh äÉ≤°ü∏e äÉ°ù∏Lh É k°VhôYh

 IQƒàcódG âeóbh á«°TÉ≤f äÉ≤∏Mh πªY

 äÉeóî∏d ∑QÉ°ûe áÑàµe ÚeCG ¢ShQ Éf’CG

 ‘  á«µjôeC’G  á©eÉ÷G  ‘  áeÉ©dG

 äÉeƒ∏©ŸG{  ¿Gƒæ©H  ábQh  ábQÉ°ûdG

 πLCG øe á«eÓYE’Gh á«ªbôdG áaô©ŸGh

 kAÉæH  zá£°ûædG  á«ŸÉ©dG  áæWGƒŸG

 áµ∏ªŸG  øe  AÓeR  ™e  ´höûe  ≈∏Y

 QGOCG  Éªæ«H  É«≤jôaEG  ÜƒæLh  IóëàŸG

 ‘ á«µjôeC’G á©eÉ÷G áÑàµe ƒØXƒe

 ô“DƒŸG  ∫ÓN  äÉ°ù∏L  IóY  ábQÉ°ûdG

 ≈∏Y  ô“DƒŸG  ‘ ¿ƒcQÉ°ûŸG  π°üMh

 áaÉ≤ãdGh áaÉ«°†dG Ωôc áHôŒ á°Uôa

 äÉ«dÉ©ØdG  ∫ÓN  øe  á«JGQÉeE’G

.á«°SGQódG ä’ƒ÷Gh á«YÉªàL’G

 ‘ á«µjôeC’G á©eÉ÷G áÑàµe ±ô©Jh

 äÉÑàµŸG øe IóMGh É¡fCG ≈∏Y ábQÉ°ûdG

 ôaƒJ  å«M  á≤£æŸG  ‘  IóFGôdG

 ºYód  èeGôHh  äÉeóNh  äÉYƒª›

 ™ªà›  çƒëHh  ègÉæe  äÉLÉ«àMG

 ‘  á©eÉ÷G  áÑàµe  ™≤Jh  á©eÉ÷G

 ≥HGƒW áKÓK øe ¿ƒµe åjóM ≈æÑe

 ™Lôeh  Qó°üe  155,000  º°†Jh

 ™Lôe  5,000h  ájõ«∏‚E’G  á¨∏dÉH

 áYƒª›  øY  kÓ°†a  á«Hô©dG  á¨∏dÉH

 ∂∏à“ Éªc á«ªbôdG OQGƒŸG øe á©°SGh

 ójóëàd  âfÎfE’G  ÈY  IQGOEG  ΩÉ¶f

 »©eÉ÷G Ωô◊G êQÉNh πNGO ™LGôŸG

 áaô©ŸG ‘ á«∏ªY äÉÑjQóJ É¡Áó≤Jh

 äGQÉ¡e  áÑ∏£dG  º«∏©àd  á«JÉeƒ∏©ŸG

 Ú∏gDƒe äÉÑàµe AÉæeCG ôaGƒJh åëÑdG

.ÚãMÉÑ∏d IQƒ°ûŸG Ëó≤àd øjõgÉL

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj
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¢UôÑb á«LQÉN ôjRh kÉ«ØJÉg Åæ¡j ójGR øH ˆGóÑY

áë«∏e »a á«KGôàdG ábQÉ°ûdG ΩÉjCG äÉ«dÉ©a íààØj ¿É«¡f ∫BG óªëe øH ¿GóªM øH óªMCG

 É¡≤«≤°Th (ΩÉ°T) ájQƒ°ùdG á∏Ø£∏d á«ë°üdG ádÉëdG ≈∏Y kÉ«ØJÉg øÄª£J áªWÉa áî«°ûdG

»ÑXƒHCG äÉ«Ø°ûà°ùªH êÓ©dG ¿ƒ≤∏àj øjòdG ÉjQƒ°S ∫GõdR »HÉ°üeh (ôªY)

  á«©eÉédG äÉÑàµª∏d á«dhódG á£HGôdG ôªJDƒªd »eÉàîdG πØëdG ó¡°ûJ »ª°SÉ≤dG QhóH

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ¢ù«FQ  ,»Ñ©µdG  ô£e  óªfi  QƒàcódG  åëH

 ™e ,±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG

 Ió©ŸG äÉÑ«JÎdGh §£ÿG áÄ«¡dG ‘ ÚdhDƒ°ùŸG

 ÖMÉ°U ±ƒ«°V AÉª∏©dG èeÉfôH ò«Øæàd ΩÉ©dG Gòg

 ΩÉjCG AÉ«ME’ { ˆG ¬¶ØM{ ádhódG ¢ù«FQ ƒª°ùdG

 á©HÉàÃ  ,kÉjƒæ°S  ∑QÉÑŸG  ¿É°†eQ  ô¡°T  ‹É«dh

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

 GÒ°S , á°SÉFôdG ¿GƒjO ôjRh AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ

 ójGR ï«°ûdG ¬d QƒØ¨ŸG ¢ù°SDƒŸG óFÉ≤dG è¡f ≈∏Y

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

 ∞∏àfl øe AÉª∏©dG øe áÑcƒc ∞«°†à°ùj ¿Éc

 ácQÉ°ûª∏d á≤jó°üdGh á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG ∫hódG

 ¢ùdÉéŸGh óLÉ°ùŸG ‘ π«°†ØdG ô¡°ûdG AÉ«MEG ‘

. äÉ°ù°SDƒŸGh

 …òdG ´ÉªàL’G ∫ÓN - »Ñ©µdG QƒàcódG ™∏WGh

 ΩÉY ôjóe Qƒ°†ëH »ÑX ƒHCG ‘ áÄ«¡dG ô≤Ã ó≤©fG

 - á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°û∏d …ò«ØæàdG  ôjóŸGh áÄ«¡dG

 AÉª∏©dG ∫ÉÑ≤à°S’ äGOGó©à°S’Gh èeÉfÈdG ≈∏Y

.±ƒ«°†dG

 

 ò«ØæJ äÉÑ«JôJ åëÑJ zá«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdG{

ádhódG ¢ù«FQ ±ƒ«°V AÉª∏©dG èeÉfôH
:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ∫ÓN  á«JGQÉeE’G  Ú«Øë°üdG  á«©ªL  º¶æJ  

 á∏MQ …QÉ÷G ¢SQÉe 26 ≈àMh 20 øe IÎØdG

 áeôµÃ É¡FÉ°†YCG øe Oó©d Iôª©dG ∂°SÉæe AGOC’

 πã‡ ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S øe

. IôØ¶dG á≤£æe ‘ ºcÉ◊G

 á«©ªL  ¢ù«FQ  …OÉª◊G  óªfi  ¬LƒJh

 IQGOEG  ¢ù∏› øY áHÉ«f  á«JGQÉe’G  Ú«Øë°üdG

 ôjó≤àdGh  ôµ°ûdÉH  É¡FÉ°†YCG  ™«ªLh  á«©ª÷G

 ≈∏Y ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S ¤EG

 …òdG π°UGƒàŸG ºYódG QÉWEG ‘ »JCÉJ »àdG ¬àeôµe

 ä’ÉéŸG ∞∏àfl ‘ øWƒdG AÉæHC’ √ƒª°S ¬«dƒj

 ¬H Ωƒ≤J …òdG QhódG á«ªgCÉH √ƒª°S øe ÉfÉÁEGh

 ‘ »Øë°üdG πª©dG IÒ°ùe õjõ©J ‘ á«©ª÷G

 ‘É≤ãdGh  »æ¡ŸG  iƒà°ùŸÉH  ¢Vƒ¡ædGh  ádhódG

.Ú«Øë°ü∏d

 ¢ù«FQ  ÖFÉf  »YÉæŸG  Ú°ùM  ócCG  ¬ÑfÉL  øe

 ≈∏Y á«©ª÷G ¢UôM ,  óaƒdG  ¢ù«FQ á«©ª÷G

 º«¶æJh  èeGÈdGh  äGQOÉÑŸG  ¥ÓWEG  á∏°UGƒe

 äÉ©∏£àdG  ≥≤ëj  ÉÃ  ,áYƒæàŸG  äÉ«dÉ©ØdG

 ΩÉªàgG  πX  ‘  AÉ°†YC’G  ™«ªL  øe  IƒLôŸG

 ájÉYôdGh ºYódG Ëó≤àH á«©ª÷G IQGOEG ¢ù∏›

 á«ÑjQóàdG  äGQhódG  ≈∏Y  IhÓY  ÚÑ°ùàæª∏d

 ¤EG áaOÉ¡dGh ,á«°ü°üîàdG äGhóædGh äGô“DƒŸGh

 ≈∏Y ™ØædÉH Oƒ©j ÉÃh ,»eÓYE’G AGOC’G ôjƒ£J

.á«eÓYE’G äÉ°ù°SDƒŸGh AÉ°†YC’G ™«ªL

 á£°ûfC’G øª°V »JCÉj Iôª©dG á∏MQ º«¶æJ ¿EG ∫Ébh

 á«©ªL  É¡ª¶æJ  »àdG  Iójó©dG  äÉ«dÉ©ØdGh

 ¿G ¤EG kGÒ°ûe , ΩÉ©dG ∫GƒW á«JGQÉeE’G Ú«Øë°üdG

 á«FÉ¡ædG É¡JÉÑ«JôJh É¡JGOGó©à°SG â∏ªcCG á«©ª÷G

 ∂dòc πª°ûJ »àdGh Iôª©dG á∏MQ º«¶æàd áeRÓdG

.∞jöûdG …ƒÑædG óé°ùŸG IQÉjR

:ΩGh-áª«ÿG ¢SCGQ

 áª«ÿG ¢SCGQ ‘ áeÉ©dG äÉeóÿG IôFGO äóªàYG 

 %50 áÑ°ùæH áeÉ©dG äÉØdÉîŸG ¢†«ØîJ IQOÉÑe

.∑QÉÑŸG ¿É°†eQ ô¡°T ∫GƒW

 ΩÉY ôjóe »∏©dG ódÉN ¢Sóæ¡ŸG IOÉ©°S ∫Ébh

 øª°V »JCÉJ IQOÉÑŸG ¿EG áeÉ©dG äÉeóÿG IôFGO

 É¡«∏eÉ©àe  ≈∏Y  IOÉ©°ùdG  ∫ÉNOE’  ÉgOƒ¡L

 ójó°ùJh π«°†ØdG ô¡°ûdG ∫ÓN ™ªàéŸG OGôaCGh

 ±ó¡dG ¿CG ¤EG GÒ°ûe ,á∏é°ùŸG äÉØdÉîŸG áª«b

 ™ªàéŸG  OGôaCG  á«YƒJ  áØdÉîŸG  øe  »°ù«FôdG

 íFGƒ∏dG ´ÉÑJGh áÄ«ÑdG ≈∏Y á¶aÉëŸG á«ªgCÉH

.á«Ä«ÑdG äGOÉ°TQE’Gh

 ô¡¶ŸG  »bQ  ≈∏Y  ®ÉØ◊G  ¿CG  »∏©dG  ±É°VCGh

 á«¡«aÎdG É¡≤aGôeh áª«ÿG ¢SCGQ IQÉeE’ ΩÉ©dG

 OGôaCGh ,ácÎ°ûe á«©ªà› á«dhDƒ°ùe á«eóÿGh

 …QÉ°†◊G ô¡¶ŸG õjõ©J ‘ ÉfDhÉcöT ™ªàéŸG

 ‘ äÉØ∏îŸG AÉ≤dEÉH º¡eGõàdG ∫ÓN øe ΩÉ©dG

 »eQ øY OÉ©àH’Gh ∂dòd á°ü°üîŸG äÉjhÉ◊G

.É«FGƒ°ûY äÉjÉØædGh äÉØ∏îŸG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ≠jÉ°üdG óªfi »∏Y øH óªMCG ‹É©e πÑ≤à°SG 

 IQÉéàdG ôjRh ,¿ƒ«c ∑hO ¿BG ‹É©e , ádhO ôjRh

 ‘  ¬d  ≥aGôŸG  óaƒdGh  ,ÉjQƒc  ájQƒ¡ªL  ‘

 ,‹hódG  ¿hÉ©àdGh  á«LQÉÿG  IQGRh  ΩÉY  ¿GƒjO

 ¿hÉ©àdG  äÉØ∏e  øe  kGOóY  ¬©e  ¢Vô©à°SGh

.∑Î°ûŸG

 ‹É©e ™e AÉ≤∏dG ∫ÓN ≠jÉ°üdG ‹É©e åëHh

 á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG  ó«WƒJ  πÑ°S  ¿ƒ«c ∑hO  ¿BG

 ∞∏àfl ‘ ÉjQƒc ájQƒ¡ªLh äGQÉeE’G ádhO ÚH

 õjõ©J á°UÉîHh á«é«JGÎ°S’G ácGöûdG ä’É›

 ÉŸ ájQÉéàdGh ájOÉ°üàb’G ä’ÉéŸG ‘ ¿hÉ©àdG

.Ú≤jó°üdG ÚÑ©°ûdGh øjó∏ÑdG áë∏°üe ¬«a

:ΩGh-IôØ¶dG

 á©HGôdG  ¬JQhóH  …ôëÑdG  IôØ¶dG  ¿ÉLô¡e  Ωó≤j  

 á«JGQÉeE’G  á«KGÎdG  ¿ƒæØdG  øe  áYƒª› ,IöûY

.√QGhR Ö£≤à°ùJ »àdG

 á©HÉàdG á«Ñ©°ûdG ¿ƒæØ∏d »ÑXƒHCG ábôa ¢Vô©à°ùJh

 á«aÉ≤ãdG  èeGÈdGh  äÉfÉLô¡ŸG  IQGOEG  áæé∏d

 á«æØdG  ¿GƒdC’G  øe  kGOóY  ,»ÑXƒHCG  ‘  á«KGÎdGh

 ájôëÑdG  ádÉ«©dG{  É¡æeh  ôëÑdG  πgCG  èjRÉgCGh

.zGƒ«∏dGh ÉÁóŸGh ádÉgC’Gh

 á«Ñ©°ûdG  ¿ƒæØ∏d  »ÑXƒHCG  ábôa  ¢VhôY  OöùJh

 á∏«°UC’G ó«dÉ≤àdGh áaÉ≤ãdG øY äÉjÉµMh äÉjGhQ

 á«Jƒ°üdG  ¿ƒæØdG  äÉ«dÉªLh  äGQÉeE’G  ádhód

 ¿É◊C’ÉH  áHƒë°üŸGh  áYƒæàŸG  á«cô◊Gh

 á£°SGƒH áahõ©ŸGh Iõ«ªŸG á«≤«°SƒŸG äÉYÉ≤jE’Gh

 ÊÉZC’G ÖfÉL ¤EG , ájó«∏≤àdG á«≤«°SƒŸG ä’B’G

.á«æWƒdGh á«Ñ©°ûdG

 ÒÑc  ≥dCÉàH  ¿ÉLô¡ŸG  áëæLCG  ábôØdG  ÜƒŒh

 ,IÒ¨ŸG πMÉ°S ≈∏Y »Ñ©°ûdG ¥ƒ°ùdG ábhQCG ,¿É≤JEGh

 IòNƒædG â«H ‘h ìöùŸG ≈∏Y É¡°VhôY Ωó≤Jh

 ,¿ÉLô¡ŸG  äÉMÉ°S  øe  ÉªgÒZh  äÉ°ûµŸGh

 ¿ÉLô¡ŸG ‘ ÚcQÉ°ûŸGh QGhõdG øe πYÉØJ §°Sh

 ájQƒ∏µ∏ØdG  ¿ƒæØdG  øe  áYƒæàŸG  äÉbÉÑdG  ™e

 á«æa áMƒd áª°SGQ ,á«JGQÉeE’G ájó«∏≤àdG á«FGOC’Gh

 çGÎdG øY á«©bGhh á«≤«≤M IQƒ°U »£©J á«dÉY

 ,»≤«°Sƒe çGôJh Rƒæc øe ¬∏ªëj ÉÃ ,»JGQÉeE’G

 äÉÄ«ÑdG  ∞∏àfl  øe  á«æWhh  á«Ñ©°T  ÊÉZCGh

.ájôëÑdGh á«∏Ñ÷Gh ájhGôë°üdG

ójGR øH ¿GóªM

…QƒµdG IQÉéàdG ôjRh ™e ¬JÉãMÉÑe ∫ÓN ≠jÉ°üdG »∏Y øH óªMCG

áë«∏e ‘ á«KGÎdG ábQÉ°ûdG ΩÉjCG äÉ«dÉ©a ∫ÓN ¿É«¡f ∫BG óªfi øH ¿GóªM øH óªMCG

.. ójGR øH ¿GóªM øe áeôµªH

É¡FÉ°†YCG øe Oó©d IôªY á∏MQ º¶æJ ø««Øë°üdG á«©ªL

áÑ°ùæH áª«îdG ¢SCGQ »a á«Ä«ÑdG äÉØdÉîªdG ¢†«ØîJ

 ¿É°†eQ ô¡°T ∫GƒW % 50 

…QƒµdG IQÉéàdG ôjRh ™e »FÉæãdG …OÉ°üàb’G ¿hÉ©àdG åëÑj ≠jÉ°üdG

á«JGQÉeE’G á«KGôàdG ¿ƒæØdG ≈∏Y √QGhR ™∏£j …ôëÑdG IôØ¶dG ¿ÉLô¡e
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OÓÑdG π°üj É«fÉehQ ¢ù«FQ

   áØ«ØN QÉ£eCG •ƒ≤°ùd á°Uôah Ωƒ«dG ºFÉZ ¢ù≤£dG

 ¿BGô≤∏d ô«ÑëàdG IõFÉéd π«é°ùàdG AóH
 ¬eƒ∏Yh ºjôµdG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ ¢ù«fÉgƒj ¢ShÓc áeÉîa π°Uh

 IQÉjR ‘ á©ª÷G Ωƒj OÓÑdG ¤EG á≤jó°üdG É«fÉehQ

 øeQÉc ¤hC’G Ió«°ùdG ¬eôM É¡dÓN ¬≤aGôJ á«ª°SQ

 ¬dƒ°Uh iód ¬àeÉîa ∫ÉÑ≤à°SG ‘ ¿Éch .¢ù«fÉgƒj

 óªfi âæH Ëôe ‹É©e..»ÑXƒHCG ‘ á°SÉFôdG QÉ£e

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

.ÚdhDƒ°ùŸG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 kÉfÉ«MCG GÈ¨eh É«FõL ºFÉZ ¤EG Gƒë°U âÑ°ùdG Ωƒ«dG

 ≥WÉæŸG ¢†©H ≈∏Y óMC’G óZ ìÉÑ°Uh kÓ«d kÉªFÉZh

 ÉÑWQh ,áØ«ØN QÉ£eCG •ƒ≤°S ∫ÉªàMG ™e á«Hô¨dG

.á«∏NGódG ≥WÉæŸG ≈∏Y óMC’G óZ ìÉÑ°Uh kÓ«d

 ìÉjôdG  ¿CG  - á«eƒ«dG  ¬Jöûf ‘ - õcôŸG ôcPh

.áHôJC’Gh QÉÑ¨∏d IÒãe ,áYöùdG ádóà©e ¤EG á£°ûf

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 “¬eƒ∏Yh ËôµdG ¿BGô≤∏d ÒÑëàdG ” IõFÉL âæ∏YCG 

 ‘ ácQÉ°ûŸG äÉÑ∏W ∫ÉÑ≤à°SGh π«é°ùàdG AóH øY

 ¢ùeCG  Ωƒj  øe  kGQÉÑàYG  “áeGóà°S’G  ΩÉY  ”  IQhO

. ∑QÉÑŸG ¿É°†eQ 15 ≈àMh á©ª÷G

 ¿É©«Ñ°S  º«gGôHEG  óªMCG  QƒàcódG  IOÉ©°S  ∫Ébh

 áæé∏dG  ¢ù«FQ  IõFÉé∏d  ΩÉ©dG  ôjóŸG  »é«æ£dG

 IõFÉ÷G äÉÄa ‘ ácQÉ°ûŸG ÜÉH ¿EG IõFÉé∏d É«∏©dG

 ádhódG êQÉNh πNGO øe Úª∏°ùª∏d ìƒàØe 12 `dG

 øe ádhódG  »æWGƒe ÖfÉL ¤EG  Ú°ùæ÷G Óc øe

 ¿CG  ¤EG  GÒ°ûe  ,ºª¡dG  ÜÉë°UCGh  A¢ûædGh  äÉ«àØdG

 á£jôÿG  á≤HÉ°ùe  áaÉ°VEG  ó¡°ûJ  ΩÉ©dG  Gòg  IQhO

 äÉÄØ∏d ËôµdG ¿BGô≤dG ‘ áeGóà°S’G º«≤d á«ægòdG

.π«JÎdGh áHÉ£ÿG »gh IõFÉé∏d á«°ù«FôdG

 ´ÓW’G  ÚÑZGô∏d  øµÁ  ¬fCG  »é«æ£dG  í°VhCGh

 4 ‘ ôaƒàŸG IõFÉ÷G π«dOh •höûdG áaÉc ≈∏Y

 á«°ùfôØdGh hOQhC’Gh ájõ«∏‚E’Gh á«Hô©dG »g äÉ¨d

www.)  ÊhÎµdE’G  IõFÉ÷G  ™bƒe  ∫ÓN  øe

 ∫ÓN øe ácQÉ°ûŸG øµÁ Éªc (tahbeer.ae
 ≈∏Y ÜÉ°ùJGƒdG ≥«Ñ£J ÈY hCG ÊhÎµdE’G ™bƒŸG

. ( 9914 550 54 971+) ºbôdG

 ¢ùaÉæàdG  äÉÄa  ‘  á∏YÉØdG  ácQÉ°ûŸG  ¤EG  ÉYOh

 øe Ióªà°ùŸG º«≤dG öûf ‘ ΩÉ¡°SEÓd áMƒàØŸG

 ióMEÉH RƒØdG á°Uôa ™e ∞«æ◊G ÉææjO äÉª«∏©J

 ‘ øjõFÉa çÓK ∫hC’ IOƒ°UôŸG á«dÉŸG õFGƒ÷G

.áÄa (12) ‘ kGõFÉa (36) ájÉ¡ædG ‘ êƒà«d áÄa πc

 »fÉªdôÑdG OÉëJ’G ´ÉªàLG äÉLôîªd kGQô≤e …ójƒ°ùdG Iô«e ÜÉîàfG

zCOP28{ ¢ûeÉg ≈∏Y »dhódG

 á°SÉ«°S á°ûbÉæªd AÉ©HQC’G á©HÉ°ùdG ¬à°ù∏L ó≤©j z…OÉëJ’G »æWƒdG{

á°VÉjô∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG

…ójƒ°ùdG ¿É£∏°S IÒe

 ájôjƒ£àdG ™jQÉ°ûªdG ≈∏Y ™∏£jh áæ¶dG áæjóªH ¥ô¨e AÉæ«e ø°Tój ójGR øH ¿GóªM

IôØ¶dÉH »ÑXƒHCG ÅfGƒªd

áæ¶dG áæjóÃ ¥ô¨e AÉæ«e Ú°TóJ ∫ÓN ójGR øH ¿GóªM

Iójôa áHôéJh IOóéàe iDhôH ™àªàj ábQÉ°ûdÉH ºjôµdG ¿BGô≤dG ™ªée :¿Éà°ùµHRhCG ¢ù«FQ QÉ°ûà°ùe

:ΩGh-IôØ¶dG

 πã‡ ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S ø q°TO

 áæjóe ‘ ¥qô¨e AÉæ«e IôØ¶dG á≤£æe ‘ ºcÉ◊G

 ÅfGƒe  áYƒªéŸ  ™HÉàdG  IôØ¶dG  á≤£æÃ  áæ¶dG

.»ÑXƒHCG

 á«Hô¨dG  πMGƒ°ùdG  ≈∏Y  ™bGƒdG  AÉæ«ŸG  Èà©jh

 ∫ƒ≤M äÉeóÿ kÉª¡e kÉjôëH kÉ≤aôe »ÑXƒHCG IQÉeE’

 §ØædG  ™jQÉ°ûeh ájÈdGh  ájôëÑdG  RÉ¨dGh  §ØædG

 ™FÉ°†ÑdG  ádhÉæeh  »à°ùLƒ∏dG  ºYódGh  RÉ¨dGh

.2017 ΩÉ©dG òæe áÑFÉ°ùdGh áeÉ©dG

 »HÉÑMC’G óªfi ìÓa ‹É©e Ú°TóàdG º°SGôe ö†M

 »ÑXƒHCG  ÅfGƒe  áYƒª›  IQGOEG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ

 ƒª°S Öàµe ¢ù«FQ …ôgÉ¶dG ô£e óªMCG IOÉ©°Sh

 AGƒ∏dG IOÉ©°Sh IôØ¶dG á≤£æe ‘ ºcÉ◊G πã‡

 ájOÉ–’G áÄ«¡dG ΩÉY ôjóe »∏««ÿG ó«©°S π«¡°S

 òaÉæŸG  øeCGh  ∑QÉª÷Gh  á«°ùæ÷Gh  ájƒ¡∏d

 ¿GƒjO  π«ch  …Qƒ°üæŸG  óªfi  öUÉf  IOÉ©°Sh

 ≈°ù«Y IOÉ©°Sh IôØ¶dG á≤£æe ‘ ºcÉ◊G πã‡

 ∫Ó¡dG áÄ«g ¢ù«FQ ƒª°S QÉ°ûà°ùe ÜÉ¡°TƒH óªM

 …Qƒ°üæŸG èM’ ó°TGQ IOÉ©°Sh »JGQÉeE’G ôªMC’G

 ÏHÉµdGh »ÑXƒHCG ∑QÉª÷ áeÉ©dG IQGOE’G ΩÉY ôjóe

 ¢ù«FôdGh ÜóàæŸG ƒ°†©dG »°ùeÉ°ûdG á©ªL óªfi

 QÉÑc øe OóYh »ÑXƒHCG ÅfGƒe áYƒªéŸ …ò«ØæàdG

.ÚdhDƒ°ùŸG

 ï«°ûdG ƒª°S ™∏ qWG Ú°TóàdG ™bƒe ¤G ¬dƒ°Uh iódh

 ¥qô¨e AÉæ«e ≥aGôe ≈∏Y ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ¿GóªM

 ¬àæµe  ‹hO  AÉæ«e  ¤EG  ¬àdƒM »àdG  á©°SƒàdGh

 Iõ«ªàe áfÉµe ≥«≤– øe »°VÉŸG ΩÉ©dG ∫ÓN

 á«dhódG áfhóŸG ∫ÓN øe á«ŸÉ©dG ÅfGƒŸG ÚH

 (ISPS Code)  ÅfGƒŸG  ≥aGôeh  øØ°ùdG  øeC’

 á«àëàdG  á«æÑdGh  ábÉ£dG  IQGRh  øY  IQOÉ°üdG

 ™e äÉbÓY ¥qô¨e AÉæ«e QƒW âbƒdG ∂dP òæeh

 ‘  ºgÉ°S  É‡  á«ŸÉ©dG  RÉ¨dGh  §ØædG  äÉcöT

 §ØædGh ™FÉ°†Ñ∏d á«°SÉ°SC’G äÓbÉæ∏d á¡Lh ¬∏©L

 áæë°T  ∫hCG  ΩÓà°SG  ”  å«M  äÉjhÉª«chÎÑdGh

.2022 ¢ù£°ùZCG ‘ ¥qô¨e ‘ á«dhO

 ™jQÉ°ûe RôHCG ≈∏Y √ƒª°S ±ô©J Ú°TóàdG ∫ÓNh

 ÅfGƒe ôjƒ£J É¡æª°V øeh IôØ¶dG á≤£æe ÅfGƒe

 Iójó÷G ájôëÑdG äÉ«∏ª©dGh áæ¶dGh CÉaôŸGh ™∏°ùdG

 ™jQÉ°ûŸG  √òg  πqµ°ûJ  å«M  …É«ØdG  IôjõL  ‘

 ÉgòØæJ »àdG á«°ù«FôdG ôjƒ£àdG á£ÿG øe kGAõL

 â–h IôØ¶dG á≤£æe ‘ »ÑXƒHCG ÅfGƒe áYƒª›

.√ƒª°S ±GöTEG

 ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  ¿GóªM  ï«°ûdG  ƒª°S  ≈æKCGh

 ôjƒ£J ‘ »ÑXƒHCG ÅfGƒe áYƒª› Oƒ¡L ≈∏Y

 iƒà°ùŸG á«ŸÉY ájQÉŒh ájOÉ°üàbG á«à– ≈æH

 kGócDƒe  Iõ«ªàŸG  »ÑXƒHCG  IQÉeEG  áfÉµe  ï«°SÎd

 ‘ ájƒªæàdG ™jQÉ°ûª∏d Ió«°TôdG IOÉ«≤dG ºYO √ƒª°S

 á«é«JGÎ°SG á«ªgCG øe ¬∏µ°ûJ ÉŸ IôØ¶dG á≤£æe

.äGQÉeE’G ádhód

 ¢ù«d º¡°ùJ ¿CG √ò¡c ™jQÉ°ûe ¿CÉ°T øe { √ƒª°S ∫Ébh

 ájôëÑdG É¡ÄfGƒeh IôØ¶dG á≤£æe ôjƒ£J ‘ §≤a

 á≤£æŸG  ≈∏Y  kÉ°†jCG  ¢ùµ©æJ  πH  á«©ªàéŸGh

 ájOÉ°üàb’G  äÉYÉ£≤dG  ¢û©æJ  å«M  É¡∏ªcCÉH

.zÉ¡«dEG äGQÉªãà°SG ÜòL ‘ º¡°ùJh ájQÉéàdGh

 Ωƒ«dG ¥qô¨e AÉæ«e Ú°TóJ »JCÉj { √ƒª°S ±É°VCGh

 äÉfÉµeEGh  ájOÉ°üàbGh  ájQÉŒ  äGQób  ∞«°†«d

 É¡∏©éjh IôØ¶dG á≤£æŸ ™°ShCG á«à°ùLƒdh ájôëH

 AÉëfCG  áaÉc øe äÉcöûdG ÜÉ£≤à°SG ≈∏Y IQOÉb

 ∫ÉªYCG  ™jQÉ°ûeh  äGQOÉÑe  ¥ÓWEG  õØëjh  ⁄É©dG

 øe ójõŸG IôØ¶dG á≤£æe ¿Éµ°ùd ≥≤ëj Ée á«∏fi

zQÉgOR’Gh ƒªædG

 »HÉÑMC’G  óªfi  ìÓa  ‹É©e  øqªK  ¬ÑfÉL  øe

 »ÑXƒHCG  ÅfGƒe  áYƒª›  IQGOG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ

 ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  ¿GóªM  ï«°ûdG  ƒª°S  Ú°TóJ

 √ƒª°S ¢UôM QÉWEG ‘ »JCÉj …òdGh ¥qô¨e AÉæ«Ÿ

 ‘ á«àëàdG á«æÑdG ôjƒ£J ™jQÉ°ûe á©HÉàe ≈∏Y

.IôØ¶dG á≤£æe

 ¤EG  »ÑXƒHCG  ÅfGƒe áYƒª› ‘ ≈©°ùf{ ∫Ébh

 RGôHEG ¤EG á«eGôdG Ió«°TôdG IOÉ«≤dG äÉ©∏£J á«Ñ∏J

 óFGQ  …QÉŒh  »à°ùLƒd  õcôªc  IôØ¶dG  á≤£æe

.z…ôëÑdG øë°ûdGh ábÉ£dG äÉYÉ£b áeóÿ

 »àdG  IRQÉÑdG  ôjƒ£àdG  ™jQÉ°ûe  äRõY{ ±É°VCGh

 øe …ƒ«◊G ¥qô¨e AÉæ«e ‘ áYƒªéŸG É¡Jõ‚CG

 ’h ¬JÉeóN ∫É›h ¬JÉ«fÉµeEG ™«°SƒJ ≈∏Y ¬JQób

 á«é«JGÎ°S’G ™jQÉ°ûŸG √òg ‘ QÉªãà°S’G ¿CG ∂°T

 IôØ¶dG  á≤£æe  Qƒ£Jh  ƒ‰  ‘  ºgÉ°ùj  ±ƒ°S

.z≥jô©dG …ôëÑdG É¡KQEG ßØëjh

 »°ùeÉ°ûdG á©ªL óªfi ÏHÉµdG ÜôYCG ¬ÑfÉL øe

 áYƒªéŸ  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdGh  ÜóàæŸG  ƒ°†©dG

 á©HÉàeh ºYód √ôjó≤Jh √ôµ°T øY »ÑXƒHCG ÅfGƒe

 ™jQÉ°ûª∏d ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S

 á≤£æe ‘ »ÑXƒHCG ÅfGƒe áYƒªéŸ á«é«JGÎ°S’G

.IôØ¶dG

 ºYóH áeõà∏e »ÑXƒHCG ÅfGƒe áYƒª› ¿EG{ ∫Ébh

 ºé°ùæJh IôØ¶dG á≤£æŸ »ÑXƒHCG áeƒµM äÉ©∏£J

 øe  OóY  ‘  ÉgòØæf  »àdG  ôjƒ£àdG  ™jQÉ°ûe

 IOÉ«≤dG ájDhQ ™e »é«JGÎ°SG πµ°ûH ∑Éæg ÅfGƒŸG

 ¥qô¨e  AÉæ«e  á©°SƒJ  ¿CG  ócDƒŸG  øeh  Ió«°TôdG

 á«ŸÉ©dG  äÉcöûdG  øe  ójõŸG  Ö£≤à°ùJ  ±ƒ°S

 øë°ûdGh ábÉ£dG äÉYÉ£b ‘ á∏eÉ©dG ∂∏J á°UÉNh

 Iõ«ªàŸG äÉeóÿG øe ó«Øà°ùà°S »àdGh …ôëÑdG

.zäÉYÉ£≤dG √ò¡d á°ü°üîŸGh

 ÅfGƒŸG óMCG qó©j ¥qô¨e AÉæ«e ¿CG ôcòdÉH ôjó÷G

 …ôëÑdG RÉ¨dGh §ØædG ´É£b ΩóîJ »àdG á«°ù«FôdG

 QGó÷ Îe 400 áaÉ°VEG ôjƒ£àdG ∫ÉªYCG â∏ª°T óbh

 IOÉjRh á∏«≤ãdG ™FÉ°†ÑdG ádhÉæe õjõ©àd ∞«°UôdG

 áMÉ°ùe ÒaƒJh ™FÉ°†ÑdG ádhÉæe ≈∏Y ¬∏ª– IQób

 ôeC’G äÉYOƒà°ùŸGh äÉjhÉ◊G áMÉ°S ‘ á«aÉ°VEG

 äÉcöûdG  øe  ójõŸG  Üò÷  ∫ÉéŸG  ìÉJCG  …òdG

 ájQÉŒ ¢Uôa ≥∏Nh ábÉ£dG ´É£b ‘ á«ŸÉ©dG

 ∂dP ‘ ÉÃ øØ°ùdG ´GƒfCG ∞∏àfl áeóÿ IójóL

 ™FÉ°†ÑdG  äÓbÉfh  äÉjhÉ◊G  øë°T  IOÉYEG  øØ°S

 á∏≤æàŸG ájôëÑdG ôØ◊G äGóMhh á∏FÉ°ùdGh áÑFÉ°ùdG

 ¬©bƒe ÖfÉL ¤EG á«FÉ«ª«µdG ™FÉ°†ÑdG äÓbÉfh

 áªî°†dG  ™jQÉ°ûŸG  øe  Üô≤dÉH  »é«JGÎ°S’G

 É°ûZh π«◊Gh ¢ùjhôdG ‘ RÉ¨dGh §ØædG êÉàfE’

 ó«L πµ°ûH  Iõ¡› ICÉ°ûæªc ¬àfÉµe õjõ©J  ‘

 øØ°ùdG øeC’ á«dhódG áfhóŸG ÒjÉ©e ™e á≤aGƒàeh

 IQƒ£àŸG äÉLÉ«àM’G á«Ñ∏àd á«FÉæ«ŸG ≥aGôŸGh

.á«dhódG äÉ«∏ª©∏d

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ‹hódG ÊÉŸÈdG OÉ–Ód áeÉ©dG á«©ª÷G âÑîàfG 

 áYƒª›  ƒ°†Y  …ójƒ°ùdG  ¿É£∏°S  IÒe  IOÉ©°S

 ‘ …OÉ–’G »æWƒdG ¢ù∏éª∏d á«fÉŸÈdG áÑ©°ûdG

 ´ÉªàLG äÉLôîŸ GQô≤e ‹hódG ÊÉŸÈdG OÉ–’G

 áæeÉãdG IQhódG ¢ûeÉg ≈∏Y ó≤©«°S …òdG OÉ–’G

 ·C’G  á«bÉØJG  ‘ ±GôWC’G  ô“Dƒe øe øjöû©dGh

 ,zCOP28{ ñÉæŸG Ò¨J ¿CÉ°ûH ájQÉWE’G IóëàŸG

 øe IÎØdG ∫ÓN äGQÉeE’G ádhO ‘ ó≤©«°S …òdG

.2023 Èª°ùjO 12 ¤EG Èªaƒf 30

 QGôb  ´höûŸ  GQô≤e  É¡JOÉ©°S  ÜÉîàfG  ”  Éªc

 ¿CÉ°ûH  á«JGQÉeE’G  á«fÉŸÈdG  áÑ©°ûdG  ìÎ≤e

 πª©dG  πLCG  øe  äÉcGöûdG  {  ´ƒ°Vƒe  á°ûbÉæe

 AGö†ÿG  ábÉ£dG  ¤EG  ∫ƒ°UƒdG  õjõ©J  :  »NÉæŸG

 á«dhDƒ°ùŸGh  QÉµàH’G  ¿Éª°Vh  ,ádƒ≤©e  QÉ©°SCÉH

 ‘  ¿ƒcQÉ°ûŸG  ¬«∏Y  ≥aGh  …òdG  ,{  ±É°üfE’Gh

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

.øjôëÑdG áµ∏‡ ‘ GôNDƒe äó≤Y »àdG ‹hódG

 áÑ©°ûdG á∏NGóe ‘ …ójƒ°ùdG IÒe IOÉ©°S âdÉbh

 146  áeÉ©dG  á«©ª÷G  ∫ÉªYCG  ∫ÓN  á«fÉŸÈdG

 á≤∏©àŸG πFÉ°ùŸG ∫ƒM ,‹hódG ÊÉŸÈdG OÉ–Ód

 { ,»NÉæŸG πª©dÉH ¢Vƒ¡æ∏d äÉfÉŸÈdG á©HÉàÃ

 áÑ©°üdG ÉjÉ°†≤dG øe »NÉæŸG Ò¨àdG á«°†b ¿EG

 ÉæHƒ©°ûd Ú∏ã‡h Ú«fÉŸÈc ÉæfCG ’EG ,Ió≤©ŸGh

 øe  á«FÉæãà°SG  èFÉàf  ≥«≤– ÉææµÁ ™bƒe  ‘

 IƒéØdG ó°Sh ,á«HÉbôdGh á«©jöûàdG ÉfQGhOCG ∫ÓN

 .záë∏°üŸG ÜÉë°UCG ™«ªL ÚH

 ádhO Oƒ¡L á∏NGóŸG ‘ É¡JOÉ©°S â°Vô©à°SGh

 ,ñÉæŸGh áÄ«ÑdG ≈∏Y á¶aÉëŸG á«°†b ‘ äGQÉeE’G

 ájDhQ º«ª°U ‘ âfÉc áÄ«ÑdG ájÉªM ¿EG ” âdÉbh

 ¿É£∏°S øH ójGR ï«°ûdG ¬d QƒØ¨ŸG ¢ù°SDƒŸG ódGƒdG

 ódGƒdG ≈£N ≈∏Yh ,{ √GôK ˆG Ö«W “ ¿É«¡f ∫BG

 óªfi  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Ò°ùj  ,¢ù°SDƒŸG

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

 ¿ÓYEG AÉLh ,¬JÉjƒdhCG  ºgCG øe áÄ«ÑdG ó©J …òdG

 QÉ°ùe êƒà«d áeGóà°SÓd kÉeÉY 2023 ΩÉY √ƒª°S

 ‘ áeGóà°S’G kÉªFGO â©°Vh »àdG äGQÉeE’G ádhO

 ∫hO πFGhCG øe âfÉc ,Gòd ,ájƒªæàdG É¡££N Ö∏b

 äóªàYGh  ,¢ùjQÉH  ¥ÉØJG  â©bh  »àdG  á≤``£æŸG

 ∫ƒ∏ëH »NÉæŸG OÉ«◊G ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d á«é«JGÎ°SG

.2050 ΩÉY

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ‹É©e á°SÉFôH …OÉ–’G »æWƒdG ¢ù∏éŸG ó≤©j 

 øe á©HÉ°ùdG ¬à°ù∏L ,¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ¢TÉÑZ ô≤°U

 »©jöûàdG π°üØdG øe ™HGôdG …OÉ©dG OÉ≤©f’G QhO

 ¢SQÉe  22  ≥aGƒŸG  AÉ©HQC’G  Ωƒj  ,öûY  ™HÉ°ùdG

 ,»ÑXƒHCG ‘ ¢ù∏éŸG ô≤Ã ójGR áYÉb ‘ ,Ω2023

 áeÉ©dG  áÄ«¡dG  á°SÉ«°S  ´ƒ°Vƒe  É¡dÓN ¢ûbÉæj

 »°VÉjôdG ´É£≤dG ôjƒ£Jh ºYO ¿CÉ°T ‘ á°VÉjô∏d

.áeƒµ◊G »∏ã‡ ¤EG á∏Ä°SCG á«fÉªK ¬Lƒjh ,ádhódÉH

 IOÉ©°S  ¬Lƒ«°S  ,á°ù∏÷G  ∫ÉªYCG  ∫hóL  ≥ahh

 IQÉ°S  ‹É©e  ¤EG  á∏Ä°SCG  áà°S  ¢ù∏éŸG  AÉ°†YCG

 ΩÉ©dG º«∏©à∏d ádhO IôjRh …ÒeC’G ∞°Sƒj âæH

 IQGOEG  ¢ù∏›  á°ù«FQ  áeó≤àŸG  É«LƒdƒæµàdGh

 ¬Lƒ«°S Éª«a ,»°SQóŸG º«∏©à∏d äGQÉeE’G á°ù°SDƒe

 óªMCG QƒàcódG ‹É©e ¤EG ÚdGDƒ°S ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG

 á«HÎdG ôjRh »°SÓØdG ∫ƒ¡dÉH ó«ªM ˆG óÑY øH

. º«∏©àdG h

 áæ÷ ôjô≤J ,…OÉ–’G »æWƒdG ¢ù∏éŸG ¢ûbÉæ«°Sh

 OQGƒŸGh  ¿Éµ°ùdGh  πª©dGh  á«YÉªàL’G  ¿hDƒ°ûdG

 º«¶æJ{  ´ƒ°Vƒe  äÉ«°UƒJ  ¿CÉ°T  ‘  ájöûÑdG

 á«æ≤àdG  ¿hDƒ°T  áæ÷ ôjô≤Jh  ,z»Yƒ£àdG  πª©dG

 äÉ«°UƒJ  ¿CÉ°T  ‘  á«fó©ŸG  IhÌdGh  ábÉ£dGh

 áeGóà°SG  ¿CÉ°T  ‘  áeƒµ◊G  á°SÉ«°S{  ´ƒ°Vƒe

 Éª¡à°ûbÉæe ” øjò∏dG zAÉŸGh AÉHô¡µdG äÉeóN

.á≤HÉ°ùdG ¢ù∏éŸG äÉ°ù∏L ‘

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 OGôe  ôØ¶e  QƒàcódG  IOÉ©°S  OÉ°TCG  

 ájQƒ¡ªL  ¢ù«FQ  QÉ°ûà°ùe  ±ƒ∏eÉc

 ¿BGô≤dG  ™ª›  áHôéàH  ¿Éà°ùµHRhCG

 IOóéàe iDhQ  øe ¬eó≤j  Éeh ËôµdG

 …RÉ›  º«∏©J  ‘  Iójôa  ÜQÉŒh

 ¬îjQÉJh ¿BGô≤dG Ωƒ∏Yh ËôµdG ¿BGô≤dG

 …òdG ÒÑµdG ΩÉªàg’G ¢ùµ©j Ée ƒgh

 QƒàcódG ï«°ûdG qƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬«dƒj

 ƒ°†Y  »ª°SÉ≤dG  óªfi  øH  ¿É£∏°S

 ¿BGô≤∏d ábQÉ°ûdG ºcÉM ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG

 ájQÉ°†◊G  Ωƒ∏©dG  ´ƒÑæj  ËôµdG

 AÉ°ûfEÉH √qƒª°S QGôb ¿CG PEG á«fÉ°ùfE’Gh

 ¢ü°üîàŸG  »ÁOÉcC’G  ìöüdG  Gòg

 ábQÉ°ûdG  IQÉeEG  ‘ á«fBGô≤dG  Ωƒ∏©dÉH

 á«eÓ°SE’G  áÑàµŸG  óaQ  ‘  º¡°SCG

 ôKC’G º«¶Y É¡d äÉYƒ°Sƒeh çÉëHCÉH

 õjõ©J ¤EG kÉ«YGO áaô©ŸGh Ωƒ∏©dG ‘

 ÚÑfÉ÷G  ÚH  »ÁOÉcC’G  ¿hÉ©àdG

 ÜQÉŒh  äGÈN  øe  IOÉØà°S’Gh

.™ªéŸG

 ™«aQ »µHRhCG óah IQÉjR ∫ÓN ∂dP AÉL

 ËôµdG  ¿BGô≤dG  ™ª›  ¤EG  iƒà°ùŸG

 õjõ©dGóÑY øe Óc º°V ábQÉ°ûdG  ‘

 ádhódG iód ¿Éà°ùµHRhCG ÒØ°S ±ƒdƒbCG

 ∫hC’G ÖFÉædG ±hOƒ°ü≤e ºà°SQ ¿GQhGOh

 øjódG  ∫ÓLh á«æjódG  ¿hDƒ°ûdG  ôjRƒd

 ΩÉ©dG »àØŸG ÖFÉf ±ƒ∏bGôªg Qó«M

 ±ƒ°TÉJ π obÉHÉH âenõ nYh ¿Éà°ùµHRhC’

 á«dhódG äÉbÓ©dG áæ÷ ¢ù«FQ ÖFÉf

 ∫hódG  ™e  ájOƒdG  äÉbÓ©dG  áæ÷h

 ≥jó°U óªfi ⁄ÉY óªfih á«ÑæLC’G

 ôØ¶eh á«eÓ°SE’G óæ≤°ûW á©eÉL ôjóe

 »«fi  OÉ°ûdOh  ±ƒjÉÑbGõb  QÉ≤ØdGhP

 ¢ù«FQ  ¿GƒjO  øe  ±ƒjÉæ°ûjEG  øjódG

 º«°TƒN ôcGPh  ¿Éà°ùµHRhCG  ájQƒ¡ªL

 á«ÁOÉcC’G  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ±ƒjRhQ

 ¿Éà°ùµHRhCG  ‘  á«dhódG  á«eÓ°SE’G

 øe  ±ƒaQÉY  óMC’GóÑY  º«µ◊GóÑYh

.¿Éà°ùµHRhCG »ª∏°ùe IQGOEG

 QƒàcódG ôFGõdG óaƒdG ∫ÉÑ≤à°SG ‘ ¿Éch

 ΩÉ©dG ÚeC’G ôgÉW øªMôdGóÑY OGRÒ°T

 ™ªéŸG øY kÉMöT Ωób …òdG ™ªéª∏d

 õcôe ¤EG  áaÉ°VEG  ÇQÉ≤ŸGh ¬ØMÉàeh

 óaƒdG Öë£°UGh ,çƒëÑdGh äÉ°SGQódG

 ™ªéŸG  ábhQCGh  ∞MÉàÃ  ádƒL  ‘

 ∞MÉàŸG ¬jƒà– Ée ≈∏Y º¡YÓWE’

 IQOÉf  ∞MÉ°üeh  äÉWƒ£fl  øe

 á«ª∏©dG  ègÉæŸGh  áÑ©µdG  Iƒ°ùch

 äÉ°SGQódG õcôeh ™ªéŸG ‘ Ióªà©ŸG

 ≈∏Y  óaƒdG  ™∏WG  Éªc  çƒëÑdGh

 á«fƒjõØ∏àdGh á«YGPE’G äÉgƒjOƒà°S’G

 ” ∞«ch äÉ«æ≤àdG çóMCG º°†J »àdG

.™ªéŸG áÑ∏W áeóN ‘ É¡Ø«XƒJ

 ájQƒ¡ªL  ¢ù«FQ  QÉ°ûà°ùe  ∫Ébh

 ¿BGô≤dG ™ª› ‘ Éæ©∏WG : ¿Éà°ùµHRhCG

 ¬eƒ∏Yh  ¿BGô≤dG  ïjQÉJ  ≈∏Y  ËôµdG

 ‘ ¿BGô≤dG AÉª∏Y ºgCGh äGAGô≤dG º∏Yh

 ¢üàîj ™ª› ÈcCG ƒgh óMGh ¿Éµe

 kGócDƒe  ,⁄É©dG  ‘  ¿BGô≤dG  Ωƒ∏©H

 ájOôØdG ™ªéŸG áHôŒ õjõ©J á«ªgCG

 õjõ©J  ¤EG  √ƒfh  ;É¡æe  IOÉØà°S’Gh

 äGQÉeE’G ÚH áÑ«£dG ájƒNC’G äÉbÓ©dG

 äGÈîH  áfÉ©à°S’Gh  ¿Éà°ùµHRhCGh

 ¿BGô≤dG  Ωƒ∏Y  ∫É›  ‘  ÚÑfÉ÷G

 á«ª∏©dG  çƒëÑdGh  äGAGô≤dG  Ωƒ∏Yh

.ÖfÉ÷G Gòg ‘ ácÎ°ûŸG

ábQÉ°ûdG ‘ ËôµdG ¿BGô≤dG ™ª› ¤EG »µHRhC’G óaƒdG IQÉjR ∫ÓN

»eÓ°SE’G ¿hÉ©àdG áª¶æe á«LQÉN AGQRh ¢ù∏ée äÉYÉªàLG »a ∑QÉ°ûªdG äGQÉeE’G óah ¢SCGôàj QôªdG
:ΩGh-•ƒ°ûcGƒf

 ôjRh QôŸG ÚgÉ°T ¬Ø«∏N ‹É©e ¢SCGôJ 

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G óah ,ádhO

 IQhódG  äÉYÉªàLG  ‘  ∑QÉ°ûŸG

 AGQRh  ¢ù∏éŸ  Ú©HQC’Gh  á©°SÉàdG

 »eÓ°SE’G  ¿hÉ©àdG  áª¶æe  á«LQÉN

 ΩÉª°U ∫GóàY’Gh á«£°SƒdG QÉ©°T â–

 ‘  ó≤©fG  …òdGh  ,QGô≤à°S’Gh  øeC’G

.•ƒ°ûcGƒf á«fÉàjQƒŸG áª°UÉ©dG

 ΩÉeCG äGQÉeE’G ádhO áª∏c ¬«dÉ©e ≈≤dCGh

 ¢ù«FôdG áeÉîa ¬ëààaG …òdG ,´ÉªàL’G

 ¢ù«FQ  ÊGhõ¨dG  ï«°ûdG  ódh  óªfi

 ,á«fÉàjQƒŸG  ¬«eÓ°SE’G  ájQƒ¡ª÷G

 ájQƒ¡ªé∏d ôµ°ûdG ¬«dÉ©e Ωób å«M

 Gòg áaÉ°†à°S’ á«fÉàjQƒŸG á«eÓ°SE’G

 ∫ÉÑ≤à°S’G  IhÉØM  ≈∏Yh  ´ÉªàL’G

 ájQƒ¡ªL  ôµ°T  Éªc  ,áaÉ«°†dG  Ωôch

 ≈∏Y  á≤jó°üdG  á«eÓ°SE’G  ¿Éà°ùcÉH

 É¡°SDhôJ  ∫ÓN  É¡àdòH  »àdG  Oƒ¡÷G

.Ú©HQC’Gh áæeÉãdG IQhó∏d

 ádhO  øeÉ°†J  øY  ¬«dÉ©e  ÈYh

 á«Hô©dG  ájQƒ¡ª÷G  ™e  äGQÉeE’G

 AGôL  É«côJ  ájQƒ¡ªLh  ájQƒ°ùdG

 øjó∏ÑdG âHöV »àdG IôeóŸG ∫R’õdG

 ±ƒbƒdG  á«ªgCG  ≈∏Y  GócDƒe  ,  kGôNDƒe

 ±hô¶dG  √òg  πX  ‘  Éª¡ÑfÉL  ¤EG

 IÒÑµdG ¬«fÉ°ùfE’G IÉ°SCÉŸGh áÑ©°üdG

 ádhO ¿CG  ¤EG  GÒ°ûe ,É¡fÉ¡LGƒj »àdG

 ,Oó°üdG Gòg ‘ É¡ÑLGƒH Ωƒ≤J äGQÉeE’G

 AGóf ™e …Qƒa πµ°ûH âHÉéà°SG å«M

 ,áKQÉµdG ´ƒbh ó©H ÊÉ°ùfE’G ÖLGƒdG

 z2 º¡°ûdG ¢SQÉØdG{ á«∏ªY â≤∏WCGh

 ¥ôa πªëj …ƒL öùL Ò«°ùàH âeÉbh

 AGƒjE’Gh áKÉZE’G OGƒeh PÉ≤fE’Gh åëÑdG

 äÉ«Ø°ûà°ùŸGh  êÓ©dGh  ájhOC’Gh

.á«fGó«ŸG

 äÓMôdG OóY π°Uhz:¬«dÉ©e ±É°VCGh

 ¢SQÉØdG{  á«∏ªY  øª°V  ájƒ÷G

 ≈àM  ,á∏MQ  236  ¤EG  z2  º¡°ûdG

 áaÉ°VE’ÉH  2023  ¢SQÉe  15  ïjQÉJ

 á«ŸÉ©dG  áæjóŸG  øe  IôFÉW  13 ¤EG

 Ωóbh  ,»HO  ‘  ¬«fÉ°ùfE’G  äÉeóî∏d

 øH  óªfi  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U

 ¬¶ØM{ ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ójGR

 ºYód »µjôeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 150 ,zˆG

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U Ωób Éªc ,øjQö†àŸG

 ÖFÉf Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG

 AGQRƒdG  ¢ù∏› ¢ù«FQ  ádhódG  ¢ù«FQ

 ¿ƒ«∏e  50  zˆG  √ÉYQ{  »HO  ºcÉM

 äGQÉeE’G  ádhO  â≤∏WCG  Éªc  ,ºgQO

 äÉYÈàdG Ëó≤àd ÒÿG Qƒ°ùL á∏ªM

 á∏ª◊G â©ªL óbh ájó≤ædGh á«æ«©dG

 50 É¡æe ºgQO ¿ƒ«∏e 180 ¿B’G ≈àM

 áªWÉa áî«°ûdG ƒª°S øe ºgQO ¿ƒ«∏e

 »FÉ°ùædG OÉ–’G á°ù«FQ ∑QÉÑe âæH

 áeƒeCÓd ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG á°ù«FQ ΩÉ©dG

 á°ù°SDƒŸ ≈∏YC’G á°ù«FôdGh ádƒØ£dGh

 ’h  ,zäGQÉe’G  ΩCG{  ájöSC’G  á«ªæàdG

.zIôªà°ùe á«∏ª©dG √òg ∫GõJ

 ºYóJ äGQÉeE’G ádhO ¿CG ¬«dÉ©e ócCGh

 á«dhódGh  á«ª«∏bE’G  Oƒ¡÷G  áaÉc

 ΩÓ°ùdG á«∏ª©H Éeób ™aó∏d ádhòÑŸG

 πM ¢SÉ°SCG ≈∏Y ,§°ShC’G ¥öûdG ‘

 ádhódG  áeÉbEG  ¤EG  ’ƒ°Uh  ÚàdhódG

 OhóM  ≈∏Y  á∏≤à°ùŸG  ¬«æ«£°ù∏ØdG

 É¡àª°UÉYh  1967  ƒ«fƒj  øe  ™HGôdG

 äGQGô≤d  É≤ah  ,á«böûdG  ¢Só≤dG

 ΩÓ°ùdG  IQOÉÑeh  á«dhódG  á«YöûdG

 áÑ°SÉæe áÄ«H ≥∏N ºYóJ Éªc ,á«Hô©dG

 ájóL  äÉ°VhÉØe  ¤EG  IOƒ©dG  í«àJ

 πeÉ°Th ∫OÉY ΩÓ°S ≥«≤– ¤EG »°†ØJ

 Ωƒ≤J …òdG QhódG ¬«dÉ©e øªKh .ºFGOh

 áµ∏ªŸGh á«Hô©dG öüe ájQƒ¡ªL ¬H

 Gòg ‘ Úà≤«≤°ûdG á«ª°TÉ¡dG á«fOQC’G

.Oó°üdG

 ∂°ùªàdG  IQhöV ≈∏Y ¬«dÉ©e Oó°Th

 ¥Éã«eh ‹hódG ¿ƒfÉ≤dG óYGƒbh ÇOÉÑÃ

 á«dhódG  á«YöûdGh  IóëàŸG  ·C’G

 CGóÑe ΩGÎMGh ,±GôWC’G Oó©àe πª©dGh

 ¥ô£dÉH  á«dhódG  äÉYRÉæŸG  ájƒ°ùJ

 ∫hódG  IOÉ«°S  ΩGÎMGh  á«ª∏°ùdG

 É¡fhDƒ°T ‘ πNóàdG ΩóYh É¡dÓ≤à°SGh

 ï°SGôdG  ¿ÉÁE’G  á«ªgCÉHh  ,á«∏NGódG

 á∏«°SƒdG  ∫GõJ  ’  á«°SÉeƒ∏HódG  ¿CÉH

 QGƒ◊G  ºYOh  ,äÉeRC’G  π◊ Ió«MƒdG

 É¡æY  ≈æZ  ’  á∏«°Sƒc  äÉ°VhÉØŸGh

 É«ª«∏bEG  áªFÉ≤dG  äÉYGöüdG  á÷É©Ÿ

 ¬«dÉ©e QÉ°TCG ,Oó°üdG Gòg ‘h .É«dhOh

 ¥ÉØJ’ÉH ÖMôJ äGQÉeE’G ádhO ¿CG ¤EG

 á«Hô©dG  áµ∏ªŸG  ¬«dEG  â∏°UƒJ  …òdG

 ájQƒ¡ªLh  á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG

 ±ÉæÄà°S’ á≤jó°üdG  á«eÓ°SE’G  ¿GôjEG

 .øjó∏ÑdG  ÚH á«°SÉeƒ∏HódG  äÉbÓ©dG

 ¬H âeÉb …òdG QhódG ¬«dÉ©e øªK Éªc

 Oƒ¡÷Gh ,á«Ñ©°ûdG  Ú°üdG  ájQƒ¡ªL

 ¿Éª oY  áæ£∏°S  øe  πc  É¡àdòH  »àdG

 Gó«¡“ Úà≤«≤°ûdG ¥Gô©dG ájQƒ¡ªLh

 »àdG  áeÉ¡dG  Iƒ£ÿG  √òg  ≥«≤ëàd

 QGô≤à°S’Gh øeC’G õjõ©J ‘ ºgÉ°ùà°S

.á≤£æŸG ‘ QÉgOR’Gh

 ≥≤– …òdG ìÉéædÉH ¬«dÉ©e OÉ°TCG Éªc

 ·C’G  á«bÉØJG  ‘ ±GôWC’G  ô“Dƒe ‘

 ñÉæŸG Ò¨J ¿É°ûH ájQÉWE’G IóëàŸG

 ájQƒ¡ªL ¬àaÉ°†à°SG …òdG COP27

 ,»°VÉŸG  Èªaƒf  ‘  á«Hô©dG  öüe

 ™∏£àJ  äGQÉeE’G  ádhO  ¿CG  ¤G  kGÒ°ûe

 ΩOÉ≤dG  ±GôWC’G  ô“Dƒe  ¿ƒµj  ¿CG  ¤EG

 ‘ ádhódG ¬Ø«°†à°ùJ …òdG COP28

 ,2023 Èªaƒf ‘ »HO ƒÑ°ùcEG áæjóe

 øe  ,á«æ©ŸG  äÉ¡÷G  áaÉµd  É©eÉL

 ÜÉÑ°Th  ¢UÉN  ´É£bh  äÉeƒµM

 ≥«≤ëàd  ÊóŸG  ™ªàéŸG  äÉª¶æeh

 »NÉæŸG  πª©∏d  á«dhódG  IóæLC’G

.ábÉ£dG ∫ƒ–h

 ∫hódG ™«ªL ¤EG IƒYódG ¬«dÉ©e Ωóbh

 COP28  ‘  ácQÉ°ûª∏d  AÉ°†YC’G

 QÉgORGh  QGô≤à°SG  πÑ≤à°ùe  Ωóîj  ÉÃ

 äÉjóëàdG ≈∏Y Ö∏¨àdGh ∫hódG ™«ªL

.áªFÉ≤dG á«Ä«ÑdGh á«NÉæŸG

 ï«°ûdG IOÉ©°S ´ÉªàL’G ‘ ∑QÉ°Th

 ÒØ°S  ¿É«¡f  ∫BG  ∞«°S  øH  ¿É«¡f

 áµ∏ªŸG iód IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

 Ühóæeh á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG

 ,»eÓ°SE’G ¿hÉ©àdG áª¶æe iód ádhódG

 óYÉ°ùe  »æ°Sƒ◊G  Üƒ≤©j  IOÉ©°Sh

 ‘ á«dhódG äÉª¶æŸG ¿hDƒ°ûd ôjRƒdG

 ,‹hódG  ¿hÉ©àdGh  á«LQÉÿG  IQGRh

 ádhO  ÒØ°S  …Ò¡ŸG  ÂÉZ  IOÉ©°Sh

 á«eÓ°SE’G  ájQƒ¡ª÷G  iód  äGQÉeE’G

.á«fÉàjQƒŸG

ájQÉcòJ IQƒ°U ‘ »eÓ°SE’G ¿hÉ©àdG áª¶æe á«LQÉN AGQRh ¢ù∏› äÉYÉªàLG ‘ ∑QÉ°ûŸG äGQÉeE’G óah



:ΩGh-Ú©dG

 IQƒàcódG  áî«°ûdG  âcQÉ°T  

 ∫BG ódÉN øH óªfi âæH Éª°T

 IQGOEG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ¿É«¡f

 øH  óªfi  ï«°ûdG  äÉ°ù°SDƒe

 á«aÉ≤ãdG  ¿É«¡f  ∫BG  ódÉN

 »JGQÉeE’G  πØ£dG  á«ª«∏©àdGh

 øª°V  ∂dPh  ¬eƒ«H  ¬àMôa

 »àdG  áØ∏àîŸG  äÉ«dÉ©ØdG

 óªfi  ï«°ûdG  õcôe  É¡eÉbCG

 ‘É≤ãdG  ¿É«¡f  ∫BG  ódÉN  øH

 øH  óªfi  ï«°ûdG  á«©ªLh

 ∫É«LC’  ¿É«¡f  ∫BG  ódÉN

 ójó÷G  ô≤ŸÉH  πÑ≤à°ùŸG

 á≤£æÃ  á«©ª÷Gh  õcôª∏d

.Ú©dG áæjóÃ »©éjƒŸG

 ∫ÓN  Éª°T  áî«°ûdG  âdÉbh

 IOó©àŸG á£°ûfC’ÉH É¡àcQÉ°ûe

 Éj IAGô≤dG { : áÑ°SÉæŸG √ò¡H

 Éæ∏≤Yh Qƒ£àf Éæ∏©Œ »FÉæHCG

 øjQOÉb íÑ°üfh áYöùH ƒªæj

.(ÉæeÓMCG ≥«≤– ≈∏Y

 Ωƒ«H  ∫ÉØàM’G  ¿CG  âë°VhCGh

 ™e  øeGõJ  »JGQÉeE’G  πØ£dG

 ÉªNR ≈Ø°VCG  Ée IAGô≤dG  ô¡°T

 ‘  ÚàÑ°SÉæŸG  ≈∏Y  GÒÑc

 Ió«°TôdG  ÉæJOÉ«b  ¢UôM  πX

 πØ£dG  äÉµ∏e  á«ªæJ  ≈∏Y

 â°UôM z: âdÉbh .. »JGQÉeE’G

 ∫ÉØWCG áÑë°üH ¿ƒcCG ¿CG ≈∏Y

 ,º¡©eh º¡H πØàMCG  ,äGQÉeE’G

 º¡à∏MQ  øe  GAõL  º¡cQÉ°TCGh

 »YƒdG  ≥jôW  ≈∏Y  á«ª∏©dG

 ºYOh »YGóHE’G π≤©dG AÉæH h

 áaô©ŸG ‘ ÉædÉØWCG äÉ©∏£J

 »àdG ±QÉ©ŸG ¤EG ∫ƒ°UƒdGh ,

 πLCG  øe º¡àÄ°ûæJ  ‘ º¡°ùJ

.z‹É¨dG ÉææWh πÑ≤à°ùe

 Éª°T  áî«°ûdG  âcQÉ°T  óbh

 áeGóà°S’G øY á°TQƒH ∫ÉØWC’G

 áÄ«ÑdG  ≈∏Y  á¶aÉëŸGh

 á«ªgCG  ∫ƒM  É¡dÓN  âKó–

 πLCG  øe áÄ«ÑdG  ≈∏Y ®ÉØ◊G

 ≈∏Y ÉXÉØMh ¿É°ùfE’G πÑ≤à°ùe

.¬àë°U

 :IóMƒdG-»ÑXƒHCG

 á«bÉØJG ™«bƒJ øY OÉ°UQCÓd »æWƒdG õcôŸG ø∏YCG

 ,á«fÉà°ùcÉÑdG  ájƒ÷G OÉ°UQC’G  IQGOEG  ™e ¿hÉ©J

 OÉ–’G  ô“Dƒe  äÉ«dÉ©a  ¢ûeÉg  ≈∏Y  ∂dPh

 …òdG  ájƒ÷G  OÉ°UQCÓd  (É«°SBG)  ÊÉãdG  »ª«∏bE’G

 IôcòŸG ±ó¡Jh .´ƒÑ°SC’G Gòg »ÑXƒHCG ¬àaÉ°†à°SG

 ∫OÉÑJh  »æ≤àdGh  »ª∏©dG  ¿hÉ©àdG  õjõ©J  ¤EG

 ,∫R’õdGh ájƒ÷G OÉ°UQC’G ‹É› ‘ äÉeƒ∏©ŸG

 •É°ûædGh ¢ù≤£dG äÉfÉ«H ‘ πeÉµàdG ≥«≤–h

 .øjó∏ÑdG iƒà°ùe ≈∏Y ‹GõdõdG

 πªY  á«dBG  ôjƒ£J  á«ªgCG  ócDƒàd  IôcòŸG  »JCÉJh

 ájƒ÷G OÉ°UQC’Gh ∫R’õdG ó°UQ áµÑ°T ÚH á≤«Kh

 IQGOEGh  OÉ°UQCÓd  »æWƒdG  õcôŸG  øe  πc  iód

 πeÉµàdG πLCG  øe á«fÉà°ùcÉÑdG ájƒ÷G OÉ°UQC’G

 ‘ á°UÉN ‹GõdõdG •É°ûædGh ¢ù≤£dG äÉfÉ«H ‘

 ádhO ∫Éª°Th ¿Éà°ùcÉH ÜƒæL á©bGƒdG á≤£æŸG

 ∫R’õdG á£°ûfCG ó°Uôd ,IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

 »eÉfƒ°ùJ äÉLƒe ó«dƒJ ≈∏Y IQó≤dG É¡jód »àdG

.¿ÉªY ôëHh Üô©dG ôëH ‘

 ˆGóÑY  QƒàcódG  IOÉ©°S  ºgÉØàdG  Iôcòe  ™bh

 OÉ°UQCÓd  »æWƒdG  õcôŸG  ΩÉY  ôjóe  ,¢ShóæŸG

 ó«°ùdGh ,ájƒ÷G OÉ°UQCÓd …ƒ«°SB’G OÉ–’G ¢ù«FQ

 OÉ°UQC’G IQGOE’ ΩÉ©dG ôjóŸG ,¿ÉN OGR ÖMÉ°U ô¡e

 ¿Éà°ùcÉÑd  ºFGódG  πãªŸGh á«fÉà°ùcÉÑdG  ájƒ÷G

.ájƒ÷G OÉ°UQCÓd á«ŸÉ©dG áª¶æŸG iód

 QƒàcódG IOÉ©°S ∫Éb ,IôcòŸG ™«bƒJ ≈∏Y kÉ≤«∏©Jh

 »æWƒdG  õcôŸG  ΩÉY  ôjóe  ,¢ShóæŸG  ˆGóÑY

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

 ÉæJÉcGöT õjõ©J ¤EG õcôŸG ‘ ≈©°ùf{ :ájƒ÷G

 ôjƒ£àd kÉ«©°S ,⁄É©dGh á≤£æŸG ‘ á«é«JGÎ°S’G

 ájƒ÷G OÉ°UQC’G ‹É› ‘ ôµÑŸG QGòfE’G äGhOCG

 äÉfÉ«ÑdG ÒaƒJ øe ÉæFÉcöTh ÉææµÁ ÉÃ ,∫R’õdGh

 øe  ájÉbƒdG  áeƒ¶æe  øª°V  áeRÓdG  äGDƒÑæàdGh

  z.á«©«Ñ£dG ôgGƒ¶dG äÉjó–

 :¿ÉN OGR ÖMÉ°U ô¡e ó«°ùdG í°VhCG ,¬ÑfÉL øeh

 äÉeƒ∏©ŸGh äÉfÉ«ÑdG Òî°ùJ ‘ ÉæàjDhQ πãªàJ{

 ábO õjõ©àd ,∫R’õdGh ájƒ÷G OÉ°UQC’G ‹É› ‘

 »eÉfƒ°ùJ êGƒeCGh ∫R’õdG ´ƒbh ∫ƒM äÉeƒ∏©ŸG

 Oƒ¡L  ™e  ≥aGƒàJ  ájDhôdG  √ògh  ,á≤£æŸG  ‘

 ≈©°ùfh ,äGQÉeE’G ádhóH OÉ°UQCÓd »æWƒdG õcôŸG

 »æ≤àdGh »ª∏©dG πeÉµàdG π«©ØJ ¤EG ∑Î°ûe πµ°ûH

 øe IôªãŸG èFÉàædG ¤EG ™∏£àf .äÉfÉ«ÑdG ∫OÉÑJh

z.¿hÉ©àdG Gòg

 ∫É› ‘ ∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdG ≈∏Y IôcòŸG â°üfh

 OÉ°UQC’G  äÉeóN πª°ûj …òdGh  ájƒ÷G OÉ°UQC’G

 ôµÑŸG QGòfE’G ΩÉ¶æH ≥∏©àj Éª«a ájôëÑdG ájƒ÷G

 õcôeh  …óæ¡dG  §«ëŸG  ‘  »eÉfƒ°ùJ  êGƒeCÉH

 §«ëŸG  ‘  »eÉfƒ°ùJ  äÉLƒe  øe  ôjòëàdG

 çÉëHCÉH  á°UÉÿG  äGQó≤dG  ôjƒ£Jh  ,…OÉ¡dG

 ôjƒ£àd  »eÉfƒ°ùJ  äÉLƒÃ á≤∏©àŸG  áLòªædG

 á«bƒKƒe  ÌcCGh  ´öSCG  äÉ©bƒàd  á«ªbQ  êPÉ‰

 ¿ÉªY  ôëH  ÈY  IöûàæŸG  »eÉfƒ°ùJ  êGƒeC’

 ¿Éà°ùcÉH ‘ á«∏MÉ°ùdG ≥WÉæŸG ≈∏Y ôKDƒJ »àdGh

 .äGQÉeE’G ádhO ¥öT ∫Éª°Th

 ºYód ¿hÉ©àdG õjõ©J ≈∏Y ¿Éaô£dG πª©«°S Éªc

 IQƒ°U  ‘  »eÉfƒ°ùàdÉH  ôµÑŸG  QGòfE’G  õcôe

 ºYód  kÉ°ü«°üN  áªª°üe  áLò‰  äÉ«›ôH

 ∫É› ‘ ¿hÉ©àdGh »eÉfƒ°ùàdÉH DƒÑæàdG äÉ«∏ªY

 ‘ ÉÃ äÉfÉ°†«ØdG çhóM ™bƒJh É«LƒdhQó«¡dG

 äÉfÉ«ÑdG  ∫OÉÑJh  ,äGQGOGôdG  äÉfÉ«H  ∫OÉÑJ  ∂dP

 ó°UQ  äÉ£fi  øe  Oó©d  ÊBG  πµ°ûH  á«dGõdõdG

 ádhO ∫Éª°Th ¿Éà°ùcÉH ÜƒæL ‘ á©bGƒdG ∫R’õdG

 ôëH ‘ ∫R’õdG ó°Uôd IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

 ódƒJ É¡æY èàæj ób »àdGh ¿ÉªY ôëHh Üô©dG

 ∫R’õdG ∫É› ‘ ¿hÉ©àdGh ,»eÉfƒ°ùJ äÉLƒe

 »àdG á«dGõdõdG á£°ûfC’G á°SGQO ‘ πãªàj …òdGh

 ‘ »eÉfƒ°ùJ äÉLƒe ó«dƒJ ≈∏Y IQó≤dG É¡jód

 ∫É› ‘ ¿hÉ©àdGh  ,¿ÉªY  ôëHh  Üô©dG  ôëH

 äÉfÉ«ÑdG ∫OÉÑJ ‘ πãªàj …òdGh »ª∏©dG åëÑdG

 ábÓ©dG  äGP  á«ª∏©dG  çÉëHC’Gh  äÉ°SGQódGh

  .IôcòŸG √òg ´ƒ°VƒÃ

4 á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 15299 Oó`©dG  ̀2023  ¢SQÉe 18 âÑ°ùdG
øWƒdG QÉÑNCG

á«fÉà°ùcÉÑdG ájƒédG OÉ°UQC’G IQGOEG ™e ºgÉØJ Iôcòe ™bƒj OÉ°UQCÓd »æWƒdG õcôªdG

 á©eÉL ™e ºgÉØJ Iôcòe ™bƒJ º«∏©à∏d ábQÉ°ûdG á«ªjOÉcCG

á«dGôà°SC’G ¢TÉfƒe

¬eƒ«H ∫ÉØàM’G »JGQÉeE’G πØ£dG ∑QÉ°ûJ ódÉN øH óªëe âæH Éª°T

ºgÉØàdG Iôcòe ≈∏Y ™«bƒàdG ∫ÓN

 á«gÉÑdG á≤jóM »a »©ªàéªdG ¥ƒ°ùdG äÉ«dÉ©a º¶æJ »ÑXƒHCG ájó∏H  ìÉéæd Iõ«cQ »LƒdƒæµàdG Ωó≤àdG áÑcGƒe :»fƒYQõdG ΩÉ°üY

á«ë°üdG áeƒ¶æªdG

ÊƒYQõdG ΩÉ°üY

∫ÉØàM’G ∫ÓN

:ΩGh-»HO

 ´É£≤d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ÊƒYQõdG ΩÉ°üY QƒàcódG ócCG

 äÉeóî∏d  äGQÉeE’G  á°ù°SDƒe  ‘  á«Ñ£dG  äÉeóÿG

 á«dÉãe  á°üæe  ôah  zó©H  øY{ ióàæe  ¿CG  ,á«ë°üdG

 á«ªgCÉH  á≤∏©àŸG  á∏Ä°SC’G  øe  ÒãµdG  øY  áHÉLEÓd

 áë°üdGh º«∏©àdGh πª©dG ‘ áfôŸG áª¶fC’G ≥«Ñ£J

.ó©H øY

 πÑ≤à°ùe{  á°ù∏L  ‘  ¬àcQÉ°ûe  ∫ÓN  ,∂dP  AÉL

 RôHCG É¡dÓN ¢Vô©à°SG »àdG zá«ë°üdG ájÉYôdG ´É£b

 ádhO  ¿CG  kGócDƒe  ,…ƒ«◊G  ´É£≤dG  Gòg  ‘  ä’ƒëàdG

 πÑ≤à°ùª∏d ájõgÉ÷G õjõ©J ‘ kÉ«ŸÉY ábÉÑ°S äGQÉeE’G

 á«àëàdG  á«æÑdG  ôjƒ£J  ÈY  ¬JGÒ¨àd  OGó©à°S’Gh

 É¡MÉéæH ºgÉ°S Ée ,áeó≤àŸG äÉ«æ≤àdG çóMCG »æÑJh

 áëFÉL É¡à°Vôa  »àdG  á∏FÉ¡dG  äÉjóëàdG  RhÉŒ ‘

.19-ó«aƒc

 äÉ°ü°üîàdG ÚH πeÉµàdG á«ªgCG ¤EG ÊƒYQõdG QÉ°TCGh

 ≈∏Y õ«cÎdG ™e áeó≤àŸG äÉ«æ≤àdG ∞«XƒJh á«Ñ£dG

 AÉÑWC’G  ÚH  ábÓ©dG  ‘  ÊÉ°ùfE’G  ÖfÉ÷G  õjõ©J

.≈°VôŸGh

 äÉeóN Ëó≤àd ôµàÑe Üƒ∏°SCÉH ÒµØàdG Öéj { ∫Ébh

 äÉLÉ«àMG  á«Ñ∏J  ≈∏Y  IQóbh  kGQƒ£J  ÌcCG  á«ë°U

 áØ∏µàdG ¢†«ØîJ ∫ÓN øe º¡JÉ«M π«¡°ùJh ≈°VôŸG

 á«ë°üdG  äÉeóÿG  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  ΩRÓdG  âbƒdGh

 ¿CG Éªc .º¡d á«aÉ°VEG áª«b Ëó≤Jh º¡àeÓ°S ¿Éª°Vh

 ìÉ‚ ‘ á«°ù«FQ Iõ«cQ »LƒdƒæµàdG Ωó≤àdG áÑcGƒe

.zá«ë°üdG áeƒ¶æŸG

 ÚH  äGÈÿG  ∫OÉÑJh  ¿hÉ©àdG  á«ªgCG  ≈∏Y  Oó°Th

 ‘ èFÉàædG π°†aCG ≥«≤ëàd á«æ©ŸG äÉ¡÷G ∞∏àfl

 ájDhQ  É¡jód  äGQÉeE’G  ádhO{  ¿CG  ±É°VCGh  ,πÑ≤à°ùŸG

 äÉ°SQÉªŸG π°†aCG »æÑJ ≈∏Y õµJôJ á∏eÉµàeh áMƒªW

.zäÉcGöûdG õjõ©Jh äGÈÿG ∫OÉÑJh äÉ«æ≤àdGh

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 ºgÉØJ Iôcòe º«∏©à∏d ábQÉ°ûdG á«ÁOÉcCG â©bh 

 á«dGÎ°SC’G ¢TÉfƒe á©eÉL ‘ á«HÎdG á«∏c ™e

 èeGôH  ºYój  ÉÃ  ÜQÉéàdGh  äGÈÿG  ∫OÉÑàd

 QOÉµ∏d á«ÁOÉcC’G É¡eó≤J »àdG »æ¡ŸG ôjƒ£àdG

 á«ª«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒŸG  ∞∏àfl  ‘  …ƒHÎdG

.É¡LQÉNh ádhódG πNGO

 ƒfÉehQ  ÚæL  IQƒàcódG  ºgÉØàdG  Iôcòe  ™bh

 º«∏©à∏d  ábQÉ°ûdG  á«ÁOÉcC’  …ò«ØæàdG  ôjóŸG

 ¢TÉfƒe á©eÉéH á«HÎdG á«∏c ó«ªY ¢ù«dEG ∞«ah

 á«ÁOÉcC’G  ÚH  ¿hÉ©àdG  ï«°SôJ  ±ó¡à°ùJh

 iód  ádhòÑŸG  Oƒ¡÷G  ó«MƒJh  á©eÉ÷Gh

 kÉ«ª«∏bEG  »ª«∏©àdG  ™ªàéŸG  áeóÿ  ÚÑfÉ÷G

 ºYódG Ëó≤Jh èeGÈdG iƒàfi ôjƒ£J h kÉ«ŸÉYh

 ôjƒ£àdG  èeGôH  IOƒL øª°†j  ÉÃ á«ÁOÉcCÓd

 »ª∏©Ÿ áªYGO èeGôH Ëó≤J ¤EG áaÉ°VEG »æ¡ŸG

 h  áØ∏àîŸG  º¡JÉLÉ«àMG  ≈∏Y  kAÉæH  ábQÉ°ûdG

 ôjƒ£àdG  QÉ°ùŸ  »é«JGÎ°S’G  §«£îàdG  ºYO

.º«∏©à∏d ábQÉ°ûdG á«ÁOÉcC’ ™HÉàdG »æ¡ŸG

 ∫ÓN  øe  íª£f”  :  ƒfÉehQ  ÚæM  âdÉbh

 ¢TÉfƒe á©eÉL ‘ á«HÎdG á«∏c ™e ÉæfhÉ©J

 ÜQÉéàdGh  äGÈÿG  øe  ójõŸG  ∞«XƒJ  ¤EG

 ôjƒ£àdG äGQhOh èeGôH øª°V áeÉ¡dG á«ª∏©dG

 kÉ°UôM ∂dPh á«ÁOÉcC’G  É¡eó≤J  »àdG  »æ¡ŸG

 ™Øàæ«°S  »àdG  º∏©àdG  äÉLôfl  IOƒL  ≈∏Y

 á«dÉ◊G á«∏ª©dG º¡à°SQÉ‡ ∫ÓN Éfƒª∏©e É¡H

 áHôŒ õjõ©J ¤EG ÉªFGO ≈©°ùf h á«∏Ñ≤à°ùŸGh

 »æÑJ  ÈY  º«∏©à∏d  ábQÉ°ûdG  á«ÁOÉcCG  áÑ∏W

 äÉ°SQÉªŸGh  äÉ«é¡æŸG  RôHCG  Ëó≤J  IOÉYEGh

 ≈∏Y kÉ«FÉæãà°SG kÉMÉ‚ â≤≤M »àdG á«ª«∏©àdG

. “ ⁄É©dG iƒà°ùe

 ¿hÉ©àdG Éföùj z: ¢ù«dEG ∞«a ∫Éb ¬ÑfÉL øe

 ÉæaGógCG ≥«≤ëàd º«∏©à∏d ábQÉ°ûdG á«ÁOÉcCG ™e

 äÉLÉ«àMG  ºYO  ≈∏Y  õcôJ  »àdG  ácÎ°ûŸG

.{ kÉ«ŸÉYh kÉ«ª«∏bEG º«∏©àdG äÉ©ªà›

:IóMƒdG- »ÑXƒHCG 

 ájó∏H É¡ª¶æJ »àdG á«©ªàéŸG ¥Gƒ°SC’G ≈≤∏J

 ,á«YôØdG  ÉgõcGôe  ∫ÓN  øe  ,»ÑXƒHCG  áæjóe

 áaÉc  πÑb  øe  øjÒÑc  kÉfÉ°ùëà°SGh  kÉeÉªàgG

 øe  º°†J  ÉŸ  kGô¶f  ,™ªàéŸG  OGôaCGh  íFGöT

 á«¡«aôJ  á«∏YÉØJ  äGô≤ah  áaOÉg  äÉ«dÉ©a

 Ωó≤Jh ,™ªàéŸG OGôaG OÉ©°SEG ‘ ºgÉ°ùJ á©à‡

 ™jQÉ°ûŸG  ÜÉë°UCGh  áéàæŸG  öSCÓd  ºYódG

.á£°SƒàŸGh IÒ¨°üdG

 ájó∏H  º¶æJ  ,»©ªàéŸG  QhódG  Gò¡d  kGõjõ©Jh

 ,áeÉ¡°ûdG ájó∏H õcôe ∫ÓN øe ,»ÑXƒHCG áæjóe

 á«gÉÑdG á≤jóM ‘ »©ªàéŸG ¥ƒ°ùdG á«dÉ©a

 11 øe IÎØdG ∫ÓN ∂dPh ,á«dÉààe ΩÉjCG 9 IóŸ

 :øe πc ™e ¿hÉ©àdÉH ,2023 ¢SQÉe 19 ≈àMh

 ,∫ƒe ó∏«aôjOh ,»ÑXƒHCG áWöûd áeÉ©dG IOÉ«≤dG

 π«ªŒ  õcôeh  ,äÉfGƒ«ë∏d  äGQÉeE’G  á≤jóMh

.»Ñ£dG

 ºYód ¢VôY äÉ°üæeh ôLÉàe ¥ƒ°ùdG øª°†àjh

 ™jQÉ°ûŸG ÜÉë°UCGh áéàæŸG öSC’G øe QÉéàdG

 IÒÑc áYƒª› ¢Vô©d á£°SƒàŸGh IÒ¨°üdG

 ÒãµdG º«¶æJ ó¡°ûj Éªc ,áYƒæàŸG äÉéàæŸG øe

 äGô≤ØdGh  á«eƒ«dG  á«¡«aÎdG  äÉ«dÉ©ØdG  øe

 ÜÉ©dCG  ≥WÉæeh  á«KGÎdG  º«ÿGh  á«≤«°SƒŸG

 Iô¨°üe Éªæ«°Sh ,∫ÉØWCÓd á°ü°üfl äÉ«dÉ©ah

 ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,∫ÉØWCÓd kÉª∏«a Ωƒj πc ¢Vô©J

 å«M  ,á≤jó◊G  πNGO  á∏≤æàe  ºYÉ£e  á≤£æe

 ≈àMh 5 áYÉ°ùdG øe Qƒ¡ª÷G ¥ƒ°ùdG πÑ≤à°ùj

.º«¶æàdG IÎa ∫GƒW kÉ«eƒj kAÉ°ùe 10

 á°ü°üfl ¢TQƒH  kÉ«eƒj  äÉ«dÉ©ØdG  äCGóH  óbh

 äÉ«dÉ©ØH  Qƒ¡ª÷G  ™àªà°ùj  Éªc  ,∫ÉØWCÓd

 kÉ°VhôYh ôMÉ°ùdG ¢VhôY øª°†àJ »àdG ìöùŸG

 áaÉ°VE’ÉH ,Qƒ¡ª÷G ÚH äÉ≤HÉ°ùeh ,á«fGƒ∏¡H

 AÉ°û©dG IÓ°U Ö≤Y kÉ«eƒj ∫ÉØWC’G ´Éàªà°SG ¤EG

.º¡d ¢UÉN º∏«a ¢Vô©H

 »àdG  äGô≤ØdG  øe  ójó©dG  äÉ«dÉ©ØdG  ó¡°ûJh

 Ωó≤J  å«M  ,¿ƒ«é«JGÎ°S’G  AÉcöûdG  É¡eó≤j

 á«YƒJ äGô≤a »ÑXƒHCG áWöûd áeÉ©dG IOÉ«≤dG

 äGQÉeE’G á≤jóM Ωó≤J Éªæ«H ,Qƒ¡ªé∏d ájQhôe

 ‘  ,áØ«dC’G  äÉfGƒ«ë∏d  kÉ°VhôY  äÉfGƒ«ë∏d

 äÉ°Uƒëa  »Ñ£dG  π«ªŒ  õcôe  Ωó≤j  ÚM

 ∫ƒe  ó∏«aôjO  Ωó≤jh  ,Qƒ¡ªé∏d  á«fÉ›

 .Qƒ¡ªé∏d ¥ƒ°ùJ äÉeƒ°üNh äÉfƒHƒc

 Qƒ¡ª÷G  »ÑXƒHCG  áæjóe  ájó∏H  ƒYóJh  Gòg

 ™«ªéH  ´Éàªà°S’Gh  ¥ƒ°ùdG  IQÉjR  ¤EG  ËôµdG

 É¡FÉcöT ™e ¿hÉ©àdÉH É¡eó≤J »àdG äÉ«dÉ©ØdG

 ≈àM ¥ƒ°ùdG π°UGƒàj å«M - Ú«é«JGÎ°S’G

 ÉgQÉ«àNG  ”  »àdGh  -…QÉ÷G  ¢SQÉe  19

 AÉ°†≤d ™ªàéŸG OGôaCGh íFGöT áaÉc Ö°SÉæàd

 ájQÉ°†M áÄ«H  øª°V  á«∏FÉY  á«¡«aôJ  äÉbhCG

 .áæeBG

:óªëe âæH áØ«£d

áeGóà°S’G è«°ùf ∫ÉØWC’G

 ΩGhódG äÉYÉ°S óªà©J ¿ÉªéY áeƒµM

¿É°†eQ ∫ÓN á©ªédG ΩÉjCG »ª°SôdG

:ΩGh-»HO

 óªfi øH óªM øH óªfi ï«°ûdG ƒª°S ΩôM âdÉb 

 âæH áØ«£d áî«°ûdG ƒª°S IÒéØdG ó¡Y ‹h »böûdG

 áî«°ûdG  IõFÉL  á«YGQ  Ωƒàµe  ∫BG  ó°TGQ  øH  óªfi

 á≤ãÑæŸGh  ádƒØ£dG  äÉYGóHE’  óªfi  âæH  áØ«£d

 ä’ÉØàMG ¿EG  »HóH á«FÉ°ùædG á°†¡ædG á«©ªL øY

 ∞°üàæe ‘ »JGQÉeE’G πØ£dG Ωƒ«H áÑ«Ñ◊G ÉæJGQÉeEG

 ádƒØ£dG QhOh á«ªgC’ kGó«cCÉJ »JCÉJ ΩÉY πc øe ¢SQÉe

.záeGóà°S’G è«°ùf ÉgQÉÑàYÉH

 ÊÉ¡àdG  äÉjBG  ≈ª°SCG  áØ«£d  áî«°ûdG  ƒª°S  â©aQh

 ∑QÉÑe  âæH  áªWÉa  áî«°ûdG  ƒª°S  äÉµjÈàdGh

 ¢ù∏éŸG  á°ù«FQ  ΩÉ©dG  »FÉ°ùædG  OÉ–’G  á°ù«FQ

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

 ádƒØ£dG èeGôH âªYOh IófÉ°S »àdG ájöSC’G á«ªæàdG

 äCÉæg Éªc.. »MGƒædG ∞∏àfl ‘ IöSC’Gh áeƒeC’Gh

 Ωƒàµe ∫BG á©ªL øH Ωƒàµe âæH óæg áî«°ûdG ƒª°S

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

 äÉYGóHE’ óªfi âæH áØ«£d áî«°ûdG IõFÉL á°ù«FQ

 ¿É°†àMG ‘ Éªgƒª°S Oƒ¡L âæªKh »HóH ádƒØ£dG

 õ«ªàŸG »YGóHE’G ñÉæŸG ÒaƒJh á«JGQÉeE’G ádƒØ£dG

 ádƒØ£dG  èeGôH  IófÉ°ùeh  ºYOh  ΩÉàjC’G  ájÉYQh

.ájQÉ°†M IQƒ°U ≈¡HCG ‘ IöSC’Gh áeƒeC’Gh

 ó°TGQ øH óªfi âæH áØ«£d áî«°ûdG ƒª°S âªààNGh

 ΩÉ©dG Gòg πØàëf ÉæfEG” :á∏FÉb É¡ëjöüJ Ωƒàµe ∫BG

 »JGQÉeE’G  πØ£dG  Èà©jh  áeGóà°S’G  ΩÉ©H  Ω2023

 QÉ©°T  AÉL  ∂dòdh..áeGóà°SÓd  »°SÉ°SC’G  øcôdG

 πØ£dG  Ωƒ«H  ΩÉ©dG  Gòg á«dÉ¨dG  ÉæJGQÉeG  ä’ÉØàMG

 áæeBG áÄ«H ‘ πØ£dG ≥M) √Gƒëa ≥«ªY QÉ©°T â–

 á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhO  ¿ÓYG  ¿CG  Éªc..  (áeGóà°ùeh

 »æWh Ωƒj ƒgh ΩÉY πc øe ¢SQÉe 15 Ωƒj IóëàŸG

 ΩGõàdÓd kGójóŒ IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO ‘

 ÇOÉÑeh  è¡f  øe  kÉbÓ£fG  káaÉc  ∫ÉØWC’G  ¥ƒ≤ëH

 Oƒ¡÷ k’Éªµà°SGh..  É¡à°†¡f  ôéa  òæe  ÉæàdhO  º«b

 ∫ÉØWC’G Úµ“h ™ªàéŸG AÉæH ‘ ôªà°ùŸG IOÉ«≤dG

 ¬fC’h  äÉjƒà°ùŸG  ∞∏àfl ≈∏Y  º¡bƒ≤M ájÉªMh

 ádhO  ‘  ∫ÉØWC’G  ácQÉ°ûeh  »YƒdG  öûf  øe  óH’

 ±GógC’G  ≥«≤ëàd  äÉjƒà°ùŸG  áaÉc  ≈∏Y  äGQÉeE’G

 §«∏°ùJh áeGóà°ùŸG á«ªæà∏d á«ŸÉ©dG á«é«JGÎ°SE’G

 ∫ÉØWCÓd ¿ƒfÉ≤dG  É¡∏Øc »àdG  ¥ƒ≤◊G ≈∏Y Aƒ°†dG

 º¡àjÉYQh  º¡JÉ«M  øª°†j  ÉÃ  äGQÉeE’G  ádhO  ‘

 õjõ©J ‘ º¡°ùJ á«ë°Uh áª«∏°S áÄ«H ‘ º¡àÄ°ûæJh

.“QÉµàH’Gh ´GóHE’G ≈∏Y º¡JQób

:ΩGh-¿ÉªéY

 óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ¡«LƒJ ≈∏Y kAÉæH 

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

 ájOÉ–’G áeƒµ◊G »ØXƒŸ »ª°SôdG  ΩGhódG  ¿ƒµj

 áÑ°ùæH  ó©H  øY  ¿É°†eQ  ô¡°T  ∫ÓN á©ª÷G  Ωƒj

 áeƒµM  äóªàYG  ,%30  áÑ°ùæH  kÉjQƒ°†Mh  ,%70

 ¿ÉªéY IQÉeEG ‘ á«eƒµ◊G äÉ¡÷G ΩGhO ¿ÉªéY

 áÑ°ùæH  ó© oH  øY ËôµdG  ô¡°ûdG  ∫ÓN á©ª÷G ΩÉjCG

.%30 áÑ°ùæH kÉjQƒ°†Mh %70

 ájöûÑdG  OQGƒŸG  IôFGO  äQó°UCG  ,QÉWE’G  Gòg  ‘h

 á«eƒµ◊G äÉ¡÷G áaÉc ¤EG kÉª«ª©J ¿ÉªéY áeƒµ◊

 »ª°SôdG πª©dÉJÉYÉ°S ójó– ¿CÉ°ûH ¿ÉªéY IQÉeEG ‘

 ¢üf å«M , Ω2023-1444 ∑QÉÑŸG ¿É°†eQ ô¡°T ‘

 ∫ÓN á«ª°SôdG πª©dG äÉYÉ°S ¿ƒµJ ¿CG ≈∏Y º«ª©àdG

 ¢ù«ªÿG ¤EG  ÚæKE’G  Ωƒj øe ∑QÉÑ oŸÉfÉ°†eQ ô¡°T

 (2:30) áYÉ°ùdG ≈àMh kÉMÉÑ°U (9:00) áYÉ°ùdG øe

 kÉMÉÑ°U(9:00) áYÉ°ùdG øe á©ª÷G ΩÉjCGh ,ô¡¶dG ó©H

.á©ª÷G Ωƒj kGô¡X (12:00) áYÉ°ùdG ≈àMh

 »àdG á«eƒµ◊G äÉ¡÷G ≈∏Y ¬fCG ¤EG IôFGódG äQÉ°TCGh

 πª©dG äÉYÉ°S ájGóH ójó– áHhÉæŸG ΩÉ¶æH πª©J

 ¿É°†eQô¡°T  ∫ÓN  äÉHhÉæª∏d  É¡àjÉ¡fh  á«ª°SôdG

 ,É¡JÉLÉ«àMGh É¡∏ªY á©«ÑW ™e ΩAÓàj ÉÃ ∑QÉÑŸG

 IAÉØµH  É¡JÉeóN  Ëó≤J  ájQGôªà°SG  øª°†j  ÉÃh

 áHhÉæŸG  äÉYÉ°S  OóY  ójõj  ’G  á£jöT  ,á«dÉ©ah

.áYÉ°ùdG ∞°üfh äÉYÉ°S ¢ùªN ≈∏Y IóMGƒdG

 QGó°UEG á«eƒµ◊G á¡÷G ‘ ΩÉ©dG ôjóª∏d Rƒéj Éªc

 á«eƒµ◊G á¡÷G ‘ ¿ôŸG πª©dG ΩÉ¶f ≥«Ñ£àH QGôb

 á©«ÑW ™‡AÓàj  ÉÃ ∑QÉÑŸG  ¿É°†eQ  ô¡°T  ∫ÓN

.É¡JÉLÉ«àMGh É¡∏ªY

 »ØXƒŸ  »ª°SôdG  ΩGhódG  ¿CG  IôFGódG  âë°VhCGh

 ∑QÉÑŸG ¿É°†eQ ô¡°T ∫ÓN á©ª÷G Ωƒj áeƒµ◊G

 áÑ°ùæH  kÉjQƒ°†Mh  ,%70  áÑ°ùæH  ó©H  øY  ¿ƒµ«°S

 ó©H øY πª©∏d á∏HÉ≤dG ∞FÉXƒdG ójó– ºàjh %30

 πª©dG  ΩÉ¶f  ‘  IOQGƒdG  ΩÉµMC’Gh  §HGƒ°†dG  ≥ah

 QGôb ÖLƒÃ óªà©ŸG ¿ÉªéY áeƒµM ‘ ó©H øY

 ºbQ QGô≤dG á«dÉŸGh ájQGOE’G ¿hDƒ°û∏d ºcÉ◊G πã‡

 πª©dG Ò°S ø°ùëH πîj ’ ÉÃh 2020 áæ°ùd ( 36)

 á¡÷G ô≤e ‘ ÚØXƒŸG øe ±Éc OóY OƒLh øª°†jh

 äÉeóÿG  Ëó≤J  ájQGôªà°SG  øª°†j  ÉÃ  á«eƒµ◊G

. ∑QÉÑŸG ô¡°ûdG ∫ÓN Ú∏eÉ©àª∏d

 ájöûÑdG  OQGƒŸG  IôFGO  â©aQ  ,áÑ°SÉæŸG  √ò¡Hh

 äÉµjÈàdGh  ÊÉ¡àdG  äÉjBG  ≈ª°SCG  ¿ÉªéY  áeƒµ◊

 ∫BGójGR  øH  óªfi ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ΩÉ≤e ¤EG

 ÖMÉ°U ¬«NCGh ,“ˆG ¬¶ØM” ádhódG ¢ù«FQ ,¿É«¡f

 ¢ù«FQ ÖFÉf ,Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG

 ,“ˆG √ÉYQ” »HóªcÉM AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ádhódG

 »ª«©ædG ó°TGQ øH ó«ªM ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¤EG h

 ,h ¿ÉªéY ºcÉM OÉ–Ód ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ƒ°†Y-

 ΩÉq nµ oM OÉ–Ód ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG º¡fGƒNEG ¤EGh

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G  ádhO Ö©°ûdh ,äGQÉeE’G

 OÉ©j ¿CG ˆG Ú∏FÉ°S, á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG ÚàeC’Gh

.äÉcÈdGh øª«dGh ÒÿÉH ™«ª÷G ≈∏Y

ÅWÉ°ûdG ∞«¶æàd á∏ªM º¶æj …ôëÑdG IôØ¶dG ¿ÉLô¡e
:ΩGh-IôØ¶dG

 …ôëÑdG IôØ¶dG ¿ÉLô¡Ÿ áª¶æŸG áæé∏dG âª¶f 

 ΩÉY äGQOÉÑe ™e øeGõàdÉH ÅWÉ°ûdG ∞«¶æàd á∏ªM

 IöûY á©HGôdG IQhódG äÉ«dÉ©a øª°Vh áeGóà°S’G

 »ÑXƒHCG …OÉf º«¶æàH ΩÉ≤j …òdG ¿ÉLô¡ŸG øe

 äÉfÉLô¡ŸG  IQGOEG  áæ÷h  ájôëÑdG  äÉ°VÉjô∏d

.»ÑXƒHCÉH á«KGÎdGh á«aÉ≤ãdG èeGÈdGh

 ôjóe …Ò¡ŸG ∞«°S ÏHÉµdG  á∏ª◊G ‘ ∑QÉ°T

 »ØXƒe  øe  OóYh  zájôëÑdG  »ÑXƒHCG{  ΩÉY

 IôØ¶dG á≤£æe ájó∏Hh »ÑXƒHCG ÅfGƒe áYƒª›

 áÑ∏Wh ,zôjhóJ{ äÉjÉØædG IQGOE’ »ÑXƒHCG ácöTh

 áæjóe ´ôa – ºª¡dG ÜÉë°UC’ É«∏©dG ójGR á°ù°SDƒe

 ‘ ácQÉ°ûŸG äÉ¡÷G øe OóY ÖfÉL ¤EG ,CÉaôŸG

.Ú°VÉjôdGh ÚYƒ£àŸGh ¿ÉLô¡ŸG

 ájôëÑdG  ™bGƒŸG  ∞«¶æJ  á∏ª◊G  ±ó¡à°ùJh

 áaÉ¶f ≈∏Y á¶aÉëŸG á«ªgCG ≈∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùàd

 á«µª°ùdG IhÌdG Qó°üe ó©J »àdG ,ájôëÑdG áÄ«ÑdG

 ájôëÑdG  äÉæFÉµdGh ´GƒfC’G  øe ójó©dG  øWƒeh

 äÉjÉØædG ôWÉfl ≈∏Y õ«cÎdG øY Ó°†a ,áª¡ŸG

.¿É°ùfE’Gh áÄ«ÑdG áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y ájôëÑdGÅWÉ°ûdG ∞«¶æJ á∏ªM äÉ«dÉ©a ∫ÓN
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تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن / السادة :روسكوشني دوم للديكور 

رخصة رقم : CN- 3861292 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل رأس املال إلـــى 150000

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

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / سلطان عبدالله عمر احمد الجابري من مالك إلـــى رشيك 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة وائل فاروق فؤاد عياد )49%( 

تعديل نسب الرشكاء / سلطان عبدالله عمر احمد الجابري من %100 إلـــى 51%

تعديل االسم التجاري من/ - ROSKOSHNYY DOM FOR DECOR روسكوشني 

دوم للديكور إلـــى ROSKOSHNYY DOM FOR DECOR L.L.C. - روسكوشني 

دوم للديكور ذ.م.م 

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

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

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن / السادة األنامل لتنظيف وتلميع السيارات 
رخصة رقم : CN- 3999595 قد تقدموا إلينا بطلب : 

 تعديل رأس املال إلـــى / 50000 
تعديل الشكل القانوين من/ مؤسسة فردية إلـــى رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف فاطمه سعدون صقر ال سعدون الفالحي 
 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة داليا سيف الدين الياس املصباح )100%( 

 AL ANAMIL CLEANING AND مــن/  التجاري  ــم  االس تعديل   
 AL إلـــى  السيارات  وتلميع  لتنظيف  األنامل   -  POLISHING CARS
 ANAMIL CLEANING AND POLISHING CARS - SOLE
PROPRIETORSHIP L.L.C. - األنامل لتنظيف وتلميع السيارات - 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

الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن   

مرادكم الستشارات املوارد البرشية 

رخصة رقم : CN - 4686694 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 

من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 

تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 

عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن / السادة : صالون السرت للسيدات 

رخصة رقم : CN- 4404953 قد تقدموا إلينا بطلب : 

 تعديل رأس املال إلـــى / 50000 

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

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف لطيفة عبدالله نايف مشعل املريخي 

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة سلوى هالل )100%( 

السرت  صالون   -  LUSTER LADIES SALON من/  التجاري  االسم  تعديل 

 LUSTER LADIES SALON - SOLE PROPRIETORSHIP للسيدات اىل

L.L.C - صالون السرت للسيدات - 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. 

املنزيل  االثاث  لتجارة  ابو حمزة  السادة   / بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
واملوبيليا 

رخصة رقم : CN- 1035222 قد تقدموا إلينا بطلب : 
 تعديل رأس املال إلـــى / 150000 

 تعديل الشكل القانوين من/ مؤسسة فردية إلـــى رشكة ذات مسؤولية محدودة 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عبدالرزاق محمد رفيق 

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة محمد رضوان اكرام محمد اكرام )75%( 
 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة عبدالرزاق محمد رفيق )25%( 

 ABU HAMZA HOME FURNITURE  & من/  التجاري  االسم  تعديل 
CABINET WORK TRADING -ابو حمزة لتجارة االثاث املنزىل واملوبيليا 
إلـــى -.GALAXY MATEL TRADING L.L.C جالكيس للتجارة املعادن 

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 اإلقتصادية بأن / السادة : كافترييا حواء وادم 

رخصة رقم : CN- 1009706 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل رأس املال إلـــى 120000 

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

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف سعيد سلطان سيف سلطان النيادي 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة فاطمه محمد سعيد )100%( 

تعديل االسم التجاري من/ HAWA AND ADAM CAFTERIA - كافترييا 

 HAWA AND ADAM CAFTERIA - SOLE  - إلـــى  وأدم  حــواء 

الواحد  الشخص  رشكة   - وادم  حواء  كافترييا   PROPRIETORSHIP L.L.C

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 اإلقتصادية بأن / السادة انستا لالفراح 

رخصة رقم : CN- 4509269 قد تقدموا إلينا بطلب : 

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

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عبدالله عىل سيف عيل املزيني 

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة ايهاب عبدالفتاح شحاته محمد )100%( 

إلـــى  لالفراح  انستا   -  INSTA WEDDINGS /التجاري من االسم  تعديل   

انستا   -  .INSTA WEDDINGS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

لألفراح - 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. 

الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن   

جولدن ماكس لخدمات الهواتف 

رخصة رقم : CN - 4496856 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 

من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 

تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 

عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن / السادة بناظبي للمقاوالت العامة ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 1114558 قد تقدموا إلينا بطلب : 

 تعديل رأس املال من 350000 إلـــى 150000

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

 .HE Holding LL.C تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف اتش إي القابضة ذ.م.م 

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / زاد كابيتل القابضة - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م

  Zaad Capital Holding - Sole Proprietorship L.L.C 

من رشيك إلـــى مالك

تعديل نسب الرشكاء / زاد كابيتل القابضة - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م

 Zaad Capital Holding - Sole Proprietorship L.L.C 

من %50  إلـــى 100%

تعديل االسم التجاري من/ BINADHABI GENERAL CONTRACTING L.L.C. - بناظبي 

 BINADHABI GENERAL CONTRACTING - SOLE إلـــى  ذ.م.م  العامة  للمقاوالت 

PROPRIETORSHIP L.L.C - بناظبي للمقاوالت العامة - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

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

من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه 

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن / السادة :املوسيقي الناشئ 

رخصة رقم : CN- 1005038 قد تقدموا إلينا بطلب : 

 تعديل رأس املال إلـــى / 150000 إلـــى 100000 

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

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف يوسف حسني حسني البريق اللوغاين 

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة بينو ماالييل توماس )100%( 

 تعديل االسم التجاري من/ THE YOUNG MUSICIAN - املوسيقى الناشئ 

 THE YOUNG MUSICIAN - SOLE PROPRIETORSHIP إلـــى 

L.L.C. - املوسيقى الناشئ - 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 اإلقتصادية بأن / السادة :خط العني للسفريات 

رخصة رقم : CN- 2779610 قد تقدموا إلينا بطلب : 

 تعديل رأس املال إلـــى 50000 

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

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف فاطمه سعدون صقر ال سعدون الفالحي 

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة داليا سيف الدين الياس املصباح )100%( 

 تعديل االسم التجاري من/ KHAT ALAIN TRAVEL - خط العني للسفريات 

 KHAT ALAIN TRAVEL - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C إلـــى

. - خط العني للسفريات - 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 اإلقتصادية بأن / السادة الجبل الذهبي للتدخني ذ.م.م 
رخصة رقم : CN- 4259043 قد تقدموا إلينا بطلب : 

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

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف علريضا غالمعباس خبازي 
 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف فريده محمد يوسف طاهري 

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة محمد عبدالله محمد سيف العطار )100%( 
 ALJABAL ALTHAHABI SMOKING من/  التجاري  االسم  تعديل   
 ALJABAL ALTHAHABI - الجبل الذهبي للتدخني ذ.م.م إلـــى - L.L.C
الذهبي  الجبل   SMOKING - .SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

للتدخني - 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/  التقوة العامل 
البالسرت والسرياميك 

رخصة رقم : CN -  1146763 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد حسني عيل محمد 

الحامدي 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة احمد سعيد زكريا الكاميل 

املعيني 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.

الكهربائية  للمقاوالت  ماكس  جي  السادة   / بأن  اإلقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن 
وامليكانيكية ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 3967980 قد تقدموا إلينا بطلب : 
 تعديل رأس املال إلـــى / 50000 

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

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عامر محمد قديس عرب 
 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف حمد مزاحم سعيد مزاحم 

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة عامر محمد قديس عرب )100%( 
 J MAX ELECTRICAL AND MICANECAL من/  التجاري  االسم  تعديل   
CONTRCTING L.L.C - جي ماكس للمقاوالت الكهربائية وامليكانيكية ذ.م.م إلـــى 
 J MAX ELECTRICAL AND MICANECAL CONTRCTING - .SOLE
PROPRIETORSHIP L.L.C جي ماكس للمقاوالت الكهربائية وامليكانيكية - 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 اإلقتصادية بأن / السادة رمال الرشق للعقارات - ذ.م.م 
رخصة رقم : CN- 1178171 قد تقدموا إلينا بطلب : 

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

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف غانم حميد عبدالله سامل الشاميس 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عبري نديم نخله 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة عبري نديم نخله )100%( 
 ESTATE EASTERN SANDS REAL مــن/   التجاري  االســم  تعديل 
 EASTERN SANDS رمال الرشق للعقارات - ذ.م.م إلـــى - ESTATE LLC
REAL - .SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C - رمال الرشق للعقارات - 

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 اإلقتصادية بأن / السادة: برامونت لتنجيد االثاث 

رخصة رقم : CN- 1552809 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل رأس املال إلـــى / 5000

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

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف سامل سعيد عىل رشاره الكتبي 

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة ارباس عمر محمد الياس )100%( 

 PARAMOUNT FURNITURE /تعديل االسم التجاري من

 PARAMOUNT إلـــى  االثــاث  لتنجيد  برامونت   -  UPHOLSTERY

 .FURNITURE UPHOLSTERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

- برامونت لتنجيد االثاث - 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 اإلقتصادية بأن / السادة جراسا للصيانة العامه 

للمباين ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 2978957 قد تقدموا إلينا بطلب : 

 GERASA FOR GENERAL  / من  التجاري  االسم  تعديل   

MAINTENANCE OF THE BUILDING L.L.C - جراسا 

JIMZO FOR GENERAL للصيانة العامه للمباين ذ.م.م إلـــى

 MAINTENANCE OF THE BUILDING L.L.C. - جمزو 

للصيانة العامه للمباين ذ.م.م 

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

التنمية االقتصادية خالل يوم واحد من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال 

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

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن / السادة : مكتب الرشق 
االوسط لتدقيق الحسابات 

رخصة رقم : CN- 1026127 قد تقدموا إلينا بطلب : 
 THE MIDDLE EAST من/   التجاري  االسم  تعديل   
لتدقيق  األوسط  الرشق  مكتب   AUDITING OFFICE
 MIDDLE EAST ACCOUNTS إلـــى  الحسابات 
االوسط  الرشق   -  AUDITING AWAD ALAMERI

لتدقيق ومراجعة الحسابات عوض العامري 
مراجعة  اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق  من  كل  فعىل 
دائرة التنمية االقتصادية خالل يوم واحد من تاريخ نرش هذا 
اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى 
بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

ريد فيجن  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
للنقليات والصيانة العامة  

رخصة رقم :  CN - 4323710 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف سلطان عبدالله بدر سيف 

البوسعيدي  
غانم  عيل  جمعه  عيل  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الحوسني  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 اإلقتصادية بأن / السادة :مصبغة ساعة واحدة 

رخصة رقم : CN- 1041658 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل رأس املال إلـــى / 50000 

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

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عىل سامل مبارك املطرويش 

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة عىل سامل مبارك املطرويش )20%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة عبدالرحيم نظام )80%( 

ساعة  مصبغه   -  ONE HOUR LAUNDRY من/  التجاري  االسم  تعديل 

واحدة  ساعة  مصبغه   ONE HOUR LAUNDRY L.L.C  - إلـــى  واحدة 

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. 
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اأبوظبي-وام:
»منتدى  ربــدان  أكاديمية  عقــدت   
تعزيز  بهدف  الواعدة«  املمارســات 
طلبة  بني  واملعرفة  الخــرات  تبادل 
التدريس  هيئة  وأعضــاء  الجامعات 
واإلداريــني والخراء املتخصصني يف 
قطاعات الحياة الجامعية وشــؤون 

الطلبة.
الذي عقد عىل مدار  املنتدى  وشــهد 
من  فاعلة  مشــاركة  واحــد  يــوم 
جامعات وطنية ومؤسسات تعليمية 
رائدة، منها جامعة اإلمارات العربية 
أبوظبي،  نيويورك  وجامعة  املتحدة، 
وكليات التقنية العليا، وجامعة زايد، 
وجامعة أبوظبــي، وجامعة خليفة 
والبحوث،  والتكنولوجيــا  للعلــوم 
وبوليتكنــك أبوظبي، وكلية فاطمة 
للعلــوم الصحية، ومعهــد أبوظبي 

للتعليم والتدريب املهني.
ومثل املنتدى منصة لتبادل األنشطة 
بني  والعلمية  والتدريبيــة  املهنيــة 
طالب الجامعات الوطنية واملوظفني 
عددا من  اإلداريــني، حيث تضمــن 
مجموعة  حول  النقاشــية  الحلقات 
الصلة  ذات  املجــاالت  من  واســعة 
بالطالب واملوظفني يف قطاع التعليم 

العايل.
عىل  النقاشــية  الحلقات  وركــزت 
الجدد  للطــالب  االنتقالية  املرحلــة 
وتقديم  الصلــة،  ذات  والتحديــات 
املســتوى،  عاملية  طالبيــة  تجربة 
واإلرشــاد  الدعم  تقديم  إىل جانــب 

الوظيفي لطالب السنة النهائية.
الدكتورة خديجــة فرحان  وقالــت 
الطلبة  شــؤون  إدارة  مدير  الحميد، 
املنتدى  »يمثل  ربــدان:  أكاديمية  يف 
الخرات  لتبــادل  حقيقيــة  فرصة 
الجامعات  بني  املمارســات  وأفضل 
تطور  تدعم  مجــاالت  يف  الوطنيــة 

األكاديمي  الصعيــد  عــىل  الطلبــة 
ممتنون  ونحن  والشخيص،  واملهني 
والرتبويــني  الخــراء  ملشــاركة 
الطلبة  شــؤون  يف  واملتخصصــني 
الطيبة  املبــادرة  هــذه  فعاليات  يف 
وإسهامهم يف إنجاح املنتدى وتحقيق 

الغاية املرجوة منه«.
الدكتورة عائشــة  قالت  من جانبها 
الطلبة  النقبي، مساعد عميد شؤون 
أبوظبي: »يحمل  نيويورك  يف جامعة 
الطالب الجدد إلينا طموحات جديدة 
حيث  عــام،  كل  تتســع  وتوقعات 
الهوة  جرس  يف  املبادرة  هذه  ُتســهم 
العاملية وتطبيق  التطــورات  ملواكبة 
يف  الصلة  ذات  املمارســات  أفضــل 
التجربــة الطالبيــة بما ُيســهم يف 
نجاح وتمّيز طالبنــا، ويتعنّي علينا 
كرتبويني أن نكون مستعدين دائماً«.

ومتخصصني  خــراء  املنتدى  وضم 

الدولة ضمن  من مختلف جامعــات 
تبادل  من  نهم  تمكِّ تعاونيــة  أجواء 
 ، العاملية  املمارسات  وأفضل  األفكار 
مختلفة  جوانب  املناقشات  وتناولت 
والتحديات  الجامعيــة  الحيــاة  من 
اىل مجــاالت  األكاديميــة وصــوالً 

التنمية االجتماعية والشخصية.
وقال حمد أحمد بوشهاب السويدي، 
طالــب يف الســنة أوىل يف برنامــج 
اإلدارة املتكاملــة للطــوارئ لــدى 
رئيس  »كنائب  ربــدان:  أكاديميــة 
الفرصة  يل  أتيحت  الطلبــة،  مجلس 
تجربة  بتشــكيل مالمح  للمساهمة 
خالل  من  وذلــك  جديــدة،  طالبية 
يف  واملشــاركة  اقرتاحــات  تقديــم 
مناقشــات فعالة مــع املتخصصني 
الطالب  شؤون  مجاالت  يف  والخراء 

والحياة الجامعية«.
بدورهــا، قالــت مــوزة ســلطان 

جامعة  مــن  خريجــة  الحمــادي، 
وُمشاِرَكة  املتحدة،  العربية  اإلمارات 
يف املنتــدى: »أتاحت لنا هذه املبادرة 
التي  التحديــات  من  عدد  مناقشــة 
تواجهنا كطلبــة يف املراحل النهائية 
من الدراســة، بما يف ذلــك االنتقال 
اإلرشاد  وجلسات  العمل  ســوق  إىل 
فرص  تعزيز  يف  وأهميتها  الوظيفي 
القائمني  من  وأتمنى  املتاحة،  العمل 
عىل هذه املبادرة االستمرار يف عقدها 
بشــكل ســنوي إلثراء واقع الحياة 
يف  الوطنية  الجامعــات  يف  الطالبية 

الدولة«.
وقــد حقق املنتــدى نجاحــاً كبرياً 
والتجارب  األفــكار  تبادل  حيث  من 
والخرات التي تسهم يف اثراء الحياة 
الجامعيــة وتعزيــز رفاهية الطلبة 
املشــاركون عن  وأعرب  ونجاحهم، 

تقديرهم الكبري لهذه الفرصة.

 اأبوظبي-وام:
 وقعــت رشطة أبوظبي مذكرة تفاهم مــع دائرة الثقافة 
للتعاون بني  الرئيســية  األطر  -أبوظبي تحدد  والســياحة 
واألمنية  الرشطية  للعلوم  زايد  بن  سيف  وأكاديمية  الدائرة 
يف مجال املؤتمرات واملعارض يف اإلمارة، بما يحقق األهداف 
املزيد  استقطاب  خالل  من  للجانبني  العامة  االســرتاتيجية 
مــن فعاليات األعمال، وتعزيز الرشاكــة يف مجال التدريب 

واستضافة األحداث املحلية واإلقليمية والدولية.
وقع املذكرة ســعادة اللواء مكتوم عيل الرشيفي مدير عام 
رشطة أبوظبي، وسعادة سعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل 

دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي.
وأكد ســعادة مدير عام رشطة أبوظبي الحرص واالهتمام 
بتعزيز الــرشاكات مع مختلف الجهات الحكومية وتحقيق 
التواصل والتنسيق املستمر مع املؤسسات الوطنية باعتباره 
التطلعات  لتحقيق  االســرتاتيجية  املبــادئ  من  مهماً  مبدأ 

املستقبلية.
من جهته قال ســعادة ســعود الحوســني ُتشكل مذكرة 
التفاهم مع رشطة أبوظبي ركيزة أساسية لتحقيق أهدافنا 
املشرتكة، حيث ُتساهم يف دعم برامجنا ومباداراتنا الرامية 
إىل تعزيز مكانة اإلمــارة ضمن الوجهات العاملية املفضلة، 
وخاصة يف مجال سياحة االجتماعات والحوافز واملؤتمرات 
واملعارض، كما ُتعتر نموذجاً للرشاكة القائمة بني مختلف 

الجهات الحكومية يف أبوظبي .
وبموجب املذكرة، سيجري العمل عىل وضع خطة مشرتكة 
لتحفيــز الجهــات التابعة لرشطة أبوظبي للمشــاركة يف 
املعــارض واملؤتمرات املســتهدفة إىل جانــب تقديم الدعم 
الكامــل لفعاليــات األعمال يف اإلمارة وفــق أرقى معايري 

التميز، وتشكيل فرق عمل فنية وإدارية.

محمد بن را�شد 
من  عارضا   60 من  أكثر  فيه  ويشارك 
تجارية  أكبر منصة  دولة، ويشكل   35
الفروســية،  لقطــاع  المنطقة  فــي 
وتبادل  الصفقات  لعقد  مثالية  ووجهة 

األفكار والرؤى حول القطاع.
للمعرض  الحالية  الدورة  وتســتضيف 
ألول مــرة جهات عارضــة من قطاع 
الرعايــة الصحية للخيــول، حيث من 
المتوقــع أن ينمــو ســوق الرعايــة 
الصحيــة العالمي للخيــول ليصل إلى 
24.5 مليار دوالر أمريكي في 2023، 
المعرض فرصــة مثالية  كما يشــكل 
وموردي  التجاريين  المشــترين  تربط 

الفروسية بالجهات العارضة الدولية.
- مكانة دبي العالمية.

على  الزيــارة  واطلع ســموه خــالل 
 14 تتضمن  التي  البطولة  منافســات 
يومين،  مدار  على  فئة،  لـ14  شــوطا 
واألخير  الثالث  اليــوم  يخصص  بينما 
إلقامة النهائيات من خالل )6 بطوالت( 
هي بطولة المهرات بعمر سنة واحدة، 
األفراس،  وبطولة  المهــرات،  وبطولة 
وبطولــة المهور بعمر ســنة واحدة، 

وبطولة المهور، وبطولة الفحول.
وأثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن 
بطولة  مكانة  على  مكتوم،  آل  راشــد 
على  العربي  للجــواد  الدوليــة  دبــي 
على  البارز  ودورها  المنطقة،  مستوى 
دبي  تعزيــز مكانة  مــدار عقدين في 
العالمية في مجال الفروسية والخيول، 
يحرص  عالمية  وجهــة  اليوم  لتصبح 
التواجد  مــالك الخيول األصيلة علــى 

فيها والمشاركة في فعالياتها.
ويشارك في بطولة هذا العام، عدد من 
الميداليات  على  الحاصلة  الخيول  أبرز 
الذهبيــة والفضيــة والبرونزيــة في 
في  تقام  التي  الخيل،  جمال  مسابقات 

دولة اإلمارات ودولة قطر، كما تشارك 
في النســخة الحالية ستة من الخيول 
الحاصلــة علــى الميداليــات الذهبية 
العالم  والفضية والبرونزية في بطولة 

للخيول التي تقام سنوياً في باريس.
-منافسات تأهيلية.

اليوم  في  التأهيلية  المنافسات  وبدأت 
األول »الجمعة« بأشواط المهرات عمر 
سنة والتي تتكون من قسمين )أ، ب(، 
والمهرات  ســنتين،  عمر  المهرات  ثم 
عمر 3 ســنوات، يليها شوط األفراس 
 9-7 4-6 ســنوات، ثم األفراس  عمر 
ســنوات، وتختتم فعاليات اليوم األول 
وما  سنوات   10 عمر  األفراس  بشوط 
البطولة  منافسات  تشتمل  حيث  فوق. 
 6 الى  للتأهل  تتنافس  14 شوطاً  على 

بطوالت.
الثاني. -اليوم 

و تبدأ منافسات اليوم الثاني )السبت(، 
واألفالء،  للفلوات  خصصا  بشــوطين 
تعقبها منافســات الخيول الذكور من 
االمهار والفحول، وتبدأ بشوط األمهار 
)أ،ب(  قســمين  من  وهو  ســنة  عمر 
ســنتين،  عمر  األمهار  شــوط  يليه   ،
وشوط األمهار عمر 3 سنوات، تعقبها 
البداية  وســتكون  الفحول،  أشــواط 
ثم  سنوات،   6-4 عمر  الفحول  بشوط 
وتختتم  ســنوات،   9-7 عمر  الفحول 
الفحول  بشــوط  التأهيلية  األشــواط 
10 ســنوات وما فوق. في حين  عمر 
يشهد اليوم الختامي )األحد( البطوالت 
عمر  المهــرات  بطولة  وهي  الســتة، 
األمهار  بطولة  المهرات،  بطولة  سنة، 
األمهــار، بطولة  بعمر ســنة، بطولة 

األفراس، وبطولة الفحول.

جائزة ال�شيخ زايد
لفــرع  القصــرية  القائمــة  ضّمــت 

اختيارها  تم  أعمــال  ثالثة  »الرتجمة« 
من بــني 11 عمالً يف القائمة الطويلة، 
اق  وشــملت هذه األعمال كتــاب »ُسَّ
وعلم  االنتحــال  يف  بحــث  الكلمــات: 
للكاتب  والفكر«،  النفســاني  التحليل 
العزيز  عبد  ترجمة  شــنايدر،  ميشيال 
شبيل من تونس، الصادر عن دار زينب 
للّنــرش عام 2022، )مرتجم من اللغة 
وكتاب  العربية(،  اللغة  إىل  الفرنســية 
صناعة  الَخطابّيــة:  »اإلمراطورّيــة 
الخطابــة والحجاج«، للكاتب شــاييم 
الحســني  الدكتور  ترجمــة  بريملــان، 
بنوهاشــم من املغــرب، والصادر عن 
 2022 عام  املتحدة  الجديد  الكتاب  دار 
اللغة  الفرنســية إىل  اللغة  )مرتجم من 
»العبارة  كتــاب  جانب  إىل  العربيــة(، 
واملعنــى: دراســات يف نظرية األعمال 
اللغوّيــة«، للكاتــب جون ر.ســورل، 
تونس،  من  الســعدي  شكري  ترجمة 
والصادر عن وزارة الشــؤون الثقافية 
 2021 عام  للرتجمة  تونــس  معهد   -
)مرتجــم من اللغة اإلنجليزية إىل اللغة 

العربية(.

»زايد للإ�شكان«

بلغ 317 مســتفيداً من إجمالي 438 
مستفيدا للمجموعات الثالث األولى.

الشــيخ زايد  وأكــد مديــر برنامــج 
لإلسكان، أنه يتابع مع المتعاملين سير 
 16 السيوح  حي  مساكن  حجز  عملية 
بالشــارقة، للوقوف على أي صعوبات 

قد تواجههم خالل إجراءات الحجز.
التحتية،  والبنية  الطاقة  وزارة  وكانت 
زايد  الشــيخ  برنامــج  فــي  ممثلــة 
بداية األســبوع  أعلنت  لإلســكان، قد 
صباح  الحجز  بــاب  فتح  عن  الجاري، 
المســتفيدين  أمام  الماضي  الثالثــاء 

للمراحــل الثالث األولى من مســاكن 
حي السيوح 16 في الشارقة »مساكن 
مســكناً   438 تضم  والتي  المجمع«، 
818 مسكناً على مساحة  من إجمالي 
بتكلفة  إجمالية 1.3 مليون متر مربع 

مليار درهم.

المحكمة الجنائية 
وأعلــن الكرملين يــوم الجمعة أنه ال 
الجنائية  المحكمة  باختصاص  يعترف 
أوردته  ما  بحســب  القضائي.  الدولية 
قناة«آر تــي عربية« في نبأ عاجل لها 

يوم الجمعة.
المتحدث  بيســكوف،  دميتــري  وأكد 
ال  أن روسيا  الروسي،  الرئيس  باســم 
الجنائية  المحكمة  باختصاص  تعترف 
الدوليــة القضائي، وأن أي قرارات لها 
نظر  وجهة  من  مقبولــة  وغير  باطلة 

قانونية.
تعليقا علــى قرار  وقــال بيســكوف 
بشــأن  الدولية  الجنائيــة  المحكمــة 
الرئيــس فالديمير بوتين:  »اعتقــال« 
ذاتها  المســألة  نعتبر صياغة  »نحــن 
تعترف  ال  مقبولــة..  وغيــر  شــائنة 
الــدول،  مــن  عــدد  مثــل  روســيا، 
وبالتالي  المحكمة،  هــذه  باختصاص 
تعتبر  النوع  هــذا  من  قرارات  أي  فإن 
باطلة وغير مقبولة بالنســبة لروسيا 

من وجهة نظر القانون«.
ومــن جانبها، أكدت المتحدثة باســم 
الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن 
قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار 
مذكرة توقيف بحق الرئيس الروســي 
فالديمير بوتين، ال معنى له بالنســبة 

لروسيا.
وكتبــت زاخاروفا على حســابها في 
المحكمــة  قــرارات   « »تيليجــرام«: 
الجنائية الدولية ال معنى لها بالنســبة 

لبلدنــا، بما في ذلك مــن وجهة نظر 
قانونية«.

وقال دميتــري مدفيديف، نائب رئيس 
مجلــس األمن الروســي، إنه ال توجد 
وثيقة  اســتخدام  لتوضيــح  حاجــة 
الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف 
بحق الرئيــس فالديمير بوتين، مرفقا 
قناة«آر  بحسب  التواليت،  ورق  أيقونة 

تي عربية«.

المغرب: دوافع
بسبب نقص مصادر التمويل الكافي 
للسفر، وهو ما دفعهم لتبني طرح 
بديل وهو القيام بعمليات إرهابية 

محلية تستهدف رجال األمن ووكاالت 
بنكية ومؤسسات مصرفية«.

ووقعت الجريمة في الثالث من مارس 
إن  المســؤول  وقــال  الجــاري.  آذار 
الجناة مثلوا بجثة الشــرطي، موضحا 
الليلي،  عمله  حصــة  في  به  »تربصوا 
ســيارته  ســرقة  إلى  يعمدوا  أن  قبل 

النار في جثته«. الخاصة وإضرام 
وقال الشــرقاوي إن زعيم المجموعة 
العمــر )31 عاما(  شــاب يبلغ مــن 
واآلخريــن أحدهمــا 37 والثاني 50 
عامــا. وتــم القبض علــى واحد من 
الثالثة في ســيدي حرازم  الموقوفين 
وهي منطقة بالقرب من فاس واالثنين 
اآلخرين وأحدهما زعيم المجموعة في 

الدار البيضاء.

37 مليار درهم

للغاز« مطلع  »أدنوك  أســهم  وأدرجت 
أبوظبي،  سوق  في  الجاري  األســبوع 
اإلطالق  على  أولي  عام  طرح  أكبر  في 
في الســوق وأكبر اكتتــاب عام أولي 

هذا  اآلن  حتــى  العالم  مســتوى  على 
إجمالية  عائدات  جمــع  أن  بعد  العام، 
أقوى  بقيمة 9.1 مليار درهم، محققاً 
عام  اكتتاب  علــى  اإلطالق  على  طلب 
إجمالي  بلوغ  مــع  اإلمارات  في  أولي 
من  أكثر  الشــرائح  جميع  عبر  الطلب 
450 مليار درهم متجاوزاً في المجمل 

50 مرة. القيمة المستهدفة بحوالي 

77.5 مليار درهم مكا�شب 

سيولة  المحلية  األســهم  واستقطبت 
ضخمــة بنحــو 2.87 مليــار درهم 
موزعة بواقــع 2.29 مليار درهم في 
سوق أبوظبي و579 مليون درهم في 
التداول على نحو  دبي، وجرى  ســوق 
479.3 مليون ســهم عبــر تنفيذ ما 

21 ألف صفقة. يربو على 
- سوق أبوظبي.

أغلقت مؤشرات سوق أبوظبي لألوراق 
المالية على مكاسب يومية هي األعلى 
5 أشــهر مع نمو مؤشــر سوق  منذ 
15« بنســبة 2.28  أبوظبي »فادكس 
فــي المائــة ليغلق عنــد 9542.19 
سوق  فوتسي  مؤشر  زاد  فيما  نقطة، 
 2.2 بنســبة  »فادجي«  العام  أبوظبي 
فــي المائة ليبلغ مســتوى 9650.1 

نقطة.
بارتفاع  أبوظبــي  ســوق  أداء  وتعزز 
 6.42% ملتيبالي«  »مجموعة  أسهم 
و«أبوظبــي   5.77% و«طاقــة« 
ظبي«  و«الفــا   5.68% اإلســالمي« 
%5.2 و«العالميــة القابضة« 3.8% 
و«موانئ   3.32% للحفــر«  و«أدنوك 
أبوظبــي« %2.64 و«أبوظبي األول« 
و«اليــاه   2.14% و«الــدار«   2.5%
للتوزيع«  و«أدنــوك   1.2% ســات« 

.0.96%
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مذكرة تفاهم بين �شرطة اأبوظبي ودائرة 
الثقافة وال�شياحة - اأبوظبي

اأكاديمي��ة ربدان تعق��د »ملتقى الممار�س��ات الواعدة« 
بم�ساركة عدد من الجامعات الوطنية

»جائزة حمدان بن را�شد الطبية« تنظم ندوة 
حول«الأمرا�ض المعدية«

دبي-وام:
حمدان  الشيخ  جائزة  نظمت   
للعلوم  مكتوم  آل  راشــد  بن 
الطبيــة ندوتهــا االفرتاضية 
الثانيــة من سلســلة ندوات 
حمدان  »جوائز  بـــ  الفائزين 
بن راشــد الطبية« يف دورتها 
حول موضوع  عرشة  الثانية 

»األمراض املعدية«.
التي شارك  الندوة -  وناقشت 
 1200 عــن  يزيد  مــا  فيها 
العالم -  25 دولــة حول  من 
التهرب  »خصائص  موضوع 
من األجسام املضادة ملتغريات 

سارس- كوفيد2« .
ديفيد  الدكتور  النــدوة  وقدم 
بجامعة  الطــب  أســتاذ  هو 
»كولومبيا« األمريكية واملدير 
»آرون  ملركز  املؤسس  العلمي 
دايمونــد« ألبحــاث اإليــدز 
حمــدان  بجائــزة  والفائــز 

الطبيــة  للبحــوث  العامليــة 
يف  املناعة  موضوع  يف  املتميزة 
..فيما  الثانيــة عرشة  الدورة 
ريزيف  الدكتــور طاهر  أدراها 
مدير مركز زايد بن ســلطان 
الصحية  للعلــوم  نهيــان  آل 
الفريوسات  علم  قسم  أستاذ 
الجزيئيــة يف علــم األحيــاء 
الطب  بكلية  واملناعة  الدقيقة 
جامعة  يف  الصحية  والعلــوم 

اإلمارات.
وتحدث الدكتور ديفيد هو عن 
»كوفيد19-  جائحــة  تطور 
الثالث  الســنوات  مدى  »عىل 
املاضيــة وكيــف اســتجاب 
بإنتاج  لها  العلمــي  املجتمع 
وتدابــري  فعالــة  عالجــات 
وقائية سيعة وكيفية تطوير 
لعمل  جديــدة  اســرتاتيجية 
للسيطرة  املضادة  األجســام 
يف  املســتحدثة  املتغريات  عىل 

املستقبل.

اأبوظبي-وام:
تشــارك رشطة أبوظبي وهيئــة أبوظبي للدفاع 
لفعاليات مهرجان   14 الـ  الدورة  تأمني  يف  املدني 
الظفــرة البحــري والــذي تنظمه لجنــة إدارة 
ونادي  والرتاثية  الثقافيــة  والرامج  املهرجانات 
أبوظبي للرياضــات البحرية،يف الفرتة من 10 إىل 
19 مــارس الجاري ،عىل ســاحل املغرية بمدينة 

املرفأ.
وأكــد العميــد حمدان ســيف املنصــوري مدير 
األمن  بقطاع  الظفــرة  منطقة  رشطــة  مديرية 
مختلف  يف  املشاركة  عىل  املديرية  حرص  الجنائي، 
الفعاليات التي تشهدها منطقة الظفرة و تسهيل 
إجراءات الدخول والخروج وتعزيز إجراءات األمن 
والسالمة للزوار وتوفري الخدمات كافة التي تعزز 

رضاهم وإسعادهم.
بأكاديمية  الرشطي  التأهيل  إدارة  واســتعرضت 
أحدث  واألمنية  الرشطية  للعلوم  زايد  بن  ســيف 
التقنيات العاملية يف عملية التدريب وتشمل تدريب 
الواقع  تقنيــات  باســتخدام  االفرتايض  الواقــع 
الذكاء  وتقنيــات  املحاكاة  وتقنيــات  االفرتايض 
االصطناعي ، ونفذت مســابقات للجمهور حول 
أســاليب الرمايــة التكتيكية الحركيــة يف ميدان 
التدريــب األمنــي) البينتبول( و ميــدان الرماية 

االفرتايض .
وعملــت مديرية رشطــة منطقــة الظفرة عىل 
تسهيل إجراءات دخول وخروج الزوار للمهرجان 

حيث وفــرت مديرية املرور والدوريات من خالل 
الدوريات  من  عــددا  الظفرة  منطقة  مرور  إدارة 
لتسهيل انسيابية الحركة املرورية لزوار املهرجان 

وضمان سالمة الجمهور .
البحرية«  »الرشطــة  الــزوار عىل متحف  واطلع 
الذي أقامه قسم املوروث الرشطي بإدارة املراسم 
والعالقات العامة ويتضمن معلومات حول تاريخ 
أبوظبي وجهودها  يف  البحرية  الرشطة  تأســيس 
املتميزة يف حفظ األمن عىل شواطئها وحدودها ، 
ودورها الريادي يف االستجابة لالستغاثة، وتأمني 

القوارب البحرية وسالمة روادها .
الرشطية  الجهات  من  عدد  املهرجان  يف  وشــارك 

التوعية  مجال  يف  وجهودهــا  بخدماتها  للتعريف 
وإدارة  الجنائي  والبحــث  التحقيــق  إدارة  وهي 
املرفــأ ومركز  الخاصة ومركــز رشطة  املهــام 
وقســم  العمليات  إلدارة  التابع  والتحكم  القيادة 
التفتيــش األمني k9 وقســم شــؤون الرشطة 
املجتمعية وقســم األســلحة واملتفجرات و قسم 
تقنيــة املعلومــات واالتصاالت وقســم اإلعالم 
األمني -منطقة الظفرة وقســم العالقات العامة 
وفرع شؤون الفعاليات بمديرية رشطة الظفرة .

وشــاركت هيئة أبوظبي للدفاع املدني يف التأمني 
توعية  إىل جانب  اإلنقاذ واإلطفاء  إدارة  من خالل 

الجمهور بااللتزام بإجراءات الوقاية والسالمة .

�سرطة اأبوظبي ت�سارك في فعاليات »مهرجان 
الظفرة البحري«
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دبي: تد�صين �أول م�صنع لحوم نباتية 

في �لدولة

دبي ـ )�لوحدة(:

د�شنت جمموعة »�إفك���و« �أول م�رشوع من نوعه 

متخ�ش�ص يف ت�شنيع �للحوم �لنباتية حتت عالمة 

»ثر�يف« THRYVE، و�لذي من �شاأنه �أن يدعم 

�لتحول نحو �شل�شلة غذ�ء �أكرث �شحة و��شتد�مة يف 

�ملنطقة. بد�أ �لعمل يف �أول م�شنع للحوم �لنباتية 

بالكام���ل مطلع عام 2023، لتلبية �لطلب �لكبري 

من �ملجموعة �ملتنامية من �مل�شتهلكني �ملهتمني 

بال�شحة و�ال�شتد�م���ة، من خالل تقدمي جمموعة 

و��شعة ومتنوعة م���ن �للحوم �لنباتية �ل�شحية 

وحملية �ل�شنع بنكهات �رشق �أو�شطية.

وح����رش �الفتتاح عمر �شوين���ع �ل�شويدي، وكيل 

وز�رة �ل�شناعة و�لتكنولوجيا �ملتقدمة، وحممد 

مو�شى �الأمريي، �لوكي���ل �مل�شاعد لقطاع �لتنوع 

�لغذ�ئي يف وز�رة �لتغري �ملناخي و�لبيئة، و�شعود 

�أب���و �ل�شو�رب، نائب �لرئي����ص �لتنفيذي للتاأجري 

�ل�شناعي يف جمموعة تيكوم، و�شري�ز �أالنا، �لع�شو 

�مل�رشف مبجل�ص �إد�رة جمموعة »�إفكو« �لعاملية.

وق���ال �أندريه دربني، �لرئي����ص �لتنفيذي لقطاع 

�لطه���ي يف جمموع���ة »�إفكو«: »ياأت���ي �إطالق 

م�رشوع �الأغذية �لنباتية يف �إطار روؤية جمموعة 

»�إفكو« �لر�مية »لال�شتثمار يف �مل�شتقبل«، حيث 

نرى �أنه م���ن �ل�رشوري بناء �شل�شل���ة غذ�ء �أكرث 

مرونة و��شتد�مة. وقد �رشعنا يف هذه �لرحلة من 

خالل �ال�شتثمار يف �أحدث تقنيات �لغذ�ء، ونحن 

ملتزمون بت�شجي���ع �لتحول �مل�شتد�م يف �لنظام 

�لغذ�ئي يف منطقة �ل�رشق �الأو�شط«.

وبح�شب تقرير حديث �شادر عن جمموعة بو�شطن 

�ال�شت�شاري���ة، ميثل تعزيز �لق���درة على �لو�شول 

�إىل م�شادر بديلة من �لربوتني �حلل �الأكرث كفاءة 

من حي���ث �لكلفة و�الأقوى تاأث���ري�ً يف ظل �الأزمة 

�ملناخية �حلالية، وك�شف �لتقري���ر �أن 30 % من 

�مل�شتهلكني م�شتعدون ال�شتبد�ل �للحوم �حليو�نية 

ببد�ئل نباتية ب�شكل كامل.

وياأتي �إعالن جمموعة »�إفكو« �إطالق �أول م�رشوع 

لت�شنيع �للحوم �لنباتية بالكامل يف دول جمل�ص 

�لتع���اون �خلليج���ي، لتاأكيد �لت���ز�م �ملجموعة 

بالتنمية �مل�شتد�مة يف جمال �لزر�عة �ملتجددة 

يف �ل�رشق �الأو�شط.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة11

�ل�شبت 18 مار�ص  2023 � �لع�دد 15299 

متابعات و�إعالنات

  اسم الرشكة : بولونيكس لحلول تقنية املعلومات ش.ذ.م.م 

العنوان :مكتب رقم 07 ملك محمد سعد عبدالله الرشيف، الضغاية

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري  1813266 رقم الرخصة 865232       

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

لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي :  ان يب ان ملراجعة الحسابات، للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب

 تاريخ القرار  :13-3-2023 تاريخ تصديق القرار:  2023-3-13

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

رقم 3 ملك عيل خليفة محمد الفقاعي، ديرة، هور العنز رشق ، هاتف   فاكس:   مصطحباً 

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

  اسم املصفي: ان يب ان ملراجعة الحسابات 

 العنوان:  مكتب رقم 3 ملك عيل خليفة محمد الفقاعي، ديرة، هور العنز رشق

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

لديها لتصفية رشكة/ بولونيكس لحلول تقنية املعلومات ش.ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور 

أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :13-3-2023 تاريخ تصديق القرار:  2023-3-13

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

أعاله هاتف   فاكس:  مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً 

من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

�ل�شبت 18 مار�ص  2023 � �لع�دد 15299 �ل�شبت 18 مار�ص  2023 � �لع�دد 15299

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بانحالل �سركة

�ل�شبت 18 مار�ص  2023 � �لع�دد 15299�ل�شبت 18 مار�ص  2023 � �لع�دد 15299�ل�شبت 18 مار�ص  2023 � �لع�دد 15299�ل�شبت 18 مار�ص  2023 � �لع�دد 15299

مركز �أبوظبي للأعمال- �أبوظبــيمركز �أبوظبي للأعمال- �أبوظبــيمركز �أبوظبي للأعمال- �أبوظبــيمركز �أبوظبي للأعمال- �أبوظبــي

�إعــــالن�إعــــالن�إعــــالن�إعــــالن

مز  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

االتقان للتمور 

رخصة رقم : CN - 3910746 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/ تاون 

فوود للوجبات الخفيفة

رخصة رقم : CN - 2909322 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 / زاخر 

مول 

رخصة رقم : CN - 4001076 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/ مجلس 

لبيع املواد الغذائية 

رخصة رقم :CN - 4240163 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.

�الإمار�ت وجورجيا تنجز�ن بنجاح محادثات �تفاقية �ل�سر�كة �القت�سادية �ل�ساملة

غرفة ر�أ�س �لخيمة تبحث تعزيز �لتعاون �القت�سادي مع �لنم�سا

تبلي�سي - جورجيا ـ )و�م(:

 وق���ع معايل �لدكتور ثاين ب���ن �أحمد �لزيودي، 

وزير دولة للتج���ارة �خلارجية، ومعايل ليفان 

د�فيتا�شفيلي نائب رئي�ص �لوزر�ء وزير �القت�شاد 

و�لتنمية �مل�شتد�مة يف جورجيا، بياًنا م�شرتًكا 

الإعالن �إجناز �ملحادث���ات �لر�مية للتو�شل �إىل 

�تفاقي���ة �رش�كة �قت�شادية �شاملة بني �لدولتني 

�ل�شديقتني، و�لتي توؤ�ش����ص حلقبة جديدة من 

عالقات جتارية و��شتثمارية �أعمق و�أقوى و�أكرث 

تكاماًل بني �لبلدين.

ج���اء توقيع �لبي���ان �مل�ش���رتك يف �لعا�شمة 

»تبلي�ش���ي« خالل زي���ارة وف���د �إمار�تي رفيع 

�مل�شتوى �إىل جورجيا، و�لتي ت�شمنت �مل�شاركة 

يف منتدى �الأعمال �الإمار�تي �جلورجي.

و�شتعمل �تفاقية �ل�رش�كة �القت�شادية �ل�شاملة 

بني �الإمار�ت وجورجيا، عند توقيعها ثم دخولها 

حي���ز �لتنفيذ الحق���ًا، على تعزي���ز �لعالقات 

�لتجاري���ة و�القت�شادية �لثنائية وتنويعها من 

خ���الل �إلغاء �لتعريفات �جلمركية �أو تخفي�شها 

ب�شكل كبري و�إز�لة �حلو�جز غري �جلمركية ودعم 

جتارة �ل�شلع و�خلدمات و�ال�شتثمار.

و�أكد معايل �لدكتور ث���اين �لزيودي �أن �تفاقية 

�ل�رش�ك���ة �القت�شادية �ل�شاملة ب���ني �الإمار�ت 

ا جديدة مهمة للقطاع  وجورجيا �شتتي���ح فر�شً

�خلا����ص يف كال �لبلدي���ن، وق���ال : متثل هذه 

�التفاقي���ة �ملهمة مع جورجي���ا خطوة كبرية 

�أخرى نحو �الأمام يف �خلطط �ملتعلقة بالتجارة 

�خلارجية لدول���ة �الإمار�ت و�لهادفة �إىل تو�شيع 

�شبكة �ل�رشكاء �لتجاريني يف �أ�شو�ق ذ�ت �أهمية 

��شرت�تيجية �إقليميًا وعامليًا.

و�أ�ش���اف معاليه: يقوم �قت�ش���اد جورجيا على 

مبادئ �ل�ش���وق �حلرة �لتي تتي���ح �لعديد من 

�لفر����ص �لو�ع���دة للم�شدري���ن و�مل�شتثمرين، 

ونتطلع �إىل تطوير �لفر����ص يف �لقطاعات ذ�ت 

�الأولوية مثل �لزر�عة و�لنقل و�ل�شياحة و�لطاقة 

�ملتجددة و�لتج���ارة �الإلكرتوني���ة، م�شري� �إىل 

�أن �لبلدي���ن يلتزمان بتعزيز منظومات �الأعمال 

جلذب �ال�شتثمار �الأجنبي �ملبا�رش ودعم �البتكار 

وت�رشيع �لتنويع، حيث تع���د �التفاقية من�شة 

لتب���ادل �ملعرف���ة و�مل�شاري���ع �مل�شرتكة �لتي 

من �شاأنها �أن ترف���ع جاهزية �القت�شاد �لوطني 

ملو�جهة �مل�شتقبل وتقود �إىل منو م�شتد�م طويل 

�ملدى.

من جانبه، �أعرب معايل ليف���ان د�فيتا�شفيلي 

عن �عتقاده باأن �تفاقي���ة �ل�رش�كة �القت�شادية 

�ل�شاملة بني �الإمار�ت وجورجيا �شتكون مفيدة 

لكال �لبلدين، حيث ميكن �أن تكون جورجيا بو�بة 

لل�رشكات �الإمار�تية �إىل �أ�شو�ق �ملنطقة �ملحيطة، 

من خالل �ملوقع �جلغر�يف وبيئة �الأعمال �لتي 

توفره���ا؛ ومن ناحية �أخ���رى، �شتوفر �التفاقية 

فر�ش���ًا مو�شع���ة لتعزيز وتطوي���ر �ل�شناعات 

�ملختلفة يف جورجيا وزيادة وتنويع �ل�شادر�ت 

�جلورجية.

وقال معاليه �إن �جناز حمادثات �تفاقية �ل�رش�كة 

�القت�شادية �ل�شاملة بني �الإمار�ت وجورجيا يف 

ثالث ج���والت فقط يوؤكد عم���ق �لعالقات بني 

�لبلدي���ن وتوفر �لرغب���ة �مل�شرتكة من �لطرفني 

لتعزيز �لعالقات �لثنائية �لر��شخة بالفعل.

و�أكد �أن هذه �التفاقية �شتكون مبثابة �أ�شا�ص متني 

ملزيد من تعزيز �لتعاون �لتجاري و�ال�شتثماري 

بني �لبلدين.

وتاأتي هذه �التفاقية ترجمًة للتقدم �ل�رشيع يف 

�لعالقات �لتجارية و�ال�شتثمارية بني �الإمار�ت 

وجورجيا؛ ففي عام 2022، بلغت قيمة �لتجارة 

�لبينية غري �لنفطية 468 مليون دوالر، وهو ما 

ميثل منو�ً قيا�شيًا بن�شبة 110 يف �ملائة مقارنة 

بعام 2021.

وت�شّكل دولة �الإمار�ت �الآن �أكرث من 63 باملائة من 

�إجمايل حجم جتارة جورجيا مع �لدول �لعربية، 

يف حني �أن ��شتثمار�ت �لدولة يف جورجيا ت�شّكل 

ما ن�شبته 5% من �إجم���ايل �ال�شتثمار �الأجنبي 

�ملبا����رش، مما يجعل دولة �الإمار�ت �شاد�ص �أكرب 

م�شتثمر عاملي يف جورجيا.

ي�ش���ار �إىل �أن دول���ة �الإم���ار�ت تو��شل تو�شيع 

�شبك���ة �رشكائها �لتجاريني ح���ول �لعامل، عرب 

عقد �تفاقيات لل�رش�ك���ة �القت�شادية �ل�شاملة، 

�شم���ن خططها مل�شاعفة جتارته���ا �خلارجية 

وحجم �القت�شاد �لوطن���ي بحلول عام 2030 .. 

وقد �أبرمت �لدولة حتى �الآن 4 �تفاقيات مع كل 

من �لهند و�إ�رش�ئيل و�إندوني�شيا وتركيا، وتو��شل 

حمادثاتها للتو�شل خالل �الأ�شابيع �ملقبلة �إىل 

�تفاقيات مثيلة مع �أ�شو�ق ذ�ت �أهمية ��شرت�تيجية 

�إقليميًا وعامليًا على خريطة �لتجارة �لدولية.

ر��س �خليمة ـ )و�م(:

 بحث���ت غرفة جتارة ر�أ����ص �خليمة مع �شفارة 

�لنم�شا لدى �لدولة جماالت �لتعاون �القت�شادي 

و�لتجاري �مل�ش���رتك بني �إم���ارة ر�أ�ص �خليمة 

وجمهوري���ة �لنم�شا، و�شبل حتقي���ق �رش�كات 

ثنائي���ة متمي���زة تخ���دم بيئة �الأعم���ال لدى 

�جلانبني.

جاء ذلك خالل لق���اء  يو�شف حممد �إ�شماعيل 

�لنائب �الأول لرئي�ص غرفة جتارة ر�أ�ص �خليمة، 

رئي�ص �للجنة �لعليا ملوؤ�ش�شة �شعود بن �شقر 

لتنمية م�شاريع �ل�شاب، مبق���ر �لغرفة �شعادة 

�لدكتور �إتي���ان بري�شتولد �شف���ري �لنم�شا لدى 

�لدول���ة ير�فقه يوهان����ص برون���ر �مل�شت�شار 

�لتجاري للنم�شا يف �الإمار�ت بح�شور بح�شور 

حممد ح�شن �ل�شبب مدير عام �لغرفة بالوكالة 

وم�شوؤويل �لغرفة.

وتط���رق �للق���اء �إىل �ملزيا و�لفر����ص �ملتاحة 

لدى �جلانبني و�أهمية تعزيز وتطوير �لعالقات 

�لتجارية بني �جلانبني، ورفع م�شتوى �لتبادل 

�لتجاري و�لتعاون فيما بني �إمارة ر�أ�ص �خليمة 

وجمهوري���ة �لنم�شا يف ظ���ل �لت�شهيالت �لتي 

يحظى بها قطاع �الأعمال يف �الإمارة.

و�أكد يو�شف �إ�شماعيل يف بد�ية �للقاء على عمق 

�لعالقات بني دولة �الإمار�ت بوجه عام و�إمارة 

ر�أ����ص �خليمة بوجه خا�ص وجمهورية �لنم�شا، 

م�شري� �إىل حر�ص �جلانبني على تعزيز �لعالقات 

�لتجارية �لثنائية، خا�شًة �أن �القت�شاد �الإمار�تي 

ي�شه���د حتوالت جذري���ة �أدت �إىل فتح كثري من 

�لقطاعات �جلديدة، ما ي�شهم يف تنوع �القت�شاد 

وتو�فر �لعديد من �لفر�ص �أمام �مل�شتثمرين.

و�أ�ش���ار �إىل حر�ص غرفة جت���ارة ر�أ�ص �خليمة 

على ت�شهي���ل �الإجر�ء�ت و�لدعم �ملوجه لقطاع 

�الأعم���ال، وتذليل كافة �لعقب���ات �لتي تو�جه 

�مل�شتثمرين، الفت���ًا �ىل �الإجناز�ت �ال�شتثنائية 

�لتي حققتها �إم���ارة ر�أ�ص �خليمة خالل �لع�رش 

�شنو�ت �ملا�شية، و�لتي �أ�شهمت يف �إيجاد بيئة 

تناف�شية معززة للنم���و �القت�شادي، من خالل 

�لعديد من �الإ�شالحات �لتنظيمية و�لت�رشيعية 

و�الإجر�ئية يف قطاعات خمتلفة.

ونوه �إىل حجم �لتبادل �لتجاري بني �إمارة ر�أ�ص 

�خليمة و�لنم�شا و�ل���ذي بلغ �لعام 2021 نحو 

38 مليون درهم، ��شتحوذت �لو�رد�ت فيه على 

�جل���زء �الأكرب من حجم �لتب���ادل، حيث بلغت 

قيمة �لو�رد�ت من �لنم�ش���ا نحو 35.8 مليون 

دره���م بن�شبة 94.4 باملئة، م�شري�ً �إىل �أن ر�أ�ص 

�خليمة حتت�شن �لعديد من �ملن�شاآت �لنم�شاوية 

�مل�شجل���ة يف غرف���ة ر�أ�ص �خليم���ة، وتوزعت 

ن�شاطاتها على خمتلف �لقطاعات �القت�شادية.

من جانبه ق���دم �لدكتور �إتيان بري�شتولد �شفري 

�لنم�شا لدى �لدولة، �ل�شكر لغرفة ر�أ�ص �خليمة 

حلفاوة وح�شن �ال�شتقبال، الفت���ًا �إىل �أن �إمارة 

ر�أ����ص �خليم���ة متتل���ك جملة م���ن �ملقومات 

�القت�شادية، �لتي تعزز منو و��شتد�مة �لقطاعات 

�لتجارية و�ل�شناعية و�خلدمية باالإمارة.

و�أكد �لدكتور �إتيان بري�شتولد على �هتمام و�شعي 

عدد من �أ�شحاب �الأعمال �لنم�شاويني، بالدخول 

�إىل �ل�شوق �الإمار�ت���ي، و�ال�شتفادة من �لفر�ص 

و�حلو�فز �لتي متنحها دولة �الإمار�ت بوجه عام 

ور�أ�ص �خليمة بوجه خا�ص، للم�شتثمر �الأجنبي.

�ل�شبت 18 مار�ص  2023 � �لع�دد 15299�ل�شبت 18 مار�ص  2023 � �لع�دد 15299�ل�شبت 18 مار�ص  2023 � �لع�دد 15299�ل�شبت 18 مار�ص  2023 � �لع�دد 15299

�ل�شبت 18 مار�ص  2023 � �لع�دد 15299

مركز �أبوظبي للأعمال- �أبوظبــيمركز �أبوظبي للأعمال- �أبوظبــيمركز �أبوظبي للأعمال- �أبوظبــيمكتب تنمية �ل�صناعة

 مكتب تنمية �ل�صناعة 

�إعــــالن�إعــــالن�إعــــالن�إعالن ت�سفية �سركة

 ر�سالة �إعالن 

 نوع الرشكة: رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

الشخص  السيارات-   رشكة  هياكل  لصناعة  العربية    : التجاري  االسم 

الواحد ذ.م.م  

Abu Dhabi - Mussaffah - M - 43  )15.18( :عنوان الرشكة 

  IN-1000468 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

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

الجمعية  محرض  قرار  عىل  بناًء  وذلك   2023-2-6 بتاريخ   للرشكة 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :    2305005645       

 تاريخ التعديل:  2023-3-17  

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

خالل مدة 30 يوماً من تاريخ نرش هذا االعالن.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ منى 

بنت خادم للتجارة 

رخصة رقم : CN - 2832959 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/ متور 

الشبهانة الفاخرة 

رخصة رقم : CN - 3638552 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/ كابنت 

يارا لتأجري الدراجات املائية 

رخصة رقم : CN - 3892203 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.

لتصنيع  اي  يت  ايه  السادة/   بأن:  الصناعة  تنمية  مكتب  يعلن   

معدات معالجة املياه ذ.م.م

 IN - 2005392 : رقم الرخصة الصناعية

قد أبدوا رغبتهم يف اتخاذ التعديل اآليت:

االسم التجاري السابق 

يف يت اي لتحلية ومعالجة املياه ذ.م.م

االسم التجاري الجديد

ايه يت اي لتصنيع معدات معالجة املياه ذ.م.م

مراجعة  اعاله  املذكور  االجراء  عىل  اعرتاض  لديه  من  كل  وعىل 

، واال  تاريخ نرش االعالن  الصناعة - خالل يوم من  تنمية  مكتب 

فلن يقبل املكتب اية اعرتاض بعد انقضاء مدة االعالن.

�أعلى زيادة منذ 30 عاماً .. كبرى ال�شركات 

�ليابانية ترفع �لأجور

طوكيو ـ )وكاالت(:

�أك���د �حتاد �لنقابات �لعمالية �ليابانية )رينجو( يوم �جلمعة �أن 

�ل����رشكات �لكربى يف �لبالد و�فقت خ���الل حمادثاتها �لعمالية 

�ل�شنوي���ة على متو�شط زيادة يف �الأجور بن�شبة 3.8 باملئة يف 

�ل�شنة �ملالية �ملقبلة، وهي �أعلى زيادة منذ حو�يل ثالثة عقود.

و�أ�شاف �أن م�شحا متهيديا �شاركت فيه 805 نقابات تابعة لرينجو 

�أظهر متو�شط زيادة بقيمة 11844 ينا )89 دوالر�( �شهريا.

وقال م�شوؤولو رينجو يف موؤمتر �شحفي ب�شاأن حمادثات �الأجور 

لف�شل �لربيع �إن �إدخال تغيري�ت على طريقة �إجر�ء �مل�شح جتعل 

م���ن �ل�شعب �ملقارنة بالبيانات �لتاريخية قبل عام 2013 لكن 

متو�ش���ط زيادة �الأجور �لذي يتجاوز ثالثة باملئة يتحقق للمرة 

�الأوىل منذ عام 1994.
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تلقى بايــرن ميونخ، رضبة 
باير  مواجهــة  قبل  مؤملــة 
األحد، يف  ليفركــوزن، غــد 
الجولة 25 من عمر الدوري 
املــدرب  األملانــي. وأعلــن 
ناجلسمان،  جوليان  األملاني 
ظهر   صحفــي  مؤتمــر  يف 
الجمعــة، غيــاب املهاجــم 
موتينج  تشوبو  الكامريوني 

عن املباراة املقبلة.
إىل معاناة  ناجلسمان  وأشار 
مــن  الكامريونــي  الــدويل 
الظهر،  مستوى  عىل  إصابة 
من  الستبعاده  سيؤدي  مما 
أمام  البافاري  الفريق  قائمة 

ليفركوزن.
كمــا أكــد املــدرب األملاني 
الفرنيس  املهاجــم  معانــاة 
من  تيــل،  ماثيس  الشــاب 

إصابة عىل مستوى الفخذ.
موتينج  تشــوبو  وسينضم 

لقائمة مصابي بايرن ميونخ 
األخرية،  الفرتة  يف  الغائبــن 
نوير  مانويل  رأســهم  وعىل 

ولوكاس هرينانديز.
ميونخ،  بايــرن  ويتصــدر 
جدول ترتيب الدوري األملاني 

52 نقطــة، بفارق  برصيد 
مالحقيه  أقرب  عن  نقطتن 

بوروسيا دورتموند.

الريايض  املدير  بيجريســتاين  تشــيكي  علق 
لنادي مانشســرت سيتي، عىل مواجهة بايرن 
ميونخ، يف دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

إن  بــي  قنــاة  بيجريســتاين عــر  ورصح 
سبورتس »ســتكون مباراة قوية ضد فريق 

مرشح للتتويج«.
وتابع »بايرن ميونخ تفوق عىل أندية كبرية، 
باريس ســان جريمان يف ثمن نهائي  آخرها 

البطولة«.
وأضاف »يجب أن نجهز أنفسنا بأفضل شكل 
ممكن، واالستعداد بكل قوة ألن كل املباريات 

صعبة«.
ميونخ  بايرن  ضد  سيتي  املان  ونوه »مباراة 
لهذه  كبري، جاهزون  كروي  مهرجان  بمثابة 
بلوغ  عىل  وعزيمــة  إرصار  املعركــة، وكلنا 

املربع الذهبي«.

عوا�صم ــ وام:

 تأهلــت فــرق مانشســرت يونايتــد اإلنجليــزي 
ويوفنتــوس اإليطايل وفينــورد الهولندي إىل الدور 
ربع النهائي يف بطولة الدوري األوروبي لكرة القدم 

بعد فوزها  الخميس يف إياب دور الـ16 للبطولة.
ريال  عىل  تفوقه  يونايتد  مانشسرت  أكد  جانبه  فمن 
بهدف  داره  عقر  يف  عليه  وتغلب  اإلســباني  بيتيس 
الثمانية بالفوز عىل بيتيس  نظيف ليتأهــل إىل دور 

1-5 بمجموع املباراتن، بعد الفوز 1-4 ذهابا.
األوكراني  دونيتسك  شاختار  ضيفه  فينورد  لقن  و 
درســا قاســيا وفاز عليه 1-7 اليوم بعدما انتهت 

مباراة الذهاب بالتعادل 1-1.
و تأهــل يوفنتــوس بجدارة للدور نفســه بالفوز 
الثمن 0-2 عىل مضيفه فرايبورج األملاني علما بأن 
انتهت بفوز  الفريقن يف تورينو  الذهاب بن  مباراة 

يوفنتوس بهدف نظيف.
وبرغــم هزيمتــه 1-0 أمام مضيفه فناربخشــة 
الثمانية  لدور  اإلسباني  أشبيلية  تأهل  اليوم  الرتكي 
بفضل فوزه 0-2 عىل ملعبه ذهابا، والفوز 1-2 يف 

مجموع املباراتن.

يومية .. �صيا�صية .. م�صتقلة13 الريا�صة

 

 

تاأهل مان�ص�صتر يونايتد ويوفنتو�س 
وفينــورد واأ�صــبيلية لربــع نهائي 

الدوري الأوروبي

السبت ١٨ مارس ٢٠٢٣ ــ العـدد ١٥٢٩٩

نيون- »وام:
 

األدوار  قرعــة  أســفرت 
أبطال  دوري  لبطولة  النهائية 
أوروبــا لكــرة القــدم، التي 
نيون  بمدينة  أجريت  الجمعة 
مواجهات  عن  الســويرسية، 

متكافئة وقوية.
و يلتقي ريال مدريد اإلسباني 
تشــيليس  مع  اللقب  حامــل 
باللقب  املتــوج  اإلنجليــزي، 
املايض، فيما  قبل  املوســم  يف 
ســيتي  مانشســرت  يواجــه 
اإلنجليــزي اختبــارا صعبــا 
ميونخ  بايــرن  أمام  للغايــة 
ميالن  انرت  ويلتقــي  األملاني، 
اإليطايل ببنفيكا الرتغايل، كما 
أســفرت القرعة عن مواجهة 
إيطاليــة خالصــة بن ميالن 

ونابويل.
ويف منافســات الــدور نصف 
من  الفائز  النهائــي، يلتقــي 
مع  ونابــويل  ميالن  مبــاراة 
الفائز مــن املباراة انرت ميالن 
يواجه  كمــا  بنفيــكا،  مــع 
مدريد  ريال  مباراة  من  الفائز 
وتشيليس، الفائز من مواجهة 

بايرن  مع  ســيتي  مانشسرت 
ميونخ.

لدور  الذهاب  مباريات  وتقام 
الثمانيــة يف 11 و12 أبريــل 
اإلياب  مباريات  املقبل، وتقام 
الشــهر  18 و19 من  يومي 
نفســه، كمــا تقــام مباراتا 
يف 9  النهائي  لنصــف  الذهاب 

يف  اإلياب  ومباراتا  و10 مايو 
الشــهر نفسه،  16 و17 من 
فيما تقــام املباراة النهائية يف 

10 يونيو املقبل.
الثمانية  دور  قرعة  وأسفرت 
األوروبي  الــدوري  لبطولــة 
بن  صعبــة  مواجهــة  عــن 
مانشســرت يونايتد اإلنجليزي 

وأشــبيلية اإلســباني، كمــا 
مع  اإليطايل  يوفنتوس  يلتقي 
الرتغايل،  لشــبونة  سبورتنج 
الذي أطاح بأرســنال من دور 

الـ16.
دور  مواجهــات  باقــي  ويف 
اإليطايل  روما  الثمانية، يلتقي 
املؤتمر  دوري  لقــب  حامــل 

متصدر  فينورد  مع  األوروبي 
الــدوري الهولنــدي، وبايــر 
سانت  مع  األملاني  ليفركوزن 

جيلواز البلجيكي.
البطولة،  ويف نصــف نهائــي 
مواجهة  مــن  الفائز  يلتقــي 
مع  وســبورتنج  يوفنتــوس 
مانشســرت  مباراة  من  الفائز 
يلتقي  كما  وأشبيلية،  يونايتد 
فينورد  مواجهــة  من  الفائز 
ورومــا مع الفائــز من لقاء 

ليفركوزن مع سانت جيلواز.
لدور  الذهــاب  وتقــام جولة 
املقبل،  الثمانيــة يف 13 أبريل 
من   20 يف  اإليــاب  وجولــة 
الشهر نفسه، كما تقام جولة 
يف 11  النهائي  لنصف  الذهاب 
مايــو القــادم وجولة اإلياب 
القــادم ، وتقام  يف 18 مايو 
يف 31 مايو  النهائيــة  املباراة 
بوشــكاش  ملعب  عىل  القادم 
املجرية  العاصمــة  يف  أرينــا 

بودابست.
باللقب  الفائز  الفريق  ويحظى 
لدور  املبارش  التأهــل  بفرصة 
املقبلة  النسخة  يف  املجموعات 

من دوري أبطال أوروبا.

القرعة ت�صع مان�ص�صتر �صيتي في مواجهة بايرن.. وريال مدريد يلتقي 
ت�صيل�صي بربع نهائي دوري اأبطال اأوروبا لكرة القدم 

أملانيا،  منتخــب  مــدرب  فليك  هانز  يجهــز 
املانشــافت  قائمة  يف  املفاجآت  من  ملجموعة 
املقبلــة لفرتة التوقف الــدويل يف نهاية آذار/

مارس الجاري.
أملانيا" عن  وكشفت شبكة "سكاي سبورت 
اتخاذ فليك قرارا باســتبعاد الثنائي نيكالس 

سويل ولريوي ساني من القائمة املنتظرة.
مواجهتن  األملانــي  املنتخــب  وســيخوض 
يومي 25 و28  وبلجيــكا  بريو  وديتن ضد 

آذار/مارس الجاري.
وأشارت إىل أن القائمة لن تتضمن أيضا اسم 
أنطونيو روديجر مدافع ريال مدريد، إلراحته 

بعد مشاركاته العديدة يف الفرتة األخرية.
وســيغيب عنها أيضا جوناس هوفمان نجم 
بوروســيا مونشــنجالدباخ، باإلضافــة إىل 

ماليك ثياو العب ميالن.
نجم  ماريوس وولف  انضمــام  املنتظر  ومن 
دورتمونــد ألول مرة للمانشــافت، كما هو 

الحال مع جوشا فاجنومان من شتوتجارت.
وسيعود حارس فولهام، بريند لينو، للقائمة 
رفقة مارك أندريه تري شتيجن وكيفن تراب.

فليك يخطط ل�صتبعاد ثنائي بايرن والريال 
من قائمة األمانيا

أعلن السويرسي جياني إنفانتينو رئيس 
القدم "فيفا"، عن  لكرة  الدويل  االتحاد 
زيادة كبرية يف املبالغ املخصصة لبطولة 
إقامتها  للســيدات، املقرر  العالم  كأس 

الصيف املقبل يف أسرتاليا ونيوزيلندا.
وقــال إنفانتينــو، يف ترصيحات نقلها 
املوقــع الرســمي لـ"فيفــا" اليــوم 
الجمعــة: "اليوم نبــدأ رحلة تاريخية 
وتحقيق  النســائية  القدم  كــرة  لدعم 

املساواة".
إجمايل  مبلغ  تقديم  "ســيتم  وأضاف: 
قدره 152 مليون دوالر للبطولة، وهو 
تم  الذي  املبلــغ  ما يشــكل 3 أضعاف 
السابق  للسيدات  العالم  لكأس  تقديمه 
يف فرنسا قبل 4 سنوات وأكثر من 10 
لنسخة  تقديمه  تم  الذي  املبلغ  أضعاف 

كندا 2015".
الجديدة  الصيغة  "بموجــب  وأوضح: 
استبدال  سيتم  البطولة  تمويل  لتوزيع 
أموال الجوائز األساســية بمبلغ 110 
لالتحادات  مخصصــة  دوالر  ماليــن 
 30 بـ  األعضاء املشــاركة، مقارنــة 
عــام 2019، و15  يف  دوالر  مليــون 
مليون دوالر يف عام 2015، وألول مرة 
عىل اإلطالق، سيتم اآلن تخصيص نسبة 
يف  املشاركات  لالعبات  التمويل  هذا  من 
بشكل  تعويضهن  يضمن  البطولة، بما 

مناســب عن مســاهماتهن وعملهن، 
األعضاء بباقي  االتحادات  احتفاظ  مع 
كرة  أنشطة  يف  االستثمار  إلعادة  املبلغ 

القدم الخاصة بها".
إىل  جنًبا  الزيــادة  هذه  وتابع: "تأتــي 
التحضري  أمــوال  جنب مــع مضاعفة 
املخصصة لالتحادات األعضاء املشاركة 
ملساعدتها يف إعداد فرقها قبل البطولة، 
والتــي ارتفعــت إىل 31 مليون دوالر 
بعدما كانت من 12 مليون دوالر فقط 

عندمــا تم تقديمهــا ألول مرة يف عام 
قيمة  ارتفاع  إىل  وباإلضافــة   ،2019
برنامــج الفوائد لألندية إىل 11 مليون 

دوالر بدالً من 8 مالين دوالر".
وأكد: "باإلضافة إىل ذلك، ســوف يقدم 
تمتع  لضمان  الالزمــة  األمــوال  فيفا 
الالعبات يف كأس العالم للســيدات هذا 
العام بأوضاع وخدمات متســاوية مع 
للرجال يف كأس  التي تــم توفريها  تلك 

العالم قطر 2022".

فيفا ي�صاعف المبلغ المخ�ص�س لمونديال 
ال�صيدات 3 مرات

بوتراجينيو: الكفة مت�صاوية بين ريال 
مدريد وت�صيل�صي

مدير  بوتراجينيــو  إيميليــو  يرى 
العالقات املؤسسية لريال مدريد، أن 
مواجهة  عند  واردة  االحتماالت  كل 
تشيليس يف ربع نهائي دوري أبطال 

أوروبا.
ترصيحات  يف  بوتراجينيــو  وقــال 
أبرزتها صحيفة سبورت "الفريقان 
عىل دراية تامــة ببعضهما، تقابلنا 

البلوز". كثريا مع 
عريق  منافــس  وتابع "تشــيليس 

الفردي  املستوى  عىل  قوي  وخصم 
املواجهة  صعوبة  والجماعي، ندرك 
إليها". ولفت "لقد ســبق  ونتطلع 
لتشيليس إقصاء ريال مدريد، ونحن 
الكفة  األمر، ولذلــك  نفــس  فعلنا 
عامل  يكون  أن  أتمنى  متســاوية، 

الحظ معنا هذه املرة".
التحدي  رايــة  بوتراجينيو  ورفــع 
بقوله "يمكن لريال مدريد مواجهة 
أي خصم، إذا كان املرينجي يف حالته 

الطبيعية".
وشدد "ملعبنا ســانتياجو برنابيو 
له أجواء رائعة ومميزة، والجماهري 

تساعدنا يف تحقيق أهدافنا".
ويف ســياق آخر، أبدى بوتراجينيو، 
كارفاخال  الثالثي  باختيار  سعادته 
قائمة  ضمن  وسيبايوس،  وناتشو 
النرويج  ســتواجه  التي  إســبانيا 
يــورو  تصفيــات  يف  واســكتلندا 

.2024

 

�صربة موؤلمة لبايرن ميونخ قبل 
لقاء ليفركوزن

علق جوليان ناجلسمان مدرب بايرن ميونخ، 
عــىل نتيجة قرعة ربع نهائــي دوري أبطال 
مع  صدام  يف  فريقــه  أوقعت  أوروبا، التــي 

مانشسرت سيتي.
صحفي "القرعة  مؤتمر  يف  ناجلسمان  وقال 
وضعتنا يف اختبار كبري، حال فوزنا باللقب يف 
أو  الحظ  عن  أحد  يتحدث  املطاف، فلن  نهاية 

أخطاء اآلخرين".
وتابع "انتزاع اللقب يف نهاية املشوار سيكون 
بالغ األهمية، ال سيما بعدما خضنا مباريات 
صعبة يف دور املجموعات ضد إنرت وبرشلونة، 

سيكون ذلك إشارة لعقلية وجودة الفريق".
نظريه  محاكاة  يحاول  كان  إذا  عما  وبسؤاله 
الســيتي، أجاب "لقد  بيب جوارديوال مدرب 

تابعت الكثري من املباريات لفريقه".
وشدد "لكني لم أسع أبدا لتقليد أو استنساخ 
فيديوهات  مقاطــع  عر  اآلخرين  املدربــن 

يوتيوب أو أشياء من هذا القبيل".
واســتبعد مدرب بايرن، عزمه اتباع سياسة 
املقبلــة، قائال "نمتلك  الفرتة  خالل  التناوب 
العبــن يف أعىل جاهزيــة، وال يمكننا إراحة 
الدويل، ســندفع  التوقف  فرتة  قبل  العب  أي 

بأفضل العبينا كل مباراة".

ناجل�صمان: ل اأحاول تقليد جوارديول

المدير الريا�صي للمان �صــيتي: مواجهة 
بايرن مهرجان كروي



مدرب  كايزر،  مارسيل  أشاد 
الذي  بالمستوى  الجزيرة، 
اللقاء  قبل  عجمان،  يقدمه 
اليوم  يجمعهما،   أن  المقرر 
السبت، بالجولة 20 من دوري 

أدنوك للمحترفين.
المؤتمر  في  كايزر،  وقال 
"يمكنني  التقديمي:  الصحفي 
الحالي  الموسم  أصف  أن 
بالعدد  نفز  لم  بالمحبط، ألننا 
من  لنكون  النقاط  من  الكافي 
الصدارة  على  المنافسة  الفرق 
في هذه المرحلة من الدوري".

كل  في  "لكن  وأضاف: 
اآلن  مطالبون  نحن  األحوال، 
في  وبالتفكير  لألمام،  بالنظر 
الجهد  ومضاعفة  المستقبل، 
والمباريات  التدريبات  في 
من  ممكن  عدد  أكبر  لنكسب 

المباريات".
وتابع: "تنتظرنا مباراة صعبة 
يقدم  والذي  عجمان،  أمام 

بداية  منذ  مميزة  مستويات 
مهاجمين  ويمتلك  الموسم، 
عال،  بتنظيم  ويلعب  جيدين، 

وتقارب في الخطوط".
أن  علينا  يفرض  "هذا  وأكد: 
نقدم كل ما لدينا، والمحافظة 

الوقت،  طوال  تركيزنا  على 
الفرص  ترجمة  على  والعمل 

التي نحصل عليها ألهداف".

الجزيرة،  العبي  جاهزية  وعن 
ذكر: "المدافع محمد العطاس 
اإلصابة،  من  يتعافى  زال  ما 
بقدرة  تحيط  شكوك  وهناك 
وثوالني  الحمادي  خليفة 
لوجود  اللعب،  على  سيريرو 

مشاكل بدنية متفاوتة".
تقييم  في  "نستمر  وأتم: 
لالعبين، قبل  البدني  وضعهما 
أن نتخذ أي قرارات، وباستثناء 
عناصر  بقية  فإن  الثالثي  هذا 
وجاهزين  بخير،  الفريق 

للمباراة".
على  ضيًفا  الجزيرة  ويحل 
رصيد  وفي  اليوم   عجمان، 
في  نقطة   33 الفريقين  كال 
التوالي،  على  و7   6 المركز 
ويطمح كالهما للعودة لطريق 
الجولة  هذه  في  االنتصارات 
أمام  الجزيرة  خسر  بعدما 
األهلي )3-2(، وتعادل  شباب 
عجمان مع خورفكان )2-2(.

14 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
الريا�سةالسبت ١٨ مارس ٢٠٢٣ ــ العـدد ١٥٢٩٩

منتخب ال�شاطئية يفوز على 
اأوزبك�شتان في اأولى مبارياته 

بكاأ�س اآ�شيا

بتايا ــ وام:

فوزه  الشاطئية  القدم  لكرة  اإلمارات  منتخب  حقق   
 ،2023 آسيا  كأس  ببطولة  مشواره  مستهل  في  األول 
رد،  دون  أهداف  بأربعة  أوزبكستان  منتخب  على  وتغلب 
ضمن  الخميس،  اليوم  بينهما  جمعت  التي  المباراة  في 
في  الثانية  المجموعة  لحساب  األولى  الجولة  مباريات 

البطولة التي تستضيفها مدينة بتايا التايالندية.
سجل أهداف منتخب اإلمارات كل من وليد بشر، وأحمد 
بشر "هدفان"، وعلي المحمدي. وضمن نفس المجموعة 

فاز منتخب إيران على نظيره الماليزي بنتيجة 14-5.
وٌتقام مباريات الجولة الثانية بعد غد السبت، حيث يلتقي 
منتخبنا الوطني مع نظيره الماليزي، ومنتخب إيران مع 

أوزبكستان.

مدرب الجزيرة: مو�سمنا »محبط«

مدرب  مجيدي،  فرهاد  اإليراني  أكد 
يكن  لم  فريقه  أن  كلباء،  اتحاد 

األخيرة. مبارياته  محظوظاً في 
المؤتمر  في  حديثه  خالل  وذلك 
مع  فريقه  لمباراة  التقديمي  الصحفي 
في  السبت،  اليوم  المقررة  الوصل، 
أدنوك  دوري  من  الـ20  الجولة  إطار 

للمحترفين.
الوصل،  ضد  "سنلعب  مجيدي:  وقال 
كبيرة،  هجومية  قوة  يملك  فريق  وهو 
ونحن بدورنا لعبنا في آخر 3 مباريات 
لم نكن محظوظين  بصورة جيدة، لكن 

وخسرنا".
سلسلة  تنتهي  أن  "نتمنى  وأضاف 
والوقت  األخيرة  الدقائق  في  الخسائر 
بهذا  نلعبها  لم  إذا  والتي  الضائع،  بدل 
الترتيب  في  اليوم  لكنا  الطويل،  القدر 

الدوري". الـ4 تقريبا في جدول 
وتابع "أغلب المباريات التي خسرناها، 
الضائع،  بدل  الوقت  دقائق  في  كانت 
أمام  األمر  هذا  نتجنب  أن  أتمنى  لذا 

جيدة". مباراة  نلعب  الوصل، وأن 
يذكر أن اتحاد كلباء يحتل المركز الـ8، 
الوصل  يأتي  بينما  نقطة،   25 برصيد 

في المركز الـ3، برصيد 39 نقطة، في 
للمحترفين. أدنوك  دوري  ترتيب  جدول 

مدرب كلباء: لم نكن محظوظين في 
اآخر 3 مباريات

مدرب عجمان: نطمح لموا�سلة نتائجنا 
الإيجابية اأمام الجزيرة

مدرب  توفاريتش،  جوران  الصربي  شدد 
الجزيرة  مواجهة  صعوبة  على  عجمان، 
دوري  من   20 الجولة  في  السبت  اليوم 

للمحترفين. أدنوك 
الصحفي:  المؤتمر  في  عجمان  مدرب  وقال 
جدول  للقاء بعد  للتحضير  ب7 أيام  "حظينا 
أمام  قوية  ومواجهة  مضغوط  مباريات 
النتائج  لمواصلة  نطمح  لكن  خورفكان، 

اإليجابية".
أمام  صعبة  مواجهة  "تنتظرنا  وأضاف: 
العبين  صفوفه  في  ويضم  قوي  منافس 
ملعبنا  على  المباراة  إقامة  لكن  مميزين، 
بنتيجة  للخروج  يحفزنا  جمهورنا  وبين 

إيجابية".
الصربي جوران  الالعبين، قال  وعن جاهزية 
جاهزون  الالعبين  "جميع  توفاريتش: 
ننتظر  والذي  برستيج،  باستثناء  للمباراة 
إمكانية  مدى  لتحديد  الطبي  التقرير 

اللقاء". في  مشاركته 
ومن جانبه، قال محمد هالل العب عجمان: 
وعجمان  الكبيرة،  الفرق  من  "الجزيرة 

المباريات". من  النوعية  هذه  يفضل 
وتابع العب عجمان: "نلعب بمسؤولية أمام 
الجزيرة  مواجهة  وندخل  الكبيرة،  الفرق 

الفوز". بطموح 

عدد  في  ونتساوى  جيد  "وضعنا  وأردف: 
لتكون  للفوز  ونسعى  الجزيرة،  مع  النقاط 

المنافس". على  األفضلية  لنا 
برصيد 33  السادس  المركز  الجزيرة  ويحتل 
صاحب  عجمان  عن  األهداف  بفارق  نقطة، 

السابع. المركز 

دبي/ وام /

والبطلة  السباحة  أسطورة  أعلنت   
إقامتها  كانيتو  ري  اليابانية  األولمبية 
اليابانيين  للسباحين  تدريبًيا  معسكًرا 
في  اإلمارات  من  سباحين  بمشاركة 
خالل  بدبي  الرياضي  حمدان  مجمع 

المقبلة. الفترة 
المكان  دبي  أن  )كانيتو(  وأكدت 
للبطوالت  الرياضيين  لتجهيز  األنسب 
اإلمكانيات  امتالكها  بفضل  الكبرى، 
من  تجعل  التي  والمتنوعة  الهائلة 
فريدة  تجربة  فيها  والتدريب  اإلقامة 

وممتعة.
السباحة  أسطورة  )كانيتو(  تعد 
مسيرتها  خالل  حصدت  بعدما  اليابانية 
بطوالت  جميع  في  ملونة  ميدالية   36
بينها  من  فيها  شاركت  التي  السباحة 
و7  فضيات  و7  ذهبية  ميدالية   22
بالميدالية  فازت  فيما  برونزيات 
متر   200 السباحة  لسباق  الذهبية 
منافسات  ضمن  للسيدات  صدر 
إلى   2016 جانيرو  دي  ريو  أولمبياد 
العام  كأس  بطوالت  في  فوزها  جانب 
عالوة  ملونة  ميدالية   34 بـ  للسباحة 

المتنوعة. اإلنجازات  من  العديد  على 
اليابانية  السباحة  زيارة  لدى  ذلك  جاء 

اليوم  الرياضي،  دبي  مجلس  مقر 
الذي  الدور  على  خاللها  اطلعت  والتي 
في  الرياضي  القطاع  لتطوير  به  يقوم 
الفعاليات  عدد  في  الكبير  والنمو  دبي 

سنويا.
آل  أمان  ناصر  استقبالها  في  كان 
دبي  مجلس  عام  أمين  مساعد  رحمة 
مدير  البلوشي  عمر  وعلي  الرياضي، 
بالمجلس  الرياضية  الفعاليات  إدارة 
حمدان  مجمع  مدير  شهداد  وعبدالله 

الرياضي.
الفعاليات  دليل  على  كانيتو  واطلعت 
وأبدت  سنوات،   10 لفترة  الرياضية 
المعماري  بالتطور  الشديد  إعجابها 

دبي. في  الكبير  والرياضي  والسياحي 
المستمر  بالتطور  وقالت: “سعيدة جًدا 

مدينة  عام، فهي  كل  دبي  تشهده  الذي 
ال  بمميزات  وتتمتع  ومذهلة  جميلة 
تتميز  فهي  غيرها  مدينة  في  توجد 
األمن  توفير  في  العالمية  بسمعتها 
الرائعة  التحتية  والبنية  واألمان، 
تأتي وفود  المصممة بجودة عالية، لذا 
شهرًيا، خاصة  دبي  إلى  كثيرة  يابانية 
ال  لذلك  بعيدة  ليست  المسافة  أن  و 

االنتقال". في  نعاني 
خالل  مرة  أول  دبي  "زرت  وأضافت: 
للسباحة  العالم  بطولة  في  مشاركتي 
حمدان  مجمع  في  أقيمت  2010 التي 
الرياضي، ومنذ ذلك الوقت وأنا أحرص 
باستمرار  هنا  إلى  الحضور  على 
أجد  الرائعة، حيث  بأجوائها  لالستمتاع 

أريده". ما  كل  فيها 

ال�سباحة اليابانية ري كانيتو: دبي المكان الأن�سب لتجهيز 
الريا�سيين للبطولت الكبرى

بح�سور وفد تراأ�سه را�سد بن حميد .. اإنفانتينو يفوز 
برئا�سة الفيفا لفترة ثالثة

كيجالي ــ وام:

 شارك الشيخ راشد بن حميد 
النعيمي رئيس اتحاد اإلمارات 
لكرة القدم على رأس وفد في 
العمومية  الجمعية  اجتماع 
القدم  لكرة  الدولي  لالتحاد 
 "73 الـ  الفيفا  "كونجرس 
في  الجمعة  أمس  عقد  الذي 

العاصمة الرواندية كيجالي.
يوسف  اإلمارات  وفد  ضم 
النائب  السهالوي  حسين 
الكرة،  اتحاد  لرئيس  الثاني 
هزام  عبدالله  ومحمد 
العام  األمين  الظاهري 

لالتحاد.
رئيس  إنفانتينو  جياني  ونوه 
القدم  لكرة  الدولي  االتحاد 
في كلمته خالل االجتماع إلى 
الشخصيات  من  عدد  جهود 
نشاط  دعمت  التي  البارزة 
ومن  العالم  حول  القدم  كرة 
الشيخ  له  المغفور  بينهم 
نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 
“طيب الله ثراه” وذلك تخليداً 
المؤثرة  وأدوارهم  لذكراهم 

في نشر كرة القدم دوليا.

سلمان  الشيخ  معالي  وأدار 
رئيس  خليفة  آل  إبراهيم  بن 
القدم  لكرة  اآلسيوي  االتحاد 
االتحاد  رئيس  انتخاب  عملية 
الدولى حيُث أعلن فوز جياني 
إنفانتينو المرشح الوحيد في 
رئاسة  وتوليه  االنتخابات، 
االتحاد لدورة جديدة -2023
 30 للبند  استناداً   ،2027
المادة 3، والبند 52 المادة 3 
الخاصة  الحوكمة  لوائح  من 
أن  على  تنص  بالفيفا، والتي 
العمومية  الجمعية  اجتماع 
انتخاب  ُيقرر  أن  يمكن 
ظل  في  بالتزكية  الرئيس 
فقط  واحد  مرشح  وجود 

للمنصب.
الفيفا  كونجرس  واستعرض 
وناقش  السنوي  التقرير 
من  المقدمة  المقترحات 
االتحادات األعضاء والمجلس 
خالل المدة المنصوص عليها 
 )1( الفقرة   28 المادة  في 
لالتحاد  األساسي  النظام  من 

الدولي.
الكونجرس  ختام  في  وتحدد 
عشر  السابع  يوم   73 الـ 
 2024 لعام  مايو  شهر  من 
الجمعية  الجتماع  موعداً 
أن  على  القادمة،  العمومية 
مكان  الحق  وقت  في  يتحدد 

انعقادها.

رابطة المحترفين تطلق برنامج بناء القدرات التعليمية لمنت�سبي الأندية
-الوحدة: اأبوظبي 

إطالقها،  عن  اإلماراتية،  المحترفين  رابطة  أعلنت 
فعاليات  الجاري،  مارس   20 المقبل  االثنين  يوم 
المهارات  بناء  برنامج  من  الرابعة  النسخة 
استكماالً  المحترفين،  أندية  لمنتسبي  التعليمية، 
موظفي  قدرات  بتعزيز  الخاصة  التطوير  لجهود 
لهم،  األداء  مستويات  رفع  على  والعمل  األندية، 
للرابطة 2020-2023. اإلستراتيجية  الخطة  وفق 

ليكون   ،2023 لنسخة  البرنامج  إطالق  ويأتي 
رابطة  خالله  تقوم  التوالي، الذي  على  الرابع  العام 
يشمل  الذي  البرنامج،  هذا  بتطبيق  المحترفين 
على  تقوم  ومتنوعة،  متخصصة  تدريبية  وحدات 
مقدمتها  وفي  االحتراف،  عناصر  جميع  تطوير 
القدم  والوظيفية، لالرتقاء بكرة  اإلدارية  الكفاءات 

متكامل. بشكل  اإلماراتية 
ويستهدف برنامج بناء القدرات التعليمية هذا العام 
إشراك  ضابط  وحدة  وهي:  رئيسية؛  فئات  أربع 

القانونية،  والشؤون  الحوكمة  وحدة  الجماهير، 
اإلدارة  ووحدة  التجارية،  والعالمة  التسويق  وحدة 

القدم. لكرة  التنفيذية 

العام  لهذا  البرنامج  وحدات  من  وحدة  كل  وتشهد 
مجموعة  عقد  ثم  تخصصيتين،  عمل  ورشتي  عقد 
تقييم  عملية  وإجراء  اإلرشادية،  الجلسات  من 
على  والحصول  البرنامج،  الجتياز  للمشاركين 
 EDUQUAL« منظمة من  معتمدة  دولية  شهادة 
UK« البريطانية، على مدار ثالثة أشهر لكل وحدة.

خالل  من  البرنامج،  من  األولى  الوحدة  وتبدأ 
إشراك  ضباط  األولى، بحضور  التخصصية  الورشة 
المحترفة،  القدم  كرة  ألندية  التابعين  الجماهير 
تستكمل  أن  على  مارس،   20 القادم  االثنين  يوم 
البدء  ثم  ومن  مارس،   28 يوم  الثانية  بالورشة 
المخصص  المستشار  مع  اإلرشادية  بالجلسات 

التدريبية.  الوحدة  لهذه 
الماضية  الثالث  النسخ  في  شهد  البرنامج  أن  يذكر 
تحقيق نجاحات متعددة، وذلك من خالل سعيه لدعم 
ومساعدة  المهنية،  حياتهم  في  األندية  موظفي 
في  التقدم  درجات  من  المزيد  تحقيق  على  األندية 

األصعدة. كافة  على  االحتراف  مجاالت 

�سيدبي: نرغب في ت�سطير تاريخ 
جديد للو�سل

شدد خوان بيتزي مدرب الوصل، على أن فريقه مطالب 
السبت،  كلباء،اليوم  اتحاد  أمام  لديه  ما  أفضل  بتقديم 

للمحترفين. أدنوك  الجولة 20 لدوري  في 
لن  كلباء  »اتحاد  الصحفي  المؤتمر  في  بيتزي  وقال 
جهدنا  كل  بتقديم  مطالبون  سهال، نحن  خصما  يكون 

الفوز«. لتحقيق 
مراحل  يدخل  اإلماراتي  الدوري  »سباق  وأضاف 
تركيزنا  كامل  في  نكون  أن  المهم  من  ولذا  الحسم، 

الصدارة«. نحو  سعينا  لمواصلة 
على  »الجميع  الوصل  العب  سيدبي  سيكا  وأوضح 
في  يسير  كلباء. الوصل  اتحاد  لمواجهة  االستعداد  أتم 

إمكانياتنا«. للجميع  أظهرنا  بعدما  الصحيح  الطريق 



 دبي-الوحدة:

تستضيف منطقة حتا خالل 
حتى  24 مارس  من  الفرتة 
فعاليات “دورة  14 أبريــل 
الرياضية”  الرمضانية  حتا 
يف  األكرب  الريــايض  الحدث 
منطقــة حتــا الــذي يقام 
دبي  مجلــس  مــن  بدعــم 
شــهر  يف  ســنوًيا  الريايض 
وبتنظيم  املبــارك،  رمضان 
يف  الجماعية  األلعاب  رشكة 
نادي حتا الريايض وتشــهد 
مــن  واســعة  مشــاركة 
الرياضيني وإقبال جماهريي 

كبري.
حتــا  “دورة  وتقــام 
الفرتة  خــالل  الرمضانية” 
مــن 24 مــارس حتى 14 
الرياضية  بالصالــة  أبريــل 
للتعليم  الظهرة  مدرســة  يف 
بمنطقة  والثانوي  األسايس 
هذا  الدورة  حتا، وتتضمــن 
تنظيــم 3 بطوالت  العــام 
قدم  كــرة  هــي  رياضيــة 
الطائرة،  الصــاالت، والكرة 

وسباق الجري.
الطائرة  بطولتــي  وتنطلق 
يــوم 2 رمضان،  والقــدم 
كرة  بطولــة  يف  ويشــارك 
الصــاالت 16 فريًقا  قــدم 
 4 إىل  تقســيمهم  ســيتم 
التي  البطولة  يف  مجموعات 
تقام بالتعاون مع نادي حتا 
الثقايف، كما يشارك يف بطولة 
الكــرة الطائــرة 8 فــرق، 
الجري  يقام ســباق  فيمــا 
ويتضمن  رمضــان   9 يوم 
التنافــس يف 4 فئــات هي: 

والسيدات ملسافة 6  الرجال 
كيلومرتات، والبنني والبنات 

ملسافة 2 كيلومرت.
التســجيل  بــاب  ويغلــق 
جميــع  يف  للمشــاركة 
الرياضــات يوم االثنني 20 
ويمكــن   ،2023 مــارس 
اللجنــة  مــع  التواصــل 
قدم  كرة  لبطولــة  املنظمة 
الهاتــف  عــرب  الصــاالت 
 ،0507749499 رقــم 
مع  التواصل  يمكــن  كمــا 
لبطولة  املنظمــة  اللجنــة 
الكــرة الطائرة عرب الهاتف 
وسيتم   ،0504221644
القرعــة  إجــراء مراســم 
الصاالت  قدم  كرة  لبطولتي 
والكــرة الطائرة يوم األحد 
21 مــارس يف مركــز حتا 

املجتمعي.
الــدورة  خــالل  وســيتم 
مصاحبة  فعاليــات  تنظيم 
تتضمن  واألطفــال  لألرس 

ومسابقات  رياضية  أنشطة 
إجراء  ســيتم  كما  ترفيهية 
ســحوبات يومية للجمهور 
كما  قيمة،  بجوائــز  للفوز 
سيتم تنظيم يوم امليش لكبار 
يف  لألطفال  ويوم  املواطنني 
التي  الجديدة  امليش  مضامري 
حتا،  بمنطقة  تدشــينها  تم 
كما يقام عىل هامش الدورة 
املنتجــات  لبيــع  معــرض 
مع  بالتعاون  املنتجة  األرس 
املجتمع، وتقام  تنمية  هيئة 
مجلس  مع  بالتعاون  الدورة 
دبي  الريايض، ورشطة  دبي 
تأمني  تتــوىل  التي  حتــا  يف 
حضور  وانسيابية  البطولة 
يف  للمنافســات  الجمهــور 
لدعم  الدائمة  جهودها  إطار 
يف  الرياضيــة  البطــوالت 
دبي، ونادي  مناطق  مختلف 
حتا  وبرعاية  الريايض،  حتا 
حتا، والشعفار  ونزل  كاياك 

لالستثمار.
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المحترف��ون  الطي��ارون 
يبدعون 

السبت ١٨ مارس ٢٠٢٣ ــ العـدد ١٥٢٩٩

الهدف الذهبي يق�صي بن دري

اأبوظبي-الوحدة:

زايد  بن  فالح  الشــيخ  سمو  برعاية 
لسباق  غنتوت  نادي  رئيس  نهيان  آل 
بعد ظهر  تختتــم  والبولــو  الخيــل 
نادي  الســبت 18/3 بمالعب  اليوم 
السمو  صاحب  كأس  بطولة  غنتوت 
للبولو ملوســم 2022  الدولة  رئيس 
– 2023 يف نســختها ال 23، والتي 
نظمها نادي غنتوت مســكا ملوسمه 
الريــايض املجتمعــي الناجح، والتي 
يأتــي ختامها بمشــاركة أبرز فرق 
االمارات  فريق  مقدمتهــم  يف  البولو 
بولو، وابوظبي بولو، وذئاب الحبتور 
بولــو بجانــب فريق غنتــوت بولو 

منظم البطولة.
ويأتــي الحفل الختامــي للمهرجان 
البطولة  ختــام  بإقامــة  الســنوي 
بفقرات  تبدأ مراســمها  التي  الغالية 
املنظمة  العليا  اللجنة  أعدتها  متنوعة 
السيد  برئاسة  البولو  بطوالت  ألغىل 
التنفيذي  املدير  املرزوقي  سعيد  خالد 
للنادي ،ويبدأ برنامج الحفل الختامي 
اعتبارا من الساعة الواحدة بعد ظهر 
باملجان  الجمهور  بدخول  إيذانا  اليوم 
الفقرات  مــن  بالعديد  لالســتمتاع 

املثرية  واالســتعراضية  الرتفيهيــة 
،والتــي تبــدأ فقراتها اعتبــارا من 
الثانية بعد الظهر من خالل العروض 
عروض  مع  االعمار  لكافه  الرتفيهية 
وحدة  من  املقدمة  البوليسية  الكالب 
ابوظبي  برشطة  البوليســية  الكالب 
، ثــم فقــرة القفز الحــر باملظالت 
ثم  االمــارات،  ابطــال  بمشــاركة 
الفرسان  لفريق  الجوي  االستعراض 
املهرجان  الجو(، ويختتــم  )نســور 
الخاصــة  بالســحوبات  االحتفــايل 

بالجمهور وتتويج الفرق الفائزة.
 امــا الجانب امليداني فتبــدأ فقراته 
الثالث  املركزين  تحديد  مباراة  بإقامة 
فريقي  بــني  تجمع  والتي  والرابــع 
بولو  الحبتور  وذئــاب  بولو  ابوظبي 
البطولة  ، والتــي تعقبهــا مبــاراة 
االمارات  فريقــي  بني  تجمــع  التي 
عــىل  الكأس  بولو  وغنتــوت  بولو 
الذهبيــة الفخمة املهــداة من ديوان 

الرئاســة بهــذه املناســبة الغالية ، 
اقامتها بمســتوى 18  والتي تتجدد 
هانــد كاب بمشــاركة كوكبــة من 
أبــرز الالعبــات والالعبني املصنفني 
الفائز  الفريق  وســيمتلك  البارزين، 
بلقــب تلك البطولة الــكأس الذهبي 
لألبد وســيكون الدخول باملجان مع 
خالل  من  قيمة  بجائزة  الفوز  فرصة 
الســحوبات عــىل التذاكــر املجانية 
والتي  الدخــول  عند  ســتوزع  التي 
املهرجان  عقب  عليها  الســحب  يتم 
بعد أن رصــد النادي الجوائز العينية 
بهذه املناسبة ووجهت الدعوة ألندية 

الجاليات الشقيقة والصديقة .
يقــود فريق االمارات بولو فارســة 
الشيخة ميثاء  االمارات سمو  رياضة 
بنــت محمد بــن راشــد آل مكتوم، 
بجانب لوكني مونتيفردي، وانطونيو 
هيغي، وتومي برييسفورد، اما فريق 
الكابتن  غنتوت بولو فتضم تشكيلته 

نارص الشاميس، وسيغوند امادوري، 
رايا..  وماركــوس  لورينتــي  بابلو 
ويدير الجولة الختامية طاقم الحكام 
الدويل املكون من بيرت رايت وجاسون 

ديكسون وسانتياجو.
يســهم ديوان الرئاسة بتقديم كأس 
ودعم  ارشاف  بجانب  االغىل  البطولة 
بتوجيهات  الريايض  ابوظبي  مجلس 
آل  زايد  بن  نهيان  الشــيخ  سمو  من 
ومســاهمة  املجلس  رئيــس  نهيان 
نــادي تــراث اإلمــارات )الرشيــك 
برجيل  ومستشفيات  االسرتاتيجي(، 
)الرشيك الطبي(، وفنادق ومنتجعات 
وغنتوت  الفندقــي(،  )الرشيك  جنة 
الين  وبولو  الفروســية،  لتجهيزات 
الرشيك التقني، بجانب جهود الجهات 
املساهمة مثل القيادة العامة لرشطة 
اإلمارات،  تــراث  ظبــي، ونادي  أبو 
اإلعالم  ووسائل  الصحية  والخدمات 

املختلفة.

فريقا الإمارات وغنتوت في نهائي الكاأ�س الذهبية 
ع�سر اليوم

الحبتور وبنجا�ش يتاأهالن الى نهائي 
كاأ�ش تحدي دبي للبولو

»دبي البحري« ي�سيد بنتائج فريق الفيكتوري وامل�ساركة 
يف معر�س القوارب

دبي-الوحدة: 

أشــاد مجلس إدارة نادي دبي 
البحرية  للرياضــات  الــدويل 
بن  ســعيد  أحمــد  برئاســة 
اإليجابية  مسحار باملشــاركة 
فعاليات  يف  للنــادي  واملميزة 
معرض  رقــم 29 من  الدورة 
دبي العاملــي للقوارب 2023 
دبي  مركــز  نظمــه  والــذي 
التجاري العاملي يف واجهة دبي 
من 1-5  الفرتة  خالل  هاربور 

الجاري.
عىل  اإلدارة  مجلــس  وأثنــى 
يف  للنادي  الالفــت  الحضــور 
جهود  يعكس  بما   29 الدورة 
مجلــس اإلدارة والدور الكبري 
الوجهة  يعــد  والذي  للنــادي 
األعــرق واألقــدم يف مجــال 
املنطقة  يف  البحرية  الرياضات 
شارك  حيث  األوسط  والرشق 
بعــدد مــن األنشــطة عــرب 
النادي  عــن  متكامل  جنــاح 
يف  إبتكاراته  أحــدث  يحــوي 
مجــال صناعة قوارب النزهة 
وزوارق الســباق فضــال عن 
الجوانب  من  بالعديد  التعريف 
التي يقوم بها النادي يف تنظيم 
كربى  واســتضافة  السباقات 

البطوالت العاملية
جاء ذلك خالل إجتماع مجلس 
إنعقد  الذي  الشــهري  اإلدارة 
يوم أول مــن أمس -األربعاء- 
بحضور كال من أحمد سعيد بن 
اإلدارة  مجلس  رئيس  مسحار 
نائب  السويدي  جمعة  وسيف 
وأعضاء  اإلدارة  رئيس مجلس 
من : راشد  كال  اإلدارة  مجلس 
وعيىس   ، املهريي  العايل  ثاني 
محمــد الحاج نــارص، وخالد 
عيل البلويش وخالد خميس بن 

ثالث  بن  دسمال،  وعيل سعيد 
إىل جانب محمد عبدالله حارب 

التنفيذي. الفالحي املدير 
اإلدارة  أشــاد مجلــس  كمــا 
شــهدته  الذي  الكبري  بالنجاح 
البحرية  الرياضية  الفعاليــات 
رقم 29  للــدورة  املصاحبــة 
الثالثة  للمــرة  والتــي تقــام 
شــغلت  حيث  التــوايل  عــىل 
الساحة  قلب  يف  النادي  منصة 
الخارجية مــن املعرض الزوار 
عرض  خالل  مــن  والجمهور 
مشاركات املتسابقني يف الجولة 
لصيد  دبي  بطولــة  من  األوىل 
والســكل-  األســماك -الكنعد 
وأيضــا املتابعــة الكبرية التي 
حظــى بها عــرض الدراجات 
املائية أمام زوار املعرض ضمن 
فئات ســباق دبــي للدراجات 
املائية 2023، األمر الذي وجد 
صدى طيب لدى اللجنة املنظمة 

والضيوف والزوار.

وهنــأ مجلس إدارة نادي دبي 
البحرية  للرياضــات  الــدويل 
للزوارق  الفيكتــوري  فريــق 
الرسيعــة -فورمــوال-1 عىل 
بها  خرج  التي  الطيبة  النتائج 
الفريق من منافســات جائزة 
الكربى   كوبيكو-اندونيســيا 
-الجولة األوىل واإلفتتاحية من 
بطولــة العالم -2023 والتي 
أســدل الســتار عليها مؤخرا 
بمشــاركة 20  تابا  بحرية  يف 
مراحل  يف  تنافســت  زورقــا 
الجولة التي شــارك فيها وفد 
عبدالله  محمد  ضم  النادي  من 
حــارب الفالحــي وأعضــاء 
واإلداري  الفنــي  الجهازيــن 

للفريق.
النادي  إدارة  وثمــن مجلــس 
عليها  حصــل  التي  النتائــج 
الفيكتوري 4  فريــق  زورقي 
الســويدي  املتســابق  بقيادة 
أريــك ســتارك وفيكتوري 3 

عبدالكريم  أحمد  بطلنا  بقيادة 
األول  حصــل  حيث  الفهيــم 
وامليدالية  الثالــث  املركز  عىل 
الربونزية ونــال الثاني املركز 
أول  الفريق  ليحصــد  العارش 
الطريــق نحو  يف  13 نقطــة 
يف  العاملي  اللقب  عىل  املنافسة 
أول مشاركة بعد غياب عامني 

بسبب جائحة كوفيد 1
وأكد مجلــس إدارة نادي دبي 
أن  البحرية  للرياضــات  الدويل 
الجولة  يف  اإليجابيــة  النتائج 
األوىل واإلفتتاحية من البطولة 
العامليــة تعترب مؤرشا إيجابيا 
نحو املنافســة بقوة مع فرق 
البطولة  ألقاب  اإلمارات عــىل 
املراحل  خــالل  من  العامليــة 
عمر  من  واملقبلــة  املتبقيــة 
البطولــة العامليــة والتي تمر 
بعــدة جوالت قبــل الوصول 
إمارة  يف  الختــام  محطــة  إىل 

الشارقة شهر ديسمرب املقبل.

»دورة حت��ا الرم�ساني��ة الريا�سية« تنطلق 
24 مار�س الجاري

قمة الثارة يف افتتاح »دولية« دبي ما�سرتز للطريان الال�سلكي 2023 

ختام بطولة كاأ�ش رئي�ش الدولة للبولو الكبرى

دبي-الوحدة:

نهائي بطولة كاس تحدي  اىل  انكورا  الحبتور  تأهل فريق 
دبــي للبولو 2023 والتي تقام ضمن سلســلة بطوالت 
كأس دبــي الذهبية عىل مالعب نــادي ومنتجع الحبتور 
للبولو والفروسية بمشاركة أربعة فرق وبهانديكاب 10 

جول وتختتم يوم غد االحد .
جاء تأهل الحبتور انكورا بقيادة السعودي خالد العمران 
عىل حســاب فريق بن دري القوي بقيادة محمد بن دري 
بعد مباراة دراماتيكية حســمها الهــدف الذهبي بعد ان 
تعادل الفريقني بستة اهداف لكل منهما ليحتكما اىل اللعب 
ليخطف  االشتباك  إضافيا “شوطا خامســا” لفض  وقتا 
فريــق الحبتور انكــورا الفوز باحرازه الهدف الســابع 
ويتأهــل بعد مباراة مثرية خاصة يف الدقائق األخرية التي 

حبست االنفاس .
بنســايل فوزا  بنجاش  فريق  الثانية حقــق  املبــاراة  ويف 
وبثمانية  اوربيس مهرة  فريق  منافســه  مســتحقا عىل 
اهداف مقابل ستة اهداف يف مباراة تقدم فيها بل وتسيد 
بنجاش  بقيــادة حيدر  بنســايل  بنجاش  فريق  مجرياتها 
بقيادة  مهرة  اوربيــس  لفريق  الثانية  الخســارة  والحق 

طارق الحبتور .
وبهذه النتيجــة من املقرر ان يلعب فريق الحبتور انكورا 
امام فريق بنجاس بنســايل عىل كأس تحدي دبي 2023 

الرابعة والنصف من عرص يوم غد االحد . للبولو يف 

دبي-الوحدة”

الجولة  يف  ذروتها  واملتعة  االثارة  بلغت 
ماســرتز  دبي  لبطولــة  االفتتاحيــة 
الحر  الالسلكي  الثالثة للطريان  الدولية 
الهليوكبرت “ للمحرتفني   2023 “فئة 
كريمني  ودعم  برعايــة  تحظى  والتي 
وكبريين من ســمو الشيخ حمدان بن 
محمد بن راشد آل مكتوم ويل عهد دبي 
رئيس املجلس التنفيذي وتقام بحديقة 
خور دبي وتستمر حتى يوم غد االحد 

بمشاركة ابطال العالم .
وشهد الجولة االفتتاحية جمهور كبري 
النيادي  كان يف مقدمتهم نرص حموده 
للرياضات  اتحــاد االمــارات  رئيــس 
الجوية ورئيس اللجنة املنظمة للبطولة 
ويوسف حســن الحمادي نائب رئيس 
العام  األمني  يوســف  ومحمد  االتحاد 
وطارق الســعدي مدير البطولة وعبد 

اللــه مراد عضــو املجلس ورؤســاء 
الوفود املشاركة .

األوىل منافســة  الجولة  وقد شــهدت 
رشسة بني حامل اللقب اإليطايل مريكو 
جهة  ميكادو  من  فريق  نجم  تشيزينا 
واالمريكي نيكوال ماكسويل والتايواني 
باور  اكســل  فريــق  نجمي  كينكــو 
واالماراتي عبــد الله الريس ومواطنة 
من  ترون  فريق  نجمي  الشاميس  تامر 
جهة أخرى خاصة وان النتائج بالجولة 
االفتتاحيــة قريبة مما يصعب التكهن 
بالصدارة كما قدم كل من الســعودي 
محمــد العصيمي واالماراتي جاســم 

الكتبي عرضا قويا ومميزا .
وقال محمد يوسف األمني العالم التحاد 
الوفود  ان  الجوية  للرياضات  االمارات 
املشاركة والطياربن ابدوا سعادة بالغة 
باختيــار موقع البطولة الجديد والذي 
يف  للحدث  وجماليا  إضافيا  بعدا  اعطي 

أداء  الثالثة مما انسحب عىل  نســخته 
يف  ســجلوها  التي  واألرقام  الطيارين 
الجولــة األوىل والتــي أعطت انطباعا 
الجمهور وخرباء اللعبة عىل  طيبا لدى 

حد سواء .
وتوقع األمني العام ان تحتدم املنافسة 
يوم  الصباحية  الجولة  يف  الصدارة  عىل 
غد االحد قبل اعالن أســماء الطيارين 
نهائي  اىل  ســيتأهلون  الذين  الخمسة 

البطولة .
بــدوره اعرب الطيــار اإليطايل مريكو 
تشــيزينا حامل لقب البطولة املاضية 
عن سعادته بتواجده يف االمارات للمرة 
الثالثة وخاصة هــذا العام للدفاع عن 
اللقب مشريا اىل ان املهمة صعبة بسبب 
قــوة املنافســني وتطور املســتويات 
بشــكل الفت متمنيــا ان يحافظ عىل 
للدفاع  املقبل  العــام  والحضور  اللقب 

عنه أيضا .

برنامج حافل ودعوة 
مفتوحة لعشاق 

االستعراضات الجوية



    

 أصــدر مجلــس الــوزراء 
الخميــس  يــوم  اإليطــايل 
إطالق  بإعــادة  مرســوما 
مرشوع كان حلما منذ فرتة 
بطول  جرس  لبنــاء  طويلة 
جزيرة  يربط  3200 مــرت 
بالرب  البالد  جنوبي  صقلية 

الرئييس إليطاليا.
وجــاء يف بيــان صحفــي 
حكومي أن املرســوم ينص 
عــى تقديــم “اعتمــادات 
بني  لبناء رابط قوي  عاجلة 

صقلية وكاالبريا”.
السماح  إىل  املرسوم  ويهدف 
بناء  إحيــاء خطط  برسعة 
مدينة  سريبط  الجرس، الذي 

ميسينا يف صقلية بكاالبريا، 
الواقعــة يف طــرف شــبه 

الجزيرة اإليطالية.
الربملــان  أن  إىل  يشــار 
شــهران  أمامه  اإليطــايل 
قانون.  إىل  املرسوم  لتحويل 

وبموجب الخطة ســيجري 
مــرشوع  عــى  املوافقــة 
بحلــول 31 يوليو  تنفيذي 
البناء بحلول  2024، ويبدأ 
نهاية العام، وفقا لوســائل 

إعالم محلية.

الربيطاني  األمــري   قــال محامي 
سيسعى  ساسكس  دوق  إن  هاري 
قضية  يف  الفوز  إىل  الجمعــة  ليوم 
نرش )أسوشيتد  دار  ضد  تشــهري 
إىل  اللجــوء  دون  نيوزبيــربز( 
معاركه  األمري  يصّعد  املحاكمة، إذ 

القضائية ضد الصحافة الصفراء.
األصغر  هاري، االبن  األمري  ورفع 
دار  ضد  تشــارلز، قضيــة  للملك 
مقال  بســبب  املايض  العام  النرش 
نرش يف صحيفة )ميل أون صنداي( 
أن األمري هاري  لها زعــم  التابعة 
حاول االحتفــاظ برسية تفاصيل 
منفصلة  قضائيــة  معركــة  عن 
الربيطانية  الحكومة  يخوضها مع 
الخاصة  األمنية  الرتتيبات  بشــأن 

به.

يف  العليا  لنــدن  محكمة  وحكمت 
يوليو بأن تقرير الصحيفة ينطوي 
عــى تشــهري باألمري ممــا مهد 
القضية  لتصعيد  لهــاري  الطريق 
واحدة  مقاضاة  يف  قدمــا  وامليض 

من أكرب دور النرش يف بريطانيا.

الجزئي  بالعمى  فلوريدا  يف  شاب   أصيب 
الالصقة.  العدســات  مرتدًيا  نام  أن  بعد 
رواه  ما  املرعبــة  القصة  تفاصيــل  ويف 
العمر  مــن  البالغ  كرومهولــز،  مايكل 
إدارة األعمال  21 عاًما، وهــو طالب يف 
الرياضيــة يف ميامــي، أنــه حصل عى 
يرتدي  كان  بينما  ملدة 40 دقيقة  قيلولة 
عدســاته الالصقــة اليوميــة. وعندما 
حمراء.  اليرسى  عينه  اســتيقظ، كانت 
العدسة،  األمر وأزال فقط  أنه تجاهل  إال 
لكنه وخالل األيام التالية، بدأ يفقد ببطء 

برصه وبدأ يشعر بألم مربح.
األطبــاء أخرًيا  شــهر، شــّخص  وبعد 
للحم  آكلــة  بكتريية  بعــدوى  إصابتــه 
الشوكميبي  القرنية  التهاب  باسم  ُتعرف 
فقداًنا  تســبب  أن  يمكن  )AK(، والتي 

دائًما وكبرًيا للبرص.
ولــم يعد بإمكان الشــاب الرؤية بعينه 
الوامضة  اليــرسى باســتثناء األلــوان 

“السوداء والرمادية”.
ويقول األطباء إنــه قد يكون قادًرا عى 
اســتعادة %10 فقط مــن الرؤية بعد 
قال  املريض  القرنية، لكــن  زرع  عملية 

ملوقع “دييل ميل” إنه سيستعيد 1%.

وأجربته العدوى عى التخيل عن وظيفته 
وهواياته، بما يف ذلك التواصل االجتماعي 
مع األصدقاء ولعبة كرة السلة والتمرين 

يف صالة األلعاب الرياضية.
وقــال كرومهولز : “عمــري 21 عاًما 
وكنــت أحاول العثور عــى وظيفة من 
نوع اإلدارة الرياضية يف مجال تخصيص، 
بذلك.  القيام  املستحيل  من  أنه  يبدو  لكن 
عمل، وال  يوجد  الحــارض ، ال  الوقت  يف 

حياة اجتماعية”.
كما أصيب أيًضا بحساسية للضوء ، مما 
يتعرض ألشــعة  أن  املؤلم  أنه من  يعني 
اآلن  الشاب  املبارشة. ويقيض  الشــمس 
الســتائر  مقفلة  غرفة  يف  الوقت  معظم 

ويرتدي النظارات الشمسية.
ارتداء  العرشينــي عــى  الشــاب  ودأب 
ثالث  نحو  منذ  يوميا  الالصقة  العدسات 

سنوات قبل اإلصابة.

 عى مدى 3 ســنوات، كان الجدل حول أصول جائحة الفريوس 
SARS- التاجــي بني فكرتني كبريتــني، األوىل أن فريوس
البرش مبارشة من مصدر حيواني  إىل  CoV-2 قد ترسب 

العامــل املمرض قد ترسب من مخترب  بري، والثانية أن 
صيني.

وربما يكون فريق دويل من علماء الفريوســات وعلماء 
األسبوع  هذا  عثر  قد  وعلماء األحياء التطورية  الجينوم 

أخرياً عى بيانات مهمة للمســاعدة يف ســد هذه الفجوة، 
وفقا لبحث جديد أجرته “جامعة إيموري” البحثية الخاصة 

يف مدينة أطلنطا بوالية جورجيا األمريكية.

فقد أظهر تحليل جديد للتسلسالت الجينية التي تم جمعها الفريق 
من سوق ووهان وهو املتهم الرئييس بترسيب الوباء، أن كالب 
الراكون التي تم بيعها بشــكل غري قانونــي يف املكان ربما 

كانت تحمل الفريوس.
أما يف التفاصيل، وحســب “العربية.نت” فقد تم ســحب 
أكشاك  من  املأخوذة  املســحات  من  الجينية  التسلســالت 
الســوق املتهم وبالقرب منه حول بداية الوباء وتبنّي أنها 
تمثل األجزاء األوىل من البيانات األولية التي تمكن الباحثون 
من خارج املؤسسات األكاديمية الصينية واملتعاونني املبارشين 

معهم من الوصول إليها.

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

تمكنت ســيدة بريطانية من تحقيق أكثر مــن 500 ألف جنيه 
إسرتليني من وراء تنفيذ مخطط احتيال ورسقة ذكية، عى متاجر 

مختلفة يف اململكة املتحدة وذلك قل اكتشاف أمرها يف النهاية.
وتجولت ناريندر كور، 53 عاًما، واملعروف أيًضا باسم نينا تيارا، 
يف جميــع أنحاء البالد لخــداع املتاجر بما يف ذلــك متاجر كربى 
“كجون لويس”، و”ديبينهام”، وذلك عرب رسقة السلع ثم العودة  

السرتداد سعرها بشكل مبارش.
وحولت اللصة غزيرة اإلنتاج “مهنتها إىل دوام كامل” للرسقة من 
املتاجر الكربى واملطالبة بطريقة غري رشيفة باســرتداد األموال 

عى سلع لم تكن مستحقة لها يف كثري من األحيان.
وقامت املرأة باالحتيــال آالف املرات بني 2015 و 2019، وبلغ 
مجموع ما جمعته أكثر من نصف مليون جنيه إسرتليني وفقا ملا 

ذكرته صحيفة “الدييل تلغراف” التي نرشت الخرب.

املواقع  الوزراء املــرصي، ما تداولته بعض  املركز اإلعالمي ملجلس  نفى 
اإللكرتونية وصفحات التواصل االجتماعي، من أنباء بشأن تغيري مواعيد 
امتحانات شهادة الثانوية العامة تزامناً مع تطبيق نظام التوقيت الصيفي 

يف البالد، مؤكداً أنها شائعة ال أساس لها من الصحة.
وكشــف املركز يف بان اليــوم الجمعة، أنه بالتواصل مــع وزارة الرتبية 
والتعليم والتعليــم الفني، نفت تلك األنباء، ُمؤكــدًة أنه ال صحة لتغيري 
مواعيد امتحانات شهادة الثانوية العامة تزامناً مع تطبيق نظام التوقيت 
الصيفي، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشــأن. وأوضح أن تطبيق 
نظــام التوقيت الصيفي لن يكون له أي تأثري عى مواعيد بدء امتحانات 
الثانوية  الثانوية العامة، وأنه ســيتم عقد امتحانات شــهادة  شــهادة 
العامــة يف املوعد املقرر لها، وفقاً للجداول املعلنــة للعام الدرايس الحايل 
2022/2023، دون أن يطرأ عليها أية تعديالت، والتي من املقرر أن تبدأ 

يف تمام الساعة التاسعة صباحاً يوم اإلثنني املوافق 12 يونيو 2023.
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ما حقيقة تغيير موعد امتحانات الثانوية العامة 
في مصر؟

توقيف أكبر محتالة على متاجر التجزئة 
في بريطانيا

األمير هاري يسعى للفوز بقضية تشهير ضد 
دار نشر دون محاكمة

علماء يتوصلون أخيرًا إلى أصل فيروس كورونا : كلب الراكون المتهم األول

غرب  يف  شــاطئ  إغــالق  تــم 
أســرتاليا مؤقتــاً عقب تعرض 
سيدة لهجوم سمكة قرش كبرية 

صباح الخميس.
الســلطات يف بيان، إن  وقالــت 
بطــول 5 إىل 6  قرش  ســمكة 
أمتار قامت بعض ســيدة تقوم 
أثناء  امليــاه،  عــى  بالتزحلــق 
بعد 100 مرت عن  تواجدها عى 
يف  لسقوطها  أدى  الشاطئ، مما 
املياه نحو الساعة الثامنة صباحا 
بالتوقيت املحيل )0000 بتوقيت 

جرينتش(.
ولــم يتضــح عى الفــور نوع  

سمكة القرش.
يف  شينيس  شــاطئ  إغالق  وتم 

كيلومرتا   450 بعد  عى  الباني، 
بريث، ملــدة 24  رشق  جنــوب 

للســماح  األقل  عــى  ســاعة 
للسلطات التحقق يف الواقعة.

سمكة قرش كبيرة تهاجم سيدة في أستراليا

قال علماء إن نوعا من الديناصورات التي جابت رشق آســيا منذ 
الرقبة األطول  الحيوانــات ذات  أكثر من 160 مليــون عام، تعد 
عى مّر التاريخ. وكشــف تحليل جديد للعظام من عنق الديناصور 
MAMenChiSAuRuS Sino- موجمجمته أن النوع املعروف باس

CAnAdoRuM، كانت له رقبة يبلغ طولها 15 مرتا، أو ما يعادل 
1.5 مرة طول حافلة ذات طابقني.

انتشال  ووفقما ذكرت صحيفة “ذا غارديان” الربيطانية، فقد تم 
البقايا املتحجرة للديناصور يف عام 1987 من صخور عمرها 162 
مليون عام يف منطقة شــينجيانغ شمال غرب الصني، ولكن تمت 

إعادة تقييم طول عنق الحيوان بالكامل مؤخرا من قبل علماء.
الحفريات”،  نتائجها يف مجلة “علم  التي نرشت  الدراسة  وبحسب 

فإن الديناصور كان بوزن كبري يبلغ أكثر من 70 طناً.
وأشار العلماء إىل أن طول رقبة هذا النوع من الديناصورات منحها 
القدرة عى رعي مساحات شاسعة من الغطاء النباتي أثناء وقوفها 
يف مكان واحد، ما يعني أنه كان باستطاعتها الحصول عى أطنان 
مــن الطعام دون إنفاق الكثري من الطاقة بحســب ســكاي نيوز 

العربية.

الكشف عن ديناصور برقبة طولها الكشف عن ديناصور برقبة طولها 
1515مترًا وزنه عشرات األطنانمترًا وزنه عشرات األطنان

إيطاليا تعيد إحياء خطة بناء جسر يربط جزيرة 
صقلية بالبر الرئيسي

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«

احذروا العدسات الالصقة.. أكلت عين هذا 
الشاب وهو نائم 

يمكن أن تعني املوازنة بني العمل 
والحفاظ  االجتماعية  والحيــاة 
عــى لياقتك وصحتك أن تضحي 
بالحصول عى قســط كاف من 

النوم.
أن قلة  الخرباء يحذرون من  لكن 
إىل مشاكل  أن تؤدي  النوم يمكن 
وشديدة،  النطاق  واسعة  صحية 
بالتعب  الشــعور  مجرد  تتجاوز 
أمر  الغفــوة  ألن  قليال. وذلــك 
واألوعية  لشــفاء القلب  حيوي 
الدمويــة، يف حني أن أولئك الذين 
من  الشديد  الحرمان  من  يعانون 
النــوم معرضــون لخطر إتالف 

أعضائهم.
 MAilonline وهنا، يكشف
التي تشري  الخمس  العالمات  عن 
قســط  عى  حصولك  عــدم  إىل 
 Bedلـ النــوم، وفقا  من  كاف 

.KingdoM
مفاجئــة  حوافــز  تلقيــت  إذا 
لالنغمــاس يف الوجبات الجاهزة 

أو الوجبات الرسيعة، فقد تكون 
عالمة عى أنك محروم من النوم.

جامعــة  علمــاء مــن  وقــال 
تغري  النوم  قلــة  إن  كاليفورنيا 

الهرمونات املنظمة للشهية.

ورصــدت الدراســة الصغــرية 
لعام 2014 الرغبة الشــديدة يف 
23 مشاركا  لدى  الطعام  تناول 
يتمتعــون بصحة جيدة يف الليايل 
التي ينامون فيها بشكل طبيعي 

وليايل الحرمان التام من النوم.
ووجــدوا أنــه عندما لــم يكن 
قســط  عى  املتطوعون  يحصل 
املرجح  من  النوم، كان  من  كاف 
أن يتحولوا إىل الوجبات الرسيعة. 
كان  هذا  أن  الباحثــون  ويعتقد 
بســبب الرغبة الشديدة يف تناول 
العاليــة  الحراريــة  الســعرات 
الخفيفة  والوجبــات  والســكر 
العالية الدهنية كوســيلة لزيادة 

مستويات الطاقة.

عالمات تدل على عدم حصولك على قسط 
كاف من النوم

العملة  ســك  دار   أصــدرت 
ســبيكة  بريطانيا  يف  امللكية 
صورة  عليهــا  الذهــب  من 
مكــة  يف  املرشفــة  الكعبــة 
أثناء مشــاركتها  املكرمــة، 
التربعات  لجمــع  حملــة  يف 
املايض  الشهر  زلزال  لضحايا 

يف تركيا وسوريا.
بوزن  ســبيكة  إصــدار  وتم 
ســعرها  يبلغ  غرامــا،   20
إسرتلينيا،  1119.10 جنيها 

قبيل شهر رمضان، الذي يبدأ 
يف وقت الحق من هذا الشهر.

مدير  ديكــي،  أنــدرو  وقال 
املعــادن الثمينة يف دار ســك 
“باالعتماد  امللكيــة:  العملة 
عى أكثر من 1100 عام من 
النقود، قمنا  الخربة يف ســك 
الخرباء لدينا  حرفية  بتطبيق 
إلنشــاء تمثيل جميل للكعبة 
عى  مكان  أقــدس  املرشفة، 

وجه األرض لدى املسلمني”.

مع اقتراب رمضان.. بريطانيا تطرح سبائك ذهب عليها صورة الكعبة المشرفة 
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