
مدريد-)د ب �أ(:

المعنية نحو 600 ســاكن من   نقلت الجهات 
مناطق  إلى  اإلسباني  إقليم سمورا  في  8 قرى 
آمنة نظرا الستمرار حرائق الغابات في مناطق 

مختلفة بالبالد يوم الجمعة.  
وذكرت هيئة اإلذاعة والتلفزيون اإلسبانية )ار 
المنطقة  الذي وقع في  الحريق  ايه( أن  تي في 
آالف هكتارا في سلسلة جبال  دمر نحو تسعة 

سييرا دي ال كوليبرا.
وأضافت أن الســلطات أرسلت نحو 220 فردا 
الجمعة  المدني يوم  من فرقة اإلطفاء والدفاع 
من  بالقرب  سمورا  في  اللهب  ألسنة  لمكافحة 
الحدود مع البرتغال، وأغلقت العديد من الطرق 
الخبراء إن  الخميــس. ويقول  يوم  منذ  بالبالد 
الجفاف وموجة الحر الشــديدة المستمرة منذ 
الحــرارة ألكثر  أيام عــدة حيث تصل درجات 
مــن 40 درجة مئوية في بعــض أجزاء البالد 

والرياح القوية، تؤججان حرائق الغابات.
وتســتعر أربعــة حرائــق غابــات كبيرة في 
الجمعة،  يوم  إسبانيا  كتالونيا في شمال شرق 
حيث قضت بالفعل على نحو ثالث آالف هكتار 

من الغابات.

تون�س-)د ب �أ(:

المكلفة  االستشــارية  باللجنة  عضو   حذر 
يوم  تونس  فــي  جديد  دســتور  بصياغــة 
الجمعــة، مــن أن التصويــت بـــ"ال" في 
االســتفتاء ســيغرق البــالد في مشــاكل 

البرلمان، الذي  وسيعيد  وقانونية  دستورية 
حله الرئيس منذ آذار/ مارس الماضي.

القانون  اللجنة وأســتاذ  وقــال العضو في 
الدستوري أمين محفوظ إن التصويت بـ'ال' 
لرئيس  ســيكون ضربة سياســية موجعة 

الدولة قيس سعيد، 

بغد�د-)د ب �أ(:

العام  األمين  الجمعــة  يوم  بغــداد  إلى   وصل 
البلدان المصــدرة للنفط/أوبك محمد  لمنظمة 

باريكيندو.
وذكــر بيان لوزارة النفــط العراقية وزع يوم 
الجمعة إن األمين العام لمنظمة أوبك سيشارك  
بإطالق كتــاب تأريخ  تأســيس منظمة أوبك 
في احتفــال يقام بقاعة الشــعب ببغداد يوم 
غد  األحد  بمشــاركة وزيــر النفط وعدد من 
بالشــأن  والمهتمين  والضيوف  المســؤولين 

النفطي وقطاع الطاقة.
وأوضح البيان إن حفل إطالق الكتاب يأتي في 
إطار االحتفال بذكــرى  مرور 60 عاما ً على 

تأسيس المنظمة في بغداد.

�سرت )ليبيا(-)رويترز(:

 قــال رئيس الوزراء الليبي المعين من قبل البرلمان 
فتحي باشــاغا لرويترز إن حصار منشــآت النفط 
سينتهي على األرجح إذا قدم البنك المركزي األموال 

البرلمان هذا األسبوع. للميزانية التي وافق عليها 
وأدى باشــاغا اليمين أمام البرلمان الذي مقره في 
شرق البالد في مارس آذار، لكن عبد الحميد الدبيبة، 
خالل  من  الماضي  للوزراء العام  رئيســا  ُعين  الذي 
عملية تدعمها األمم المتحدة، رفض خطوة البرلمان 

مما أدى إلى مواجهة.
الشــرق  في  جماعات  نيســان، أغلقت  أبريل  ومنذ 
للمطالبة بسيطرة باشاغا  النفط  العديد من منشآت 
على الســلطة في العاصمة، مما عرقل جانبا كبيرا 
مــن إنتاج الخام الليبي ووضع ضغوطا جديدة على 

أسعار الطاقة العالمية.

يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة أسسها ر��ســد بن عوي�سة  سنة ١٩٧٣م

با�ســاغا: �إنهــاء ح�ســار من�ســاآت �لنفــط 
�لليبية مرتبط ب�سرف �أمو�ل �لميز�نية

مقتل �ستة في �نهيار مبنى �سكني قديم بالقاهرة

إسالم آباد-وام:
 ضــرب زلزال بلغــت قوته 5 درجات على مقيــاس ريختر يوم 
الجمعة األجزاء الشمالية من باكستان دون ورود أنباء عن وقوع 

خسائر بشرية أو مادية.
وذكــرت دائرة األرصاد والمســح الجيولوجي الباكســتانية أن 
مركــز الزلزال على عمق 218 كيلومترا في منطقة حدودية بين 
أفغانســتان وطاجيكستان وشعر به سكان الشطر الشمالي من 
بيشاور  آباد" ومناطق  العاصمة "إســالم  ذلك  في  بما  باكستان 

آباد ووادي سوات وماالكند وشيترال. وأبيت 

القاهرة-)د ب أ(:  صرحت نيابة الوايلي شرقي القاهرة بدفن جثامين 
الستة أشخاص الذين لقوا حتفهم إثر انهيار عقار مؤلف من خمسة 
طوابق في المنطقة، كما أمرت بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار 

المنهار وإعداد تقرير هندسي بأسباب انهيار العقار.
ويقع العقار المنهار بحي الظاهر التابع لدائرة الوايلي، وهرعت فرق 
المتواصل  البحث  العقار وبعد ساعات من جهود  انهيار  اإلنقاذ عقب 
تم انتشال ستة جثث من أسفل األنقاض تم نقلهم إلي المستشفيات.

وكانــت عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بالغا بانهيار عقار، 
وعلي الفور تم توجيه فرق اإلنقاذ البري إلي مكان البالغ.

وانتقل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إلي مكان البالغ وتابع 
بنفســه جهود القوات خالل انتشال ســكان العقار المنهار، ووجه 
المنهار،  العقارات المجاورة للعقار  بتشكيل لجنة هندســية لفحص 

وبيان مدى تأثرها جراء اإلنهيار .

زلــز�ل بقــوة 5 درجــات ي�سرب 
�سمال باك�ستان

مو�سكو-)د ب �أ(:

 صرح الرئيس الروســي فالديميــر بوتين بأن العقوبات 
الغربية على بالده فشلت في أن يكون لها تأثير.

وقــال بوتين في المنتدى االقتصادي الدولي في ســانت 
بطرســبرج يوم الجمعة "الهجوم االقتصادي لم يكن له 
ويمكننا  قوي  شــعب  البداية.. نحن  مــن  للنجاح  فرصة 
التي  العقوبات  أي تحدي". ووصف بوتيــن  التأقلم مــع 
الروســي على  الغربية ردا على الهجوم  الــدول  فرضتها 
التدابير  إن  العاقــل" و"المتهور". وقال  أوكرانيا بـ"غير 
بشــدة. وقال  األوروبي  االتحاد  على  أيضا  تؤثر  العقابية 
إن تكلفة األضرار التي لحقت بأوروبا تقدر بـ400 مليار 
دوالر. وفــي كلمته أمام ممثلي الشــركات، وجه بوتين 
أيضــا المزيد مــن االنتقادات للغرب. وقــال إن الواليات 
المتحدة تتصرف مثل "رسول الرب على األرض". وأضاف 

أن الغرب يريد أن يستعمر أجزاء أخرى من العالم.

بوتين يعلن ف�سل تاأثير �لهجوم �القت�سادي 
�لغربي على رو�سيا

�الأمين �لعام لمنظمة �أوبك 
ي�سل �إلى بغد�د 
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مؤرش سوق ديب املايل مؤرش سوق أبوظبي املايل

�لتغير %�ل�ســابق�لحالي �لتغير%  �ل�ســابق�لحالي
 0.57  0.55  9,390.54 9,444.733,262.083,280.42

أبوظبي 28/43 دبي 28/42 الشارقة 29/41 عجمان 28/39 أم القيوين 30/43 رأس اخليمة 29/47 الفجيرة 30/35 العني 30/49 ليوا 31/45 السلع 42/ 27   درجات �لحر�رةمو�قيت �ل�سالة  الفجر 4.04 الظهر 12.26  العصر 3.45  املغرب 7.16 العشاء 8.42    
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نو�ك�سوط-)د ب �أ(:

الموريتاني  الرئيس  استقبل   
الغزواني  الشــيخ  ولد  محمد 
يوم الجمعــة وزير الخارجية 
الســعودي فيصل بن فرحان 

للعاصمــة  وصولــه  بعــد 
نواكشوط في زيارة خاطفة.

تناول  رسمي  مصدر  وحسب 
للوزير  زيارة  أول  اللقاء فــي 
الســعودي إلــى موريتانيــا 
التعاون الثنائي وسبل تعزيزه 

والعالقات القوية بين البلدين.
مســتهل  في  فرحان  ووصل 
إلى  تقــوده  أفريقية  جولــة 
الســـــنغال، ولم يدل فيصل 
بتصريحــات  فرحــان  بــن 

صحفية.

الرئي�س الموريتاني ي�ستقبل وزير 
الخارجية ال�سعودي

ف�سل اال�ستفتاء �سيغرق تون�س في م�ساكل 
د�ستورية ويعيد البرلمان

اإخالء 8 قرى اإ�سبانية ب�سبب 
حرائق الغابات

�أم�سترد�م-)د ب �أ(:

 أطلقت وكالــة الدواء األوروبية 
للقاح  ومنتظمة  دورية  مراجعة 
المضــاد  األمريكــي  مودرنــا 
لمواجهة  والمعدل  لكوفيــد19- 

متحور أوميكرون.
إن  الجمعة  يــوم  الوكالة  وقالت 
اللقاح يتجه لتوفير حماية أفضل 
أوميكرون  بمتحور  اإلصابة  ضد 

لفيروس كورونا.

العلمــاء أوال فحص  وســيتولى 
مــن  المســتخلصة  البيانــات 
وكذلك  المختبريــة  الدراســات 
اللقاح  تركيــب  بشــأن  البيانات 
واإلنتاج وتدابير السيطرة. وقالت 
إنــه "بالبدء  بيان  فــي  الوكالة 
وكالة  مراجعة، ستتمكن  بعملية 
تلك  تقييم  الدواء األوروبيــة من 
البيانات كلما توفرت. وستستمر 
بيانات  إلى حين وجود  المراجعة 

كافية لتطبيق رسمي".

مقدي�سو-وكاالت:

 قال مســؤول محلي إن ســكانا 
المحلية  األمن  مســلحين وقوات 
الصومالية  جلمــدج  واليــة  في 
قتلــوا 70 من متشــددي حركة 
لغارة  تصديهــم  خالل  الشــباب 
باهدو  بلدة  على  الحركة  شــنتها 

يوم الجمعة.
الحكومية  اإلذاعة  هيئة  ونشرت 
صــورا على تويتر لنحو 20 جثة 

بعض  إنها  قالت  العسكري  بالزي 
القوا  الذين  المهاجمين  جثث  من 
األندلس  إذاعــة  وقالت  حتفهم. 
التابعة لحركة الشباب إن الجماعة 
فقدت  القاعدة  بتنظيم  المرتبطة 
تســعة من مقاتليها وأضافت أن 
في  جنديا   27 قتلــوا  عناصرها 

معركة شرسة بعد صالة الفجر.
التحقق  لرويتــرز  يتســن  ولــم 
مــن صحة هذه المزاعم بشــكل 

مستقل.

�أبوظبي-و�م:

انطالق  امس  الدفاع   أعلنت وزارة 
تمريــن " المدافــع الحديدي 22 
" بيــن قواتنا البحريــة والقوات 

حتى 23  يســتمر  و  األمريكيــة 
يونيو الجاري.

إلى تبادل  المشترك  التمرين  يهدف 
الكفاءة  لرفع  العسكرية  الخبرات 
والجاهزيــة القتاليــة للوصــول 

أداء المهام  إلــى االحترافية فــي 
وتعزيــز العالقــات الدفاعية بين 
المتحدة  العربيــة  اإلمارات  دولة 

والواليات المتحدة األمريكية.

دبي-و�م:

 بدأ االكتتاب في الطرح العام األولي العالمي 
القابضة،  لدبي  لمجموعة "تيكوم"، التابعة 
المالي، وذلك في إطار دعم  في ســوق دبي 
المال  أســواق  تطوير  لجنــة  اســتراتيجية 

إدراج  إلى  الســاعية  دبي  فــي  والبورصات 
الحكومية  الشــركات  مجموعة مــن كبرى 
وشــبه الحكوميــة الناجحة في األســواق 
الماليــة، بهــدف مضاعفة قيمة األســواق 
إلى 3 تريليونات  المالية في اإلمــارة لتصل 

درهم خالل الفترة المقبلة.

وكالة الدواء االأوروبية تبداأ مراجعة 
للقاحات كورونا المعدلة

قوات االأمن ال�سومالية و�سكان يقتلون 
70 مت�سددًا في هجوم

انط��الق تمري��ن »المداف��ع الحديدي 22« بي��ن قواتنا 
البحرية والقوات االأمريكية

10 مجمعات اأعمال كبرى �سمن 
مجموعة »تيكوم«  
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ع�سو باللجنة �ال�ست�سارية: 

�إ�سافة نوعية ل�سوق دبي �لمالي �لعالمي:

اإ�شدار رخ�شة ت�شغيل الوحدة الثالثة لمحطة »براكة« اإ�شدار رخ�شة ت�شغيل الوحدة الثالثة لمحطة »براكة« 
ل�شالح »نواة للطاقة«ل�شالح »نواة للطاقة«

رئي�س الدولة: ال�شلم واال�شتقرار والتعاون ممّكنات اأ�شا�شّية للتنمية الم�شتدامةرئي�س الدولة: ال�شلم واال�شتقرار والتعاون ممّكنات اأ�شا�شّية للتنمية الم�شتدامة

�أبوظبي-و�م:

 أعلنت الهيئــة االتحادية للرقابة 
الرقابيــة  الجهــة  النوويــة، 
القطاع  تنظيــم  عن  المســؤولة 
يوم  اإلمارات  دولــة  في  النووي 
الجمعة عن إصدار رخصة تشغيل 
براكة  لمحطــة  الثالثة  الوحــدة 
للطاقــة النووية لصالح شــركة 
نــواة للطاقة التابعة لمؤسســة 
والتي  النووية  للطاقــة  اإلمارات 
تشغيل  مسؤولية  بدورها  تتولى 
منطقة  فــي  الواقعة  المحطــة 

الظفرة بإمارة أبوظبي.
وبموجب الرخصة أصبحت شركة 
نــواة للطاقة مفوضة بتشــغيل 
الوحــدة الثالثة من محطة براكة 
للطاقة النووية على مدى األعوام 

الستين المقبلة.

�أبوظبي-و�م:

 أكد صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل 
اللــه" ضرورة  الدولة "حفظه  رئيــس  نهيان 
تضافر جهود المجتمع الدولي سعياً إلى ترسيخ 
والتعاون  واالســتقرار  والســالم  الســلم  قيم 
كونها ممكنات أساســية للتنميــة االقتصادية 
واالجتماعية المستدامة في الحاضر والمستقبل 
الحالية  الجيوسياســية  األوضاع  وذلك في ظل 
الطاقة  وأمن  العالمي  االقتصاد  على  وتداعياتها 

والغذاء ونقص الموارد األساسية.
جاء ذلك خالل مشــاركة ســموه في "منتدى 
وتغير  بالطاقة  الخاص  الرئيســية  االقتصادات 
المنــاخ" الــذي دعا إليــه فخامة جــو بايدن 
شهد  والذي  األميركية  المتحدة  الواليات  رئيس 
في 17 دولة  ورؤساء حكومات  قادة  مشاركة 

من االقتصادات الكبرى

�سارك في »منتدى �القت�ساد�ت �لرئي�سية« �لخا�س بالطاقة وتغير �لمناخ   
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 ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U πÑ≤à°SG 

 ∫GÔ÷G  zˆG ¬¶ØM{ ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG

 ≥°ùæŸG  ôjRƒdG  ¿Éà«LófÉH  QÉ°ùæH  äƒgƒd

 ájQƒ¡ªL  ‘  QÉªãà°S’Gh  ájôëÑdG  ¿hDƒ°û∏d

.kÉ«dÉM ádhódG Qhõj …òdG á≤jó°üdG É«°ù«fhófEG

 AÉ≤∏dG  ájGóH  ‘  »°ù«fhófE’G  ôjRƒdG  π≤fh

 ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ hOhójh ƒcƒL áeÉîa äÉ«–

 óªfi ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ¤EG  É«°ù«fhófEG

 Qƒaƒe  √ƒª°ùd  ¬JÉ«æ“h  ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH

 ΩGhO  äGQÉeE’G  ádhódh  IOÉ©°ùdGh  áë°üdG

 ¬JÉ«– √ƒª°S ¬∏ªM Éª«a ..QÉgOR’Gh Ωó≤àdG

 ¬JÉ«æ“ øY kÉHô©e hOhójh ƒcƒL áeÉîa ¤EG

 Qƒ£àdG øe kGójõe ≥jó°üdG É¡Ñ©°Th É«°ù«fhófE’

.AÉªædGh

 …òdG AÉ≤∏dG ∫ÓN ∞«°†dG ôjRƒdGh √ƒª°S åëHh

 ÚH ábGó°üdG äÉbÓY ÅWÉ°ûdG öüb ‘ iôL

 ∑Î°ûŸG πª©dGh ¿hÉ©àdG õjõ©J ¢Uôah øjó∏ÑdG

 ájôëÑdG ¿hDƒ°ûdGh ä’ÉéŸG ‘ á°UÉN Éª¡æ«H

 ºYóJ »àdG ájƒ«◊G ájOÉ°üàb’Gh ájQÉªãà°S’Gh

 ’OÉÑJ Éªc .øjó∏ÑdG ‘ Ωó≤àdGh á«ªæàdG Oƒ¡L

 äÉØ∏ŸGh ÉjÉ°†≤dG øe OóY ∫ƒM ô¶ædG äÉ¡Lh

.øjó∏ÑdG ÚH ∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G äGP

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

 …ò«ØæàdG »ÑXƒHCG Öàµe ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ójGR

 ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°Sh …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ƒ°†Y

 óªfi ï«°ûdGh  ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  óªfi øH

 π«¡°S ‹É©eh ¿É«¡f ∫BG ¿ƒæëW øH óªM øH

 ábÉ£dG ôjRh »YhQõŸG ¢SQÉa êôa óªfi øH

 óaƒdGh ÚdhDƒ°ùŸG øe OóYh ,á«àëàdG á«æÑdGh

.»°ù«fhófE’G ôjRƒ∏d ≥aGôŸG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 { øjô“ ¥Ó£fG  ¢ùeCG  ´ÉaódG  IQGRh  âæ∏YCG  

 ájôëÑdG  ÉæJGƒb  ÚH  {  22 …ójó◊G  ™aGóŸG

 ƒ«fƒj 23 ≈àM ôªà°ùj h á«µjôeC’G äGƒ≤dGh

 ∫OÉÑJ  ¤EG  ∑Î°ûŸG  øjôªàdG  ±ó¡j  .…QÉ÷G

 ájõgÉ÷G h IAÉØµdG ™aôd ájôµ°ù©dG äGÈÿG

 ΩÉ¡ŸG AGOCG ‘ á«aGÎM’G ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d á«dÉà≤dG

 äGQÉeE’G ádhO ÚH á«YÉaódG äÉbÓ©dG õjõ©Jh

.á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG h IóëàŸG á«Hô©dG

 øª°V  z22  …ójó◊G  ™aGóŸG{  øjô“  »JCÉj

 á«ÑjQóàdG  ájôëÑdG  äGƒ≤dG  èeGôH  h  §£N

 äGÈÿG ∫OÉÑàd á«µjôeC’G äGƒ≤dG ™e ácÎ°ûŸG

 äÉ«∏ª©dG ∫É› ‘ …ôµ°ù©dG ¿hÉ©àdG õjõ©J h

 IAÉØc iƒà°ùe ™aQ  ‘ º¡°ùj  ÉÃ ácÎ°ûŸG

 .øjó∏ÑdG ‘ áë∏°ùŸG äGƒ≤dG

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 …ôeÉ©dG  ¢VÉcQ  øH  óªMCG  IOÉ©°S  åëH  

 ¬FÉ≤d  ∫ÓN  ÜÉàµ∏d  ábQÉ°ûdG  áÄ«g  ¢ù«FQ

 É«Ñeƒdƒc  ájQƒ¡ªL  øe  Góah  áÄ«¡dG  ô≤Ã

 õcôŸG  ôjóe  É°ShG  ¢ùjQófG  á°SÉFôH

 á«æ«J’G ÉµjôeCG ‘ ÜÉàµdG õjõ©àd »ª«∏bE’G

 ¿ƒdÉµ°SG  Éà«fGƒN  ¬àÑFÉf  h  »ÑjQÉµdGh

 äÉbÓ©dG  õjõ©J  πÑ°S  äÉYƒÑ£ŸG  á≤°ùæe

 á«æ©ŸG  äÉ°ù°SDƒŸGh  ábQÉ°ûdG  ÚH á«aÉ≤ãdG

 ™bGh ôjƒ£Jh É«Ñeƒdƒc ‘ ÜÉàµdG áYÉæ°üH

 á«ÑeƒdƒµdGh á«Hô©dG ÚàaÉ≤ãdG ÚH áªLÎdG

 ácÎ°ûe äÉ«dÉ©a ≥«°ùæJh º«¶æJ á«fÉµeEGh

 ÜOCG  äÉfÉLô¡eh  ÜÉàµdG  ¢VQÉ©e  πª°ûJ

 ÚH  äGÈÿGh  ÜQÉéàdG  ∫OÉÑàd  πØ£dG

 äGQÉeE’G  ‘  øjöTÉædGh  ÚeÉ°SôdGh  ÜÉàµdG

.É«Ñeƒdƒch

 QhódG AÉ≤∏dG ∫ÓN áÄ«¡dG ¢ù«FQ ¢Vô©à°SGh

 ÜÉàµ∏d ‹hódG ábQÉ°ûdG ¢Vô©e ¬H Ωƒ≤j …òdG

 »Hô©dG  öûædG  ¥ƒ°ùd  áHGƒH  πãÁ  √QÉÑàYEÉH

 »FGô≤dG ábQÉ°ûdG ¿ÉLô¡e ÖfÉL ¤EG º¡°ùjh

 IAGô≤dG áaÉ≤K õjõ©Jh áaô©ŸG öûf ‘ πØ£∏d

 ≥jƒ°ùJ ‘ ™°SƒàdG  ¢Uôa øjöTÉæ∏d ôaƒjh

 É«≤jôaCGh §°ShC’G ¥öûdG iƒà°ùe ≈∏Y ÜÉàµdG

 ¿ƒ∏ãÁ  ¢üî°T  ¿ƒ«∏e  950  ¤EG  ∫ƒ°UƒdGh

.á≤£æŸG ‘ IAGô≤dÉH Úªà¡ŸG

 óaƒ∏d  ÜÉàµ∏d  ábQÉ°ûdG  áÄ«g  ¢ù«FQ  iógCGh

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Öàc  »ÑeƒdƒµdG

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

 äGòdG OöS { ábQÉ°ûdG ºcÉM ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG

 á¨∏d  áªLÎŸG  ∂∏ŸG  AÉæHCGh  áªWÉa  »Ñ«Hh

. { á«fÉÑ°S’G

 á≤£æª∏d á«Øjô©J ádƒL óaƒdG IQÉjR â∏ª°Th

 É¡dÓN ™∏WG  öûæ∏d  ábQÉ°ûdG  áæjóŸ  Iô◊G

 øjöTÉæ∏d ¬eó≤J Ée ≈∏Y »ÑeƒdƒµdG ÖfÉ÷G

 á«YGóHE’G  äÉYÉæ°üdG  ∫É›  ‘  Ú∏eÉ©dGh

. ÜÉàµdG ™jRƒJh öûfh áYÉÑWh

 É«Ñeƒdƒc  ¿CG  ôFGõdG  óaƒdG  ¢ù«FQ  ócCG  √QhóH

 ÜÉàµ∏d  ‹hódG  É¡°Vô©eh ábQÉ°ûdG  ‘ iôJ

 á«dÉãe  á«ŸÉY  á°üæeh  á«aÉ≤K  á¡Lh

 á≤£æŸG áaÉ≤Kh á«JGQÉeE’G áaÉ≤ãdÉH ∞jô©à∏d

 áaÉ°†à°SEG ÖfÉL ¤EG áeÉY É¡«YóÑeh á«Hô©dG

 É«Ñeƒdƒc ácQÉ°ûe ¿CG Égƒæe, ⁄É©dG äÉaÉ≤K

 â∏qãe ábQÉ°ûdG ¢Vô©e øe á«°VÉŸG IQhódG ‘

 É¡«YóÑeh  á«ÑeƒdƒµdG  áaÉ≤ãdG  π£àd  á°Uôa

 áHôéàH Gó«°ûe á≤£æŸGh »Hô©dG ⁄É©dG ≈∏Y

 áaÉ≤ãdÉH ΩÉªàg’G ó«©°U ≈∏Y ábQÉ°ûdG IQÉeEG

. áaô©ŸG AÉæHh ´GóHE’G ájÉYQh ÜÉàµdG öûfh

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ájÉYQ â– 

 »ª°SÉ≤dG  óªfi øH  ¿É£∏°S  QƒàcódG

 ábQÉ°ûdG ºcÉM ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ƒ°†Y

 ábQÉ°ûdÉH  áaÉ≤ãdG  IôFGO  π°UGƒJ  ..

 É«≤jôaEG ‘ ájô©°ûdG äÉ«≤à∏ŸG º«¶æJ

.

 äÉ«dÉ©a  â≤∏£fG  Oó°üdG  Gòg  ‘h

 ô©°ûdG  ≈≤à∏e  øe  ¤hC’G  áî°ùædG

 ≈∏Y  ΩÉ≤j  …òdG  OÉ°ûJ  ‘  »Hô©dG

 ™ª n›  ™e  ¿hÉ©àdÉH  Úeƒj  ióe

 30 ácQÉ°ûÃh OÉ°ûJ ‘ á«Hô©dG á¨∏dG

.IôYÉ°Th GôYÉ°T

 IOÉ©°S  ≈≤à∏ŸG  ìÉààaG  πØM  ö†M

 ádhódG  ÒØ°S  »°ùeÉ°ûdG  ó«©°S  ó°TGQ

 º«°SÓjÉHh  OÉ°ûJ  ájQƒ¡ªL  iód

 IQGRh  ΩÉY  ÚeCG  É°ùæ«a  ƒ∏jÉÑeG

 ‹É©dG º«∏©àdG IQGRh πã‡h áaÉ≤ãdG

 ájQƒ¡ªL  ‘  QÉµàH’Gh  åëÑdGh

 ΩOBG óªfi ¿ÉªãY Qƒ°ù«ahÈdGh OÉ°ûJ

 øe OóYh á«Hô©dG á¨∏dG ™ª n› ¢ù«FQ

 IòJÉ°SCGh  Ú«°SÉeƒ∏HódGh  ÚdhDƒ°ùŸG

 »Ñfih ÜÓ£dGh ógÉ©ŸGh äÉ©eÉ÷G

.»Hô©dG ô©°ûdG

 ìƒàØdG  ƒHCG  óªMCG  QƒàcódG  ∫Ébh

 { OÉ°ûJ ‘ ‘É≤ãdG ≥°ùæŸG ¿ÉªãY

 ó©H ábQÉ°ûdG ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¿EG

 Gó°ü≤eh º∏©∏d á∏Ñb IQÉeE’G π©L ¿CG

 á¨∏d ¥ÉaB’G Ωƒ«dG √qƒª°S ™ q°Sƒj º¡Ø∏d

 É«≤jôaEG äGAÉ°†a ‘ ƒª°ùàd á«Hô©dG

 óMGh ≈≤à∏e ‘ áÑcƒµdG √òg ™ªàéàd

 kGÒ°ûe ,OÉ°ûJ ‘ ¬Yƒf øe ∫hC’G ƒg

 É«≤«≤M ÉØ°TÉc ¿ƒµ«°S ≈≤à∏ŸG ¿CG ¤EG

.{ √OÓH ‘ ájô©°ûdG ÖgGƒª∏d

 ó«©°S  ó°TGQ  IOÉ©°S  ∫Éb  ¬à¡L  øe

 ábÉqÑ°S äGQÉeE’G ádhO ¿EG { »°ùeÉ°ûdG

 ájô©°ûdG  äÉfÉLô¡ŸG  º«¶æJ  ‘

 ¿hÉ©àdG Gòg ó¡°ûf øëf Égh iÈµdG

 ‘  á«Hô©dG  á¨∏dG  ™ª n›  ÚH

 IQÉeEÉH áaÉ≤ãdG IôFGOh OÉ°ûJ ájQƒ¡ªL

 á«dÉ©ØdG √òg áeÉbEG πLCG øe ábQÉ°ûdG

 öUGhCG ≥«ª©J ‘ º¡°ùJ »àdG á«aÉ≤ãdG

 ¿CG  ¤EG  kGÒ°ûe  ,ÚÑ©°ûdG  ÚH  IqƒNC’G

 ÚØ≤ãŸG  øe  áÑîf  ™ªéj  ≈≤à∏ŸG

 OÉ°ûJ ‘ »Hô©dG ô©°ûdÉH Úªà¡ŸGh

 áaÉ≤ãdG  ‘ á«°SÉ°SCG  Iõ«cQ  πãª«°Sh

.zá«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG

 ƒ∏jÉÑeG  º«°SÓjÉH  OÉ°TCG  ¬à«MÉf  øe

 áaÉ≤ãdG  ºYO  ‘  ábQÉ°ûdG  QhóH

 äÉ«≤à∏ŸÉH  á∏ãªàŸG  IQOÉÑŸÉHh

 ÖMÉ°U  øe  É«≤jôaEG  ‘  ájô©°ûdG

 ΩÉ≤j ¿CG É«æªàe,ábQÉ°ûdG ºcÉM ƒª°ùdG

 ¢û©àæJ  ≈àM  …QhO  πµ°ûH  ≈≤à∏ŸG

 ájOÉ°ûàdG  á«HOC’G  á«aÉ≤ãdG  áMÉ°ùdG

 ÚØ≤ãŸG  IAÉØc  iƒà°ùe  øe  ™aôJh

.ô©°ûdG ∫É› ‘ ÚYóÑŸGh

 óªfi ¿ÉªãY Ò°ùahÈdG §∏°S √QhóH

 á¨∏dG  ™ª n› ICÉ°ûf ≈∏Y Aƒ°†dG  ΩOBG

 ¬«dEG  nó¡ oY  å«M  OÉ°ûJ  ‘  á«Hô©dG

 ¤EG kGÒ°ûe ,á«fƒµdG á¨∏dG √òg áeóN

 OÉ°ûJ  ‘  »Hô©dG  ô©°ûdG  ≈≤à∏e  ¿CG

 √òg π«é°ùàd É«°SÉ°SCG ÉªYGO ¿ƒµ«°S

 ≈∏Y  πª©«°S  Éªc  É¡£°ùHh  á¨∏dG

 áfÉµe RGôHEGh ‘É≤ãdG ¿hõîŸG π«©ØJ

 ájô©°ûdG  ÖgGƒŸG  ±É°ûàcGh  ÜOC’G

.Iójó÷G

 ∫ÓN  ájô©°ûdG  äGAGô≤dG  âYqƒæJh

 ád’óH  πeC’Gh  Úæ◊G  ÚH  ≈≤à∏ŸG

 øe  á«æØdG  ÉgQƒ°U  ájõeQh  É¡JOôØe

 øe ™bGƒdGh  äGòdG  ´ÉLhCG  øeh á¡L

 ájô©°T  á¨d  âØ q°ûµàa  iôNCG  á¡L

.áàa’ π«°UÉØJh ≈æ©e πª–

 ¿hDƒ°û∏d ≥°ùæªdG ôjRƒdG πÑ≤à°ùj ádhódG ¢ù«FQ

É«°ù«fhófEG »a QÉªãà°S’Gh ájôëÑdG

 ™aGóªdG{ øjôªJ ¥Ó£fG ø∏©J ´ÉaódG IQGRh

á«µjôeC’G äGƒ≤dGh ájôëÑdG ÉæJGƒb ø«H z22 …ójóëdG

É«Ñeƒdƒc ™e »aÉ≤ãdG ¿hÉ©àdG åëÑJ zÜÉàµ∏d ábQÉ°ûdG{

IQÉjõdG ∫ÓN

É«°ù«fhófEG ‘ QÉªãà°S’Gh ájôëÑdG ¿hDƒ°û∏d ≥°ùæŸG ôjRƒdG ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN ádhódG ¢ù«FQ z22 …ójó◊G ™aGóŸG{ øjô“ ¥Ó£fG øY ¿ÓY’G ∫ÓN

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 É¡JÉHÉ°ùM ≈∏Y á©ª÷G Ωƒj É¡Jöûf á«ª∏«a

 ∫ƒ°ü◊G áHƒ≤Y »YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bGƒe ‘

 hCG  ÊƒfÉb  ÒZ  iƒàfi  öûæd  á«£Y  ≈∏Y

.áØFGR äÉfÉ«H

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

 áæ°ùd 34 ºbQ …OÉ–G ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôŸG øe 55

 ºFGô÷Gh äÉ©FÉ°ûdG áëaÉµe ¿CÉ°T ‘ 2021

 ÖbÉ©j  ¬fCG  ≈∏Y  â°üf  »àdGh  á«fhÎµdE’G

 ≈∏Y ójõJ ’ »àdG áeGô¨dGh âbDƒŸG øé°ùdÉH

 hCG Ö∏W øe πc ,ºgQO Êƒ«∏e /2,000,000/

 á«£Y öTÉÑe ÒZ hCG öTÉÑe πµ°ûH òNCG hCG πÑb

 AGƒ°S ,É¡H óYh hCG ,ájƒæ©e hCG ájOÉe á©Øæe hCG

 IOÉYEG hCG öûf πHÉ≤e ,É¡LQÉN hCG ádhódG πNGO

 äÉfÉ«ÑdG øe kÉjCG hCG ÊƒfÉb ÒZ iƒàfi öûf

 πFÉ°Sh  ióMEG  ΩGóîà°SÉH  ádhódG  ‘  áØFGõdG

 hCG á«£©dG IQOÉ°üÃ ºµëjh ,äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J

 áeGô¨H hCG É¡«∏Y π°üM »àdG ájOÉŸG á©ØæŸG

 GPEG ¬H πÑb hCG ¢VôY hCG Ö∏W Ée áª«b …hÉ°ùJ

.É¡£Ñ°V Qò©J

 ±öTCG  hCG  QGOCG  øe πc áHƒ≤©dG äGòH ÖbÉ©jh

 A»°ùe ÊhÎµdEG ™bƒe hCG ÜÉ°ùM π«¨°ûJ ≈∏Y

.¬«∏Y á«fÓYEG áMÉ°ùe iÎ°TG hCG ôLCÉà°SG hCG

 ÜÉ°ùM hCG  ™bƒe QÉÑàYG  á°üàîŸG äÉ¡é∏dh

 √QGôµJ É¡jód ≥≤– GPEG kÉÄ«°ùe kÉ©bƒe ÊhÎµdEG

.¿ƒfÉ≤∏d ∞dÉfl iƒàfi hCG áØFGR äÉfÉ«H öûf

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

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

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

 ,  ádhódÉH  áKóëŸGh  áKóëà°ùŸG  äÉ©jöûàdG

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

.IÉ«M Üƒ∏°SCÉc ¿ƒfÉ≤dG áaÉ≤K öûf ±ó¡H

∫ƒ°üëdG áHƒ≤Y í°VƒJ áHÉ«ædG

 ô«Z iƒàëe ô°ûæd á«£Y ≈∏Y 

áØFGR äÉfÉ«H hCG »fƒfÉb

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 15071 Oó`©dG  ̀2022 ƒ«fƒj 18 âÑ°ùdG2 øWƒdG QÉÑNCG

OÉ°ûàH »Hô©dG ô©°ûdG ≈≤à∏e »a kÉcQÉ°ûe 30

IQOÉf Rƒæc øY ∞°ûµj ó°TGQ øH óªëe áÑàµe »a zÖàµdG ôFÉNP{ ∞ëàe
:ΩGh-»HO

 IQÉæŸG  ,ó°TGQ  øH  óªfi áÑàµe  âëààaG  

 ,äGQÉeE’G ádhOh »HO ‘ Iójó÷G á«aÉ≤ãdG

 Ú°TóJ  ó©H  ,Iôe  ∫hC’  Qƒ¡ªé∏d  É¡HGƒHCG

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

 ¢ù∏› ¢ù«FQ ádhódG ¢ù«FQ ÖFÉf Ωƒàµe

.áÑàµª∏d zˆG √ÉYQ{ »HO ºcÉM AGQRƒdG

 á«°ù«FQ  äÉÑàµe  9  ¤EG  áÑàµŸG  º°ù≤æJh

 ìQÉ°ùŸGh  ájƒ«◊G  ≥aGôŸG  ÖfÉéH

 óMCG ≈∏Y …ƒà– h ,áØ∏àîŸG äÉYÉ£≤dGh

 ¢Vô©e ƒgh á«fÉ°ùfE’Gh á«aÉ≤ãdG ÖFÉé©dG

 ôFÉNP{  `H  ±ô©j  Ée  hCG  áÑàµŸG  Rƒæc

 ÉjQÉ°†M  É«aÉ≤K  ÉØëàe  ó© ojh  ,zÖàµdG

 ¢ùdÉWC’Gh ÖàµdG øe Iójôa áYƒª› º°†j

 Oƒ©j »àdG ,áÁó≤dGh IQOÉædG äÉWƒ£îŸGh

.OÓ«ª∏d öûY ådÉãdG ¿ô≤dG ¤EG É¡°†©H

 »YhQõŸG  ⁄É°S  óªfi  QƒàcódG  ∫Ébh

 ,ó°TGQ  øH  óªfi  áÑàµŸ  …ò«ØæàdG  ôjóŸG

 / ΩGh / äGQÉeE’G AÉÑfCG ádÉcƒd íjöüJ ‘

 äÉYƒª› º°†j ÖàµdG  ôFÉNP ∞ëàe ¿EG

 IQÉ°†◊G  øe  IQOÉf  Rƒæch  á«îjQÉJ

 äGó∏éŸGh  ,  áHÉàµdG  äGhOCGh  ,  á«eÓ°SE’G

 äÓMôdG  ÜOCGh  ,äÉ¨∏dG  πµH äÉ°UÉ°ü≤dGh

 ájhÉª°S Öàc É°†jCGh ,¢ùdÉWC’Gh §FGôÿGh

 QGhõdG  kÉ«YGO  ,¿ÉjOC’G  øY äGó∏›h IQOÉf

 ádƒ÷ÉH  ´Éàªà°SÓd  äÉÄØdG  ∞∏àfl  øe

.áª¡ŸG á«aÉ≤ãdG

 »∏Y  É¡JQÉjR  ∫ÓN  zΩGh{  â©∏WGh

 äGó∏éŸGh  ≥FÉKƒdG  øe  IQOÉf  áYƒª›

 á¨∏dÉH ËôµdG ¿BGô≤∏d á©ÑW ∫hCG É¡æ«H øe

 ,1694 ΩÉY ÆQƒÑeÉg ‘ äQó°U á«Hô©dG

 IQOÉædG ÉgRƒæc óMCG øY áÑàµŸG âØ°ûc Éªc

 ∞°Uh{ äGó∏› øe ¤hC’G á©Ñ£dG »gh ,

 ¿ƒæØdGh Ωƒ∏©dG áæ÷ øY á«∏°UC’G ,zöüe

 QÉKBÓd  »Yƒ°Sƒe  πé°S  ƒgh  ,  ájöüŸG

 ¿ô≤dG  ‘  …öüŸG  ïjQÉàdGh  ájöüŸG

 -  1809  ΩGƒYC’G  ‘  ™ÑW  ,öûY  øeÉãdG

 á∏ª◊G ¿ÉHEG ¬©«ªŒh ¬àHÉàc ”h , 1828

 »°ùfôØdG  óFÉ≤∏d  öüe  ≈∏Y  á«°ùfôØdG

 øe ójó©dG ≈∏Y …ƒàëjh ,äôHÉfƒH ¿ƒ«∏HÉf

 ,kÉãjóMh kÉÁób öüe Qƒ°üJ »àdG äÉeƒ°SôdG

 áØ∏àfl  ™«°VGƒe  øY  ôjQÉ≤àd  áaÉ°VE’ÉH

 ïjQÉàdGh ≈≤«°SƒŸGh áYGQõdGh á¨∏dG πãe

 ºî°V ≥jôa ∞«∏µJ ” É≤M’h , »©«Ñ£dG

 ∫Éªµà°S’ ¢TÉ≤fh ¿Éæa 2000 øe ÌcCG º°†j

 ÌcCG ¬©jƒæJh iƒàëŸG AGôKEG  á«¨H πª©dG

 ‘  ¬æe  ¤hC’G  á©Ñ£dG  ´GójEG  ”h  ,ÌcCÉa

 Ö°ûN øe É¡ª«ª°üJ ” á«FÉæãà°SG áfGõN

 ∫ÉªYCG øe ≈Mƒà°ùe Üƒ∏°SCÉH »æLƒgÉŸG

 õdQÉ°ûJ  Ò¡°ûdG  »°ùjQÉÑdG  øFGõÿG  ™fÉ°U

.πjQƒe

 äÉ©Ñ£dG  ,zÖàµdG  ôFÉNP{  ∞ëàe  º°Vh

 ¤EG  äÓMôdG  Öàc  øe  Òãc  øe  ¤hC’G

 ¥öûdG á≤£æe ∞°Uh Öàch á«Hô©dG Iôjõ÷G

 §FGôÿG  øe  áæ«ªK  áYƒª›h  ,§°ShC’G

 øe á«Hô©dG Iôjõé∏d á«fÉªã©dGh á«HhQhC’G

 ,öûY ™°SÉàdG ¿ô≤dG ¤EG öûY ¢ùeÉÿG ¿ô≤dG

 áfƒ∏eh áÑgòe á«ª∏£H á£jôN É¡æ«H øe

 ,1482 ΩÉ©dG ‘ áYƒÑ£e á«Hô©dG Iôjõé∏d

 ¢ùdÉWC’G øe áYƒæàe áYƒª› ¤EG áaÉ°VEG

 ¢ù∏WCG É¡æ«H øe ,ájÉæ©H ÉgDhÉ≤àfG ” »àdG

 øY ¢ù∏WCGh …ôëH ¢ù∏WCGh ΩƒéædG øY QOÉf

.Qƒ≤°üdGh ∫ƒ«ÿG

 mOóY  øY  ó°TGQ  øH  óªfi  áÑàµe  âØ°ûch

 ÖàµdGh  á«∏°UC’G  äÉ«æà≤ŸG  RôHCG  øe

 ó¡©dG øe …QÉîÑdG í«ë°U É¡æeh IQOÉædG

 øH  óªfi  çóëŸG  ΩÉeEÓd  ,»cƒ∏ªŸG

 áHƒàµe áî°ùædG √ògh ,…QÉîÑdG π«YÉª°SEG

 ‘ Gô£°S öûY áKÓK ™bGƒH ,ï°ùædG §îH

 óªfi øH QóÑdG øH óªMCG áî°ùf .áëØ°üdG

 Ωóîà°SG …òdGh ,ôbƒŸG …ô©ŸG ¢ùjƒY øH

 á°ù«FôdG  äÉª∏µ∏d  ¥QRC’Gh  ôªMC’G  OGóŸG

 Ö«gòàdÉH øjhÉæ©dG òØf Éªæ«H ,äÉëØ°üdÉH

 Ö«gòàdÉH  áaôNõe  á«MÉààaG  •ƒ£îª∏dh

 »æH  ±Ó¨H  ®ƒØfih  IOó©àŸG  ¿GƒdC’Gh

.Ωƒàfl

 »µëj ¢UÉN øcQ ≈∏Y ∞ëàŸG iƒàMGh

 πàMG  å«M  ,  z•É£ÿG  äGhOCG{  á°üb

 iód á©«aQ áfÉµe kÉ«îjQÉJ »Hô©dG §ÿG

 á«°SÉ°SC’G  á∏«°SƒdG  √QÉÑàYÉH  Úª∏°ùŸG

 π©L  É‡  ,√öûfh  ËôµdG  ¿BGô≤dG  ßØ◊

 ábƒeôe áfÉµe ºgQhóH ¿ƒ∏àëj ÚWÉ£ÿG

 IÒ¨°U áMƒd ÈYh ,»eÓ°SE’G  ⁄É©dG  ‘

 ,ÚWÉ£ÿG  øY  äÉeƒ∏©e  É¡«∏Y  Öàc

 ‘  á°Vhô©ŸG  á«æØdG  ∫ÉªYC’G  π≤æJ  Éªc

 πª©j  ¿Éc  »àdG  áÄ«ÑdG  ¤EG  º°ù≤dG  Gòg

 ‘ ÉÃ  ,¿ÉeõdG  ∂dP  ‘  ¿ƒWÉ£ÿG  É¡«a

 ™«£≤àdG  ìGƒdCGh  ÚcÉµ°ùdGh  ΩÓbC’G  ∂dP

 ≥jOÉæ°Uh  øjõîàdG  ≥jOÉæ°Uh  äÉ°ü≤ŸGh

.ôHÉëŸGh äÉª∏≤ŸGh ΩÓbC’G

 …òdG  »Hô©dG  §ÿG  Qƒ£J  á«∏ªY  Èà©Jh

 RÉ‚EG  ºgCG  ËôµdG  ¿BGô≤dG  äÉjBG  ¬H  âÑàc

 É¡∏MGôe ‘ á«eÓ°SE’G IQÉ°†◊G õ«e »æa

 »°ù«FôdG  ÉgõØfi  ¿Éc  å«M  ,á«æjƒµàdG

 IQƒ°üH  ¿BGô≤dG  äÉjBG  ï°ùæH  ΩÉªàg’G  ƒg

 ¥ƒÑ°ùe  ÒZ  QÉgORG  ¤EG  iOCG  É‡  ,á∏«ªL

 ájGóH á«eÓ°SE’G »°VGQC’G ‘ áHÉàµdG ¿ƒæØd

 ΩóbCG  âfÉc  .…OÓ«ŸG  ™HÉ°ùdG  ¿ô≤dG  øe

 áKÓãdG  ¿hô≤dG  ∫ÓN  á«fBGô≤dG  ∞MÉ°üŸG

 ≈∏Y áHƒàµe »eÓ°SE’G  öü©dG  øe ¤hC’G

 Éæà∏°Uh óbh ,‘ƒµdG §ÿÉH ó∏÷G øe ¥Q

 ¿ƒµàJ å«M ,CGõ› πµ°ûH äÉWƒ£îŸG √òg

 ,»≤aCG ≥«°ùæàH áÑJôe IOôØe ™bQ øe É kÑdÉZ

 ™e  »æÑdG  hCG  Oƒ°SC’G  È◊ÉH  áHƒàµeh

 äôeh  ,π«µ°ûàdG  äÉeÓY øe  ≈fOC’G  ó◊G

 º°ù≤dG Gòg ‘ á°Vhô©ŸG á«fBGô≤dG ¢Uƒ°üædG

 á«dÉª÷G  å«M  øe  á«éjQóJ  äGQƒ£àH

 ∞∏N É‡ ,ΩÓ°SE’G á©bQ QÉ°ûàfG ™e ´ƒæàdGh

.kGódÉN kÉKGôJh kÉª«b kÉKQEG Éæd

 ,  zÖàµdG  ôFÉNP{  äÉ«æà≤e  RôHCG  øeh

 É¡æeh  ¢VQC’G  ´É≤H  »à°T  øe  ∞MÉ°üe

 §°Sh øcódG áæ£∏°S ,GófƒµdƒZ øe ∞ë°üe

 ™HÉ°ùdG/…ôé¡dG öûY …OÉ◊G ¿ô≤dG ,óæ¡dG

 ¢ùªN øe á«fBGôb áØ«Ød h ,…OÓ«ŸG öûY

 `g1394  ,¿GôjEG  ,…QÉLÉ≤dG  ó¡©dG  ,Qƒ°S

 Ú°SÉj  IQƒ°S  ≈∏Y  πªà°ûJh  ,Ω1877/

 áHƒàµe ,πeõŸG h ∂∏ŸG h á©bGƒdG h øªMôdGh

 øH ø°ùM óªfi •É£ÿG ó«H ï°ùædG §îH

 πNGO äÉjB’G âÑàc ,ÊÉ¡Ø°UC’G »∏Y óªfi

 ≈∏Y áLô©àe Öë°S áÄ«g ≈∏Y ájôFGO ôWCG

 áëØ°U πc êƒàjh ,áÑgòe á«°VQCG øe OÉ¡e

 IOó©àe áÑgòe á«JÉÑf ±QÉNR ≈∏YC’G øe

 ôªMC’G OGóŸÉH Qƒ°ùdG AÉª°SCG âÑàch ,¿GƒdC’G

 ≈∏Y áÑgòe á∏«£à°ùe á«aôNR ∫Éµ°TCG πNGO

.IOó©àe ¿GƒdCÉH áfGOõe á«∏ëc ¬«°VQCG

 QGhõ∏d á°Uôa zÖàµdG ôFÉNP{ ∞ëàe ó© ojh

 ,ËôµdG ¿BGô≤dG øe ó∏L á©bQ ,≈∏Y ´ÓWÓd

 ,¢ùdófC’ÉH  ájƒeC’G  ádhódG  íLQC’G  ≈∏Y

 ™°SÉàdG /…ôé¡dG ™HGôdG ¤EG ådÉãdG ¿ô≤dG

/ á©bôdG  âæª°†Jh ,…OÓ«ŸG öTÉ©dG  ¤EG

 ,AÉ°ùædG  IQƒ°S  øe  /  44  -  41:ÚàjB’G

 ‘ Oƒ°SC’G OGóŸÉH ‘ƒµdG §ÿÉH áHƒàµe

 äÉeÓY  äòØ of  Éªæ«H  ,Gô£°S  öûY  á©HQCG

 äÉjB’G  π°UGƒah  ,ôªMC’G  OGóŸÉH  π«µ°ûàdG

.Ö«gòàdÉH

 øe ∞ë°üe øe ÜGõMCG á°ùªN ¤EG áaÉ°VE’ÉH

 öûY ådÉãdG ¿ô≤dG ,¿GôjEG ,…QÉLÉ≤dG öü©dG

 å«M  ,…OÓ«ŸG  öûY  ™°SÉàdG  /  …ôé¡dG

 ,á«°SQÉa  áªLôJ  ™e  ï°ùædG  §îH  âÑàc

 kÉHõM Úà°S øe πeÉµdG •ƒ£îŸG ∞dCÉàjh

 ,ËôµdG ¿BGô≤dG øe AõL ∞°üf É¡æe πc πã“

 ÚàMƒ∏H  AõL  πc  á¡LGh  â«∏M  å«M

 Éª¡∏NGóH  ÚàaôNõe  ÚàÑgòe  Úà«æa

 á©bQh ,Iô≤ÑdG IQƒ°S ájGóHh á–ÉØdG IQƒ°S

 öü©dG ,ËôµdG ¿BGô≤dG øe ó∏÷G øe iôNCG

 öTÉ©dG  /…ôé¡dG  ™HGôdG  ¿ô≤dG  ,»°SÉÑ©dG

 18  ÚàjB’G/  á©bôdG  øª°†àJh  ,…OÓ«ŸG

 IQƒ°S É¡«∏jh QÉ£Øf’G IQƒ°S øe / 19 -

./ 83 - 1 äÉjB’G/ ÚØØ£ŸG

 IQÉàfl êPÉ‰ ∂gÉÑàfG âØ∏j ÉjGhõdG óMCG ‘

 ,ÊÉªã©dG  ó¡©dG  øe  ¥QƒdG  äÉ°ü≤e  øe

 IQÉÑY »gh ,…OÓ«ŸG  öûY øeÉãdG  ¿ô≤dG

 äGôØ°ûdG  äGP  äÉ°ü≤ŸG  øe áYƒª› øY

 øe áYƒæ°üe ¥QƒdG ¢ü≤d Ωóîà°ùJ ,á∏jƒ£dG

 ™«°UôJ ” å«M ójó◊Gh Ö∏°üdGh ¢SÉëædG

 √ÒZ hCG ÖgòdÉH É¡Jƒ°ùc hCG í£°SC’G ¢†©H

 ¢†HÉ≤ŸG øe ójó©dG ∂Ñ°S ” .¿OÉ©ŸG øe

 Éj{ áª∏µd Úà∏HÉ≤àe Úà°û≤f πµ°T ≈∏Y

.≈æ°ù◊G ˆG AÉª°SCG óMCG ,zìÉàa

 IQÉàfl êPÉ‰ ≈∏Y äÉ°Vhô©ŸG πªà°ûJh

 ,ÊÉªã©dG  ó¡©dG  øe  ΩÓbC’G  ÚcÉµ°S  øe

 Úµ°S  Ωóîà°ùJh  ,…OÓ«ŸG  öûY  øeÉãdG

 ΩÓbCG  áfÉ«°Uh  π«µ°ûJh  ¢üb  ‘ •É£ÿG

 IôØ°ûdG ¿ƒµJ Ée IOÉY .¿GQõ«ÿGh Ö°ü≤dG

 ™e  ,CGó°ü∏d  ΩhÉ≤ŸG  P’ƒØdG  øe  áYƒæ°üe

 ¿ƒµJ Ée ÉÑdÉZh ájOÉY hCG áaôNõe ¢†HÉ≤e

 êÉ©dGh ¿ÉLôŸGh º°û«dG QÉéMCÉH á©°Uôe

.OQƒdG Ö°ûNh ôé◊Gh ¿Gƒ°üdGh

 ≈∏Y  áMƒd  IógÉ°ûe  ôFGõ∏d  øµÁ  Éªc

 §ÿÉH  Üƒàµe  ¢üf  ™e  IóMGh  áëØ°U

 ,¢VQC’G ≈∏Y ¢ù∏éj kÉî«°T Qƒ°üJ ,»°SQÉØdG

 kÉWÉfi áMƒ∏dG  §°SƒàJ  Iôé°T  ÚÁ øY

 .øjójôŸGh ÜÓ£dG øe áYƒæàe áYƒªéÃ

 ¢†©Hh á«∏ÑL ôXÉæe ™e ájôî°U á©«ÑW

.äÉfGƒ«◊G

 ó¡©dG  øe  áªæªæe  Qƒ¡ª÷G  ógÉ°ûjh

 /…ôé¡dG öûY ådÉãdG ¿ô≤dG ôNGhCG ,‹ƒ¨ŸG

 ≈∏Y  áMƒd  »gh  ,…OÓ«ŸG  öûY  øeÉãdG

 ,AÓÿG  ‘  ¢SQO  á≤∏◊  IóMGh  áëØ°U

 ‘ ¢VQC’G ≈∏Y kÉ°ùdÉL ¢SQóŸG É¡«a ô¡¶j

 ¢SQO AÉ£YEÉH Ωƒ≤j å«M ,áMƒ∏dG ∞°üàæe

 QÉWEG ±ôNRh É¡JÉeOÉN á≤aôH ájóæg IÒeC’

.áÑgòe ábQƒe ¢Tƒ≤æH áMƒ∏dG

 §ÿÉH zöùj ÜQ{ áMƒd √ÉÑàf’G ÜòŒh

 ≈∏Y  âªª°U  å«M  ,`g1438  ,»Hô©dG

 `H á«cÎdÉH ±ô©j Ée hCG zIOƒ°ùe{ áÄ«g

 ÜQ ,öù©J ’h öùj ÜQ{ :AÉYO ,záŸô≤dG{

 ±ôNR  .…RÉZ  ¿ójBG  ™«bƒàH  zÒÿÉH  º“

 RGô£dG  ≈∏Y  ábQƒe  ¢Tƒ≤æH  áMƒ∏dG  QÉWEG

.…ó«∏≤àdG ÊÉªã©dG

 ¿BGô≤dG øe ó∏L á©bQ áÑàµŸG â°VôY Éªc

 `dG  ¤EG  Oƒ©J  ≈£°SƒdG  É«°SBG  øe  ËôµdG
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.ÊÉëjôdG §ÿÉH áHƒàµe

 ,ôªMC’G  È◊ÉH  ójƒéàdG  äÉeÓY  â©°Vh

 äGOQh  πµ°T  ≈∏Y  äÉjB’G  π°UGƒa  äòØfh

 IOófih  ¿GƒdC’G  IOó©àe  áÑgòe  á«°SGó°S

 êQGƒN äÉMÉ°ùe â∏¨°T Éªc ,øcGO ÈëH

 áªbôe  áÑgòe  á«aôNR  äÉ«∏ëH  ¢üædG

.QÉ°ûYC’Gh ¢SÉªNC’G ¿É«Ñd ‘ƒµdG §ÿÉH

 Iôé°ûdG{  ,ÖàµdG  ôFÉNP  áÑàµe  â°VôYh

 öü©dG øY ,zájÈdG ÒN áÑ°ùf ‘ ájƒÑædG

 öûY  ÊÉãdG  Úfô≤dG  ÚH  Ée  ,ÊÉªã©dG

 öûY  ™HÉ°ùdG  /…ôé¡dG  öûY  ådÉãdGh

 øY  IQÉÑY  »gh  ,…OÓ«ŸG  öûY  øeÉãdGh

 ¬«∏Y ˆG ≈∏°U óªfi »ÑædG Ö°ùf Iôé°T

 ∞°Sƒj  »∏Ñæ◊G  áeÓ©dG  É¡Ñàc  ,º∏°Sh

 ¬æ°S ≈aƒàŸG/ OÈŸG øH …OÉ¡dG  óÑY øH

 áaôNõe  ,ï°ùædG  §îH  /Ω909/1003

 â“h ,øcGódG È◊ÉH IOófi áÑgòe äGOQƒH

.áfƒ∏e ±QÉNõH á¡LGƒdG á«∏–

 øe  ójó©dG  ≈∏Y  áYƒªéŸG  …ƒà– ∂dòc

 »àdGh  Iõ«ªŸG  á«°SQÉØdG  ôµ∏dG  äGó«∏Œ

 ‘ IGôg áæjóe ‘ Iôe ∫hC’ É¡LÉàfEG  ”

 øe ó∏L á©bQh ,öûY ¢ùeÉÿG ¿ô≤dG ájÉ¡f

 øeÉãdG ¿ô≤dG ,∂dÉªŸG ó¡Y øe ËôµdG ¿Gô≤dG

 Ëôe IQƒ°S …OÓ«ŸG öûY ™HGôdG /…ôé¡dG

 ÊÉëjôdG  §ÿÉH áHƒàµe /74 ájB’G/  øe

 Ωóîà°ùj Ée QOÉf ¿ƒd ƒgh ,…ôgR ¥Qh ≈∏Y

 äÉeÓY â©°Vh .á«cƒ∏ªŸG ∞MÉ°üŸG ‘

 π°UGƒa  äòØfh  ,ôªMC’G  È◊ÉH  ójƒéàdG

 IOó©àe  áÑgòe  äGOQh  πµ°T  ≈∏Y  äÉjB’G

.¿GƒdC’G

 ¥hóæ°U  óLƒj  ,∞ëàŸG  ∞°üàæe  ‘h

 ÊÉãdG  ¿ô≤dG  ,ÊÉªã©dG  ó¡©dG  øe  •É£N

 …OÓ«ŸG  öûY  øeÉãdG  /…ôé¡dG  öûY

 øe  •É£ÿG  äGhOCG  øjõîàd  Ωóîà°ùj

 ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  ,ÚcÉµ°ùdGh  È◊Gh  ΩÓbC’G

 ≈∏Y  DƒdDƒ∏dG  ±ó°Uh  IÉØë∏°ùdG  ±ó°U

 √DhÉ£Z .áµHÉ°ûàe äÉã∏ãeh äÉ©Hôe πµ°T

 áª∏≤e  kÉ°†jCGh  ,IQhóe  ±GƒMh  äÓ°üØÃ

 ¢SÉŸGh äƒbÉ«dGh OôeõdÉH á©°Uôe á«ÑgP

 ¿ô≤dG ôNGhCG ,óæ¡dG §°Sh øcódG áæ£∏°S øe

 …OÓ«ŸG öûY ¢SOÉ°ùdG  /…ôé¡dG öTÉ©dG

 É¡à«ÑãJ ºà«d âªª°U IôNÉa áª∏≤e »gh

.öüÿG ìÉ°Th ≈∏Y

 äGQGó°UEG zÖàµdG ôFÉNP{ ¢Vô©e º°†j Éªc

 ,á«HOC’G  äÉ«µ«°SÓµdG  øe OóY øe IôµÑe

 á«ª∏Y ∫ÉªYC’ á«æ«J’ äÉªLôJ ≈∏Y IhÓY

 ÖfÉL  ¤EG  ,»eÓ°SE’G  »ÑgòdG  öü©dG  øe

 ⁄É©dG øe IQOÉf á«HôY äÉjQhOh äÓ›

 áYƒª›  ¤EG  áaÉ°VEG  ,¬LQÉNh  »Hô©dG

.á«ŸÉY äÉ«°üî°T äÉ©«bƒJ øe á©FGQ

á«YÉªL IQƒ°U ‘ OÉ°ûàH »Hô©dG ô©°ûdG ≈≤à∏Ã ¿ƒcQÉ°ûŸG



:ΩGh-¢ùjQÉH

 øcôdG AGƒ∏dG á°SÉFôH ,´ÉaódG IQGRh øe óah ∑QÉ°T

 óaƒdGh ájÈdG äGƒ≤dG óFÉb »ë°ûdG ó°TGQ ó«©°S

 ´ÉaódG äÉYÉæ°üd ‹hódG ¢Vô©ŸG ‘ ¬d ≥aGôŸG

 ºààîj  …òdGh  z2022  …QƒJÉ°ShQƒj{  øeC’Gh

 á«°ùfôØdG  áª°UÉ©dÉH  á©ª÷G  Ωƒj  ¬JÉ«dÉ©a

.¢ùjQÉH

 óFÉb »ë°ûdG  ó°TGQ ó«©°S øcôdG  AGƒ∏dG  ≈≤àdGh

 ¢ù«FQ OQÉ¡cQƒH …Ò«J ∫hCG ≥jôØdG ájÈdG äGƒ≤dG

 ¬JQÉjR ∫ÓN á«°ùfôØdG ¢Tƒ«é∏d ¿ÉcQC’G áÄ«g

 ™«°VGƒŸG  á°ûbÉæe AÉ≤∏dG  ∫ÓN ”h ¢Vô©ª∏d

 á≤∏©àŸG  Éª«°S  ’  ∑Î°ûŸG  ΩÉªàg’G  äGP

 Égõjõ©Jh Égôjƒ£J πÑ°Sh ájôµ°ù©dG ÖfGƒ÷ÉH

. Ú≤jó°üdG øjó∏ÑdG ÚH

 ∫ÓN ≥aGôŸG óaƒdGh ájÈdG äGƒ≤dG óFÉb ™∏WGh

 äÉcöûdG äGQÉµàHG çóMCG ≈∏Y ájó≤ØàdG ádƒ÷G

 áª¶fCGh IQƒ£àŸG äÉ«dB’G øe É¡LÉàfEGh ∫hódGh

 ájôµ°ù©dGh á«YÉaódG äGQGOGôdG äÉ«æ≤Jh ºµëàdG

.ÉgÒZh

 »∏ã‡ ¬FÉ≤d ∫ÓN ájÈdG äGƒ≤dG óFÉb ±ô©Jh

 ..  á°VQÉ©dG  äÉcöûdG  ‹hDƒ°ùe  QÉÑch  ∫hódG

 áª¶fC’G øe º¡JÉ°Vhô©eh º¡JGQÉµàHG ºgCG ≈∏Y

 É«LƒdƒæµàdG ¬àéàfCG Ée ôNBGh á«còdG á«YÉaódG

. ´ÉaódG ∫É› ‘ ájôµ°ù©dG

 åjOÉMC’G  º¡©e  …ÈdG  äGƒ≤dG  óFÉb  ∫OÉÑJh

 á«dhódG  ¢VQÉ©ŸG  ‘ äÉcQÉ°ûŸG  á«ªgCG  ∫ƒM

 ºgCG óMCG ó©j …òdG { ¢ùcójBG { πãe ÉgOhOôeh

 ±QÉ©ŸGh  äGÈÿGh  QÉµaC’G  ∫OÉÑJ  äÉ°üæe

 ò«ØæJ ‘ É¡æe IOÉØà°S’Gh ⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y

 ¤EG  áaÉ°VEG  ..Égôjƒ£Jh  á«∏Ñ≤à°ùŸG  ™jQÉ°ûŸG

 ¬«dEG  â∏°UƒJ  Ée  çóMCG  ¢VôY  ¢Uôa  ¬àMÉJEG

 øe  IQƒ£àŸG  á«æeC’Gh  á«YÉaódG  äÉYÉæ°üdG

 πÑ≤à°ùe ôjƒ£J ‘ º¡°ùJ áeGóà°ùe ∫ƒ∏Mh º¶f

 ¿ÉeC’Gh ΩÓ°ùdG ≥«≤– ‘ √QhO õjõ©Jh ´É£≤dG

.⁄É©dG ‘ QGô≤à°S’Gh

:ΩGh-QƒæŸG áæjóŸG

 ™e  ºgÉØJ  Iôcòe  á«ª°SÉ≤dG  á©eÉ÷G  â©bh  

 áµ∏ªŸÉH IQƒæŸG áæjóŸÉH á«eÓ°SE’G á©eÉ÷G

. ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG

 ¢ù«FQ  »Øjô£dG  ∫ÉªL  IOÉ©°S  IôcòŸG  ™bh

 ìhó‡  QƒàcódG  ÒeC’Gh  á«ª°SÉ≤dG  á©eÉ÷G

 á©eÉ÷G ¢ù«FQ Oƒ©°S ∫BG ¿É«æK øH Oƒ©°S øH

 áæjóŸÉH  á©eÉ÷G  ô≤e  ‘  ∂dPh,  á«eÓ°SE’G

. IQƒæŸG

 √òg  á«ªgCG  ≈∏Y  »Øjô£dG  ∫ÉªL IOÉ©°S  ócCGh

 áæjóŸG  ‘  á«eÓ°SE’G  á©eÉ÷G  ™e  IôcòŸG

 ÖMÉ°U  äÉ¡«Lƒàd  áªLôJ  »JCÉJ  »àdG  QƒæŸG

 óªfi  øH  ¿É£∏°S  QƒàcódG  ï«°ûdG  ƒª°ùdG

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

 ∞∏àfl  ™e  á«é«JGÎ°S’G  äÉcGöûdG  ó≤©H

 ,ádhódG  êQÉNh  πNGO  á«ª«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒŸG

 ‘ äGÈÿG ∫OÉÑJh ¿hÉ©àdGh IOÉØà°SÓd ∂dPh

 »Øjô£dG  QÉ°TCGh  .»ÁOÉcC’Gh  »ª«∏©àdG  ∫ÉéŸG

 πeÉµàdG  Qƒ°ùL óe ≈∏Y πª©J IôcòŸG ¿CG  ¤EG

 ±GógC’G äGP á«Hô©dG á«ÁOÉcC’G äÉ°ù°SDƒŸG ÚH

 á«eÓ°SE’G  á©eÉ÷G  ™e  á°UÉîHh  ácÎ°ûŸG

 øe  ¬µ∏à“  ÉÃ  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áµ∏ªŸÉH

.‘É≤ãdGh »ª∏©dG ¿Gó«ŸG ‘ Iõ«‡ áfÉµe

:ΩGh-Ú©dG

 áaô©ŸGh  ôµØ∏d  óªfi Éª°T  ¢ù∏› ¢ûbÉf  

 ‘ Iôµa 117 IÉ«ë∏d πªLCG ËOGQÉH { ÜÉàc

 ájOƒ©°ùdG áÑJÉµ∏d { »MhôdG AÉcòdG á›ôH

 á«ªæàdG ‘ IQÉ°ûà°ùŸG , »æ«jÓ¨dG ôªY ≈Ÿ

.ájöûÑdG

 øH óªfi âæH Éª°T IQƒàcódG áî«°ûdG âdÉbh

 äÉ°ù°SDƒe IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ódÉN

 á«aÉ≤ãdG  ¿É«¡f  ∫BG  ódÉN  øH  óªfi  ï«°ûdG

 ≈∏Y  IòaÉædG  íàØj  ÜÉàµdG  ¿EG  :  á«ª«∏©àdGh

 áØbƒàe »MhôdG AÉcòdG á›Èd á≤jôW 117

 á¡Lh  øY  IÈ©e  ìhôdG  AÉcòdG  Ωƒ¡Øe  óæY

. »MhôdG AÉcòdG ¿CÉ°ûH Égô¶f

 ¤EG óªfi âæH Éª°T IQƒàcódG áî«°ûdG âgƒfh

 QÉµaC’G øe IÒÑc áYƒª› ™ªéj ÜÉàµdG ¿CG

 GóMGh É£«N ∑Éæg ¿CG ’EG ábôØàe É¡fCG hóÑJ ób

 ‘ Ò«¨àdG ¿CÉH Ú≤«dG ƒgh º¡©ªéj É≤«ªY

 áMÉ°ùe ¬«£©j ¿É°ùfEG πµH ¢UÉÿG ËOGQÉÑdG

 ‘ π°üë«d ,»MhôdG AÉcòdG AÓL øe IÒÑc

 GÒ«¨J çóëjh ,∞∏àfl êPƒ‰ ≈∏Y ájÉ¡ædG

 ‘ Ò°ùj ¿É°ùfE’G IÉ«M ‘ É≤«ªYh É«≤«≤M

.¬«dEG ≈©°ùj …òdG √ÉŒ’G

 IQƒàcódGh  ´É°û©°ûdG  ΩÉ¡°S  áÑJÉµdG  âHôYCGh

 ÜÉàµdÉH  Éª¡HÉéYEG  øY  ¢TÉÑZ  á©«aQ

. ¬MôW ” …òdG ´ƒ°VƒŸGh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ∞∏N  ¢SQÉa  QÉ«W  øcQ  AGƒ∏dG  ‹É©e  ≈≤àdG  

 ¬Ñàµe ‘ »ÑXƒHCG  áWöT ΩÉY óFÉb »YhQõŸG

 ájOÉÑdG áWöT óFÉb ¿GQƒ©dG ∞jÉf ¥OÉ°U ó«ª©dG

. ¬d ≥aGôŸG óaƒdGh á«fOQC’G á«µ∏ŸG

 ¿hÉ©àdG äÉbÓY õjõ©J åëH AÉ≤∏dG ∫ÓN iôLh

.á«æeC’Gh á«WöûdG ä’ÉéŸG ‘ ∑Î°ûŸG

 ôjóe »°ùeÉ°ûdG »£H ÊÉK AGƒ∏dG AÉ≤∏dG ö†M

 á«WöûdG  Ωƒ∏©∏d  ójGR  øH  ∞«°S  á«ÁOÉcG

 ó«°TQ ƒH óªfi ó°TGQ QƒàcódG ó«ª©dGh á«æeC’Gh

 Ωƒ∏©∏d  ójGR  øH  ∞«°S  á«ÁOÉcCG  ôjóe  ÖFÉf

 ó«ª©dG:  ÊOQC’G  óaƒdG  øeh  á«æeC’Gh  á«WöûdG

 ÖjQóàdG  ájôjóe  ôjóe  ójR  ƒHCG  Ú°ùM  ΩÉ°ùH

 …ôµ°ù©dG  ≥ë∏ŸG  OGó≤ŸG  »∏Y  ôgÉX  ó«ª©dGh

 á«ª°TÉ¡dG  á«fOQC’G  áµ∏ªŸG  IQÉØ°S  ‘ ÊOQC’G

 º«MôdG  óÑY  ôFÉK  óªfi  ó«ª©dGh  ádhódG  iód

 á«µ∏ŸG áWöûdG á«ÁOÉcCG ôeBG Ú°†«ÑŸG óªfi

.ÚÑfÉ÷G øe •ÉÑ°†dG øe OóY ÖfÉL ¤EG

 á«ÁOÉcCG ôjóe »°ùeÉ°ûdG »£H ÊÉK AGƒ∏dG ¿Éch

 åëH á«æeC’Gh á«WöûdG Ωƒ∏©∏d ójGR øH ∞«°S

 ójGR øH ∞«°S á«ÁOÉcC’ ¬JQÉjR ∫ÓN óaƒdG ™e

 ¿hÉ©àdG õjõ©J πÑ°S á«æeC’Gh á«WöûdG Ωƒ∏©∏d

. á«ÑjQóàdG ä’ÉéŸG ‘ äGÈÿG ∫OÉÑJh

 ∫ƒM »Áó≤àdG ¢Vô©dG ≈∏Y ôFGõdG óaƒdG ™∏WGh

 ∞«°S á«ÁOÉcCGh »ÑXƒHCG áWöûd áeÉ©dG IOÉ«≤dG

 ájôjóeh  á«æeC’Gh  á«WöûdG  Ωƒ∏©∏d  ójGR  øH

 äGRÉ‚E’ÉH kGó«°ûe äÉ«dB’Gh Ú≤FÉ°ùdG ¢ü«NôJ

 »ÑXƒHCG áWöT É¡à≤≤M »àdG IÒÑµdG ájôjƒ£àdG

 ÒjÉ©ŸG  π°†aCG  ´ÉÑJEÉH  ÖjQóàdG  ä’É›  ‘

.ájQÉcòàdG ´hQódG ¿ÉÑfÉ÷G ∫OÉÑJh ,á«ŸÉ©dG

 åjóëàdGh  ôjƒ£àdG  Oƒ¡L  ≈∏Y  óaƒdG  ™∏WGh

 π«gCÉàdG IQGOEG ‘ á«ª«∏©àdGh á«ÑjQóàdG èeGÈ∏d

 ó°TGQ  QƒàcódG  ó«ª©dG  ≥aGQh  Ú©dÉH  »WöûdG

 øH ∞«°S á«ÁOÉcCG ôjóe ÖFÉf ó«°TQ ƒH óªfi

 á°SÉFôH  óaƒdG  á«æeC’Gh  á«WöûdG  Ωƒ∏©∏d  ójGR

 áWöT óFÉb ¿GQƒ©dG ∞jÉf ¥OÉ°U ó«ª©dG áaƒ£Y

. IQÉjõdG ∫ÓN á«fOQC’G á«µ∏ŸG ájOÉÑdG

 ÖFÉf ó«°TQ ƒH óªfi ó°TGQ QƒàcódG ó«ª©dG ócGh

 á«WöûdG Ωƒ∏©∏d ójGR øH ∞«°S á«ÁOÉcCG ôjóe

 öUGhG ó«WƒàH »ÑXƒHG áWöT ΩÉªàgG á«æeC’Gh

 á«ÁOÉcC’Gh  á«ÑjQóàdG  ä’ÉéŸG  ‘  ¿hÉ©àdG

 IQGOEG  ôjóe  »Ñ«æ÷G  Ú°ùM  ó«≤©dG  ≈≤àdGh  ,

 »MÉª«dG ¢ù«ªN »∏Y ó«≤©dGh »WöûdG π«gCÉàdG

 øe  OóYh  »WöûdG  π«gCÉàdG  IQGOEG  ôjóe  ÖFÉf

 Oƒ¡L ∫ƒM ÉMöT Gƒeóbh ôFGõdG óaƒdG •ÉÑ°†dG

 èeGÈdG  π°†aG  ≥«Ñ£J  ‘  »ÑXƒHG  áWöT

 ™∏WG  Éªc  á«ÑjQóàdGh  á«ª«∏©àdG  áª¶fC’Gh

 ‘  »WöûdG  π«gCÉàdG  IQGOEG  ≥aGôe  ≈∏Y  óaƒdG

 ΩÉ¡e ∫ƒM øY »Áó≤àdG ¢Vô©dG ™HÉJh Ú©dG

 ¿Gó«e ‘ ádƒéH ΩÉb Éªc ΩÉ°ùbC’G äÉ°UÉ°üàNGh

 º°ùb  h  ájÉeôdG  ≈∏Y  ÖjQóàdG  áYÉbh  ájÉeôdG

 •É≤àdG IQÉjõdG ájÉ¡f ‘ ”h á«FÉ°ùædG áWöûdG

. ájQÉcòàdG Qƒ°üdG

 ≈∏Y  ™∏WGh  áæeB’G  áæjóŸG  õcôe  óaƒdG  QGRh

 ¿ÉeC’Gh  øeC’G  öûf  ‘  ájôjƒ£àdG  ÉgOƒ¡L

 kGõcôe  πã“  å«M  ™ªàéŸG  ‘  áæ«fCÉª£dGh

 áeÓ°ùdG  äÉjƒà°ùe  ™aôd  kGQƒ£àe  kÉ«JÉeƒ∏©e

 ÅÑæà∏d »YÉæ£°U’G AÉcòdG ΩGóîà°SÉH ájQhôŸG

 IQó≤dG  Ú°ù–h  áÁôé∏d  …ó°üàdGh  »æeC’G

 …OÉjQ QhóH º¡°ùJh ¥ô£dG äÉµÑ°ûd á«∏«¨°ûàdG

 º°UGƒ©dG  áWQÉN  ≈∏Y  »ÑXƒHCG  ™°Vh  ‘

 á£ÿG QÉWEG ‘ kGQGô≤à°SGh ,kÉæeCG ÌcC’G á«ŸÉ©dG

. πÑ≤à°ùŸG ±Göûà°S’ ióŸG Ió«©H á«bÉÑà°S’G

 ádƒéH ΩÉbh ÒÑµdG ójGR ï«°ûdG óé°ùe óaƒdG QGRh

 QƒØ¨ŸG ìhQ ≈∏Y ÚªMÎe óé°ùŸG áMÉH ‘

 ∫BG ¿É£∏°S øH ójGR ï«°ûdG z¤É©J ˆG ¿PEÉH{ ¬d

.√GôK ˆG Ö«W ,¿É«¡f

:IóMƒdG-»ÑXƒHCG

 IôFGód  á©HÉàdG  ,»ÑXƒHCG  áæjóe  ájó∏H  âª¶f  

 §«£îàdG  ´É£b  ∫ÓN  øe  ,π≤ædGh  äÉjó∏ÑdG

 áaô©ŸG IQGOEG ‘ kÓã‡ AGOC’G IQGOEGh »é«JGÎ°S’G

 ÖjQóàdG ≈≤à∏e{ øe á«fÉãdG á`°ù∏÷G ,´GóHE’Gh

 zQÉµàH’G  áYÉb{  ‘  ,zÖ`gGƒŸG  ÜÉ`£≤à°SGh

. »ÑXƒHCG ‘ ájó∏Ñ∏d »°ù«FôdG ≈æÑŸÉH

 á©eÉL 11 ácQÉ°ûeh ¿hÉ©àH á°ù∏÷G º«¶æJ AÉL

 Ωƒ∏©∏d  ójGR  øH  óªfi  á©eÉL  :»g  ,á«∏ch

 ,ójGR  á©eÉLh  ,áØ«∏N  á©eÉLh  ,á«fÉ°ùfE’G

 á©eÉLh  ,IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  á©eÉLh

 á©eÉLh  ,»YÉæ£°U’G  AÉcò∏d  ójGR  øH  óªfi

 ,É«Lƒdƒæµà∏d  Gƒ«d  á«∏ch  ,»ÑXƒHCG  ¿ƒHQƒ°S

 ,á«dhódG  »eRQGƒÿG  á«∏ch  ,»ÑXƒHCG  á©eÉLh

 ,»æ¡ŸG  ÖjQóàdGh  º«∏©à∏d  »ÑXƒHCG  ó¡©eh

.É«∏©dG á«æ≤àdG äÉ«∏ch

 äGAÉØµdGh  äGQó≤dG  AÉæH  ¤EG  á°ù∏÷G  âaógh

 »ØXƒŸ  á«fÉ›  äGQhOh  ¢TQh  ∫ÓN  øe

 πª©∏d ÚHQóàŸG ÜÓ£∏d ¢Uôa íæeh ,ájó∏ÑdG

 ,ájó∏ÑdG  áeóÿ  ±ó¡J  á«≤«≤M  ™jQÉ°ûe  ≈∏Y

 äÉ©eÉ÷G ‘ øjõ«ªàŸG ÜÓ£dÉH áªFÉb ÒaƒJh

 ,ájó∏ÑdG ‘ ÖgGƒŸG ÜÉ£≤à°S’ ∂dPh äÉ«∏µdGh

 ájó∏ÑdG  ‘  äGQGOE’Gh  äÉYÉ£≤dG  ºYO  ∂dòch

 πÑb øe á«°ü°üîJh á«æa çƒëHh äÉ°SGQO πª©H

 äGQÉ¡e ájƒ≤J ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,á«ÁOÉcC’G äÉ¡÷G

 ∫É› º¡dƒNO πÑb ÜÓ£dGh Ú«éjôÿG IAÉØch

 .»Ø«XƒdG πª©dG

 ÖjQóàdG ≈≤à∏e{ øe á«fÉãdG á`°ù∏÷G âæª°†Jh

 øe  á©eÉL πc  º«¶æJ  zÖ`gGƒŸG  ÜÉ`£≤à°SGh

 ájó∏H  »ØXƒŸ IöVÉfi ácQÉ°ûŸG  äÉ©eÉ÷G

 kGOóY äGöVÉëŸG âdhÉæJ å«M ,»ÑXƒHCG áæjóe

 /áÑ°SÉëŸG ,AÉ≤dE’G øa :É¡æ«H øe ,øjhÉæ©dG øe

 ,…ö†◊G §«£îàdG ,áeGóà°S’G ,IOÉ«≤dG ,áfRGƒŸG

.πÑ≤à°ùŸG ±Göûà°SG ,áaô©ŸGh QÉµàH’G

 …òdG ,¿hÉ©àdG ´ÉªàLG ó≤Y á°ù∏÷G ∫ÓN ” Éªc

 ácQÉ°ûŸG äÉ«∏µdG AGóªYh äÉ©eÉ÷G AÉ°SDhQ º°V

 ,»ÑXƒHCG  áæjóe  ájó∏H  ‘  äGQGOE’G  …ôjóeh

 çƒëÑdGh äÉ°SGQódG ‘ ¿hÉ©àdG πÑ°S á°ûbÉæŸ

.á«°ü°üîàdGh á«æØdG

:ΩGh-áª«ÿG ¢SCGQ

 Iôcòe áª«ÿG ¢SCGQ ájó∏H IôFGO â©bh 

 ájOÉ°üàb’G  á«ªæàdG  IôFGO  ™e  ºgÉØJ

 á«àëàdG  á«æÑdG  ´höûe åjó– ±ó¡H

 áª«ÿG ¢SCGQ IQÉeE’ á«fÉµŸG äÉfÉ«Ñ∏d

 äÉeƒ∏©ŸG  ΩÉ¶f  åjó–  ÈY,  kÉ«dBG

 èeÉfôH  AÉ°ûfEG  ∫ÓN  øe  á«aGô¨÷G

.á«fÉµeE’G äÉfÉ«ÑdG

 ôµ°T øH óªfi Qòæe IOÉ©°S IôcòŸG ™bh

 ¢SCGQ  ájó∏H  IôFGO  ΩÉY  ôjóe  »HÉYõdG

 øªMôdGóÑY  QƒàcódG  IOÉ©°Sh  áª«ÿG

 á«ªæàdG IôFGO ΩÉY ôjóe »Ñ≤ædG ÖjÉ°ûdG

.ájOÉ°üàb’G

 ÚH ¿hÉ©àdG õjõ©J ¤EG IôcòŸG ±ó¡Jh

 ôjƒ£Jh õjõ©Jh IAÉØµdG IOÉjõd Úaô£dG

 á«fÉµŸG äÉfÉ«Ñ∏d á«àëàdG á«æÑdG ò«ØæJh

 h äGÈÿG ∫OÉÑJh áª«ÿG ¢SCGQ  IQÉeE’

 áMÉàŸG OQGƒŸGh äÉfÉ«ÑdGh äÉeƒ∏©ŸG

.Úaô£dG ÚH

 »HÉYõdG ôµ°T øH óªfi Qòæe IOÉ©°S ócCGh

 AÉ°ûfEG πLCG øe ¿hÉ©àdG Gòg á«ªgCG øY

 äÉfÉ«Ñ∏d  á«à–  á«æH  ΩÉ¶f  ôjƒ£Jh

 äÉfÉ«ÑdÉH  »æZh  Ωó≤àe  á«fÉµŸG

 É¡eGóîà°S’  á«Ø°UƒdGh  á«fÉµŸG

 º«ª°üàdGh  §«£îà∏d  ádÉ©a  IGOCÉc

 ÉbÓ£fGh  ájƒªæàdG  ™jQÉ°ûŸG  IQGOE’h

 ºFÉYO AÉ°SQEG  ≈∏Y Úaô£dG  ¢UôM øe

 Éª¡æ«H  ∑Î°ûŸG  »é«JGÎ°S’G  ¿hÉ©àdG

 É¡fƒeó≤j »àdG äÉeóÿG øe IOÉØà°S’Gh

 »°ù°SDƒŸG  πeÉµàdG  ≥«≤–  øª°†j  ÉÃ

 IôcòŸG  √òg  á«ªgCG  ¿EG  å«Mh  Éª¡æ«H

 äÉbÓY õjõ©Jh ôjƒ£J ‘ É°†jCG øªµJ

 ≥«°ùæJ h º«¶æJ ‘ º¡°ùj ÉÃ ¿hÉ©àdG

 QÉWEG ≥ah ∂dPh É¡H ∫ƒª©ŸG äGAGôLE’G

 äÉeGõàdG ™e ¢VQÉ©àj ’h ≥Øàj »°ù°SDƒe

 ™e ΩAGƒàj ÉÃh Éª¡æe πc äÉ°UÉ°üàNGh

.Úaô£dG øe πµd á«é«JGÎ°S’G §£ÿG

 QƒàcódG  IOÉ©°S  QÉ°TCG  ¬ÑfÉL  øeh

 ¿G  ¤EG  »Ñ≤ædG  ÖjÉ°ûdG  øªMôdGóÑY

 ájó∏ÑdG  IôFGO  ™e  á«bÉØJ’G  ™«bƒJ

 äÉfÉ«Ñ∏d á«àëàdG á«æÑdG õjõ©àd »JCÉj

 äÉ«æ≤àdG  ΩGóîà°SG  ∫ÓN  øe  á«fÉµŸG

 áª¡ŸG  äÉfÉ«ÑdG  ¿õîJ  »àdG  á«còdG

 πãe  äÉ«FÉ°üME’G  êGôîà°SGh  IQÉeEÓd

 É¡JÉØ«æ°üJh ájOÉ°üàb’G á£°ûfC’G ™bGƒe

 IôFGOh  ÉgÒZh  ÊÉÑŸGh  äGQÉ≤©dGh

 ∂jöT  »g  ájOÉ°üàb’G  á«ªæàdG

 Òaƒàd  ´höûŸG  Gòg  ‘  »é«JGÎ°SG

 í«àJ  »àdG  áHƒ∏£ŸG  äÉfÉ«ÑdG  áaÉc

 á©HÉàe ¿CÉ°ûdG ÜÉë°UCGh QGô≤dG …òîàŸ

 É¡JÉLÉ«àMGh IQÉeE’G OÉ°üàbG πªY Ò°S

 á¡Lƒc  É¡àfÉµe  ï°Sôj  É‡  É¡ª««≤Jh

 »∏ëŸG ó«©°üdG ≈∏Y ∫ÉªYCÓd á«°ù«FQ

.»ŸÉ©dGh

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 ™jQÉ°ûe  óMCG  /π«Ñ÷G  ¥ƒ°S/  ôaƒj  

 QGóe ≈∏Y ∫ƒ°UC’G IQGOE’ ábQÉ°ûdG ácöT

 ä’ƒcCÉŸGh ∑Éª°SC’G ´GƒfCG ∞∏àfl ΩÉ©dG

 ‘  √QGhR  É¡LÉàëj  »àdG  ájôëÑdG

. º¡JGQÉ«àN’ AÉ°VQEG º°SGƒŸG ∞∏àfl

 øe  áØ∏àfl  ´GƒfCG  ÒaƒJ  ±ó¡à°ùj

 øe  π«∏≤àdG  ΩÉ©dG  QGóe  ≈∏Y  ∑Éª°SC’G

 ‹ÉàdÉHh áahô©ŸG ´GƒfC’G ≈∏Y Ö∏£dG

 á«©«Ñ£dG É¡JÉfhõfl QGô≤à°SG ‘ º¡°ùj

 ™«ªéH  ΩGõàd’G  ∫ÓN  øe  ∂dPh

 Ò¨àdGh  IQGRh  øe  IOQGƒdG  äGOÉ°TQE’G

 ô¶ëH  ≥∏©àj  Éª«a  áÄ«ÑdGh  »NÉæŸG

 ∫ÓN ∑Éª°SC’G øe áæ«©e ´GƒfCG OÉ«£°UG

 ´GƒfCG ∫hGóJ hCG ôKÉµàdG hCG IQóædG º°SGƒe

 ≈∏Y  É°UôM  É¡æe  áæ«©e  ΩÉéMCG  hCG

 ‘ ájôëÑdGh á«µª°ùdG IhÌdG áeGóà°SG

.äGQÉeE’G

 ´É£b  ôjóe  »∏«∏©dG  ó«ªM  ócCGh

 ábQÉ°ûdG  ácöT  ‘  áHÉfE’ÉH  áaÉ«°†dG

 á«µª°ùdG  IhÌdG  ¿CG  ∫ƒ°UC’G  IQGOE’

 á«FGò¨dG  IhÌdG  OQGƒe  ºgCG  óMCG  ó©J

 Iôah  øjÉÑàJh  ádhódG  ‘  á«©«Ñ£dG

 Ö°ùM  ájôëÑdG  äÉæFÉµdGh  ∑Éª°SC’G

 OGOõJ å«M ΩÉ©dG ∫ÓN áæ«©e º°SGƒe

 ∫ÓN QƒeÉ¡dGh ‘É°üdGh …ô©°ûdG ´GƒfCG

 OGOõJ ÚM ‘ πjôHCG ¤EG ôjÉæj øe IÎØdG

 ∫ÓN /QƒjÒdG/ ¢Tô≤dG  ∑Éª°SCG  äÉ«ªc

 ∑Éª°SCG ÉeCG Èª°ùjO ¤EG ƒ«dƒj øe ô¡°TC’G

 ∫ÓN ôaGƒàJ ƒjGƒ∏◊Gh •ÉÑÿGh ó©æµdG

 ‘ ƒjÉe ájÉ¡f ¤EG  Èªaƒf øe ô¡°TC’G

 ¢û÷G ∑Éª°SCG øe ¢Vhô©ŸG OGOõj ÚM

 ƒjÉeh πjôHCG ∫ÓN ¿ÉeOQódG h ΩÉª◊Gh

 º¶©e  ´GƒfC’G  ¢†©H  ôaƒàJ  h  ƒ«fƒjh

.π«î°TÉÑdGh ôaƒµdG πãe ΩÉ©dG ô¡°TCG

 øe  áæ«©e  ´GƒfCG  ó«°U  ô¶M  ∫ƒM  h

 ≈∏Y  AÉæH  ¬fCG  »∏«∏©dG  ócCG  ∑Éª°SC’G

 »NÉæŸG  Ò¨àdGh  IQGRh  äÉª«∏©J

 áeGóà°SGh  ®ÉØ◊G  ¤EG  áaOÉ¡dG  áÄ«ÑdGh

 Éjƒæ°S ºàj ádhódG ‘ á«µª°ùdG IhÌdG

 øe  áæ«©e  ´GƒfCG  ó«°U  ô¶M  ¿ÓYEG

 ¢Vƒ«ÑdG  ™°Vh  äGÎa  ∫ÓN  ∑Éª°SC’G

 IÒ¨°üdG ΩÉéMC’G ƒ‰ ∫ÓN hCG ôKÉµàdGh

 IQGRƒdG äGQGôb Qó°üJ ΩÉY πc »Øa É¡æe

 ∑Éª°SC’G øe ´GƒfCG ó«°U ô¶ëH á°UÉÿG

 øjOÉ«°üdG äÉ«©ªL ¤EG É¡¨«∏ÑJ ºàj h

 øjOÉ«°üdG  ™«ªL  ΩÓYEG  ºàj  É¡æeh

 äÉª«∏©àdÉH  É¡JQGOEG  â–  Ú∏é°ùŸG

 ™«ªL  ≥«Ñ£J  ≈∏Y  ¢Uôë∏d  IQOÉ°üdG

.IQGRƒdG äGQGôb ‘ IQƒcòŸG ÒjÉ©ŸG

 É¡à«é«JGÎ°SG h IQGRƒdG äGQGôb ¿CG ócCGh

 ¢†©H  OÉØæà°SG  ô£N  OÉ©HEG  ¬fCÉ°T  øe

 Óãªa É¡àeƒÁO ¿Éª°†d ∑Éª°SC’G ´GƒfCG

 ∫GƒW óàÁ ¢Tô≤dG ∑Éª°SCG ó«°U ô¶M ¿EG

 ΩÉY πc øe ƒ«fƒjh ƒjÉeh πjôHCGh ¢SQÉe

 ájGóH  øe  IÎØdG  ∫ÓN •ÉÑÿG  ∂dòch

 ∑Éª°SCG  ÉeCG  ôHƒàcCG  ájÉ¡f  ¤EG  ƒ«fƒj

 ∫ÓN Égó«°U  ™æª«a  ¢†HÉ≤dGh  ôaƒµdG

 .ΩÉY πc øe ôjGÈa ô¡°T

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 15071 Oó`©dG  ̀2022 ƒ«fƒj 18 âÑ°ùdG
øWƒdGQÉÑNCG

 Ωƒ«dG CGóÑJ á«JGQÉeE’G záeÉ°ùàH’G á«∏ªY{

  IójóédG á«Ñ£dG É¡à∏ªM

 á«bÉÑà°SG iDhôH ôë°üàdG ¬LGƒJ äGQÉeE’G

á«é«JGôà°SG ∫ƒ∏Mh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ¿hÉ©àdÉH á«JGQÉeE’G áeÉ°ùàH’G á«∏ªY á°ù°SDƒe CGóÑJ 

 IôFGOh  âæjƒH  å∏«g  ≈Ø°ûà°ùe  ™e  ≥«°ùæàdGh

 É¡à∏ªM ò«ØæJ /âÑ°ùdG/ Ωƒ«dG »ÑXƒHCG - áë°üdG

 É¡dÓN ôaƒJ »àdGh ádhódG πNGO Iójó÷G á«Ñ£dG

 QGóe ≈∏Y ábƒ≤°ûŸG √ÉØ°ûdG …hòd á«fÉ› äÉMGôL

.»ÑXƒHCG âæjƒH å∏«g ≈Ø°ûà°ùe ‘ ΩÉjCG 3

 á«JGQÉeE’G áeÉ°ùàH’G á«∏ªY á°ù°SDƒe { ¢ù«°SCÉJ ”

 ƒª°S  ájÉYQ  â– 2011 ΩÉY  ôjÉæj  ô¡°T  ‘ {

 ¿É«¡f ∫BG  óªfi øH ∞«°S âæH ájRÉ«dG  áî«°ûdG

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

 á°ù°SDƒe øe ´ôa »g h ‹hódG ¿hÉ©àdG h á«LQÉÿG

 ≈æ©J »àdG á«dhódG ájÒÿG záeÉ°ùàH’G á«∏ªY{

 ÜÉÑ°ûdGh ∫ÉØWCÓd áæeBGh á«fÉ› áMGôL Ëó≤àH

 â°ù°SCÉJh ¥ƒ≤°ûe ∂æMh ábƒ≤°ûe áØ°ûH øjOƒdƒŸG

.1982 ΩÉY

 kÉ°†jôe  24  ≈∏Y  »Ñ£dG  ∞°ûµ∏d  á°ù∏L  ó≤©Jh

 áYƒª›  πÑb  øe  âæjƒH  å∏«g  ≈Ø°ûà°ùe  ‘

 kÉLÉ«àMG  ÌcC’G  ójóëàd  ÚYƒ£àŸG  AÉÑWC’G  øe

.äÉMGôé∏d

 äÉMGôL AGôLE’ É°†jôe 12 `d á°UôØdG  ìÉàà°Sh

 äÉÄØdG  πª°ûJ  Éª«a  º¡JÉ«M  Ò«¨J  ‘  º¡°ùJ

 10 ≈àM ∞°üfh ô¡°TCG 4 ôªY øe ≈°VôŸG ájôª©dG

.ΩGƒYCG

 øe  ÉYƒ£àe  36  »Ñ£dG  ÚYƒ£àŸG  ≥jôa  º°†j

 AÉÑWCGh Ú°VôªŸGh ôjóîàdG »«FÉ°üNEGh ÚMGô÷G

 á«∏ªY  á°ù°SDƒe  ƒYƒ£àe  ¿hÉ©à«°Sh  ∫ÉØWC’G

 å∏«g ≈Ø°ûà°ùe »Yƒ£àe ™e á«JGQÉeE’G áeÉ°ùàH’G

.âæjƒH

 ‘ º¡°ùj ÉÃ IÒÑc äGÈîH »Ñ£dG ≥jôØdG ™àªàjh

 AÉæKCG á«ë°U ájÉYQ π°†aCG ≈∏Y ≈°VôŸG ∫ƒ°üM

 øe áÑ∏W á©HQCG ¬«dEG º°†æj ¿CG ≈∏Y äÉMGô÷G ó©Hh

 á©HÉàdG zÜÓ£dG èeGôH{ IQOÉÑe øª°V ÚYƒ£àŸG

 äGAGôLE’ÉH IóYÉ°ùŸG ‘ º¡àª¡e πãªàJ á°ù°SDƒª∏d

.≈°VôŸG äÓFÉ©H ájÉæ©dGh ájQGOE’G

:ΩGh-»ÑXƒHCG 

 ôë°üàdG áëaÉµe ∫É› ‘ äGQÉeE’G áHôŒ ó©J

 h á≤£æŸG ó«©°U ≈∏Y RôHC’G øe ¢VQC’G Ò°†îJh

 QÉ°ûàfG É¡æe IóY ôgÉ¶e ‘ É¡éFÉàf â∏Œ »àdG

 ,™°SGh ¥É£f ≈∏Y AGö†ÿG äÉë£°ùŸGh ≥FGó◊G

 á«ªfi 49 ¤EG á«©«Ñ£dG äÉ«ªëŸG OóY IOÉjRh

 É¡àMÉ°ùe ájôH á«ªfi 33 É¡æe 2020 ΩÉY ‘

 Ωƒ«dG áÑ°SÉæÃh .™Hôe Îe ƒ∏«c 69^8h kÉØdCG 13

 ±OÉ°üj …òdG ±ÉØ÷Gh ôë°üàdG áëaÉµŸ »ŸÉ©dG

 Aƒ°†dG ‹ÉàdG ôjô≤àdG §∏°ùj ΩÉY πc øe ƒ«fƒj 17

 …ó°üàdG ‘ äGQÉeE’G ádhód á«bÉÑà°S’G ájDhôdG ≈∏Y

 äÉMÉ‚  øe  ¬à≤≤M  Éeh  áë∏ŸG  á«°†≤dG  √ò¡d

 IQGô◊G äÉLQóc á«NÉæŸG ±hô¶dG øe ºZôdG ≈∏Y

 ¢VÉØîfGh  áHƒWôdG  ä’ó©e  ´ÉØJQGh  á«dÉ©dG

 áë°VGƒdG ájDhôdG â∏µ°Th .QÉ£eC’G §bÉ°ùJ ä’ó©e

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

 ‘ »Ä«ÑdG ™bGƒdG íeÓŸ ,√GôK ˆG Ö«W ,¿É«¡f ∫BG

 ∑ôëŸG ,á«∏Ñ≤à°ùŸGh áë∏ŸG ¬JÉLÉ«àMGh ,äGQÉeE’G

 ôë°üàdG áëaÉµŸ á∏eÉµàe πªY áeƒ¶æŸ ¢ù«FôdG

 ¿hÒãµdG ÉgÈàYG äGRÉ‚EGh ÉaGógCG  â≤≤M »àdGh

 á°ùªÿG  Oƒ≤©dG  ∫ÓNh  .∫ÉæŸG  áÑ©°U  É¡æ«M

 äGAGôLE’G øe áYƒª› äGQÉeE’G äòîJG á«°VÉŸG

 áëaÉµe  h  QƒgóàdG  øe  »°VGQC’G  ájÉªM  ±ó¡H

 ´ƒæà∏d á«æWƒdG á«é«JGÎ°S’G ™°Vh πãe ôë°üàdG

 áëaÉµŸ á«æWƒdG á«é«JGÎ°S’G ∂dòch »Lƒdƒ«ÑdG

 ,¥QRC’G ¿ƒHôµdG ´höûeh ,2021-2014 ôë°üàdG

 ,á«YGQõdG  ≥WÉæª∏d  ájƒ÷G  §FGôÿG  º°SQ  á£Nh

 ,ájƒ°†©dG áYGQõdG ºYO §£Nh ,zÉæ∏«îf{ IQOÉÑeh

 Ó°†a ,ÉgOóY IOÉjRh á«∏µdG áMÉ°ùŸG ‘ ™°SƒàdGh

.ájƒ°†©dG π«°UÉëŸG êÉàfEG ´QGõe øY

 Ohó°ùdG AÉ°ûfEG ‘ á«≤«≤M IôØW äGQÉeE’G â≤≤Mh

 h  äÉHÉ¨∏d  …ôdG  √É«e  ÒaƒJ  ‘  âª¡°SCG  »àdG

 äÉ£fih çƒëH õcGôe â°ù°SCG h á«YGQõdG »°VGQC’G

 ∫É› ‘ ôjƒ£àdG h çƒëÑdG á£°ûfCÉH ºà¡J ÜQÉŒ

 ,á«NÉæŸG  äGÒ¨àŸG  áÑbGôeh  ôë°üàdG  áëaÉµe

 ‘  ¢ü°üîàe  ‹hO  õcôe  AÉ°ûfEG  ¤EG  áaÉ°VEG

 äÉJÉÑædG ≈∏Y çƒëÑdG AGôLE’ á«ë∏ŸG äÉYGQõdG

.É¡àYGQR ‘ ™°SƒàdGh áMƒ∏ª∏d áehÉ≤ŸG

 ÉYhöûe { áÄ«ÑdG h »NÉæŸG Ò¨àdG IQGRh{ äòØfh

 í°ùe  AGôLEG  ‘ QÉ«W ¿hóH  äGôFÉ£dG  ΩGóîà°S’

 IOÉ©à°SG õjõ©àd ádhódG ‘ á«YGQõdG ≥WÉæª∏d πeÉ°T

 á«YGQõdG  äÉMÉ°ùŸG ájÉªMh IQƒgóàŸG ≥WÉæŸG

 äGôFÉ£dG äÉ«æ≤J âØXh ÚM ‘ É¡à«ªæJh á«dÉ◊G

 øe kÉØdCG 250h ÚjÓe 6 áYGQR h Ìf ‘ QÉ«W ¿hóH

 25 ‘ zôª°ùdGh ,±É¨dG{ á«∏ëŸG QÉé°TC’G QhòH

 kÉ«dÉM …ôéjh ,ádhódG iƒà°ùe ≈∏Y kGQÉàfl kÉ©bƒe

.É¡JÉÑfEG äÉ«∏ªY á©HÉàeh áÑbGôe

 ·C’G  á«bÉØJG  áfÉeCG  ¤EG  ÊÉãdG  Égôjô≤J  øª°Vh

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

 äGQÉeE’G ádhO â©aQ kÉ«æWh IOóëŸG äÉªgÉ°ùŸG

 100 ¤EG 30 øe Ωô≤dG QÉé°TCG áYGQõd ìƒª£dG É¡aóg

. 2030 ∫ƒ∏ëH Iôé°T ¿ƒ«∏e

3

 ¢ù«FQ ™e …ôµ°ù©dG ¿hÉ©àdG åëÑj ájôÑdG äGƒ≤dG óFÉb

á«°ùfôØdG ¢Tƒ«édG ¿ÉcQCG áÄ«g

 á«eÓ°SE’G á©eÉédGh á«ª°SÉ≤dG á©eÉédG ø«H ºgÉØJ Iôcòe

IQƒæªdG áæjóªdÉH

zIÉ«ë∏d πªLCG ºjOGQÉH{ ÜÉàc ¢ûbÉæj áaô©ªdGh ôµØdG ¢ù∏ée

 ájOÉÑdG áWô°T óFÉb »≤à∏j »ÑXƒHCG áWô°T ΩÉY óFÉb

á«fOQC’G á«µ∏ªdG

 ÜÉ£≤à°SGh ÖjQóàdG ≈≤à∏e{ º¶æJ »ÑXƒHCG ájó∏H

á©eÉL 11 ácQÉ°ûªH zÖ`gGƒªdG

áª«îdG ¢SCGQ IQÉeE’ á«fÉµªdG äÉfÉ«Ñ∏d á«àëàdG á«æÑdG åjóëJ IhôãdG áeGóà°SG ≈∏Y ®ÉØëdG »a º¡°ùj π«ÑédG ¥ƒ°S

äGQÉeE’ÉH á«µª°ùdG
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اأم�سرتدام - وام:

استقبل جناح اإلمارات العربية املتحدة يف 
2022 يف هولندا معايل  معرض فلورياد 
مريم بنت محمد ســعيد حارب املهريي 
ووفدا  والبيئة  املناخــي  التغــري  وزيرة 
التكنولوجيا  مجــال  يف  مبدعــن  يضم 

الزراعية ورواد األعمال من الدولة.
وقالــت معــايل وزيرة التغــري املناخي 
الدولة  لجنــاح  زيارتها  خــال  والبيئة 
»نتواجــد اليوم يف هولندا مع وفد دولة 
املزارعن  من  نخبة  يضم  الذي  اإلمارات 
القطاع الخاص والجهات  ومؤسســات 
املحلية والشــباب، وسبب زيارتنا اليوم 
لزيارة  أوال  فلوريــاد2022  ألكســبو 
الستكشاف  وثانيا  اإلمارات  دولة  جناح 
التكنولوجيــة الحديثة يف مجال الزراعة 
منها  واالســتفادة  االبتكارية  والحلول 
املعرض  يجمــع  حيــث   ، وتوظيفهــا 
يف  االبتكارية  الحلول  من  واســعة  باقة 
خالها  من  عدة  حديثة  زراعية  مجاالت 
و  الحلول  هذه  التعرف عىل  نحرص عىل 
املبتكرين  الخــرات واملعارف مع  تبادل 
واملؤسسات البحثية العاملة ونستعرض 
تجاربنا ومبادراتنا املهمة لنضمن إيجاد 

مستقبل أفضل ومستدام.
ووجهت الشــكر لسعادة جمال املرشخ 
واملفوض  هولنــدا  لدى  الدولة  ســفري 
العام لجنــاح الدولة وفريق عمل وزارة 
الثقافة والشــباب ومؤسســة الشيخة 
املشاريع  ومكتب  حمدان  بنت  ســامة 
جناح  يف  الرائعة  جهودهم  عىل  الوطنية 
»كيف  يســتعرض  الذي  اإلمارات  دولة 
اســتطاع آباؤنا املؤسسون التعامل مع 
من خالها  الصعبة  الصحراويــة  بيئتنا 
االستفادة  االستدامة يف  تبني ممارسات 
الطبيعية لضمان حياة جيدة  املوارد  من 
يعرض  كما  لنا  أفضل  ومســتقبل  لهما 
املوارد  االستفادة من  الجناح تجاربنا يف 
النباتات  زراعة  تجربــة  ومنها  املتاحة 
امللحيــة مثــل الســاليكورنيا والكينوا 
والطحالب  /املانغروف/  القرم  وأشجار 

الدقيقة واألعشاب البحرية«.

املستوى  بهذا  جدا  فخورون   « وأضافت 
اإلمارات  جناح  به  يظهر  الذي  اإلبداعي 
تحت مسمى مدن املياه املالحة« موجهة 
الشكر للقائمن عىل الجناح واملساهمن 
يليق  بشكل  ليظهر  وتنفيذه  تصميمه  يف 
الجميع  داعية  اإلمــارات  دولة  بمكانة 
أكتوبر  املقام حتى شهر  املعرض  لزيارة 

القادم .
وقــد اســتضاف جناح الدولة جلســة 
نقاشــية عن اإلبداعات الزراعية واملدن 
وارتفاع  امليــاه  شــح  ظل  يف  الخرضاء 

درجات الحرارة.
إماراتيون  مبدعون  الفعالية  يف  وشارك 
يف مجــال التكنولوجيــا الزراعيــة من 
 ، القاسمي  ماجد  الدكتور  الشيخ  بينهم 
الرشيك املؤســس لرشكة سوما مطر و 
الدكتــورة طريفة الزعابي ، املدير العام 
باإلنابة للمركز الدويل للزراعة امللحية /

العام  املدير   ، القدماني  د.يــزن  و  إكبا/ 
ملزرعة اإلمارات الحيوية.

الخرات  تبادل  مجاال  املتحدثون  وتناول 
يف مجال التكنولوجيا الزراعية.

أهمية  الزعابي  الدكتورة طريفة  وأكدت 
تعزيز الجهود التعليمية وإرشاك املجتمع 
مشــرية إىل أهميــة اإلرساع يف التعاون 
وتعزيــز التزام املزارعــن واملجتمعات 
يف تلك الجهود.وقال الدكتور القاســمي 
»ال توجــد تقنية واحدة من شــأنها أن 
إنها نتيجة مزيج  الغذائي..  تحقق األمن 
الزراعة  ، ونظم  التعاونية  األساليب  من 
واملياه  املحاصيــل  إدارة  و   ، املفتوحــة 
بطرق مبتكرة واملشاركة املعرفة عامليا. 
مزرعة  مــن  القدماني  يزن  وســلط   «
اإلمــارات البيولوجية الضوء عىل خرة 
دولــة اإلمارات يف الزراعة يف بيئة تتميز 
أهمية  وأكد  الحــرارة.  درجات  بارتفاع 

تعزيز عاقات التعاون يف مجال الزراعة 
يف دولة اإلمارات.

الرئيس   ، دينبــوم  داكس  الحــوار  أدار 
التنفيذي ومؤســس فافــوري ، و هي 
وقد   ، هولندية  رأسية  زراعية  مؤسسة 
قدم جناح دولة اإلمارات العربية املتحدة 
املالحة:  امليــاه  »مدن  بعنــوان  معرًضا 
»لتوضيح   ، بالبحر  األرض  تلتقي  حيث 
القاســية  البيئة  الدولة  تســتغل  كيف 
للبحث عن إجابات مبتكرة لتعزيز األمن 
الغذائي واملائــي ، والحفاظ عىل التنوع 
إيجاد  يف  واملشاركة  البحري  البيولوجي 

حلول للتحديات العاملية.
تبادل  عىل  الدولة  وفد  زيارة  ركزت  كما 
الخرات وأفضل املمارسات يف القطاعات 
حيث  الغذائي،  األمــن  لتعزيز  الزراعية 
شــارك الوفــد يف معــرض غريــن تك 

.2022 أمسرتدام 

راأ�س اخليمة-الوحدة:

كشــافة  جمعية  مظلــة  تحــت 
إدارة  مجلــس  عقــد  اإلمــارات 
الخيمة  مفوضيــة كشــافة رأس 
تشكيله  إعادة  بعد  له  اجتماع  أول 
  2025/ 2022 الجديــدة  للدورة 
بدعــوة مــن ســعادة املهنــدس 
صقر  بن  سلطان  بن  سالم  الشيخ 
القاسمي الرئيس الفخري ملفوضية 
بمقر  الخيمة وذلك  رأس  كشــافة 
حيث  الخيمة  بــرأس  املفوضيــة 
تم خــال االجتماع الذي ترأســه 
رئيس مجلس اإلدارة محمد حسن 
الشميس  توزيع املناصب التنفيذية 
خالد  تســمية  تم  حيث  واإلدارية، 
لرئيـــس  النقبي نائباً  حسن عبيد 
عىل  حسن  ومحمد  اإلدارة  مجلس 
الزعابي املفوض العام واملدير املايل 
النعيمي  إبراهيم  عبداللــه  وأحمد 
مفــوض العاقات العامة وعارفة 
صالــح حــارب الفاحي مفوض 
االسرتاتيجية ومهرة محمد جمعة 
بــن رصاي مفــوض الــرشاكات 

والعاقــات الحكوميــة وعبدالله 
ســيف عبيد بــن صليــج الكتبي  
مفــوض خدمة وتنميــة املجتمع 
وراشد سعيد راشد بلهون الشميىل 
والرامج  القيادات  تنمية  مفوض 
عىل  حمــدان  وأحمــد  واملراحــل 
العاقات  مفوض  الشحي  البخيتي 

العامة واإلعام.
وافتتــح االجتماع محمد حســن 
الشميس الذي عقد بمقر املفوضية 

إىل  شــكر  بكلمة  الخيمة  بــرأس 
املهندس الشــيخ سالم بن سلطان 
بن صقر القاسمي الرئيس الفخري 
الخيمة عىل  ملفوضية كشافة رأس 
دعمه الدائــم للمفوضية ورعايته 
باإلمارة  الكشفية  األحداث  ملختلف 
ترحيب  الشــميس كلمة  كما وجه 
الشــكر  وتوجيه  الجديد  باملجلس 
لألعضاء يف املجلس القديم وتوجيه 
حمد  للقائــد  والتحيــة   الشــكر 

الرئيس  عليه  اللــه  رحمة  املطوع 
استعرض  ثم   . للمفوضية  السابق 
االجتمــاع رؤية جمعية كشــافة 
جاذبة  بيئــة  تهيئة  يف  اإلمــارات 
الكشفي  العمل  وتطوير  للشــباب 
وإقليميا  محليا  ف  املرشِّ والحضور 
رســالة  تناول  تم  كما   ، ودوليــاً 
كشــافة  تصبح  أن  يف  الجمعيــة 
الشــبابي  العمل  رائدة  اإلمــارات 

األكر تأثرياً واألكثر انتشاراً.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
السبت ١٨ يونيو ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥٠٧١

اأخبار الوطن

وفد »وام« يزور موؤ�س�س��ات اإعالمية في اإيطاليا و�سوي�سرا 
والتوقيع على اتفاقيتي تعاون

مريم المهيري تزور جناح الإمارات في فلورياد 
2022 هولندا

اإدارة مفو�سية ك�سافة راأ�س الخيمة تعقد اجتماعها الأول باأفكار 
وطموحات م�ستقبلية
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 أبوظبي-الوحدة:
نظمــت بلدية مدينــة أبوظبي التابعــة لدائرة 
البلديــات والنقل من خال مركــز بلدية مدينة 
زايــد وبالتعاون مــع عدد من طلبــة مدارس 
مدينة زايد، ورشــة توعوية تســتهدف تحفيز 
املختلفة،  الرياضات  املجتمع عىل ممارسة  أفراد 
الصحة  تعزيز  بهــدف  أســلوب حياة،  وجعلها 
وتوضيح  املزمنة،  األمــراض  من  والحد  العامة 
أثر الرياضة الفعال يف رفع مناعة أفراد املجتمع 

ضد األمراض املختلفة.
تقديم معلومات علمية حول  الورشة  وتضمنت 
أثــر الرياضة ودورها يف تحصن الجســم ضد 
والنشــاط،  والطاقة  بالحيوية  ومده  األمراض، 
الفوائد  من  وغريها  الدموية  الدورة  وتنشــيط 
الكبرية عىل الصحة العامة، كما حرصت الورشة 
عىل إكســاب أفــراد املجتمع الثقافــة الازمة 
ملمارسة الرياضات املختلفة وفقاً ملعايري صحية 

ومفيدة.
الجمهور بمرافق  الورشــة تعريف  تناولت  كما 
وماعب،  رياضية  ألعــاب  عىل  املحتوية  البلدية 
تتيح ألفراد املجتمع ممارســة الرياضة يف بيئة 

صحية وآمنة.

بلدية �أبوظبي تنظم ور�شة 
توعوية لإبر�ز �أهمية �لريا�شة 

كاأ�شلوب حياة

روما - ميانو - لوغانو-وام:

 زار وفــد وكالة أنبــاء اإلمارات 
املؤسســات  مــن  عــددا  "وام" 
اإلعاميــة يف إيطاليا وســويرسا 
املشــرتك  التعاون  تعزيز  بهــدف 
عىل الصعيــد اإلعامي ويف مجال 

التبادل اإلخباري.
إطار  يف  الزيــارة  هــذه  جــاءت 
بناء شــبكة واسعة  الحرص عىل 
مع العاقات مع وسائل اإلعام يف 
إيطاليا وســويرسا ، ضمن جهود 
لرتســيخ  اإلمارات  أنباء  وكالــة 
نمــوذج مســتدام مــن التعاون 
مع  املثمرة  اإلعاميــة  والرشاكة 
وســائل اإلعام عــىل الصعيدين 
مع  خاصة   ، والــدويل  اإلقليمــي 
للكونجرس  الدولــة  اســتضافة 
العاملي لإلعام خال شهر نوفمر 

املقبل يف أبوظبي.
ويف إيطاليا ، زار الوفد مقر وكالة 
اإليطالية "أنســا" وجرى  األنباء 
بحث مخرجــات اتفاقية التعاون 
التــي تــم توقيعها خال شــهر 
، وذلك  املايض  العــام  نوفمر من 
بهدف تعزيز التبادل اإلخباري بن 

الجانبن.
كما جــرى توقيع اتفاقية تعاون 

ووكالة  اإلمارات  أنباء  وكالة  بن 
تعزيز  بهدف  اإليطاليــة  "نوفا" 
التبادل  مجال  يف  املشرتك  التعاون 
زيارة  خــال  وذلك   ، اإلخبــاري 

الوفد إىل مقر "نوفا" يف روما.
وكالة  "وام" مقر  وفــد  زار  كما 
وجرى   ، اإليطالية  "ادنكرونس" 
تعاون  اتفاقيــة  عــىل  التوقيــع 
يف مجــال التبــادل اإلخباري بن 

الجانبن.
إىل  "وام"  وفــد  زيارة  وشــملت 
إيطاليا أيضا مؤسســات إعامية 
األخبار  مديريــة  ومنها  عديــدة 
"ميدياســيت"  ملجموعة  العامة 
 "24 جــي  تي  "ســكاي  وقناة 
اإلخباريــة التي تعمــل عىل مدار 

الساعة.
ويف سويرسا ، زار وفد وكالة أنباء 
اإلمارات مقر صحيفة "ذا كوريري 
تيسينو  وموقع  تيســينو"،  ديل 
بحث  جــرى  حيث   ، اإلخبــاري 
بن  املشــرتك  التعاون  تنمية  أطر 
التبادل  تعزيز  وســبل   ، الجانبن 
تسليط  يف  يســهم  بما  اإلخباري 
يف  التنموية  اإلنجازات  الضوء عىل 

البلدين. كا 
الرييس  جال  محمد  سعادة  وأكد 
 / اإلمارات  أنباء  وكالة  عام  مدير 
بقيادة  اإلمارات  دولــة  أن   / وام 
محمد  الشــيخ  الســمو  صاحب 
الدولة  رئيس  نهيــان  آل  زايد  بن 
عىل  حريصــة  اللــه"  "حفظــه 

ومستدام  متطور  نموذج  ترسيخ 
دول  مع  التعــاون  عاقــات  من 
العالــم الشــقيقة والصديقــة ، 
يف  التنمية  مســارات  يدعــم  بما 
تحقيق  يف  ويســهم   ، املجتمعات 
املجاالت  يف  للدولة  العاملية  الريادة 
هذه  أن  ســعادته  وأوضح  كافة. 
الزيارة تفتح آفاقا أرحب للتعاون 
اإلعامية  املؤسسات  مع  املشرتك 
إيطاليا وسويرسا ، خاصة وأن  يف 
البلدين يزخران بمنظومة إعامية 
متطــورة وأن هناك فرصا واعدة 
عىل  معها  عديــدة  رشاكات  لبناء 

الصعد كافة.
فرصة  شكلت  الزيارة  أن  وأضاف 
لوســائل  الدعوة  لتوجيه  أيضــا 
واإليطالية  الســويرسية  اإلعام 
للمشــاركة يف الكونجرس العاملي 
أبوظبي  يف  يعقــد  الذي  لإلعــام 
ويستقطب   ، املقبل  نوفمر  شهر 
نخبــة مــن رواد صناعة اإلعام 
العاملين  واملؤثرين  واملتخصصن 
باإلضافة إىل األكاديمين والشباب 
منصة  ويوفر   ، الجامعات  وطلبة 
صناعة  واقع  عىل  للتعرف  ملهمة 
املنطقة والعالم وبلورة  اإلعام يف 
هذه  ملستقبل  اســترشافية  رؤية 

الصناعة.

اأبوظبي-وام:

أحمد  بن  محمــد  معايل  اســتقبل   
لشــؤون  الدولة  وزير  البــواردي 
لوهوت  الجنــرال  بمكتبه  الدفــاع 
املنسق  الوزير  باندجيتان،  بنســار 
جمهورية  يف  البحريــة  للشــؤون 
إندونيسيا الذي يقوم بزيارة للدولة 

حالياً.
الضيف،  والوزيــر  وبحــث معاليه 

الصداقة  عاقــات  اللقــاء  خــال 
تعزيزها  وســبل  الثنائي  والتعاون 
وتنميتهــا بمــا يخــدم املصالــح 

املشرتكة.
اللقاء،  خــال  الجانبان،  وتبــادل 
فرص  حــول  الوديــة  األحاديــث 
بن  توســيعها  وإمكانيات  التعاون 
الجهات املعنية يف البلدين يف مجاالت 
واالســتثمارية  البحرية  الشــؤون 

واالقتصادية.

الب��واردي ي�س��تقبل الوزير المن�س��ق 
لل�سوؤون البحرية في اإندوني�سيا

140 طالب��اً وطالبة ي�ش��اركون 
ف��ي هاكاث��ون كلية �لهند�ش��ة 

بجامعة �أبوظبي
أبوظبي-وام:

 اســتضافت كلية الهندسة يف جامعة أبوظبي 
الســنوي  الهندســة  كلية  هاكاثون  فعاليات 
األول تحت شــعار »قد فريقك يف ســباق مع 
الزمــن لهندســة الحلول املبتكــرة لتحديات 
طالبا   140 مــن  أكثر  بمشــاركة  الحارض« 
10 مدارس  يمثلون  فريقا   20 وطالبة ضمن 

رائدة من مختلف أنحاء الدولة.
وخــال الفعالية، وجه طلبــة البكالوريوس 
املشــاركن  املدارس  طلبة  أبوظبي  جامعة  يف 
ضمن سباق مع الزمن البتكار حلول لتحديات 
العالم الواقعــي، حيث عرض الطلبة بعد ذلك 

أفكارهم أمام لجنة التحكيم.

دبي-وام:
مجلس  بجائزة  دبــي  بلدية  فازت 
فئة  عــن  الريطانــي  الســامة 

. 2022 السامة الدولية لعام 
فقــد تم تقييــم منظومة الصحة 
بتصنيف  دبي  بلدية  يف  والســامة 

/  Distinction امتيــاز/ 
الضــوء عىل عدة  بتســليط  وذلك 
تتمثــل يف تقييم ومعالجة  محاور 
وتبني  بالعمل  الصلة  ذات  املخاطر 
يف  الســامة  ملفهــوم  القياديــن 

الخطط واملشاريع واملبادرات.

بلدية دبي تفوز بجائزة مجل�س ال�سالمة 
البريطاني  
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دبي-وام:

 أطلــق مجمع دبي لالســتثمار، مبادرة إلقامة 
 /EV/ محطات لشــحن الســيارات الكهربائية
عرب أرجاء املجمع، لتشــجيع استخدام املركبات 
الكهربائية الصديقة للبيئة، واملســاهمة يف الحد 
النقل  وســائل  وتعزيز  الكربون  انبعاثــات  من 

املستدامة.
تبلغ  والتي   ،/EV/ أول محطة شــحن وتقــع 
44 ك/ واط، يف موقع بارز يف  قدرتها اإلجمالية 
مجمع دبي لالستثمار 1 داخل مواقف السيارات 
يف مركز التســوق، وسيتم إقامة محطات شحن 
أخرى عىل مراحل عرب التطوير املتواصل للمبادرة 

الفريدة.
يمكن للمحطة أيضا توفري نظام الشحن املشرتك 
ســيارتني  شــحن  يمكن  أنه  للســيارات،حيث 
كهربائيتــني يف نفس الوقت مــن خالل منفذين 
التكامل بني  متوفرين يف املحطة، وهذا ما يسهل 
بشحن  ويزّودهم  السيارات  من  كبرية  مجموعة 

فائق الرسعة.
قــال عمر املســمار، املديــر العــام ملجمع دبي 
لالســتثمار ان جهود املجمــع تركزت عىل تبني 
ومبادرات  املستدامة  التنمية  خطط  تعزز  معايري 
تهدف إىل تعزيز النقل املســتدام والهواء النظيف 

تســاهم بشــكل كبري  التي  النظيفة  والطاقــة 
محطات  تركيــب  خــالل  ومن  االســتدامة.  يف 
الكهربائية يف املجمع ، نشجع  شحن الســيارات 
املجتمعات املحلية عىل أن تكون مشــاركاً فاعالً 
يف تســهيل االقتصاد النظيف واألخرض وتحسني 

الحياة اليومية مع تقليل التلوث.

راأ�س اخليمة-وام:
 أكد ســعادة عمر صوينع الســويدي وكيل وزارة 
الصناعــة والتكنولوجيــا املتقدمــة أن الــوزارة 
تســتهدف بحث ســبل تعزيز بيئة أعمــال داعمة 
للمســتثمرين الصناعيني املحليــني والدوليني، بما 
الوطنية  االســرتاتيجية  مســتهدفات  مع  ينسجم 
للصناعــة والتكنولوجيا املتقدمــة، خصوصاً عىل 
وتعزيز  الوطنيــة  الصناعــات  نمو  دعــم  صعيد 
تنافســيتها يف األســواق، وصوالً إىل تعزيز مكانة 

الدولة وجهة عاملية لريادة صناعات املستقبل .
جاء ذلك خالل زيارته مقر رشكة الخليج للصناعات 
لإلطالع  الخيمة،  رأس  إمارة  يف  الدوائية "جلفار"، 
عىل اإلنجازات املهمة التي حققتها الرشكة مؤخراً، 
اإلنسولني  إنتاج  يف  الريادي  النموذج  عىل  والتعرف 
من  واألوىل  الفريدة  منشــآتها  إىل  اســتناداً  الخام 

نوعها للتكنولوجيا الحيوية.
تأتي الزيارة التي شــارك بها ايضا سعادة عبد الله 
الشاميس، الوكيل املساعد لقطاع التنمية الصناعية 
حرصاً  املتقدمة  جيا  التكنولو  و  الصناعة  وزارة  يف 
املبارش مع رشكائها يف  التواصــل  الوزارة عىل  من 
القطاع الصناعي، عىل مســتوى الدولة، خصوصاً 
قطــاع الرعايــة الصحية، كأحد أبــرز القطاعات 
الصناعيــة ذات األولويــة، ومتابعــة املشــاريع 
الصناعيــة املبتكــرة، واالســتماع إىل تصــورات 
أبرز  حول  وأفكارهم  الصناعي  القطاع  يف  الرشكاء 
املحفزات واملمكنات التي أعلنتها الوزارة منذ إطالق 
والتكنولوجيا  للصناعــة  الوطنية  االســرتاتيجية 
املتقدمة، وزيادة مســاهمة القطــاع الصناعي يف 

الناتج املحيل اإلجمايل للدولة.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة 
8متابعاتالسبت ١٨ يونيو ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥٠٧١
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رئي�س الدولة:
 التي تشــّكل 80 بالمائة من إجمالي 
الناتــج المحلــي العالمــي ومن عدد 
دولة  دعــوة  العالــم، وتأتي  ســكان 
اإلمارات للمشاركة في المنتدى كونها 
في  األطراف  لمؤتمر  المضيفة  الدولة 
المتحدة  لألمــم  اإلطارية  االتفاقيــة 
بشأن المناخ /COP28/ في 2023.

الدولة  رئيــس  الســمو  وقال صاحب 
ألقاها خالل  الله" - في كلمة  "حفظه 
المنتــدى - إن التغير المناخي يعد من 
من  والبد  األهميــة،  بالغــة  القضايا 
والعمل  التعاون  لها من خالل  التصدي 
السلبية  تداعياتها  لتجنب  المشــترك، 
اإلنســان  على  الكبيــرة  وتكلفتهــا 
واالقتصــاد  والبيئــة  والمجتمعــات 

العالمي.
اليوم  يمــر  العالم  أن  ســموه  وأكــد 
العمل  مجــال  في  حاســمٍة  بمرحلٍة 
الجهود  تسريع  علينا  تفرض  المناخي 
إلى  المشترك، مشــيراً سموه  والعمل 
تنعكس  المناخي  التغيــر  تداعيات  أن 
وهذه  والمجتمعات  الدول  جميع  على 
مستمر، وسيكون  تزايد  في  التداعيات 
لها تكلفة كبيرة على االقتصاد العالمي 

البيئي. وحياة اإلنسان والتنوع 
الشــيخ  الســمو  وأضــاف صاحــب 
آل نهيــان : ان دولة  زايد  بــن  محمد 
المناخي  العمــل  إلى  تنظر  اإلمــارات 
كونــه فرصة لدفع مســارات التنمية 
آفاق  نحو  واالجتماعيــة  االقتصادية 
جديــدة، بالتركيز علــى حلول عملية 
الدول االســتفادة منها،  يمكن لجميع 
مؤكداً أن اإلمارات ماضية في التزامها 
في  الدولي  شــريكاً فاعالً للمجتمــع 
جهود العمــل المناخي وحريصة على 
 /COP28/ األطراف مؤتمر  يكون  أن 

قادراً على التعامل مع تحديات المرحلة 
وعملي  واقعي  نهج  خالل  من  الراهنة 
مشــاركة  يضمن  ومتكامل  وشــامل 
ومناقشــة  واألطراف  الــدول  جميع 

احتياجاتها ومتطلباتها.
وأوضح سموه أن دولة االمارات، وفي 
لمواجهة  جهودهــا  مضاعفة  إطــار 
أكثر من  المناخي، قد استثمرت  التغير 
50 مليار دوالر في مشــاريع الطاقة 
النظيفة في أكثــر من 40 دولة حول 
أكثر من 50  العالم وتخطط الستثمار 

مليار دوالر خالل العقد المقبل.
كمــا أكد ســموه أن دولــة اإلمارات 
تنمــوي  مســار  بتحقيــق  ُملتزمــة 
منخفــض االنبعاثات وســتعمل على 
المحددة  إســهاماتها  وتقديم  تحديث 
وطنياً حســب الجدول الزمني المتفق 

عليه.
شــارك في المنتدى إلى جانب فخامة 
جو بايــدن رئيس الواليــات المتحدة 
فرنانديز  ألبرتو  األميركية .. فخامــة 
رئيس جمهوريــة األرجنتين، ومعالي 
أنتوني ألبانيز رئيس وزراء أســتراليا، 
ومعالــي جاســتن تــرودو، رئيــس 
وزراء كنــدا، وفخامة غابرييل بوريك 
تشــيلي، وفخامة  جمهورية  رئيــس 
عبدالفتاح السيســي رئيس جمهورية 
دير  العربية، وأورســوال فون  مصــر 
األوروبية،  المفوضيــة  رئيســة  الين 
وفخامة شارل ميشيل رئيس المجلس 
األوروبــي، ومعالــي أوالف شــولتز 
االتحادية،  ألمانيا  جمهورية  مستشار 
وفخامــة جوكــو ويــدودو رئيــس 
كيشيدا  إندونيسيا، ومعالي  جمهورية 
فوميو رئيــس وزراء اليابان، ومعالي 
وزراء جمهورية  رئيس  سو  دوك  هان 
لوبيز  أندريس مانويل  كوريا، وفخامة 
المتحدة  الواليــات  رئيس  أوبــرادور 

بخاري  محمد  وفخامة  المكســيكية، 
االتحادية،  نيجيريا  جمهوريــة  رئيس 
ومعالــي جوناس جار ســتور رئيس 
وزراء النرويــج، وفخامة رجب طيب 
التركية،  الجمهورية  رئيــس  أردوغان 
عام  أمين  غوتيريش  أنطونيو  وسعادة 
منظمة األمم المتحدة، وســعادة تشه 
المناخ  تشنهوا المبعوث الخاص لتغير 
الشــعبية، ومعالي  الصين  لجمهورية 
أنييس بانييه روناتشــر وزيرة انتقال 
الفرنســية،  الجمهورية  فــي  الطاقة 
وزير  ســينجوالني  روبرتو  ومعالــي 
التحول البيئــي للجمهورية اإليطالية، 
الدولة  وزيــر  الجبير  عــادل  ومعالي 
للشــؤون الخارجيــة عضــو مجلس 
فــي  المناخــي  الــوزراء المبعــوث 
الســعودية، ومعالي  العربية  المملكة 
ورئيس  البرلمان  عضو  شــارما  ألوك 
المتحدة  المملكــة   COP26 مؤتمر 
الشمالية،  وأيرلندا  العظمى  لبريطانيا 
ومعالي تــران هونغ ها وزير الموارد 
الطبيعية والبيئة في جمهورية فيتنام 

االشتراكية.

10 مجمعات اأعمال

وأدرجــت مجموعة تيكوم والتي تدير 
في  متخصصة  أعمــال  10 مجمعات 
الحيوية، جزءا  القطاعــات  العديد من 
من أســهمها العادية في ســوق دبي 
المالي يبلغ 625 مليون ســهم عادي 
تمثل ما نســبته %12.5 من إجمالي 

األسهم المصدرة.
مكانتها  "تيكوم"  مجموعة  ورّسخت 
األعمال  مجمعات  مجــال  في  الرائدة 
الحيــوي فــي دبي، وتتمتــع بموقع 
من  كبرى  اســتفادة  لتحقيق  يؤهلها 
خالل  المتاحة  االقتصاديــة  الفــرص 

والمســتقبلية  الحاليــة  المرحلتيــن 
اعتمــاداً على مجموعة مــن العوامل 
التــي يأتي في مقدمتهــا حالة النمو 
اإلمارات في  دبي ودولة  التي تشهدها 

مختلف القطاعات.
عقارية  أصول  محفظة  وتشّغل  تمتلك 
ذات جودة ومرونة عالية، في  متميزة 
إمارة  في  مهمة  اســتراتيجية  مواقع 
دبي، وتوّفر بيئات عمل تنافسية تركز 
على سهولة مزاولة األعمال ضمن أطر 
بخدمات  ومدعومة  جاذبــة  تنظيمية 
ذات قيمــة مضافــة وتمتلــك قاعدة 
الشــركات  أهم  متنامية ومتنوعة من 
العالميــة واإلقليميــة، وتجمعها بهم 

عالقات استراتيجية طويلة األجل.
قوي  مالي  بوضع  المجموعة  وتتمتع 
ومســتقر وميزانية عمومية مدعومة 
بمحفظــة قوية تدر عائدات وتدفقات 
نقديــة مســتقرة وعاليــة الجــودة 
وذلــك باالعتمــاد على فريــق إداري 
مــن المتخصصين وأصحــاب الخبرة 
ونموذج تشــغيلي يتبنى أعلى معايير 

الحوكمة واالستدامة.

با�شاغا: اإنهاء
سرت  مدينة  من  متحدثا  باشاغا  وقال 
الســاحلية بوســط البالد والتي يتخذ 
منها مقرا، مع رفض الحكومة القائمة 
في طرابلس التخلي عن السلطة، إنه ال 
في  السياسي  الجمود  يؤدي  أن  يتوقع 

ليبيا إلى اندالع حرب جديدة.
وأضاف »نعتقد أنه بمجرد أن حكومتنا 
توزيعا  توزيعها  ويتم  الميزانية  تستلم 
عادال حسب ما ذكرنا في الميزانية، أن 
أنهم  النفطي،  والهالل  الحقول  سكان 
ســوف لن يمانعوا فــي إعادة تصدير 

النفط أو تشغيل الحقول«.

ف�شل اال�شتفتاء 
وســيعيد العمل بدستور 2014، وفق 
ما جاء في تصريحاته إلذاعة "شمس 

اف ام" الخاصة يوم الجمعة.
وأضــاف محفوظ أن من المهم توفير 
النجــاح وكل الضمانات  كل ظــروف 
للتصويــت بـ'نعــم'. وتعمــل اللجنة 
المكلفة بمرسوم من قبل الرئيس قيس 
ســعيد على اقتراح مشــروع دستور 
سياســية  إصالحات  يتضمــن  جديد 
أن  على  الجاري  الشــهر  يوم 20 من 
يتم الكشــف عنه للتونسيين في بداية 
ثم يعرض  المقبل ومن  تموز/ يوليــو 
يوم 25 من  االستفتاء الشــعبي  على 
نفس الشــهر. وال يشير المرسوم إلى 
حال  في  المباشــرة  القانونية  النتائج 
بـ'نعم'  التصويت  االستفتاء في  فشل 
على الدســتور الجديد. وقال محفوظ 
إستقالة  إلى  يشير  شيء قانونيا  ال  إن 
الرئيس عند فشــل االســتفتاء ولكن 
جرت العادة أن يســتنتج الرئيس ذلك، 
الفرنسي  الرئيس  استقالة  إلى  مشيرا 
اســتفتاء  بعد  ديجول  الراحل شــارل 
1969 علــى تطبيــق الالمركزية في 

فرنسا.
ومنذ صعوده الى الرئاسة عام 2019 
وجــه الرئيــس قيس ســعيد مدرس 
متكررة  انتقادات  الدستوري،  القانون 

للنظام السياسي ولدستور2014.
التدابيــر  بإعــالن  خطوتــه  وبــرر 
بتصحيح "مسار  عام  قبل  االستثنائية 
الخطر  مــن  الدولة  وإنقــاذ  الثورة" 
والفوضى. وترفض  والفســاد  الداهم 
المشــروع وخارطة  المعارضــة هذا 
الطريق التي عرضها سعيد لالصالحات 
على  باالنقالب  وتتهمــه  السياســية 

الدستور والهيمنة على الحكم.

اإ�شدار رخ�شة
تتويجاً  التشــغيل  رخصة  إصدار  يأتي 
تلقيها  منذ  الهيئة  بذلتها  التي  للجهود 
طلب الحصول على الرخصة من شركة 
الرابعة عام  و  الثالثة  للوحدتيــن  نواة 

.2017
وأجرت الهيئة عملية مراجعة منهجية 
للوحدة  التشغيل  رخصة  إصدار  لطلب 
رخصتي  إصــدار  أعقاب  فــي  الثالثة 
األولــى والثانية  للوحدتين  التشــغيل 
تقييماً شــامالً للوثائق  تضمن  والذى 
تدابير  الطلــب، وتطبيق  مع  المرفقة 
إجراء  إلــى  صارمــة، إضافة  رقابية 

عمليات تفتيش دقيقة للمحطة.
التقييــم مراجعة  و شــملت عمليــة 
النوويــة، وتحليال  لتصميــم المحطة 
مع  لموقعها  ديموغرافيا  و  جغرافيــا 
النووي  المفاعــل  تصميــم  مراجعة 
والســالمة، والتدابير  التبريد  ونظــم 
األمنية، وإجراءات االستعداد للطوارئ، 
وإدارة النفايات المشّعة، وجوانب فنية 
شركة  استعداد  مدى  جانب  إلى  أخرى 
المســؤولة  الشــركة  نــواة بصفتها 
المؤسسية  الناحية  من  التشــغيل  عن 
توافر  من  والتأكــد  العاملة  والقــوى 
الالزمة  كافــة  والتدابير  اإلجــراءات 
واألمان في  الســالمة  لضمان معايير 

محطة الطاقة النووية.
و راجعــت الهيئــة طلــب الترخيص 
المكون من 14 ألف صفحة للوحدتين 
الثالثة والرابعة و إجراء أكثر من 120 
عملية تفتيش وطلب معلومات إضافية 
مختلفة  مواضيع  حول  الثالثة  للوحدة 
وعوامل  المفاعــل،  تصميم  شــملت 
لضمان  وغيرهــا  واألمان  الســالمة 

االمتثال لجميع المعايير الرقابية.

وزارة ال�شناعة والتكنولوجيا 
المتقدمة تطلع على »نموذج اإنتاج 

االإن�شولين« في »جلفار للأدوية«

جامايكا-وام:

الحرة  للمناطق  العاملية  املنظمة  أعلنت 
للدورة  دبــي  إمــارة  اســتضافة  عن 
الدويل  واملؤتمر  املعرض  من  التاســعة 
العام  تنظيمه  املقرر  للمنظمة  السنوي 
املؤتمر  راية  تســليم  بعد  وذلك  املقبل، 
الحرة يف دبي خالل  إىل ممثيل مناطــق 
اجتمــاع الجمعيــة العموميــة ضمن 
حالياً  املنعقدة  الثامنة  الدورة  فعاليات 
ســانت  بمنطقة  مونتيجو  خليــج  يف 

جيمس يف جامايكا.
الزرعوني  الدكتور محمد  وكان سعادة 
الحرة  للمناطق  العاملية  املنظمة  رئيس 
هولنس  أندرو  فخامة  برفقة  افتتح  قد 
االقتصاد  وزير  جامايكا،  وزراء  رئيس 
والصناعة يف جامايكا ومشاركة وزراء 
الدورة  الكاريبية فعاليات  الجــزر  دول 
واملؤتمر  املعرض  مــن  الثامنة  الحالية 
مشاركة  يشهد  والذي  السنوي،  الدويل 
أكثر من 1,000 من املتحدثني العامليني 
واألكاديميني  السياســات  وصانعــي 
وقادة  األطــراف  متعددة  واملنظمــات 
 100 من  أكثر  مــن  العاملية  الرشكات 

دولة.
وأكــد الزرعوني خالل كلمة رئيســية 
ألقاهــا ضمــن فعاليــات املؤتمر، أن 
نقلة  اليوم  يشهد  الحرة  املناطق  قطاع 
نوعية من خالل تحويل وتوسيع نطاق 
العمليات إىل مجاالت أوسع، بما يف ذلك 
التكنولوجيا  عــىل  القائمة  القطاعات 
والتمويل  املرصفيــة  األعمــال  مثــل 
املاليــة وتكنولوجيــا  والتكنولوجيــا 

األغذية والتجارة اإللكرتونية وغريها.
العاملية  املنظمــة  ان  الزرعوني  وقــال 
يف  تأسيسها  منذ  تلعب  الحرة  للمناطق 
عــام 2014 دوراً محورياً يف النهوض 

باملناطق الحــرة يف جميع أنحاء العالم 
وتطويرها وتعزيز نموها.

العامليــة  املنظمــة  رئيــس  وأضــاف 
الحرة  املناطــق  ان  الحــرة  للمناطــق 
أظهــرت مرونــًة عاليــة بنجاحها يف 
التي  الرقمية  االبتكارات  من  االستفادة 
القطاع ونموه،  تعايف  تساهم يف تحفيز 
بعد جائحة  ما  ال ســيما خالل مرحلة 
خالل  من  استطاعت  حيث  كوفيد19-، 
استخدام  املتغرية  األعمال  بيئة  مواكبة 
التقنيات والتطورات، بما يف ذلك  أحدث 
ثالثية  والطباعة  تشــني  البلوك  تقنية 
األبعــاد وعالــم امليتافــريس وغريها 
مــن املجاالت االبتكارية، مما ســاهم 
تســهيل  يف  الحيوي  دورها  تعزيــز  يف 
مختلف  وربــط  التجاريــة  األعمــال 
املتعاملني  وتزويد  ببعضها،  األســواق 
التكاليف،  لتوفــري  فعالــة  بعمليــات 
وبالتايل دعم جهودهم يف مجال التنمية 
املســتدامة وتمهيد الطريــق لهم نحو 

مستقبل زاهر.
باســتمرارية  الزرعوني  الدكتور  وأكد 
توجه األعمال نحو التجارة اإللكرتونية 
والتــي تلعب دوراً مهمــاً يف العمليات 
التوريديــة والتجارية بني الرشكات، إذ 
تشــري التوقعــات إىل أن قيمة مبيعات 
مواقع التجارة اإللكرتونية بني الرشكات 
ستصل إىل 1.77 تريليون دوالر أمريكي 
يف عام 2022، بزيادة نســبتها 12% 
عن العام املايض. وتؤكد التوقعات أيضاً 
أن مبيعــات قطاع التجارة اإللكرتونية 
أمريكي يف  تريليون دوالر   5 إىل  ستصل 
عام 2022، و6 تريليون دوالر أمريكي 
ســعادته  وأوىص   ،2024 عام  بحلول 
برضورة اهتمام املناطق الحرة بتطوير 
الخدمية  للمنظومــة  حوافز  وتقديــم 
الجهات  مــع  بالتعاون  وااليكلوجيــة 
القطاع  لتمكني  والخاصــة  الحكومية 
والحركة  االســتثمارات  تدفقات  زيادة 

التجارية يف التجارة االلكرتونية.

دبي-وام:
 أظهــرت نتائج البحــث الذي أجرته » 
أرورا 50 »، وهي مؤسســة تعمل عىل 
تحقيق التكافؤ بني الجنسني يف مجالس 
التعاون  مجلس  بدول  الرشكات  إدارات 
الخليجــي، بالتعاون مــع كلية محمد 
ورعاية  الحكومية،  لإلدارة  راشــد  بن 
رشكة بــرتول أبوظبي الوطنية أدنوك، 
التي  اإلدارات  مجالس  مناصب  عدد  أن 
ارتفعت  اإلمارات،  يف  النســاء  تشغلها 
خالل عامني من 29 مقعًدا بنسبة 3.5 
77 مقعًدا يف  إىل   2020 باملئة يف عــام 
2022 لرتتفع 8.9 باملئة، تماشياً  عام 
الدولة  تبذلها  التي  الحثيثة  الجهود  مع 
تحسني  نحو  املســتمر  سعيها  إطار  يف 
عدد  وزيــادة  الجنســني  بني  التنــوع 

املناصب التي تشغلها النساء.
ويسلط التقرير، األول من نوعه يف دول 
التعــاون الخليجي والذي يأتي  مجلس 
النسائية يف عدد  القيادات  بالتنسيق مع 
من مجالس إدارات الرشكات يف املنطقة 
الرئيسية  االسرتاتيجيات  عىل  الضوء   -
شــغل  من  الطموحة  املرأة  ُتمّكن  التي 
مناصــب يف مجالس اإلدارة خالل فرتة 

ال تزيد عىل العقد الواحد.
تحت  الــذي جاء   - التقرير  وكشــفت 
يف  تنفيذية  غــري  وظائــف   « عنــوان 

 : اإلمارات  دولــة  يف  اإلدارة  مجالــس 
طريق إىل التوازن بني الجنســني« - أن 
868 مقعًدا يف مجالس  77 من أصــل 
يف  مدرجــة  رشكــة   115 يف  اإلدارات 
سوق دبي املايل وسوق أبوظبي لألوراق 
الحايل.  الوقت  يف  نســاء  املالية تشغلها 
وارتفعت نســبة املناصب التي تشغلها 
اتخاذ  عقب  اإلدارات  مجالس  يف  النساء 
هيئة اإلمارات لألوراق املالية والســلع 
مجموعة من اإلجراءات يف العام املايض 
تحــدد فيها حصة تمثيــل املرأة وُتلزم 
دولة  يف  املدرجة  الــرشكات  جميع  بها 
اإلمارات بتعيني امرأة واحدة عىل األقل 

يف مجالس إدارتها .
مجالس  مــن  امرأة   16 مقابلــة  وتم 

إدارات مختلفــة بهدف فهم الخطوات 
الرئيسية التي يمكن للنساء الطموحات 
اتخاذها بشــكل اســتباقي يف حياتهن 
إىل  الوصــول  املهنيــة لتســاعدهن يف 
مناصب غري تنفيذية يف مجالس اإلدارة.

لـ  املؤسس  الرشيك  وايلد،  ديانا  وقالت 
الذي تحرزه  التقــدم  إن   ،»50 أرورا   «
دولة  أنحاء  جميع  يف  اإلدارات  مجالس 
اإلمــارات، من شــأنه ترسيــع وترية 
التغيــري حيــث إن النســاء تحتاج إىل 
التخطيط بشــكل اسرتاتيجي للوصول 
املهنية،  حياتهن  يف  إليــه  يرغبن  ما  إىل 
أن  الــرضوري  من  بات  أنــه  مضيفة 
التــي تمتاز  اإلدارة  تتبنــى مجالــس 
بتنوعها برامج القيادة الشــاملة حتى 

واألداء  الربحية  ثمار  قطف  من  تتمكن 
بالكامل« .

بدورها، قالت فاطمة النعيمي، الرئيس 
الطبيعي  للغاز  أدنوك  لرشكة  التنفيذي 
للتوازن  أدنوك  لجنة  ورئيســة  املسال، 
بني الجنســني: » نفخــر بالتعاون مع 
أرورا 50 يف إطالق هذه املبادرة البحثية 
بدعم  أدنوك  التــزام  مع  تتوافق  والتي 
النساء  الجنسني ومساعدة  التوازن بني 
والتميز يف مسريتهن  التطور  تحقيق  يف 
املهنية. حيث يتيح لنا هذا البحث الهام 
إلقاء نظــرة عميقة عىل واقع التمثيل، 
كما يوفر لنا توصيات قابلة للتنفيذ من 
الجنسني عىل  التنوع بني  شأنها ترسيع 
جدول  ويدعم  اإلدارة  مجالس  مستوى 
بني  التوازن  تحقيق  يف  الوطني  األعمال 

الجنسني«.
بطي  مريــم  الدكتورة  قالــت  فيمــا؛ 
لهيئة  التنفيــذي  الرئيس  الســويدي، 
األوراق املالية والسلع: » إنه ملن دواعي 
رسوري أن أشاهد النمو املتزايد يف عدد 
املناصب التي تشغلها النساء يف مجالس 
اإلدارات خالل العامني املاضيني، واليوم 
يوجد امرأة واحدة عىل األقل يف مجالس 
الــرشكات  مــن  باملائــة   59.1 إدارة 
املدرجــة وتمثل النســاء مــن اللواتي 
إدارات  مجالــس  يف  مقاعــد  يشــغلن 

الرشكات املدرجة نسبة 8.9 باملائة«.

نمو بعدد الن�ساء في مجال�س اإدارات   % 8.9
ال�سركات الإماراتية

دبي ت�ست�سيف المعر�س والموؤتمر الدولي ال�سنوي 
للمنظمة العالمية للمناطق الحرة  

مجمع دبي لال�ستثمار يعزز النقل الم�ستدام

اطالق برنامج »افح�س« للك�سف الدوري ال�سامل 
عن الأمرا�س ومعالجتها مبكراً

أبوظبي-وام:
 اطلــق مركز أبوظبي للصحــة العامة برنامجا 
االمراض  عن  املبكــر  الكشــف  ايل  يهدف  جديدا 
املزمنــة التي تعترب تحديا عامليــا ومحليا واكثر 
الدوري  الفحص  يشــتمل  للوفيات حيث  مسبب 
الشــامل »افحــص« عىل عدد مــن الفحوصات 
اثبتت علميا مقدرتها عىل  املطبقة عامليا والتــي 
الكشف  خالل  من  العبئ  وتقليل  الوفيات  خفض 

عن االمراض تحت مظلة واحدة.
وبفضل هذا الربنامج الصحي املتميز ســيتمكن 

حاملــو بطاقة »ثقــة« من الفئــة العمرية من 
18 ســنة ايل 75 ســنة االســتفادة من فحص 
لعدد من  التعرض  يجنبهم خطــر  طبي متكامل 
األمراض املزمنة او غري السارية كأمراض القلب 
والرسطانــات والكشــف املبكر عــن األمراض 
املزمنــة ملعالجتهــا يف الوقت املناســب وتجنب 
تحولها إىل أمراض مستعصية ويتماىش الربنامج 
مع توصيات الخرباء واملختصني حول العالم عىل 
أنماط  واتباع  أسلوب حياة صحي  اعتماد  أهمية 

الحياة النشيطة والفاعلة.
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يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

ال�سبت 18 يونيو 2022ـ  العـدد 15071 
12 متابعــــات

ال�سارقة -وام:

 اختتم معر�ض »هايف للأثاث« فعالياته م�ساء 

اخلمي�ض و التي ا�ستمرت 4 ايام يف مركز اك�سبو 

ال�سارقة مب�ساركة 100 عار�ض من كربى ال�رشكات 

�سناعة  قطاع  يف  الرائدة  واملحلية  العاملية 

وجتارة الأثاث.

و اأكد مركز اإك�سبو ال�سارقة اأن النجاح اللفت الذي 

�سالآلف من الزوار وامل�ساركة الوا�سعة للعار�سني 

م�ستهدفاته  حتقيق  من  املركز  متكن  يعك�ض 

املتمثلة يف توفري من�سة ت�سوق متكاملة ت�سمنت 

جانب  اإىل  املفرو�سات  منتجات  واأرقى  اأحدث 

ل�سناعة  نوعية  اإ�سافة  حتقيق  يف  امل�ساهمة 

الأثاث يف اإمارة ال�سارقة من خلل اإتاحة الفر�سة 

هذه  يف  الرائدة  واملحلية  الدولية  لل�رشكات 

جتارية  علقات  وتاأ�سي�ض  للتعاون  ال�سناعة 

متنوعة وتعزيز ا�ستثماراتها يف الإمارة.

جاء ذلك خلل اجلولة التي قام بها خالد جا�سم 

املدفع رئي�ض هيئة الإمناء التجاري وال�سياحي 

بال�سارقة و �سيف حممد املدفع ع�سو املجل�ض 

التنفيذي  الرئي�ض  ال�سارقة  لإمارة  ال�ست�ساري 

ملركز اإك�سبو ال�سارقة و �سهيل الكعبي و جا�سم 

املازمي ع�سوي املجل�ض ال�ست�ساري بال�سارقة 

اختتمت  الذي  للأثاث«  »هايف  معر�ض  يف 

فعالياته اخلمي�ض يف مركز اإك�سبو ال�سارقة حيث 

جتول احل�سور يف اأرجاء املعر�ض واطلعوا على 

وا�ستمعوا ل�رشح من  العر�ض  اأجنحة ومن�سات 

العار�سني حول ما يقدمونه يف هذا احلدث من 

منتجات ومعرو�سات متنوعة كما تعرفوا على 

املنزيل  والأثاث  املفرو�سات  م�ستلزمات  اأحدث 

وت�ساميم الديكور.

واأ�سار  �سيف حممد املدفع اإىل اأن التجارب الرائدة 

اإك�سبو  مركز  ميتلكها  التي  الوا�سعة  واخلربات 

الأحداث  كربى  وا�ست�سافة  تنظيم  يف  ال�سارقة 

والفعاليات ب�سكل عام واملعار�ض املتخ�س�سة 

ب�سناعة الأثاث واملفرو�سات ب�سكل خا�ض عزز 

من فر�ض جناح »هايف للأثاث« وقدرته على 

ا�ستقطاب عدد كبري من اجلهات امل�ساركة والزوار 

اأهمية هذا احلدث ودوره  �سواء موؤكداً  على حداً 

ال�رشكات  مبنتجات  املحلية  الأ�سواق  رفد  يف 

العاملية الرائدة يف جمال �سناعة الأثاث املنزيل 

واملفرو�سات والإك�س�سوارات وت�سميم الديكورات .

توا�سلت  الذي  للأثاث«  هايف  »معر�ض  وقدم 

ملجموعة  عر�سًا  اأيام   4 مدار  على  فعالياته 

متنوعة من اأرقى منتجات الأثاث ذات املوا�سفات 

الفخمة  واملفرو�سات  اجلودة  عالية  العاملية 

اإقباًل  �سهد  كما  الإبداعية  الداخلية  والت�ساميم 

كبرياً من كبار جتار الأثاث الذين توافد للمعر�ض 

وعقد  العامل  يف  امل�سنعني  اأهم  مع  للتو�سل 

اخلربات  وتبادل  الكربى  التجارية  ال�سفقات 

والتجارب واحل�سول على اأحدث املعلومات فيما 

يخ�ض كافة جوانب �سناعة الأثاث املبتكرة.

نيويوركـ  )وكاالت(:

من  اعتباراً  اأنه  تايلند  يف  احلكومة  اأعلنت 

اأول يوليو املقبل، �سوف يتعني على ال�سياح 

اإظهار �سهادة تطعيم  الوافدين للبلد فح�سب 

اأو مايفيد بنتيجة �سلبية لختبار الك�سف عن 

كورونا، وذلك اإ�سافة اإىل قرار باإلغاء املطلب 

اخلا�ض بارتداء الكمامات يف الأماكن العامة.

حاليًا  تايلند  اإىل  الوافدين  على  ويتعني 

الت�سجيل امل�سبق عرب الإنرتنت للح�سول على 

جواز �سفر �سحي ودفع قيمة تاأمني لتغطية 

تكاليف احتمال الإ�سابة بعدوي كورونا والعزل. 

و�سوف يتم اإلغاء هذه القواعد.

وتراجع عدد الإ�سابات بكورونا يف البلد على 

نحو مطرد خلل الأ�سابيع الأخرية. و يف يوم 

اجلمعة، اأعلنت ال�سلطات ال�سحية يف حتديث 

و19  جديدة  1900اإ�سابة  حوايل  للبيانات، 

حالة وفاة.

مت   ،2020 عام  اأوائل  اجلائحة  تف�سي  ومنذ 

حالة  و913  األفا   492 و  مليني   4 ت�سجيل 

اإ�سابة بكورونا يف البلد، وبلغ عدد الوفيات 

من  اجلائحة،  بدء  منذ  حالة  و403  األفا   30

بينها ثمانية اآلف و705 حتى الآن هذا العام.

اإىل  القيود  رفع  يوؤدي  اأن  يف  البلد  وتاأمل 

فيفات  ال�سياحة  وزير  وقال  ال�سياح.  جذب 

رات�ساكيترباكارن اإن تايلند تاأمل يف ا�ستقبال 

ما ل يقل عن 7.5 مليون من امل�سطافني مع 

حلول نهاية العام.

لندن-)وكاالت(:

 انخف�ض �سعر الذهب يوم اجلمعة بفعل تاأثري 

ارتفاع الدولر وعوائد �سندات اخلزانة الأمريكية 

على الطلب على املعدن النفي�ض امل�سعر بالعملة 

انخفا�ض  لأكرب  الأ�سعار  وتتجه  الأمريكية، 

اأ�سبوعي منذ منت�سف مايو اأيار.

 0.6 الفورية  املعاملت  يف  الذهب  وتراجع 

بحلول  للأوقية  دولر   1846.33 اإىل  باملئة 

ال�ساعة 0553 بتوقيت جرينت�ض. كما انخف�ست 

العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 باملئة اإىل 

باملئة   1.3 نحو  الذهب  وخ�رش  دولرا.   1849

يف تعاملت متقلبة خلل الأ�سبوع، بعد اأن بداأه 

بالقرب من ذروة �سهر قبل اأن يهبط لأدنى م�ستوى 

يف اأربعة اأ�سابيع يوم الثلثاء.

اإيليا �سبيفاك، حملل العملت لدى ديلي  وقال 

اإف.اإك�ض “مل نتحرك كثريا. ما زلنا عالقني اإىل 

حد ما يف النطاق الذي يرتاوح بني 1800 دولر 

اجتاه”،  عن  ونبحث  اأمريكيا  دولرا  و1880 

م�سيفا اأن الذهب يحتاج اإىل مزيد من الو�سوح 

ب�ساأن تاأثري رفع الفائدة.

وتتجه الأ�سهم العاملية اإىل ت�سجيل اأ�سواأ اأ�سبوع 

منذ انهيار الأ�سواق يف بداية اجلائحة يف مار�ض 

اآذار 2020، و�سط قلق امل�ستثمرين ب�ساأن النمو مع 

ارتفاع اأ�سعار الفائدة العاملية.

الأمريكي  الحتادي  الحتياطي  جمل�ض  واأعلن 

اأكرب رفع لأ�سعار الفائدة منذ  هذا الأ�سبوع عن 

عام 1994، يف الوقت الذي ي�سعى فيه اإىل كبح 

جماح الت�سخم املت�ساعد. ويوؤدي رفع الفائدة يف 

الوليات املتحدة اإىل زيادة تكلفة الفر�سة البديلة 

حليازة الذهب الذي ل يدر عائداً.

وتراجعت الف�سة يف العقود الفورية 0.3 باملئة 

اإىل 21.87 دولر للأوقية. كما انخف�ض البلتني 

0.2 باملئة اإىل 948.50 دولر، يف حني ارتفع 

دولر،   1912.69 اإىل  باملئة   1.8 البلديوم 

ويتجه املعدنان اإىل تكبد خ�سارة اأ�سبوعية. اأبوظبيـ  )وام(:

 اأعلنت املوؤ�س�سة الوطنية لل�سياحة والفنادق 

ح�سولها على جميع املوافقات املطلوبة من 

كافة اجلهات ذات ال�سلة لتعديل املادة 7 من 

النظام الأ�سا�سي.

وذكرت ال�رشكة يف بيان يوم اجلمعة ، اأن املادة 

بعد التعديل �ست�سمح لغري املواطنني بتملك 

حتى 49% من اأ�سهم ال�رشكة.

التعديل:  بعد  املادة  �ستكون  البيان،  ووفق 

»جميع اأ�سهم ال�رشكة ا�سمية ويجوز لأي �سخ�ض 

طبيعي اأو اعتباري �سواء كان من مواطني دولة 

اأ�سهم  اأي من  اأو غري مواطنيها متلك  الإمارات 

ال�رشكة، ويف جميع الأحوال ل يجوز اأن تزيد 

ملكية غري املواطنني على 49% من راأ�ض مال 

ال�رشكة.

واأو�سحت املوؤ�س�سة الوطنية للفنادق، اأن هذه 

اخلطوة تعترب اإ�سافة نوعية خلدمة امل�ساهمني 

ودعم القت�ساد وجذب غري املواطنني لل�ستثمار 

بالدولة يف ظل ما ت�سهده الإمارات من بيئة 

املجالت  من  الكثري  يف  متميزة  ا�ستثمارية 

ومالديها من قدرة تناف�سية عاملية.

نيويوركـ  )وكاالت(:

اأ�سار تقرير �سادر عن وكالة بلومبريغ 

ال�سيارات  �سناعة  عملق  اأن  اإىل 

ت�سل  على  تتفوق  �سوف  فولك�سفاجن 

الكهربائية يف  لل�سيارات  بائع  كاأكرب 

العامل يف عام 2024، اإذ ينظر التقرير 

ملجموعة  الو�سيك  الإطلق  اأن  اإىل 

كهربائية  �سيارة  لـ16  فولك�سفاجن 

من  القرتاب  على  �سي�ساعدها  جديدة 

ت�سل.

وتوقعت بلومبريغ يف الأ�سل اأن تتفوق 

ت�سل يف  على  فولك�سفاجن  جمموعة 

عام  يف  الكهربائية  ال�سيارات  حجم 

2023، لكن م�سانع ت�سل اجلديدة يف 

اأملانيا وتك�سا�ض �ست�ساعدها على زيادة 

املقبل، وباعت  العام  املبيعات خلل 

310 اآلف �سيارة كهربائية يف جميع 

ما  اأوروبا يف عام 2021، وهو  اأنحاء 

يزيد ب�سكل ملحوظ عن 170000 التي 

باعتها ت�سل.

الوليات  يف  وجودها  فاإن  ذلك،  ومع 

املتحدة ل يزال �سعيفًا ن�سبيًا لتاأ�سي�ض 

الكهربائية،  لل�سيارات  كقائد  نف�سها 

تكرار  اإىل  فولك�سفاجن  و�ستحتاج 

هيمنتها الأوروبية يف الأ�سواق الأخرى، 

ل �سيما يف ال�سني، حيث كانت ح�ستها 

فقط   %3.5 الكهربائية  ال�سيارات  يف 

حتى اأبريل املا�سي.

ولي�ست جمموعة فولك�ض فاجن وحدها 

ب�رشعة  تواجدها  زيادة  ميكنها  التي 

يف �سناعة ال�سيارات الكهربائية، حيث 

ت�سري بلومبريغ اإىل اأن BYD �ستكون 

للمركبات  م�سنعة  �رشكة  اأكرب  ثالث 

العام،  هذا  العامل  يف  الكهربائية 

 2023 خلل  املركز  بهذا  و�ستحتفظ 

�رشكات  فوق  و2025 وجتل�ض  و2024 

و�سانغان  موتورز  وجرنال  فورد  مثل 

ومر�سيد�ض-بنز  وجيلي  و�ستيلنت�ض 

اأن  للهتمام،  املثري  ومن  وتويوتا. 

العاملي  العتماد  اأن  يو�سح  التقرير 

لل�سيارات الكهربائية لن يكون بال�رشعة 

التي يتوقعها الكثريون، يف الواقع ي�سري 

ال�سيارات  من  العاملي  املزيج  اأن  اإىل 

بالبطاريات  تعمل  التي  الكهربائية 

�سي�سل اإىل 15% فقط يف عام 2025، 

 ،2021 عام  يف   %6 من  قفزة  وهي 

و�ستظل ال�سني املهيمنة حيث �ست�سّكل 

25% من املبيعات للمركبات الكهربائية 

يف 2025 مقارنة بـ11% يف عام 2021.

ومن املتوقع اأن تكون حوايل 20% من 

اأنحاء  جميع  يف  املباعة  املركبات 

اأوروبا مركبات كهربائية يف عام 2025، 

ارتفاعًا من 9% يف عام 2021.

اختتام معر�ض »هايف للأثاث« في ال�سارقة

تايلند تخفف اإجراءات مكافحة كورونا لجذب ال�سياح

اأ�سعار الذهب تنخف�ض وتتجه لت�سجيل اأكبر خ�سارة 

اأ�سبوعية في �سهر
»الوطنية لل�سياحة والفنادق« ت�سمح بتملك االأجانب 

حتى 49% من اأ�سهمها

»فولك�سفاجن« قد ت�ستولي على عر�ض »ت�سل« بحلول 2024

 »M2 مياه وكهرباء االإمارات« تت�سلم 4 عرو�ض لتطوير م�سروع »المرفاأ«

لتحلية المياه بالتنا�سح العك�سي

اإدارة »�سعاع كابيتال« تعين مديراً مالياً جديداً

اأبوظبي-وام:

عن  الإمارات  وكهرباء  مياه  �رشكة  اأعلنت   

ت�سلمها اأربعة عرو�ض لتطوير م�رشوع حمطة 

املرفاأ M2 لتحلية املياه بالتنا�سح العك�سي 

وال�رشكات  امل�ستقل،  املنتج  لنموذج  وفقا 

املتقدمة بعرو�سها هي �رشكة جي اإ�ض اإنيما، 

و�رشكة اأك�سيونا، و�رشكة اأكوا، و�رشكة اإجني.

تطوير  مبناق�سة  الفائزة  ال�رشكة  و�ستقوم 

م�رشوع املرفا M2 للتنا�سح العك�سي بتطوير 

ومتلُّك  و�سيانة  وت�سغيل  واإن�ساء  ومتويل 

حمطة لتحلية مياه البحر بتقنية التنا�سح 

العك�سي وفقا لنموذج املنتج امل�ستقل.

الإمارات  وكهرباء  مياه  �رشكة  وا�ستلمت 

عر�سني م�ستقلني من كل �رشكة، الأول لإن�ساء 

اأمرباطوري  جالون  مليون  �سعة 80  حمطة 

مرًتا   363،680/ املحلة  املياه  من  يومًيا 

لتلبية  يكفي  ما  وهو  اليوم/،  يف  مكعًبا 

الطلب على املياه حلوايل 140،000 منزل، 

 120 ب�سعة  املحطة  لإن�ساء  اآخر  وعر�ض 

مرًتا   545،530/ اأمرباطوري  جالون  مليون 

مكعًبا يف اليوم/ ..و�ستوؤدي هذه املحطة دوًرا 

اأ�سا�سًيا يف تعزيز كفاءة الإنتاج يف اأبوظبي، 

بالإ�سافة اإىل حت�سني اإمدادات املياه، وتقليل 

النبعاثات الكربونية يف الإمارة.

قد  الإمارات  وكهرباء  مياه  �رشكة  وكانت 

ت�سلَّمت 41 طلبا لإبداء الهتمام يف فرباير 

2021، من ال�رشكات التي اأبدت رغبتها يف 

تنفيذ م�رشوع حمطة املرفاأ M2، حيث مت 

تاأهيل 22 �رشكة منها بعد تقدميها بيانات 

التاأهيل.

دبيـ  )الوحدة(:

كابيتال«  »�سعاع  اإدارة  جمل�ض  اأعلن 

تعيني جون�سيام كريبا يف من�سب املدير 

ال�سوؤون  ق�سم  �سيرتاأ�ض  حيث  املايل، 

املالية، خلفا ليواكيم مولر، الذي �سيتنحى 

لل�سوؤون  تنفيذي  كرئي�ض  من�سبه  عن 

املالية بال�رشكة.

تعيني  يومني  قبل  اأعلنت  �سعاع  وكانت 

جا�سم ال�سديقي ع�سواً منتدبًا للمجموعة 

اعتباراً من 15 يونيو 2022، وتعيني فّواد 

طارق خان، رئي�سا تنفيذيا للمجموعة، الذي 

�سيحتفظ اأي�سًا مبن�سبه كرئي�ض لل�سريفة 

العمل  ال�سديقي  و�سيوا�سل  ال�ستثمارية. 

العليا  الإدارة  وفريق  خان  مع  كثب  عن 

ل�سمان انتقال املهام وامل�سوؤوليات ب�سكل 

�سل�ض مع الرتكيز ب�سورة خا�سة على اإدارة 

�سوؤون ال�سرتاتيجية وامل�ساهمني وعلقات 

العملء الرئي�سيني. ول يزال ال�سديقي اأكرب 

تبلغ  بح�سة  كابيتال  �سعاع  م�ساهمي 

29.9%. و�سيحتفظ كذلك مبن�سبه رئي�سًا 

الإ�سلمية العربية  اإدارة ال�رشكة  ملجل�ض 

اإ�رشاق  ل�رشكة  وكذلك  )�سلمة(،  للتاأمني 

لل�ستثمار.

بايدن لـ »اأ�سو�سيتد بر�ض«: نحن في 

و�سع اأقوى من اأي دولة في العالم 

للتغلب على الت�سخم

موؤ�سر نيكاي الياباني يتخلى عن 

مكا�سبه ويغلق متراجعاً
اأبوظبيـ  )وام(:

اأغلق موؤ�رش نيكاي الياباين مرتاجعًا يف نهاية   

للأوراق  طوكيو  ببور�سة  اجلمعة،  يوم  تداولت 

التعاملت  يف  مكا�سبه  عن  تخليه  بعد  املالية 

املبكرة.

وجاءت خ�سائر املوؤ�رش الياباين بعد تراجع حاد 

عقب  اخلمي�ض،  جل�سة  يف  الأمريكية  للموؤ�رشات 

رفع جمل�ض الحتياطي الفيدرايل الأمريكي اأ�سعار 

الفائدة باأكرب وترية منذ عام 1994، اأعقبها حتركًا 

من جميع البنوك املركزية حول العامل يف خطوة 

ت�ستهدف كبح جماح الت�سخم.

بن�سبة  منخف�سًا  القيا�سي  نيكاي  موؤ�رش  واأقفل 

1.77% توازي 468.2 نقطة عند م�ستوي 25963 

نقطة.

بينما تراجع موؤ�رش توبك�ض الأو�سع نطاقًا بن�سبة 

عند  ليغلق  نقطة  يعادل 31.91  ما  اأو   %1.71

1835.9 نقطة.

نيويوركـ  )وكاالت(:

الرئي�ض  عن  بر�ض«  »اأ�سو�سيتد  وكالة  نقلت 

الأمريكي، جو بايدن، قوله يوم اخلمي�ض، اإن الركود 

القت�سادي »لي�ض حتميًا«، واإنه واثق باأن الوليات 

املتحدة قادرة على التغلب على الت�سخم.

واأ�ساف بايدن يف مقابلة مع الوكالة: »بادئ ذي 

بدء، هذا لي�ض حتميًا.. ثانيًا، نحن يف و�سع اأقوى 

من اأي دولة يف العامل للتغلب على هذا الت�سخم«.

واأعلن جمل�ض الحتياطي الحتادي )البنك املركزي( 

الأمريكي، الأربعاء، رفع �سعر الفائدة باأكرب وترية 

منذ عام 1994، وذلك لكبح جماح الت�سخم املرتفع 

ب�سدة.

اإىل ذلك، كرر رئي�ض جمل�ض الحتياطي الفيدرايل، 

جريوم باول، التزام البنك املركزي الأمريكي بخف�ض 

معدلت الت�سخم، قائًل يوم اجلمعة اإنه �رشوري 

للنظام املايل العاملي.

التزام  »اإن  وا�سنطن:  يف  موؤمتر  خلل  واأ�ساف 

الحتياطي الفيدرايل القوي ب�ساأن ا�ستقرار الأ�سعار 

ي�ساهم يف تعزيز الثقة الوا�سعة يف الدولر كمخزن 

للقيمة. ولهذه الغاية، نركز اأنا وزملئي ب�سدة على 

اإعادة معدلت الت�سخم اإىل هدفنا البالغ %2«.

وتاأتي هذه الت�رشيحات بعد يومني من ت�سويت 

اللجنة الفيدرالية لل�سوق املفتوحة على رفع اأ�سعار 

الفائدة القيا�سية مبقدار ثلثة اأرباع نقطة مئوية 

و%1.75.   %1.5 بني  يبلغ  م�ستهدف  نطاق  اإىل 

وت�ستخدم البنوك املعدل لتحديد تكاليف القرو�ض 

ق�سرية الأجل التي تقدمها لبع�سها البع�ض، ولكنها 

توؤثر اأي�سًا على العديد من املنتجات ال�ستهلكية 

مثل بطاقات الئتمان وقرو�ض �رشاء املنازل ومتويل 

ال�سيارات.

بدء االكتتاب في الطرح العام لـ »تيكوم«
دبي-وام:

يف  الكتتاب  اخلمي�ض  يوم  يف  بداأ   

الطرح العام الأويل العاملي ملجموعة 

القاب�سة،  لدبي  التابعة  »تيكوم« 

اإطار  وذلك يف  املايل،  دبي  �سوق  يف 

اأ�سواق  تطوير  ا�سرتاتيجية جلنة  دعم 

اإىل  ال�ساعية  بدبي  والبور�سات  املال 

ال�رشكات  اإدراج جمموعة من كربيات 

احلكومية و�سبه احلكومية الناجحة يف 

الأ�سواق املالية، بهدف م�ساعفة قيمة 

الأ�سواق املالية يف الإمارة لت�سل اإىل 3 

تريليونات درهم خلل الفرتة املقبلة.

فرتة  بداأت  فقد  الطرح  ن�رشة  وح�سب 

املوؤ�س�سات  من  امل�سرتين  اكتتاب 

يونيو   16 املعفى  والطرح  املوؤهلة 

اجلاري على اأن تنتهي يف 24 من ال�سهر 

نف�سه فيما بداأت فرتة اكتتاب الأفراد يف 

دولة الإمارات يف 16 يونيو اجلاري و 

تنتهي يف 23 يونيو 2022.

التي تدير  وقامت جمموعة تيكوم - 

يف  متخ�س�سة  اأعمال  جممعات   10

العديد من القطاعات احليوية- باإدراج 

جزء من اأ�سهمها العادية يف �سوق دبي 

عادي  �سهم  مليون   625 يبلغ  املايل 

متثل ما ن�سبته 12.5 يف املائة من 

اإجمايل الأ�سهم امل�سدرة.

اعتماد  تيكوم  جمموعة  تعتزم  و 

�سيا�سة توزيع اأرباح ن�سف �سنوية عرب 

دفع توزيعات اأرباح نقدية بعد الطرح 

العاملي وذلك يف �سهري اأكتوبر واأبريل 

من كل عام، بعد احل�سول على موافقة 

جمل�ض الإدارة واجلمعية العمومية.

وتوّقعت املجموعة توزيع اأرباح نقدية 

اإجمالية تبلغ 800 مليون درهم �سنويًا 

املقبلة  الثلث  ال�سنوات  مدار  على 

وحتى اأكتوبر 2025، اأي بن�سبة �سنوية 

املائة..  و 6.5 يف  ما بني 6  ترتاوح 

وتعتمد قدرة ال�رشكة على توزع الأرباح 

النقدية على عدد من العوامل، مبا فيها 

للتوزيع  القابلة  الحتياطيات  توافر 

وظروف  الراأ�سمالية،  النفقات  وخطط 

ال�سوق.

الطرح  عملية  اإمتام  املتوقع  من  و 

العاملي واإدراج الأ�سهم وبدء تداولها يف 

�سوق دبي املايل »الإدراج« يف 5 يوليو 

ال�سوق  اأحوال  على  بناًء  وذلك   2022

التنظيمية  املوافقات  على  واحل�سول 

ذات ال�سلة يف دولة الإمارات.

اأنها  »تيكوم«  جمموعة  اأعلنت  و 

جمال  يف  الرائدة  مكانتها  ر�ّسخت 

دبي  يف  احليوي  الأعمال  جممعات 

وتتمتع مبوقع يوؤهلها لتحقيق ا�ستفادة 

كربى من الفر�ض القت�سادية املتاحة 

خلل املرحلتني احلالية وامل�ستقبلية 

العوامل  من  جمموعة  على  اعتماداً 

النمو  حالة  مقدمتها  يف  ياأتي  التي 

التي ت�سهدها دبي ودولة الإمارات يف 

خمتلف القطاعات.

و ك�سفت »تيكوم« اأنها متتلك وت�سّغل 

ذات  متميزة  عقارية  اأ�سول  حمفظة 

مواقع  يف  عالية،  ومرونة  جودة 

ا�سرتاتيجية مهمة يف اإمارة دبي، وتوّفر 

بيئات عمل تناف�سية تركز على �سهولة 

تنظيمية  اأطر  �سمن  الأعمال  مزاولة 

قيمة  ذات  بخدمات  ومدعومة  جاذبة 

متنامية  قاعدة  ومتتلك  م�سافة 

العاملية  ال�رشكات  اأهم  من  ومتنوعة 

علقات  بهم  وجتمعها  والإقليمية، 

ا�سرتاتيجية طويلة الأجل.

و ت�ستفيد املجموعة من ارتباطها بدبي 

القاب�سة التي تتمتع مبكانة مرموقة 

يف دبي وكفاءة ت�سغيلية عالية حيث 

تعد »تيكوم« الذراع الرئي�سية للتطوير 

التجاري وتاأجري العقارات التابع لدبي 

 2021 من  الفرتة  وخلل  القاب�سة، 

وانتهاء بالربع الأول من العام 2022، 

حّققت »تيكوم« اإجنازات مهمة متثلت 

ل�رشكات  اإقليمية  مقرات  افتتاح  يف 

خم�س�سة  ومباٍن  كربى،  عاملية 

اأكادميية بارزة،  جلامعات وموؤ�س�سات 

ومراكز للبحث والتطوير.

جدير بالذكر اأن املجموعة ت�ست�سيف 

من  كبري  لعدد  الإقليمية  املقرات 

من  اأكرث  عددها  البالغ  ال�رشكات 

7،800 �رشكة، من بينها اأ�سماء عاملية 

اإن«،  اإن.  و«�سي.  »جوجل«،  مثل 

و«يونيلفر« اإىل جانب اآلف ال�رشكات 

النا�سئة واملتو�سطة، يعمل بها ويديرها 

ورواد  الإبداعية  الكوادر  من  جمموعة 

األف   100 عددهم  يتخطى  الأعمال 

موظف ومتخ�س�ض من املواهب ورّواد 

الأعمال  الأعمال. و تت�سمن جممعات 

دبي  ومدينة  للإنرتنت،  دبي  مدينة 

للتعهيد، ومدينة دبي للإعلم، ومدينة 

دبي  ومدينة  للأ�ستوديوهات،  دبي 

للإنتاج، وجممع دبي للمعرفة، ومدينة 

دبي الأكادميية العاملية.



اأبوظبي-وام:

 �سارك معايل عمر بن �سلطان العلماء، وزير دولة 

للذكاء اال�سطناعي واالقت�ساد الرقمي وتطبيقات 

العمل عن بعد، يف الدورة اخلام�سة والع�رشين 

ملنتدى �سانت بطر�سربغ االقت�سادي الدويل الذي 

انطلق يوم االأربعاء وي�ستمر حتى اليوم  ال�سبت/.

و اأكد مع���ايل العلماء عمق العالقات بني دولة 

االإمارات العربية املتح���دة، وجمهورية رو�سيا 

االحتادي���ة، وتطورها نحو مزيد م���ن التعاون 

امل�سرتك يف املجاالت االقت�سادية، ومبا يحقق 

االأهداف التنموي���ة للبلدين ال�سديقني وي�سمن 

م�ستقبل مزدهر ل�سعبيهما.

ووقع معالي���ه خالل امل�سارك���ة اتفاقية نوايا 

لتنظي���م م�ساركة دولة االإم���ارات �سيف �رشف 

ال���دورة املقبلة م���ن منتدى �س���ان بطر�سربغ 

االقت�سادي ال���دويل 2023، م�س���را اإىل اأن هذه 

اخلطوة تعك�س قوة ال�رشاكة وتفتح اآفاقا اأرحب 

اأمام تنمية ال����رشاكات التجارية واال�ستثمارية 

مب�ساركة وا�سعة للقطاع اخلا�س يف البلدين يف 

خمتلف القطاعات ذات االهتمام امل�سرتك.

كما وقعت دولة االإمارات و اللجنة االقت�سادية 

االأوروبي���ة االآ�سيوية ب�سفته���ا الهيئة الدائمة 

لالحتاد االقت�س���ادي االأورا�سي خالل م�ساركتها 

مذكرة تفاهم بهدف تنمي���ة التعاون التجاري 

واالقت�س���ادي بني الدول االأع�س���اء يف االحتاد 

االقت�سادي للمنطقة االأوروبية االآ�سيوية ودولة 

االإمارات العربية املتحدة نحو حتقيق م�ستويات 

اأعلى من التجارة املتبادلة وا�ستك�ساف م�سارات 

تهدف اإىل اإزالة احلواجز اأمام تطوير التجارة.

وتت�سمن جماالت التعاون اجلمارك واأ�سواق املال 

واملوا�سالت وقطاع الت�سنيع الزراعي وال�سناعة 

وامللكي���ة الفكري���ة وتكنولوجي���ا املعلومات 

واالت�ساالت والتحول الرقمي لالقت�ساد.

وقال معاليه: »اإن رو�سيا �رشيك ا�سرتاتيجي لدولة 

االإمارات واإن م�سار العالقات الثنائية �سهد نقلة 

نوعية خالل االأع���وام االأخرة و تكللت باإعالن 

ال�رشاك���ة اال�سرتاتيجية ب���ني البلدين يف عام 

2018، والتي عززت بدورها زخم العالقات بني 

البلدين على ال�سعيد االقت�سادي واال�ستثماري 

يف قطاع���ات اقت�ساد امل�ستقب���ل، والعديد من 

القطاعات احليوية ذات االهتمام امل�سرتك«.

والتقى معايل عمر العلماء على هام�س املنتدى 

عددا من الوزراء وامل�سوؤولني يف حكومة رو�سيا 

االحتادي���ة، اإ�سافة اإىل وفود الدول امل�ساركة يف 

املنتدى وبحث معهم تعزيز التعاون االقت�سادي 

امل�سرتك خالل الفرتة املقبلة.. موؤكدا اأن منتدى 

�سانت بطر�سربغ االقت�سادي الدويل يعد من�سة 

عاملي���ة حيوي���ة لتعزيز التع���اون الدويل يف 

املج���االت االقت�سادية والتجاري���ة، واأن دولة 

االإمارات تتطلع من خالل م�ساركتها يف املنتدى 

اإىل تعزي���ز اأوا�رش التع���اون امل�سرتك مع دولة 

رو�سيا ال�سديقة، وحتفيز اال�ستثمارات املتبادلة 

يف قطاعات اقت�ساد امل�ستقبل.

وخ���الل م�ساركت���ه يف جل�سة بعن���وان » من 

اقت�س���اد املعرفة اإىل اقت�س���اد املواهب: فر�س 

جديدة« ا�ستعر�س معاليه اأبرز مالمح التجربة 

االإماراتية االقت�سادية الرائدة عامليا، ومقومات 

بيئة اال�ستثمار االآمن���ة والت�رشيعات والقوانني 

املرن���ة التي ا�ستحدثتها موؤخرا، وذلك يف �سوء 

م�ستهدف���ات »م�ساريع اخلم�س���ني« وحمددات 

مئوي���ة االإم���ارات 2071، وتنفي���ذا لتوجيهات 

القيادة الر�سي���دة ب�ساأن التح���ول اإىل اقت�ساد 

معريف م�ستدام يرتكز على االبتكار واالإبداع.

وا�ستعر����س معالي���ه اال�سرتاتيجي���ة الوطنية 

لالقت�ساد الرقمي يف دولة االإمارات، والتي تهدف 

اإىل تعزيز مكانة الدولة وجهة ريادية متقدمة يف 

متكني اأدوات االقت�ساد الرقمي وازدهاره اإقليميا 

وعامليا، وم�ساعفة ن�سب���ة م�ساهمة االقت�ساد 

الرقم���ي يف الناجت املحلي االإجمايل من %9.7 

اإىل 19.4% بحلول عام 2031، عرب اأكرث من 30 

مبادرة وم�رشوعا وبرناجما توؤثر يف 6 قطاعات 

اأ�سا�سي���ة، وت�ستهدف 5 جم���االت منو جديدة، 

�سيتاب���ع تنفيذها جمل�س االإم���ارات لالقت�ساد 

الرقمي يف القطاعات االقت�سادية كافة.

وتع���د دولة االإمارات اأكرب �رشيك جتاري لرو�سيا 

عربيا وخليجيا بعدما ا�ستحوذت على %25.5 

م���ن اإجمايل جتارة رو�سيا م���ع الدول العربية، 

وعل���ى 62% م���ن اإجم���ايل جتارتها م���ع دول 

جمل�س التعاون اخلليجي، وبلغت قيمة التجارة 

اخلارجي���ة غر النفطية بني البلدين اأكرث من 5 

مليارات دوالر خالل عام 2021، حمققة قفزة منو 

باأكرث من ال�سعفني مقارنة بعام 2020.

يذك���ر اأن » منتدى �سان بطر�سربغ » يعد حدثا 

دوليا بارزا ينعقد ب�سكل �سنوي منذ عام 1997 

برعاية وح�سور الرئي�س الرو�سي فالدمير بوتني، 

ويناق�س الق�سايا االقت�سادية العاملية وتاأثرها 

يف االأ�سواق، اإ�سافة اإىل دعم التوا�سل وال�رشاكة 

يف خمتلف املجاالت االقت�سادية، وي�سهد ح�سور 

روؤ�ساء حكومات ووزراء وم�سوؤولني من خمتلف 

دول العامل، اإىل جانب رجال اأعمال ومديرين من 

كربى ال�رشكات الرو�سية والعاملية.

و�س���ارك يف الدورة احلالية للمنت���دى اأكرث من 

13500 �سخ�س م���ن 141 دولة، من بينهم 43 

وزيرا من الدول امل�ساركة.

راأ�س اخليمة-الوحدة:  

اأ�س���اد العقيد ركن دكت���ور يو�سف �سامل 

بن يعقوب الزعابي مدي���ر ادارة املهام 

اخلا�سة ب�رشطة راأ�س اخليمة، مب�ساركة 

الرقيب اأول اآمنة الهاجري من مرتب اإدارة 

امله���ام اخلا�سة ب�رشط���ة راأ�س اخليمة، 

�سمن معر�س االبتكار الذي نظمته وزارة 

الداخلية، عل���ى هام�س جل�سة املجل�س 

الوطني االحت���ادي، حيث قدمت الرقيب 

اأمن���ة الهاجري، خ���الل املعر�س جهازاً 

ذكيًا من ابتكارها، قادراً على ك�سف وجود 

االأ�سخا�س خلف الع���وازل واحلواجز اأو 

االأبواب، ي�سهم يف دعم �رشعة اآلية تنفيذ 

املهم���ات، ويحد من اخل�سائ���ر املادية 

والب�رشية، حفاظًا عل���ى �سالمة االأرواح 

واملمتلكات، تطبيقًا الإ�سرتاتيجية وزارة 

الداخلي���ة، موؤكداً حر�س �رشط���ة راأ�س 

اخليمة، عل���ى مواجهة التحديات بطرق 

ريادي���ة مبتكرة �سم���ن منظومة اأمنية 

متكاملة تعتمد على اأحدث التقنيات يف 

حتقي���ق روؤيتها امل�ستقبلية يف التنمية 

امل�ستدامة، متا�سيًا م���ع روؤية احلكومة 

ال�ساعي���ة لتبني الفر����س العاملية يف 

ا�ست�رشاف امل�ستقبل.

ومن جانبه���ا، قالت الرقي���ب اأول اآمنة 

الهاج���ري، اأنه مت ا�ستخدام اجلهاز يف 5 

مهمات �رشطية حت���ى االآن، حيث اأثبت 

فعاليت���ه ودقته وكفاءت���ه ب�سكل كبر، 

موؤك���دًة اأنه يوفر الوق���ت واجلهد خالل 

العملي���ات واملهام االأمنية، م�سيفة باأن 

اجلهاز يحت���وي على ح�سا�س ذكي، يتم 

و�سعه خلف االأبواب املغلقة اأو احلواجز 

قبيل بدء تنفيذ املهمة ليك�سف عن وجود 

االأفراد خلفه حت���ى واإن كانوا يف حالة 

عدم حركة، كم���ا يعطي يف ذات الوقت، 

موؤ�رشات وا�سحة تفيد باأن املكان خاٍل 

من النا�س، وبذلك ي�ساعد اجلهاز املبتكر 

يف اإجناز املهمات عل���ى االأر�س ويوفر 

معلوم���ات ا�ستباقي���ة تفي���د العنا�رش 

االأمنية.

واأ�س���ادت الرقي���ب اأول اآمن���ة الهاجري، 

بدعم القيادة الر�سي���دة امل�ستمر للمراأة 

االإماراتي���ة، يف كافة املجاالت ملوا�سلة 

العل���م والعمل وتطوير ال���ذات، وتعزيز 

دورها على كافة امل�ستويات مما �ساهم 

يف دفعها نحو االبداع واالبتكار خلدمة 

الب���الد، موؤك���دًة اأهمية تطوي���ع االأفكار 

اخلالقة والعمل على حتويلها البتكارات 

ملهم���ة، من واق���ع العم���ل والتجارب 

الطموح���ة، واخلروج بحل���ول ناجحة 

ت�ساه���م يف رفع ج���ودة العمل وخدمة 

الوطن واملجتمع.

اأبوظبي-الوحدة: 

اأعلنت جائزة اأبوظبي، املبادرة احلكومية التي تكرم اأ�سحاب 

االأعم���ال اخلرة ممن اأ�سهموا يف خدمة جمتمع دولة االإمارات، 

عن متديد فرتة الرت�سيح لن�سختها احلادية ع�رشة.

وتدعو جائزة اأبوظبي اجلمهور لرت�سيح اأ�سحاب االأعمال اخلرة 

من خمتلف اجلن�سي���ات والفئات العمرية م���ن جميع اأنحاء 

الدول���ة، بدءاً من اليوم وعلى امتداد االأ�سه���ر االأربعة القادمة، 

جت�سيداً لروح العط���اء والقيم ال�سامية املتاأ�سلة يف جمتمع 

دولة االإمارات.

وتعت���رب اجلائزة اأعلى و�س���ام مدين يف االإم���ارة، كرمت منذ 

تاأ�سي�سه���ا 92 �سخ�سية من 16 جن�سي���ة. ومن خالل ت�سليط 

ال�سوء على �سخ�سيات متيزت بعطائه���ا، ت�سعى اجلائزة اإىل 

اإلهام اأفراد املجتمع متخذًة من �سعار حملتها لهذا العام »من 

يج�سد اخلر بالن�سبة لك؟« و�سيلة لدعوة اجلمهور لرت�سيح من 

قدموا خدم���ات جليلة واأ�سهموا بتفانيهم والتزامهم يف خدمة 

جمتمع دولة االإمارات، ليكونوا مثااًل يحتذى به. 

تكرم اجلائزة اأولئك الذين قدموا خدمات جليلة للمجتمع بغ�س 

النظر عن العمر اأو اجلن�سية اأو املهنة اأو بلد االإقامة، مو�سحة 

اأن ال����رشط الوحيد الواجب تواف���ره يف املر�سحني هو قيامهم 

باأعم���ال خرة واإ�سهامات اإيجابية عادت بالنفع على جمتمع 

دولة االإمارات.

وميكن للراغب���ني يف امل�ساركة بالرت�سيحات م���لء ا�ستمارة 

الرت�سيح املدرجة على املوقع االلك���رتوين الر�سمي للجائزة: 

www.abudhabiawards.ae
كرّمت اجلائزة يف دوراتها ال�سابقة �سخ�سيات متفانية عادت 

اأعمالها املمّيزة بالنفع على املجتمع يف العديد من املجاالت 

مث���ل: الرعاية ال�سحي���ة، والتعليم، واخلدم���ات املجتمعية، 

والريا�سة، والعمل التطوعي، باالإ�سافة اإىل دورهم يف احلفاظ 

على تراث دولة االإمارات العربية املتحدة واإمارة اأبوظبي.

 �سان ييغو-وام:

 وقعت دائرة ال�سحة - اأبوظبي اتفاقية 

تع���اون م���ع �رشك���ة » جون�س���ون اآند 

جون�سون ال����رشق االأو�سط » لدعم روؤية 

اأبوظبي يف اإن�ساء و تطوير مركز اإقليمي 

للبحوث ال�رشيرية وا�ستحداث البيانات.

تهدف » ال�رشاكة اال�سرتاتيجية اجلديدة 

» اإىل تق���دمي عالج���ات مبتكرة وحلول 

متط���ورة يف دول���ة االإم���ارات ومنطقة 

ال�رشق االأو�سط و�سمال اأفريقيا باالإ�سافة 

اإىل تبادل املع���ارف واخلربات يف قطاع 

الرعاية ال�سحية.

جرت مرا�سم التوقيع على االتفاقية على 

هام�س املوؤمت���ر الدويل ملنظمة االبتكار 

 2022 BIO/ يف التكنولوجيا احليوية

/ الذي انطلقت فعالياته خالل الفرتة من 

13 اإىل 16 يونيو اجلاري يف �سان دييغو 

بوالية كاليفورنيا يف الواليات املتحدة 

بح�سور معايل ال�سيخ عبداهلل بن حممد 

اآل حامد رئي�س دائرة ال�سحة اأبوظبي .

وقعت اتفاقية التعاون الدكتورة اأ�سماء 

املناعي املدير التنفيذي ملركز االأبحاث 

واالبت���كار يف دائرة ال�سح���ة اأبوظبي 

وجيمي فاري�س الع�سو املنتدب ل�رشكة 

»جان�س���ن« يف منطق���ة اخلليج �رشكة 

ال�سناع���ات الدوائية التابعة جلون�سون 

اآند جون�سون.

ويزور وفد من اأبوظبي الواليات املتحدة 

االأمريكي���ة برئا�سة مع���ايل عبداهلل بن 

حممد اآل حامد وم�ساركة عدد من ممثلي 

موؤ�س�سات ودوائر حكومي���ة يف االإمارة 

لبحث اآفاق التعاون امل�سرتك يف جماالت 

الرعاية ال�سحية عموما ويف االبتكار يف 

علوم احلياة على وجه اخل�سو�س.

�سارك الوفد يف فعاليات املوؤمتر العاملي 

ملنظمة االبتكار يف التكنولوجيا احليوية 

ال�ستعرا����س التطور املت�س���ارع والنمو 

املطرد الذي ت�سه���ده اأبوظبي يف قطاع 

التكنولوجيا احليوية.

ومبوج���ب اتفاقي���ة التع���اون �سيعمل 

الطرف���ان عل���ى ا�ستك�س���اف املجاالت 

الرئي�سة ذات االهتمام امل�سرتك لتطوير 

م�ساريع ق�سرة وطويلة املدى والو�سول 

اإىل البيان���ات واأدلة العامل احلقيقي يف 

وقت حتر�س في���ه اأبوظبي على تعزيز 

التعاون ال���دويل وقي���ادة املجموعات 

البحثية املدعومة من ال�رشكاء العامليني 

للتعرف اأكرث على مرونة وا�ستدامة قطاع 

الرعاية ال�سحية يف جميع اأنحاء العامل 

وتقدمي رعاية عالية اجلودة للمر�سى.

وقالت الدكت���ورة اأ�سماء املناعي املدير 

التنفيذي ملرك���ز االأبحاث و االبتكار يف 

دائرة ال�سحة اأبوظب���ي : » �سعداء بكل 

ما حققته زي���ارة وفد اأبوظبي للواليات 

املتح���دة حت���ى االآن و تعاونن���ا م���ع 

موؤ�س�س���ات الرعاي���ة ال�سحية العاملية 

الرائ���دة ياأتي يف �سياق اجلهود الدوؤوبة 

الت���ي تبذلها اأبوظب���ي لتعزيز مكانتها 

وجهة رائ���دة يف علوم احلياة وحا�سنة 

لالبتكار«.

واأ�سافت :« نتطلع م���ن خالل تعاوننا 

مع �رشكة جون�سون اآن���د جون�سون اإىل 

االرتقاء مب�ستوى قطاع الرعاية ال�سحية 

وا�ستدامته وتقدمي رعاية عالية اجلودة 

للمر�سى يف اأبوظبي ويف جميع اأنحاء 

العامل«.

وباال�ستناد اإىل بنيتها التحتية املتميزة 

والرائدة  املتقدمة  ال�سحية  ومنظومتها 

توا�سل اأبوظبي تقدمي فر�س تعاون واعدة 

يف عدة قطاعات ت�سهد منوا مت�سارعا ال 

�سيما قطاع الرعاية ال�سحية وال�سناعات 

الدوائية.

ومن خالل تعزيز عالقات التعاون ب�رشكاء 

عامليني ت�سعى اأبوظبي اإىل قيادة اجلهود 

البحثي���ة املدعومة من �رشكاء عامليني 

للتعرف اأكرث على مدى مرونة وا�ستدامة 

قطاع���ات الرعاي���ة ال�سحية يف جميع 

اأنحاء العامل و�سبل توفر رعاية عالية 

اجلودة للمر�سى.

دبي-وام:

 نظمت » جمموعة عمل االإمارات للبيئة 

» جل�سة حوارية بعنوان » املعركة �سد 

تغر املناخ - الواقع احلقيقي« �سلطت 

خاللها ال�س���وء على كيفي���ة معاجلة 

حالة الطوارئ املناخي���ة يف اخلطط و 

اال�سرتاتيجيات احلالية.

وقالت حبيب���ة املرع�سي ع�سو موؤ�س�س 

و رئي�سة املجموعة خالل اجلل�سة التي 

اأقيمت مبنا�سبة اليوم العاملي ملكافحة 

الت�سح���ر : » تغر املن���اخ ميثل االأزمة 

احلا�سمة يف ع�رشن���ا و يحدث ب�رشعة 

اأكرب مما كنا نخ�سى .. لكننا بعيدون كل 

البعد عن اأن نكون عاجزين عن مواجهة 

هذا التهديد العاملي ».

�سارك يف اجلل�سة كل من بارت بوزمانز 

رئي�س ق�سم التكنولوجيا يف اأكوا باور و 

ط���ارق اخلوري املن�سق االإقليمي لكفاءة 

املوارد و اال�ستهالك و االإنتاج امل�ستدامني 

يف برنام���ج االأمم املتح���دة للبيئ���ة و 

�سحى املال رئي�س ق�س���م �سوؤون البيئة 

واإدارة التنمية اخل�رشاء و �سوؤون البيئة 

يف وزارة التغ���ر املناخ���ي و البيئة و 

اأندرو ماكنزي حما����رش اأول بكلية اإدارة 

االأعمال رئي�س معهد التنمية امل�ستدامة 

يف جامعة ميدل�سك�س دبي.
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توقيع اتفاقية نوايا لتنظيم م�شاركة الإمارات �شيف �شرف الدورة 

المقبلة من المنتدى

مدير عام الأر�شيف والمكتبة الوطنية: 

مكتبة محمد بن را�سد اإنجاز 

ثقافي ا�ستثنائي

المكتب الإعالمي لحكومة ال�سارقة 

يوا�سل جهوده لتنمية مهارات 

موظفي الت�سال الحكومي

اأبوظبي-الوحدة:

ق���ال �سعادة عب���داهلل ماجد اآل عل���ي مدير عام 

االأر�سيف واملكتبة الوطني���ة باالإنابة اإن مكتبة 

»حممد بن را�س���د« اإجناز ثقايف ا�ستثنائي يزيد 

الوجه الثقايف لدبي تفردا واإ�رشاقا ليعك�س رقيها 

ويجعلها منارة للفكر.

واأو�سح اآل علي يف ت�رشيح له اأن دولة االإمارات 

ا�ستطاعت بنه�ستها الثقافية واأ�ساليبها الكثرة 

يف ن�رش املعرف���ة التي تواكب دورها االقت�سادي 

- اأن حتظى مبكانة مرموقة على خريطة العامل 

الثقافية.

واأكد اأن مث���ل هذا االإجناز الفري���د يعك�س اإميان 

قيادتن���ا الر�سيدة باأن بن���اء العقول هو ال�سبيل 

ل�سنع امل�ستقبل امل�رشق ويوؤكد اهتمامها بدعم 

القطاع الثقايف وتعزيز القراءة ون�رش املعرفة التي 

تعد �رش تق���دم االأمم وازدهارها، واالأ�سا�س املتني 

الذي تبنى عليه احل�سارة، ملا لها من اأهمية يف 

بناء االإن�سان املثقف الذي يعترب اللبنة االأوىل يف 

بنيان جمتمع املعرفة.

وقال اإن مكتبة حممد بن را�سد -املنارة العلمية 

التي نفخر بها يف دولة االإمارات- �ستزيد املعرفة 

ر�سوخ���ا، وت�سهم يف خلق ح���راك ثقايف يواكب 

احلراك االقت�سادي امل�ستدام لدبي، و�ستكون دافعا 

اإىل الريادة الثقافي���ة واالإبداع، و�ستجعل القارئ 

والباح���ث اأكرث قربا من الكتاب واملرجع العلمي 

الذي يبحث عنه.

ال�سارقة-وام:

 اختتم���ت اإدارة االت�س���ال احلكوم���ي باملكتب 

االإعالمي حلكوم���ة ال�سارقة برناجمها التدريبي 

بعنوان »تطوير مه���ارات التفكر املنتج« الذي 

قدمه اأحمد �سحروج م�ست�س���ار ومدرب دويل يف 

 االإب���داع و االبتكار املوؤ�س�سي خالل الفرتة من 13 

اإىل 16 يوني���و اجلاري بغرفة جت���ارة و�سناعة 

ال�سارقة وا�ستهدف اأع�ساء �سبكة االت�سال احلكومي 

من العامل���ني يف املوؤ�س�سات والدوائر والهيئات 

احلكومية التابعة الإمارة ال�سارقة.

يهدف الربنامج اإىل التعرف على مفهوم التفكر و 

منهجية ومهارات التفكر املنتج و كيفية اكت�ساب 

االأطر املعرفية والتنظيمية واالإجرائية لتوظيف 

ه���ذه املهارات يف بيئة العم���ل وكيفية توظيف 

الكف���اءات املكت�سبة يف تطوي���ر اأن�سطة وبرامج 

خا�سة بتنمية مهارات التفكر.

�شارك في منتدى �شانت بطر�شبرغ القت�شادي

عمر العلماء: رو�سيا �سريك ا�ستراتيجي لدولة الإمارات

موظفة ب�سرطة راأ�س الخيمة تبتكر جهازاً للك�سف عن الأ�سخا�س 

خلف العوازل والحواجز

جائزة اأبوظبي تمدد فترة التر�سح لن�سختها الحادية ع�سرة تكريماً 

لأ�سحاب الأعمال الخّيرة في الإمارات

دائرة ال�سحة - اأبوظبي توقع اتفاقية تعاون مع �سركة عالمية 

بمجال البحوث ال�سريرية

 جل�سة حوارية حول معالجة حالة الطوارئ المناخية
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�د�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

�إعــــالن

�إعــــالن
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�إعالن ت�شفية �شركة

التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  النتانا    تعلن دائرة 

كافيه

رخصة رقم : CN -  2913410 قد تقدموا إلينا بطلب:

النتانا   LANTANA CAFE /تجاري من اسم  تعديل   

كافيه اىل LANTANA CAFETERIA كافترييا النتانا

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 

تاريخ  من  واحد  يوم  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة 

أي  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  نرش هذا 

حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املطلوبة.

الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن   
انشانت للتصميم الجرافييك

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  3653693   : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
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/  بقالة توب 
ستار

رخصة رقم :  CN -  1183637 قد تقدموا إلينا بطلب:
املحرييب  خميس  وليد  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

100%
بارشيد  صالح  سامل  عيل  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

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

املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة:  مؤسسة البدور للمواد الغذائية مجمع 
إستهاليك 

رخصة رقم : CN- 4501548 قد تقدموا إلينا بطلب : 
 ESTABLISHMENT AL BADOOR SUPER MARKET تعديل إسم تجاري من
إىل  إستهاليك  مجمع  الغذائية   للمواد  البدور  مؤسسة   -  SUPER MARKET

ALBADOOR TO SELL FOODSTUFF - البدور لبيع املواد الغذائية 
تعديل نشاط / إضافة بيع الخبز ومنتجات املخابز - بالتجزئة )4721013( 

تعديل نشاط / إضافة بيع الزيتون واملخلالت - بالتجزئة )4721024(
 تعديل نشاط / إضافة بيع املواد الغذائية املجمدة - بالتجزئة )4721033( 

تعديل نشاط / إضافة بيع الفواكه والخرضوات الطازجة - بالتجزئة )4721001(
 تعديل نشاط / إضافة بيع املياه املعدنية - بالتجزئة )4722004( 

تعديل نشاط / إضافة  بيع األلبان و منتجاتها - بالتجزئة )4721002( 
تعديل نشاط / إضافة  بيع السمن والزيوت النباتية - بالتجزئة )4721029( 

تعديل نشاط / إضافة بيع املواد الغذائية املعلبة و املحفوظة - بالتجزئة )4721032( 
تعديل نشاط / إضافة بيع العصائر - بالتجزئة )4722002( 

تعديل نشاط / حذف مجمع إستهاليك )سوبرماركت( )4711002( 
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل 
يوم واحد من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/السادة :  لؤلؤة الخليج للمجوهرات ذ.م.م 
رخصة رقم : CN- 2160254 قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حساين عنرت الحسني من رشيك إىل مالك 
تعديل نسب الرشكاء / حساين عنرت الحسني من  %49 إىل 100% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف سعيد خلف سعيد ابراهيم الزعايب 
الشخص  رشكة  إىل  محدودة  مسؤولية  ذات  رشكة  من   / قانوين  شكل  تعديل 

الواحد ذ.م.م 
 LULUAT AL KHALEEJ JEWELLERY من  تجاري  إســم  تعديل 
  LULUAT AL KHALEEJ إىل  ذ.م.م  للمجوهرات  الخليج  لؤلؤة   -   L.L.C
الخليج  لؤلؤة   -   JEWELLERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

للمجوهرات - 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  أيام  سبعة  خالل  االقتصادية 
املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة. 

الرتكيب  ألعامل  إس  إي  دبل  مشاريع  السادة:    / بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

والصيانة

 رخصة رقم: CN- 3809789 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة سعد السعودي سعد سيد احمد )49%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة محمد عبدالله سعيد ابراهيم اليامحي )51%(

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف محمد سامل عوض صبيح الكثريي 

تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة 

 AAS ENTERPRISE INSTALLATION & مــن  تــجــاري  ــم  إس تعديل 

الرتكيب والصيانة إىل  MAINTENENCE WORKS - مشاريع دبل إي إس العامل 

 AAS ENTERPRISE INSTALLATION & MAINTENENCE WORKS

L.L.C  - مشاريع إي إي إس ألعامل الرتكيب  والصيانة ذ.م.م 

تعديل نشاط / إضافة صيانة وتركيب الشبكات السلكية و الالسلكية )6120003( 

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 

دعو بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة 

ادماسكو  الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
لخدمات ادارة املخيامت ومساكن العاملني

رخصة رقم : CN -  2789797 قد تقدموا إلينا بطلب:
عيل  شليويح  حمود  اضافة  وبيع/   تنازل  الرشكاء  تعديل 

الجوعان الشاميس 100%
عيل  شليويح  متعب  حذف  وبيع/   تنازل  الرشكاء  تعديل 

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

املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة: مطعم امانات شاه 

رخصة رقم : CN- 1966537 قد تقدموا إلينا بطلب :

 AMANAT SHAH RESTAURANT من  تجاري  إسم  تعديل   

 AMANAT KITCHEN AND إىل  ــاه  ش ــات  ــان ام مطعم   -

RESTAURANT - أمانات مطبخ و مطعم 

تعديل نشاط / إضافة خدمات توصيل الطلبات )8299010( 

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

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

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : دويات للصيانة واملقاوالت 

العامة - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 4474149 قد تقدموا إلينا بطلب :

 DWAYAT MAINTENANCE & من  تجاري  إســم  تعديل   

 GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP

الواحد  الشخص  رشكة   - العامة  واملقاوالت  للصيانة  دويات    L.L.C

  DWAYAT GENERAL CONTRACTING - SOLE إىل  ذ.م.م 

رشكة   - العامة  للمقاوالت  دويات   -   PROPRIETORSHIP L.L.C

الشخص الواحد ذ.م.م  

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

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

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.  

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة : راندون كافيه 

رخصة رقم : CN- 4125155 قد تقدموا إلينا بطلب : 

إىل  كافيه  رانــدون   -  RANDON CAFE من  تجاري  إسم  تعديل 

SHAAI KHAMSEEN CAFETERIA - كافترييا شاي خمسني 

تعديل نشاط / إضافة بيع الوجبات الخفيفة )كافترييا( )5610003( 

تعديل نشاط / حذف تحضري الحلويات )5621007( 

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

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

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

العامة  للصيانة  سينام   : السادة   / بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
وادارة العقارات  ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 4410883 قد تقدموا إلينا بطلب : 
 SIANAM GENERAL MAINTENANCE تعديل إسم تجاري من
وادارة  العامة  الصيانة  سينام   -   AND REAL ESTATE L.L.C

العقارات 
ذ.م.م إىل SINAM DECORATION L.L.C - سينام للديكور ذ.م.م 

)الديكور(  الداخيل  التصميم  تنفيذ  أعامل  إضافة   / نشاط  تعديل 
)4330015(

 تعديل نشاط / حذف  خدمات تاجري العقارات وادارتها )6820001( 
تعديل نشاط / حذف  صيانة املباين )4329901( 

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة: العني جولدن هاند للعناية 
بالسيارات 

رخصة رقم : CN- 1927117 قد تقدموا إلينا بطلب : 
الدين  عوث  نصيب  الله  نجيب  إضافة   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

)100%(
 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف احمد محمد خيله العفاري 

تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 
 ALAIN GOLDEN HAND CAR CARE / تعديل إسم تجاري من
 ALAIN GOLDEN إىل  بالسيارات  للعناية  هاند  جولدن  العني   -
 -  HAND CAR CARE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

العني جولدن هاند للعناية بالسيارات - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة 

  نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:   التقنية العليا لخدمات املساحة ذ.م.م 

 G - للتجارة  الهاميل  املالك مؤسسة مصبح  الرشكة: مكتب 4    عنوان 

خارج، م 39 - وحدة ق 26 طابق

  CN-1007098 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

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

الجمعية  محرض  قرار  عىل  بناًء  وذلك   2022-6-17 بتاريخ    للرشكة 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :    2205023796 

 تاريخ التعديل:   2022-6-17 

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

خالل مدة 30 يوماً من تاريخ نرش هذا االعالن.

لإعالناتكم بالوحدة:

 هاتف: 024488400 فاك�ص 024488201
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  اسم الرشكة : ام اي تيك للمعدات ش.ذ.م.م 
c1804-c1803-c1802 - c1801 - lg تريندت ايرنجي بزنس باي،  العنوان : مكتب رقم 

 . B استدامة
الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري   1425158  رقم الرخصة    839719 
مبوجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 
قانونيون  محاسبون  السيايب  سامل   : املصفي  وبتعيني  أعاله   املذكورة  الرشكة  بانحالل  لديها 

ومدققوا حسابات للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار :   12-4-2022  تاريخ تصديق القرار : 2022-4-12

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
303 ملك الشيخ مانع راشد مانع آل مكتوم، رقة البطني هاتف  رقم : 2272828 04 فاكس: 
2274080 04  مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من 

تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: سامل السيايب محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات 
 العنوان: مكتب 303 ملك الشيخ مانع راشد مانع آل مكتوم، رقة البطني

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

املصفي  وبتعيني  ش.ذ.م.م   للمعدات  تيك  اي  /ام  رشكة  لتصفية  لديها  التجاري 

املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :   12-4-2022  تاريخ تصديق القرار : 2022-4-12

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

يف  العنوان اعاله  هاتف  رقم : 2272828 04 فاكس: 2274080 04 مصطحباً معه 

كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.  
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�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

االطراف  بني  الرخصة  عن  تنازل  عىل  بالتصديق  العدل  الكاتب  سيقوم  أنه  العلم  يرجى   

املذكورين اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول:  قاسم عبدالكريم حسني الجنسية: االمارات عن حصته البالغة 100%

  اىل الطرف الثاين:   خليفة حسن عبدالله بن غليطه الغفيل    الجنسية: االمارات

التنمية  دائرة  من  صادرة  رخصة   ) والزيوت  االطارات  لتبديل  جعفر   ( التجاري  باالسم   

االقتصادية بعجامن برقم ملف )  47291 ( واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجامن

التنازل بعد انقضاء 14 يوما من تاريخ نرش   وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل 

هذا االعالن.

يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل عن الرخصة بني 
االطراف املذكورين اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول: نارص محمد عيل حسن   الجنسية: االمارات عن كامل 
حصته البالغة 100% 

 اىل الطرف الثاين:  عبدالرحمن نزير احمد الجنسية: باكستان
  باالسم التجاري ) صالون نارص محمد ( رخصة صادرة من دائرة التنمية 
االقتصادية بعجامن برقم ملف )102158( واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة 

عجامن
 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 يوما 

من تاريخ نرش هذا االعالن.

 ليكن معلوماً للجميع بأن السيد/ محمد مصطفى االمني حسني الجنسية: 
السودان، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل حصته البالغة %100 وذلك اىل 

السيد/ هنادي قمرب درويش محمد البلويش الجنسية: االمارات
يف الرخصة املسامة/ الفالح لخدمات تنظيف السيارات، الصادرة من دائرة 

التنمية االقتصادية بعجامن برخصة رقم 91795 
 وعمالً لنص املادة )14( فقرة 5 من القانون االتحادي رقم )4( لسنة 2013 

يف شأن الكاتب العدل.
فقد اقتىض نرش هذا اإلعالن للعلم وانه سوف يتم التصديق عىل االجراء 
املشار اليه بعد أسبوعني من تاريخ هذا اإلعالن فمن لديه أي اعرتاض حيال 

ذلك عليه اتباع االجراءات القانونية
يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل عن الرخصة بني 

االطراف املذكورين اسامؤهم أدناه:
من :الطرف األول: بخيت عيل سعيد ال غانم املهريي   الجنسية: االمارات

 اىل الطرف الثاين:   عيل سعيد عيل ال غانم املهريي   الجنسية: االمارات 
بنسبة %100 حصة ليصبح مالك الرخصة

 باالسم التجاري ) رشق لندن لتجارة املالبس الجاهزة( رخصة صادرة من 
دائرة التنمية االقتصادية بعجامن برقم ملف )   65722( واملسجلة بغرفة 

تجارة وصناعة عجامن
 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 يوما 

من تاريخ نرش هذا االعالن.

 يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل عن الرخصة 
بني االطراف املذكورين اسامؤهم أدناه:

الجنسية:  الحوسني   طوق  بن  محمد  سلطان حسن  األول:   :الطرف  من 
االمارات عن كامل حصته البالغة 100% 

 اىل الطرف الثاين:   احمد سامل احمد مالك الشحي   الجنسية: االمارات
 باالسم التجاري ) بن طوق لتجارة االدوات الكهربائية والصحية ( رخصة 
صادرة من دائرة التنمية االقتصادية بعجامن برقم ملف )33837( واملسجلة 

بغرفة تجارة وصناعة عجامن
 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 يوما 

من تاريخ نرش هذا االعالن.
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�لإمار�ت �لعربية �لمتحدة

وزارة العدل

�لإمار�ت �لعربية �لمتحدة

وزارة العدل

�لإمار�ت �لعربية �لمتحدة

وزارة العدل

�لإمار�ت �لعربية �لمتحدة

وزارة العدل

�لإمار�ت �لعربية �لمتحدة

وزارة العدل

 الكاتب العدل العام

 الكاتب العدل العام

 الكاتب العدل العام

 الكاتب العدل العام الكاتب العدل العام

 تنازل/ بيع 
�عالن

 تنازل/ بيع 
�عالن

تنازل / بيع 
اإعالن بالن�سر

 تنازل/ بيع 
�عالن

 تنازل/ بيع 
�عالن

 فقد شهادة مستثمر باسم السيد / عبدالحميد عبدالرحمن 
محمد الخوري

 صادرة من رشكة املستثمر الوطني 
رقم املستثمر / 101002449803

او   . اعاله  املذكورة  الرجاء ممن يجدها تسليمها للرشكة 
االتصال عىل تلفون رقم 0506136622  مشكورا
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فقدان �شهادة م�شتثمر
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�أخبار وتقارير

 2006 مهاجرين تون�سيين و�سلو� �إيطاليا عبر 

�ل�سو�حل و400 عدد �ل�سحايا و�لمفقودين

كوريا �ل�سمالية تعلن عن تف�سي مر�ض 

معوي معد بالبالد

تون�ض  )د ب �أ( -

 ك�سفت منظمـــة تون�سية معنية ب�سوؤون الهجرة 

يف اأحدث تقرير لها ن�رش يوم اجلمعة، عن و�سول 

2206 مهاجرين تون�سيني اإىل ايطاليا منذ بداية 

عام 2022 وحتى نهاية اآيار/ مايو بينما بلغ عدد 

ال�سحايا واملفقودين حوايل 400.

وميثل عدد املهاجرين التون�سيني الذين و�سلوا اإىل 

ال�سواحل االيطالية بطرق غري قانونية ن�سبة 11 

% من اجمايل الوا�سلني من خمتلف اجلن�سيات، 

ما ي�سعهم يف املرتبـــة التالية بعد امل�رشيني 

والبنغال، وفق تقرير املنتدى التون�سي للحقوق 

االقت�سادية واالجتماعية.

وخالل نف�س الفـــرة من عـــام 2021 و�سل اإىل 

اإيطاليا 1986 مهاجرا مقابل 685 �سخ�سا يف عام 

.2020

وقال التقرير الذي ي�ستقي معلوماته من بيانات 

وزارتـــي الداخلية والدفـــاع يف تون�س واإيطاليا 

ون�سطاء ومنظمات اأخـــرى متعاونة، اإن احلر�س 

البحري اعر�س 7250 مهاجرا تون�سيا يف رحالت 

�رشية بالبحر.

واأو�ســـح التقرير »اأن عمليات االجتياز املحبطة 

يف البحر يبلغ ن�سبتهـــا اأكرث من 71 % وهو رقم 

يحيل اإىل حجم االإمكانيات التقنية واللوج�ستية 

املخ�س�سة للمراقبة واملنع يف البحر وهي ثمرة 

التعاون التون�سي االأوروبي«.

ولكن التقرير اأ�سار اإىل اأن هذه االمكانيات مل يكن 

لها تاأثري يف املنع مـــن املوت يف البحر، حيث 

بلغ عدد املفقودين و�سحايا الهجرة غري ال�رشعية 

حتى نهاية اآيار/ مايو هذا العام 399.

�سول )د ب �أ( -

 �سجلـــت كوريا ال�سمالية تف�ســـي مر�س معوي 

معدي، بعد اأكرث من �سهر بقليل من ر�سد اأول تف�س 

بكوفيد-19 يف البالد.

ودعا زعيم كوريا ال�سماليـــة كيم جوجن اأون اإىل 

احتواء الوباء يف اأقرب وقت ممكن عرب فر�س حجر 

�سحي على اأي م�ستبه يف اإ�سابته، ح�سبما اأفادت 

وكالة االأنباء املركزية الكورية ال�سمالية اخلمي�س.

ووفقـــا لتقارير، تف�سى »وبـــاء معوي حاد« يف 

مدينـــة هيجو بجنوب غرب البـــالد. واأر�سل كيم 

اأدوية للمدينة التي تـــردد اإنها كانت خم�س�سة 

الأ�رشتـــه.ومل تت�سح طبيعة املر�ـــس، ومل حتدد 

التقاريـــر عدد امل�سابـــني. وال ي�ستبعد مراقبون 

اإمكانية حدوث تف�س للتيفود اأو الكولريا يف الدولة 

املنعزلة ب�سكل كبري.

و��سنطن ) د ب �(-

 يف الوقت الذي بداأت فيه رو�سيا ح�سد قواتها 

علـــى احلـــدود االأوكرانيـــة يف �سباط/فرباير 

املا�سي، افر�س املحللون اأن هذه احلرب �سوف 

تكون اأول مثال حلـــرب امل�ستقبل. ف�سوف تبداأ 

رو�سيـــا اول هجوم لها بهجمـــات اإليكرونية 

مكثفـــة ومدمرة- وهو ال�ســـالح احلديث الذي 

يعادل التخل�ـــس من الدفاعات اجلوية قبل اأي 

حملة ق�سف.

ولكـــن مع بدء احلملة احلركيـــة، كانت قدرات 

القيـــادة والتحكم يف اأوكرانيا كما هي اإىل حد 

كبـــري، ومل يحدث �سوى حـــاالت خلل طفيفة 

للمهام احلكومية.

وتقـــول املحللـــة االأمريكية اإميلـــي هاردجن، 

الباحثـــة ونائبة مدير برنامـــج االأمن الدويل 

مبركز الدرا�سات اال�سراتيجية والدولية اإنه يف 

ظل حمدودية ما يرد مـــن اأنباء عن الهجمات 

االإليكرونية واالنقطاعـــات املختلفة، مل يبق 

اأمام اأولئك املحللني �سوى التكهن مبا يحدث. 

وتقول اإن هناك ت�ساوؤل هو هل يربهن ما يبدو 

من عدم فعالية رو�سيا يف املجال االإليكروين 

اأن الهجمـــات االإليكرونية جمرد عن�رش مكمل 

غـــري مهم للقوة احلركية ولي�ـــس كما يقال اأن 

احلرب االإليكرونية �سوف تغري وجه احلرب؟

وتقول هـــاردجن اإن االإجابة على هذا الت�ساوؤل 

هـــي اأنه » لي�س متاما«. فقـــد ظهر املزيد من 

املعلومـــات يف االأ�سابيـــع االأخـــرية ، تو�سح 

اأن هنـــاك اأمرا مثـــريا وراء الكوالي�س من �ساأنه 

اأن ي�ســـكل احلرب يف امل�ستقبـــل. فقبل الغزو ، 

وخالله، وبعده �سنت رو�سيا حملة م�ستمرة من 

الهجمات االإليكرونية �سد القطاعات االأوكرانية 

احل�سا�ســـة، ولكن معظم تلك الهجمات مل يكن 

فعاال.والدالالت على ذلك مهمة: اأوال، الدفاع كان 

ناجحا، ال�سيما الدفاع املتحالف. وثانيا، القيام 

بعمليات اإليكرونيـــة فعالة اأمر �سعب، ولكن 

رغـــم تلك ال�سعوبات، �ســـوف تكون الهجمات 

االإليكرونية �سمة متزايدة للحرب احلديثة.

وت�سيـــف هـــاردجن يف حتليـــل ن�ـــرشه مركز 

الدرا�سات اال�سراتيجية والدولية اأن هناك حربا 

اإليكرونية خفية، موازيـــة يف اأوكرانيا، حيث 

ت�ستهدف الهجمات االإليكرونية جمموعة من 

املرافق االأوكرانية. وقبـــل �سهور من الغزو بداأ 

عدد كبـــري للغاية من الهجمـــات. فقد اأعلنت 

هيئة االت�ساالت اخلا�سة وحماية املعلومات 

االأوكرانيـــة اأنه يف الفرة ما بني 23 و29 اآذار/

مار�س كان هنـــاك 65 هجوما اإليكرونيا على 

مرافق اإليكرونية ح�سا�سة.

واأكدت �رشكـــة مايكرو�سوفت اأنه ما بني بداية 

احلـــرب و8 ني�سان/اإبريـــل املا�ســـي �سنـــت 

جماعات القر�سنة التـــي تدعمها رو�سيا اأكرث 

من 200 هجوم اإليكروين �ســـد اأوكرانيا، كان 

37 منها هجمـــات مدمـــرة اأدت اإىل« االإتالف 

الدائم مللفات يف مئـــات االأنظمة يف ع�رشات 

الهيئات يف اأوكرانيا«.كما ذكرت مايكرو�سوفت 

اأن » جماعات التهديد املعروف اأن لها �سالت 

اأو ي�ستبه اأن لها �ســـالت بجهاز اال�ستخبارات 

الع�سكرية الرو�سية طورت با�ستمرار، وا�ستخدمت 

برامج خبيثة مدمرة اأو اآليات مدمرة مماثلة �سد 

�سبكات اأوكرانية م�ستهدفة مبعدل مرة اإىل ثالث 

مرات يف االأ�سبوع منذ ع�سية الغزو«.

وبالنظـــر اإىل منـــط الهجمات، تبـــدو االأهداف 

الرو�سية �رشيحة : وهي تقوي�س ثقة ال�سعب يف 

قيـــادة كييف واإحداث خلل يف القطاعات التي 

تتيح حركة اجليو�س، واملال، واالأفراد. ومن بني 

هذه االأهداف وزارة الدفاع، وهيئات االت�ساالت. 

كما اأن عرقلة عمـــل وزارة اخلارجية يوؤدي اإىل 

تعقيد قدرة اأوكرانيا على احل�سول على الدعم 

من �رشكائها يف العامل وهو اأمر �رشوري للغاية 

يف هذه احلـــرب. وعلى اجلانـــب االقت�سادي، 

تعترب اأ�سواق النفط والغاز هدفا تكتيكيا وا�سحا 

اأي�ســـا، الأن رو�سيا تف�سل احتكار النفط والغاز 

وحرمان اجلي�س االأوكراين منه. كما اأن تقوي�س 

الثقة يف النظام امل�رشيف االأوكراين رمبا يهدف 

اإىل ت�ستيـــت اهتمام احلكومة، ومنع االأفراد من 

�سحب االأموال ال�رشورية للفرار، مما يت�سبب يف 

بقـــاء الكثري من الرهائن املحتملني يف املدن. 

واأخريا، فاإن الهجوم على �سبكة الكهرباء ميكن 

اأن يكون مدمرا لكل اأوكرانيا، ابتداء من اجلي�س 

وحتى النازحني داخليا.

ومن الدرو�س امل�ستفادة يف هذه احلرب هو اأنه 

رغم اأنه كان هناك عدد كبري من الهجمات ، عدد 

قليل منها كان له تاأثري ملحوظ على العمليات 

االأوكرانيـــة. فالهجمات علـــى �رشكة فيا�سات 

لتوزيـــع البث املبا�ـــرش و�رشكـــة االت�ساالت 

االليكرونية ت�سببت يف انقطـــاع االت�ساالت، 

لكنها مل تلحق �رشرا �سديدا بقدرة اأوكرانيا على 

تن�سيق قواتها. وهناك قطاعات اأخرى تعر�ست 

لهجمات لكنها تعافت ب�رشعة. و�سهدت خدمات 

االنرنت يف اأوكرانيا انخفا�سا بن�سبة 16% فقط 

يف االت�ساالت اأثناء احلرب.

وترجـــع هذه النجاحـــات اإىل عوامل خمتلفة 

من اأهمهـــا اأنه من الوا�ســـح اأن مو�سكو كانت 

تعتقد اأن احلرب �ستكون ق�سرية واأن االنت�سار 

فيها �سيكون �سهال، ورمبـــا كان هذا االفرا�س 

اخلاطىء وراء الق�سور اأي�سا يف ا�سراتيجيتها 

االإليكرونية. كما اأن من عوامل جناح اأوكرانيا 

يف مواجهة الهجمـــات االإليكرونية الرو�سية 

وجود فـــرق متخ�س�ســـة يف التعامل مع هذا 

النوع من الهجمـــات يف اأوكرانيا حتظى بدعم 

مـــن حلف �سمال االطل�ســـي) الناتو( يف جمال 

امل�ساركة يف املعلومات.

ويجب تذكر اأنـــه لي�س من املحتمل اأن ترتكب 

رو�سيا نف�ـــس االأخطـــاء يف اأي جولة تناف�س 

م�ستقبلية يف جمال الهجمـــات االإليكرونية. 

وينبغي مالحظة اأن العمليـــات االإليكرونية 

ت�ستغـــرق وقتا لتطويرهـــا. وينبغي على من 

ياأملـــون يف �ســـن هجوم اإليكـــروين قوي يف 

امل�ستقبل و�سع خطـــط قوية واختيار االأهداف 

بحكمة. واختتمت هاردجن حتليلها بالقول اإن 

حـــرب اأوكرانيا مل تو�سك علـــى االنتهاء. ومع 

بدء تقييد العقوبات لالقت�ساد الرو�سي ب�سدة 

وموا�سلـــة �سخ الناتـــو لالأ�سلحة وغريها من 

اأوجه الدعـــم الأوكرانيا، مـــن املرجح اأن تفكر 

مو�سكو يف االنتقام �سد الغرب اقت�ساديا. ومن 

املحتمل اأن تكون امل�سالح التجارية واملرافق 

االأ�سا�سيـــة االأمريكية اأهدافـــا حمتملة. وكما 

تعلمت اأوكرانيـــا- الطريق ال�سعب – لتعزيز 

دفاعاتها �سد الهجمات الرو�سية، بداأت الواليات 

املتحدة توا تفعل ذلك.

�لمحللة �لأمريكية �إميلي هاردنج: هناك حرب خفية في �أوكر�نيا

�سوف تبد�أ رو�سيا �أول هجوم لها بهجمات �إليكترونية مكثفة ومدمرة

باري�ض  )د ب �أ( -

 حتـــول �ساحل البحر االأبي�ـــس املتو�سط يف 

فرن�سا اإىل جحيم مناخي، عندما ت�سببت هبة 

قوية مـــن الرياح ال�ساخنة يف ارتفاع درجات 

احلـــرارة اإىل 37 درجـــة مئويـــة )99 درجـــة 

فهرنهايت( من 22 درجـــة مئوية خالل ثالث 

�ساعات.

ووفقا لوكالة بلومـــربج لالأنباء يوم اجلمعة 

، وقعـــت هـــذه الظاهـــرة املناخيـــة النادرة 

واملعروفة باالنفجار احلرارى، يف خ�سم موجة 

حرارة بداأت يف اإ�سبانيـــا يف وقت �سابق هذا 

االأ�سبوع وتتحرك االآن باجتاه ال�سمال، لتحدث 

طق�سا �ساخنا غري معتاد يف مثل هذا الوقت من 

العام على فرن�سا وبريطانيا.

وك�ـــرشت القفزة املفاجئـــة يف وقت مبكر من 

�سبـــاح االأربعـــاء املا�سي درجـــات احلرارة 

القيا�سية ل�سهر حزيران/ يونيو يف بيار كيب 

بفرن�ســـا وهي ثالث اأعلى درجـــة حرارة يتم 

ت�سجيلها على االإطالق هناك.

وذكرت املنظمة العاملية لالأر�ساد اجلوية يوم 

اجلمعة اأن املوجات احلارة �ستحدث يف اأوقات 

اأ�سبق ومرات اأكرث يف امل�ستقبل، يف اإ�سارة اإىل 

املوجـــات احلارة التي ت�سهدها بالفعل اأنحاء 

من اأوروبا قبيل ف�سل ال�سيف.

وقالت كلري نولي�س، املتحدثة با�سم املنظمة: 

»ما ن�سهده اليوم لالأ�سف هو اإنذار للم�ستقبل«.

واأو�سحت املنظمة العاملية لالأر�ساد اجلوية 

اأن درجات احلرارة �سديدة االرتفاع التي تنت�رش 

مـــن �سمال اأفريقيـــا عرب جنوبـــي اأوروبا من 

املتوقع اأن ت�ســـل اإىل �سوي�رشا واأملانيا مطلع 

االأ�سبوع املقبل، ومتاثل درجات احلرارة ما يتم 

ت�سجيله يف متوز/ يوليو اأو اآب/ اأغ�سط�س.

وقالت نولي�س اإنه مت ت�سجيل درجات احلرارة 

موؤخرا يف بع�س اأنحاء اإ�سبانيا وفرن�سا، تزيد 

بع�ـــرش درجات مئوية عـــن املتو�سط يف هذا 

الوقت من العام.

واأ�سافت نولي�س: »نتيجـــة للتغري املناخي، 

تبداأ املوجات احلارة يف اأوقات مبكرة، وت�سبح 

اأ�سد واأكرث حدوثا ب�سبب تركيز الغازات الدفيئة 

يف الغالف اجلوي، التي و�سلت اإىل م�ستويات 

قيا�سية«. اأ�سدرت ال�سلطات الفرن�سية حتذيرا 

من ارتفاع درجات احلرارة يف اأجزاء كبرية من 

فرن�سا بعد اأن بلغت نحو 40 درجة مئوية يف 

بع�س اأنحاء البالد اليوم اجلمعة.

واأفادت هيئة االأر�ســـاد اجلوية الفرن�سية باأن 

درجات احلرارة �سرتفع ب�سكل اأكرب غدا ال�سبت.

واأ�سار خرباء االأر�ساد اجلوية اإىل اأن موجة احلر 

ال�سديدة هذه ، �رشبت فرن�سا ب�سكل مبكر اأكرث 

من اأي وقت م�سى.

وفر�ست باري�س وليـــون و�سرا�سبورج قيودا 

على حركة ال�سيارات للحد من تلوث االأوزون 

، وخف�ست من ال�رشعة الق�سوى لل�سيارات مع 

ال�سماح فقط لبع�س ال�سيارات احلا�سلة على 

�سهادات معينة باحلركة.

ويف الوقت ذاته، �سمحت باري�س باال�ستمرار يف 

فتح احلدائق ليال، وهي عادة ما يتم اإغالقها، 

وذلك من اأجل ال�سماح للمواطنني باال�ستمتاع 

بدرجات احلرارة املنخف�سة.

واأفادت �سحيفة »لو باريزيان« باأن العديد من 

موظفي املكاتب توجهوا اإىل مكاتبهم املكيفة 

بدال من العمل عن بعد ب�سبب احلرارة.

كييف  )د ب �أ(-

 اأبدى الرئي�ـــس الفرن�سي اإميانويل 

ماكرون ا�ستعـــدادا م�رشوطا لل�سفر 

اإىل مو�سكو ومقابلة نظريه الرو�سي 

فالدميري بوتني.

ويف ت�رشيحـــات ملحطة » تي اإف 

1« التلفزيونيـــة، قال ماكرون يف 

كييف م�ســـاء  اخلمي�س:« اعتقد اأن 

الرحلـــة اإىل رو�سيـــا تتطلب اليوم 

�رشوطا م�سبقـــة، اأي اإ�ســـارات من 

الرئي�س بوتـــني، فاأنا لن اأ�سافر اإىل 

هناك مبثل هذه الب�ساطة«.

اأنـــه �سيتحدث  واأو�ســـح ماكرون 

مع بوتني حول ق�سايـــا اإن�سانية، 

وحماية االأ�رشى واالأمن الغذائي، من 

اأجل الو�سول اإىل حل، »وهكذا فاأنا 

ال ا�ستبعـــد اأي �سيء، و�سافعل ذلك 

دائما ب�سفافية مع الرئي�س االأوكراين 

وكلما كان ذلك منطقيا«.

ويف رد علـــى �ســـوؤال عـــن تقدمي 

اأوكرانيـــا تنازالت اإقليمية لرو�سيا، 

قـــال ماكرون اإن هـــذا اأمر يجب اأن 

حتدده اأوكرانيا، » واعتقد اأن واجبنا 

اليوم هو اأن نقف اإىل جانب قيمنا 

واإىل جانب القانون الدويل وبالتايل 

اإىل جانـــب اأوكرانيـــا«. وطالـــب 

ماكـــرون مب�ساعـــدة اأوكرانيا على 

ال�سمود.

ويف الوقت نف�ســـه، قال ماكرون:« 

لكننا ال ن�سطلـــع بواجب اأن نبت 

يف ال�رشوط اخلا�ســـة باإنهاء هذه 

احلرب بدال مـــن االأوكرانيني، ويف 

مرحلة ما �سيتعني اأن يكون هناك 

ن�ـــرش ع�سكـــري اأو �سيتعني فتح 

باب التفاو�ـــس«. وراأى ماكرون اأن 

القيـــادة االأوكرانية هي التي يجب 

اأن تتخذ القـــرارات ب�ساأن املناطق 

وكذلك ب�ساأن ما اإذا كان �سيتم تقدمي 

تنازالت حمتملة.

كان ماكـــرون زار الرئي�س االأوكراين 

كييف  زيلين�سكـــي يف  فولودميري 

اليوم رفقة امل�ست�سار االأملاين اأوالف 

�سولت�س ورئي�س الـــوزراء االإيطايل 

ماريو دراجـــي والرئي�س الروماين 

كالو�س لوهاني�س.

من جهة اخرى  اأعـــرب امل�ست�سار 

االأملاين اأوالف �سولت�س عن تاأييده 

االحتاد  بـــني  التقـــارب  لتعزيـــز 

االأوروبي ودول غـــرب البلقان، يف 

�سوء احتمال ان�سمام اأوكرانيا اإىل 

التكتل.

وخالل زيارتـــه احلالية للعا�سمة 

ال�سيا�سي  قـــال  كييف،  االأوكرانية 

اال�سراكـــي الدميقراطـــي، اليـــوم 

اخلمي�ـــس اإن » وفاءنا االآن وب�سكل 

وا�سح بوعودنا لدول غرب البلقان 

التـــي ت�ســـري على الطريـــق )نحو 

االن�سمـــام اإىل االحتـــاد االأوروبي( 

منذ �سنـــوات، هـــو م�ساألة تتعلق 

بامل�سداقية االأوروبية«.

واأ�ساف �سولت�ـــس:« هناك معايري 

اإىل االحتاد  وا�سحـــة لالن�سمـــام 

االأوروبي يتعني على كل املر�سحني 

ا�ستيفاوؤهـــا«، م�ســـريا اإىل اأن هذه 

املعايـــري تنطبـــق ب�ســـكل خا�س 

بالن�سبة للقواعد امل�سركة اخلا�سة 

بالدميقراطية و�سيادة القانون.

واأو�سح �سولت�س اأن » الدميقراطية 

و�سيـــادة القانون هما ال�سيء الذي 

يجمعنـــا يف االحتـــاد االأوروبـــي 

االآخريـــن«.  عـــن  ومـــا مييزنـــا 

وطالب �سولت�ـــس االحتاد االأوروبي 

باال�ستعداد لهذا التطور واأن يحدث 

هياكله واإجراءاته.

�أوروبا تتعر�ض لموجة من �لطق�ض �لحار بارتفاعات قيا�سية فى درجات �لحر�رة

بوتين: رو�سيا لي�ست م�سوؤولة عن عرقلة �سادر�ت �لحبوب �لأوكر�نيةماكرون يبدي ��ستعد�د�ً م�سروطاً لل�سفر �إلى مو�سكو ومقابلة بوتين

منظمة �ل�سحة �لعالمية تدعو �إلى 

�إ�سالح خدمات �لرعاية �ل�سحية �لعقلية

�لمحكمة �لأوروبية لحقوق �لإن�سان تطالب 

رو�سيا بحماية مغربي حكم عليه بالإعد�م

مو�سكو  )د ب �أ(-

 قال الرئي�س الرو�ســـي فالدميري بوتني يوم 

اجلمعة،  اإن بالده لي�ست م�سوؤولة عن عرقلة 

�سادرات احلبوب االأوكرانية واإن الالئمة التقع 

عليها يف ارتفاع اأ�سعار املواد الغذائية.

واأ�ساف يف خطابه اأمام املنتدى االقت�سادي 

الـــدويل يف �سان بطر�ســـربج »ل�سنا من قام 

بتلغيم املوانئ«. وقـــال اإنه اإذا اأزالت كييف 

االألغام البحرية فاإن رو�سيا �ست�سمن �سالمة 

ال�سادرات.

ومـــع ذلك، اأو�سح بوتني اأي�ســـا اأن �سحنات 

احلبـــوب االأوكرانيـــة كانـــت �سئيلة على 

امل�ستوى العاملي. واأ�ساف اأن اأوكرانيا ت�سدر 

نحو 5 اإىل 6 ماليـــني طن من القمح وكمية 

مماثلة من الذرة، م�ســـريا اإىل اأن هذه الكمية 

لي�ست مهمة لالقت�ساد العاملي.

وقال بوتـــني اإن الذي يوؤثر فعال على ارتفاع 

اأ�سعار املواد الغذائية هو العقوبات الغربية 

املفرو�سة على رو�سيـــا. وحذر من اأن احلظر 

املفرو�س على االأ�سمدة على وجه اخل�سو�س 

يعر�س املحا�سيل للخطر يف امل�ستقبل.

واتهم بوتني الواليات املتحدة واأوروبا كذلك 

بزيـــادة وارداتهما من املـــواد الغذائية مما 

يجعـــل الظروف اأكرث تناف�سيـــة يف االأ�سواق 

العاملية. وزعم بوتني اأن هذه العملية بداأت 

قبل فرة طويلة من احلرب االأوكرانية، وا�سفا 

ذلك با�سم »العملية الع�سكرية اخلا�سة يف 

دونبا�س«.

جنيف )د ب �أ(-

 دعت منظمة ال�سحة العاملية يوم اجلمعة اإىل القيام بتحول يف 

خدمات الرعاية ال�سحية العقلية على م�ستوى العامل، م�سرية اإىل 

االرتفاع احلاد يف م�ساكل ال�سحة العقلية يف جميع اأنحاء العامل 

منذ بداية اجلائحة.

وقالت املنظمة مـــع اإ�سداراأو�سع مراجعة لل�سحة العقلية على 

م�ستوى العامل منذ مطلع القرن، اإن االكتئاب والقلق ارتفعا بن�سبة 

25 % خالل العام االأول فقط جلائحة فريو�س كورونا .

وحـــذر التقرير من اأن ما يقرب من مليار �سخ�س، اأو واحد من كل 

8 اأ�سخا�س تقريبا على م�ستوى العامل، كانوا يعانون من م�ساكل 

ال�سحة العقلية خالل عام 2019، قبل تف�سي اجلائحة، ويتوفى 

االأ�سخا�س الذين يعانون من اأمرا�س نف�سية حادة مبكرا مبا بني 

10 اإىل 20 عاما من متو�سط عمر عامة ال�سكان.

وي�سري التقرير اإىل اأن بع�س االأ�سباب االأكرث اأهمية لالكتئاب هي 

االعتداء اجلن�سي على االأطفال والتنمر، ودعا اإىل اتخاذ اإجراءات 

ملعاجلة كلتا امل�سكلتني من خالل اخلدمات االجتماعية ، ودعم 

االأ�رش املتعرثة وبرامج التعلم االجتماعي والعاطفي يف املدار�س.

كما متت االإ�سارة اإىل الفروق االجتماعية واالقت�سادية، واحلرب، 

واأزمة املناخ، والتهديدات ال�سحية مثل اجلائحة على اأنها عوامل 

خطر ت�سهم يف االإ�سابة باالأمرا�س العقلية.

وقال مدير منظمة ال�سحة العاملية تيدرو�س اأدهانوم جيربي�سو�س: 

»ال�سحـــة العقلية اجليدة ترجم اإىل �سحـــة بدنية جيدة وهذا 

التقرير اجلديد يقدم حالة مقنعة للتغيري«.

واأ�ساف اأن »اال�ستثمار يف ال�سحة العقلية هو ا�ستثمار يف حياة 

وم�ستقبل اأف�سل للجميع«

باري�ض  )د ب �أ( –

 طالبت املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان مو�سكو بحماية رجل مغربي حكم 

عليه باالإعدام من جانب انف�ساليني موالني لرو�سيا يف اأوكرانيا، بعدما اأدين 

بو�سفه اأحد املقاتلني االأجانب .

ويف اإجراء موؤقت، طلبت املحكمة ال�سلطات الرو�سية ب�سمان عدم تنفيذ حكم 

االإعدام املفرو�س من قبل املحكمة يف جمهورية دونيت�سك ال�سعبية املعلنة 

مـــن جانب واحد. واإ�سافة اإىل ذلك، يجب �سمان توفري ظروف اعتقال مالئمة 

ورعاية طبيـــة. وقالت املحكمة يوم اجلمعة اإنه يتعـــني على رو�سيا اإبالغ 

املحكمة يف �سرا�سبورج يف غ�سون اأ�سبوعني باخلطوات التي اتخذتها. ومع 

ذلك، اأعلنت رو�سيا، قبل اأيام قليلة، اأنها مل تعد تريد االلتزام باأحكام املحكمة 

االأوروبية حلقوق االإن�سان.

ووفقا للمحكمة، تكون االإجراءات املوؤقتة ملزمة، ونادرا ما يتم اإ�سدارها، وتكون 

يف حاالت وجود خطر و�سيك ل�رشر ال ميكن اإ�سالحه.

كان املغربـــي قد ا�ستنجد مبحكمة حقوق االإن�ســـان عرب م�ست�ساره القانوين 

بعدما حكم عليه باالإعدام مع مواطنني بريطانيني يف 9 حزيران/ يونيو.

نحن، تجاري سولوشني منطقة حرة-ذ.م.م رشكة منطقة حرة ذات مسؤولية محدودة، رخصة 

تجارية رقم 20864، تأسست وفقاً ألحكام اللوائح املنظمة للرشكات الخاصة يف سلطة ديب 

بأننا ومبوجب  نعلن  الخاصة(،  املنظمة للرشكات  )اللوائح  لسنة 2016 وتعديالتها  للتطوير 

املادة )17( من اللوائح املنظمة للرشكات الخاصة، قررنا تغيري إسم الرشكة إىل:
جاغر منطقة حرة-ذ.م.م 

عىل كل من يرغب باإلعرتاض عىل تغيري إسم الرشكة أن يتقدم بإعرتاض خطي خالل مدة ال 

تتجاوز أربعة عرش )14( يوماً من تاريخ نرش هذا اإلشعار عىل العنوان التايل:

 مديرإدارة التسجيل والرتاخيص

سلطة ديب ديب للتطوير

ص.ب: 478844

ديب، اإلمارات العربية املتحدة

info@dda.gov.ae  :الربيد االلكرتوين

ال�سبت 18 يونيو 2022ـ  العـدد 15071

اإ�سعار بتغيير اإ�سم �سركة منطقة حرة ذات م�س�ؤولية محدودة

 تجاري �س�ل��سين منطقة حرة-ذ.م.م

اإلى من يهمه الأمر
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مدريد، عىل  ريال  مســؤولو  استقر 
قائمة الالعبني الراحلني عن صفوف 
املرينغــي خــالل فــرة االنتقاالت 

الصيفية املقبلة.
إذاعة " كادينــا كوبي"  وبحســب 
الريال قررت  إدارة  اإلســبانية، فإن 
االســتغناء عن ســبعة العبني، مع 
تجديد عقــود بعض الالعبني املقرر 
النادي  صفــوف  بني  اســتمرارهم 

امللكي. 
الالعبني  اإلذاعة عن قائمة  وكشفت 

الراحلــني عــن ريــال مدريد خالل 
أندريه  وهــم  الصيفي،  املريكاتــو 
فاييخو، ماريانو  لونني، خيســوس 
يوفيتــش، ماركــو  ديــاز، لــوكا 
مينــدي، داني  أسينســيو، فريالند 
االســتغناء  خالل  ســيبايوس، من 
سبيل  عىل  نهائي، أو  بشــكل  عنهم 
اإلعــارة. وأكــد فلورنتينــو برييز 
يعتقد  ال  أنــه  مدريد  ريــال  رئيس 
أن يربم ناديــه تعاقدات جديدة بعد 
حســم صفقة أوريلني تشــواميني 

الفرنيس، لكنه  موناكو  وسط  العب 
أشــار يف الوقت نفســه إىل أن فرة 
طويلة، ومن  مازالــت  االنتقــاالت 
املمكن أن تحدث أي تغريات جديدة.

ويتبقــى مقعد واحد فقط يف قائمة 
الحايل،  الوقــت  ريــال مدريد خالل 
الثالثــي جاريث بيل،  بعدما غــادر 
التعاقد  وإيسكو، ومارســيلو، وتم 
أنطونيو روديغر وتشــواميني،  مع 
أللفــارو  املنتظــرة  العــودة  مــع 

أودريوزوال، وبورخا مايورال.
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»فيف��ا« ينذر ب�»غ��زو كروي« بعد 
الك�شف عن مدن مونديال 2026

يومية .. �شيا�شية .. م�شتقلة
السبت ١٨ يونيو ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥٠٧١

الريا�شة

ريال مدريد يقرر اال�شتغناء عن 7 العبين

محام��ي رابطة الدوري الإ�س��باني يطالب باإلغاء 
عقد مبابي

اأبوظبي �� وام:
 

قبــل أكثر من عامــني، أكد أويل هونيــس الرئيس 
القدم  لكرة  األملانــي  بايرن ميونخ  لنادي  الســابق 
أن صفقات انتقــاالت الالعبني التي تتجاوز قيمتها 
الـــ100 مليــون يــورو أصبحت ماضيــا، وأنها 
التي  باآلثار  قادمة ، مربرا هذا  ستختفي لســنوات 
خلفتها جائحة كورونا عــىل اقتصاديات األندية يف 

مختلف أنحاء أوروبا.
ولكــن إحصائيــات ســوق انتقــاالت الالعبني يف 
املوســمني املايض والحايل تشــري إىل أن وجهة نظر 
هونيس لم تكــن صائبة تماما، وأن إغراءات اللعبة 
املنافسة  أجل  من  صفوفها  تدعيم  يف  األندية  ورغبة 
القويــة عــىل مســتوى البطوالت وحقــوق البث 

والرعاية كانت أقوى من الجائحة .
وبعدما عانت األندية يف املوسم قبل املايض من عدم 
انتظام املســابقات بســبب جائحة كورونا، عادت 
الحياة إىل طبيعتها بشكل كبري يف نهاية ذلك املوسم، 
االنتقاالت  سوق  يف  القوي  لنشاطها  األندية  وعادت 
وكانــت هناك أكثــر من صفقة تجــاوزت قيمتها 

الـ100 مليون يورو.
وتراجع إنفاق أندية الدوري اإلنجليزي عىل ســبيل 
املثــال منــذ 2019 وحتى الفــرة املاضية، ولكن 
االنتقــاالت خالل  أنديته يف ســوق  إنفاق  إجمــايل 
الـ1.3 مليار يورو،  2021 لم يراجع عن حاجــز 
املراجعة  لتقييمات رشكة "ديلويت" لخدمات  طبقا 
والتدقيق واالستشــارات املالية، وهي قيمة ضخمة 

بالتأكيد.
وظــل إجمايل إنفــاق أندية الــدوري اإلنجليزي يف 
الصــدارة وبفارق هائل عن إنفــاق األندية يف باقي 
بطــوالت الــدوري األوروبية األخــرى، حيث جاء 
الــدوري اإليطايل يف املركز الثاني بإجمايل إنفاق بلغ 

550 مليون يورو يف 2021 .
ويف 2021، ســجل مانشســر ســيتي اإلنجليزي 
رقمــا مهما يف قيمــة أعىل صفقــة يربمها النادي 
عرب تاريخه، وتعاقد مع جاك جريليش من أســتون 
فيال مقابل 117 مليون يورو، كما أنفق تشــيليس 
مهاجمه  الســتعادة  يورو  اإلنجليزي 115 مليون 
ميالن  انر  من  لوكاكو  روميلــو  الخطري  البلجيكي 

اإليطايل.
الالعبــني بكامل طاقتها  انتقاالت  تبدأ ســوق  ولم 
إىل وجود  تشــري  املؤرشات  الحايل، ولكن  الصيف  يف 
صفقــات كبرية ، وبدأ ســوق االنتقاالت يف إنجلرا 
يف 10 يونيــو الجاري فيما تنتظر باقي دول أوروبا 

بدايته عندها يف أول يوليو املقبل.
وأعلن ريال مدريد اإلســباني عىل ســبيل املثال عن 

تعاقده مع العب الوسط الفرنيس أوريلني تشواميني 
يورو منها 80 مليونا بشــكل  مقابل 100 مليون 
فوري و20 مليونا طبقــا ألداء الالعب، كما تعاقد 
ليفربول اإلنجليزي مع األوروجوياني داروين نونيز 
أيضا  يورو  الربتغايل مقابل 100 مليون  بنفيكا  من 
موزعة عىل 75 مليونا بشــكل فوري و25 مليونا 

طبقا ألداء الالعب.

»الميركاتو ال�شيفي« في اأندية اأوروبا 
يتجاوز اأزمة »كورونا«

فتــح إدوارد روميــو نائب رئيس 
نادي برشلونة للشؤون االقتصادية 
إمكانية حســم صفقة  أمام  الباب 
روبريت ليفاندوفسكي، نجم بايرن 

ميونخ.
ورصح روميــو عــرب إذاعة راديو 
عليها يف  املتفق  كتالونيا "القرارات 
للنادي  األخرية  العمومية  الجمعية 
حتى  للغاية، لكن  رضورية  خطوة 
عىل  الحصول  من  فقط  تمكنا  اآلن 
الضوء األخرض، علينا تحديد املهمة 

واالنتهاء منها".
يوقــع  أن  يمكــن   ،" وأضــاف 
نطبق  أننا  طاملــا  ليفاندوفســكي 
قاعــدة 1/3 املتفــق عليها ضمن 

اإلجراءات االقتصادية".
وأشار روميو يف ترصيحاته يف هذا 
يؤكد  قد  الشــأن، إىل رشط ملغوم 
الصفقة،  نجــاح  عىل  يســاعدهم 

وربما يفسدها تماما.
وقال "نظًرا ألننــا تجاوزنا حدود 

اللعــب املــايل النظيــف الخــاص 
نتمكن  لــم  فإذا  الليجا،  برابطــة 
راتب  أضعــاف  ثالثة  توفــري  من 
الصفقة  )ليفاندوفسكي( ستصبح 

غري ممكنة".
مع  البولندي  النجم  تعاقد  وينتهي 
املقبل  العام  بايرن ميونخ يف صيف 

.2023
أنه  مرة  ليفاندوفســكي غري  وأكد 
الرحيل عــن بايرن واالنتقال  يريد 
املقبل،  املوســم  برشــلونة، يف  إىل 
تتمســك  ميونخ  بايرن  إدارة  لكن 
املاليــة )نحو 40 مليو  برشوطها 

يورو( إلطالق رساحه.

�شرط ملغوم يرهن انتقال ليفاندوف�شكي 
اإلى بر�شلونة

اإلســباني  الدوري  رابطــة  ســتتقّدم 
القدم )ليغــا( بطلب "إلغاء عقد  لكرة 
مقاضاة  وتنــوي  مبابي"  )كيليــان( 
الفرنيس حتى  باريس ســان جرمــان 
أفاد  ما  األوروبية، وفق  السلطات  أمام 

الجمعة محاميها يف باريس.
أن "نقطة  برانكــو  وأوضــح خــوان 
اإلجراءات "املتدرجة" ضد  الدخول" يف 
ســان جرمان ســتكون "رشعية عقد 
أبداً  ينبغي  يكن  مبابي"، مضيفاً "لــم 
عــىل االتحاد الفرنيس لكــرة القدم أن 

يصادق عىل صحة هذا العقد".
واعترب "أنــه كان يتوجب عىل املديرية 
أن يس  واإلدارة )+دي  للرقابة  الوطنية 
الخامس  يــوم  جي+( ويف مناســبتني 
والعرشين من يونيو 2021 أن تالحظ 
ســان  باريس  ارتكبه  الــذي  الخــرق 
النظيف عىل  املايل  اللعب  جرمان لقواعد 

املستوى الوطني وكذلك األوروبي".
وكان متوقعــاً أن ينضــم مبابــي اىل 
ريــال مدريد اإلســباني هــذا الصيف 
نهاية عقده مع ســان  اىل  بعد وصوله 
التي  قّرر، وخالفاً للرغبة  لكنه  جرمان 
أبداهــا مــرات عدة، البقــاء مع نادي 
عن  الحديث  وسط  الفرنسية  العاصمة 

اغرائه بعقد خيايل من قبل إدارة ســان 
حفيظة  الخطوة  هذه  وأثارت  جرمان. 
ريال مدريد ورابطة الدوري اإلســباني 
التي شــّككت بمطابقة ســان جرمان 
قبل  من  املطبقة  النظيف  اللعب  لقواعد 

االتحاد األوروبي )ويفا(.
ويف مؤتمر صحايف عقده أمس  الجمعة 

محامي  باريس، كشــف  فنادق  أحد  يف 
يعتزم  أنه  اإلســباني  الــدوري  رباطة 
التقــّدم بطلب "إلغاء عقــد مبابي من 
أوديا-كاستريا،  أمييل  الرياضة"  وزيرة 
أمام  بـ"اســتئناف  التقــدم  ربما  ثــم 
لكي  القــدم  لكرة  الفرنــيس  االتحــاد 
للرقابة  الوطنية  املديريــة  مع  يتواصل 

واإلدارة من أجل القيام بعملية تدقيق" 
يف حسابات سان جرمان.

الخطوات  تنجــح  لم  حال  وأخــرياً، يف 
الســابقة، أّكد أنه يريــد طرح القضية 

أمام محكمة باريس اإلدارية.
وإذا لــم تســفر هــذه االســتئنافات 
بأنه  برانكو  نتائج، أفــاد  عن  الوطنية 
القضاء األوروبي "للطلب  اىل  ســيلجأ 
مــن املفوضية األوروبيــة التدخل من 
اللوائح"، أو  يف  املطابقــة  تحقيق  أجل 
حتى الرشوع "بعد ذلك يف إجراء رسمي 
بتهمة إساءة استخدام النفوذ"، وأخرياً 
ويف نهايــة العملية قد تصل القضية اىل 

محكمة العدل األوروبية.
باريس  أن  للجميع  الواضح  وتابع "من 

سان جرمان يترصف خارج القواعد".
وأوضح أن الدافــع وراء هذه الدعاوى 
الرابطة يف إعادة  القضائية كان رغبــة 
مايل  نظام  أجــل  من  القواعد  تعريــف 

كروي أكثر عدالة وشفافية.
سان  اإلســباني  الدوري  رابطة  وتتهم 
جرمــان "بمواصلــة انتهــاك اللوائح 
النظيف" وتحقيق  املــايل  للعب  الحالية 
حالــة من عــدم التوازن يف املنافســة 

الرياضية واالقتصادية.

أنذر رئيــس االتحاد الدويل لكــرة القدم )فيفا( 
إنفانتينو دول كندا واملكســيك والواليات  جاني 
املتحدة باالســتعداد إىل "غزو" كروي، يف أعقاب 
العام  الـ16 لكأس  املضيفة  املدن  الكشــف  عن 

2026 يف كرة القدم.
التي  العالم  كأس  من  األوىل  النســخة  وستشهد 
تســتضيفها ثالث دول مختلفة، عدداً قياســياً 
ارتفع عددها  املشــاركة، إذ  املنتخبات  أيضاً من 
من 32 إىل 48 منتخباً مع عودة العرس الكروي 
إىل أمريكا الشــمالية للمــرة األوىل منذ نهائيات 

العام 1994.
ومن بني املالعب الـــ16 التي تم تحديدها  11 
املكســيك  يف  املتحدة، ثالثة  الواليات  موقعــاً يف 

واثنان يف كندا.
وستقام كل مباريات الواليات املتحدة يف املالعب 
أل(،  أف  األمريكية )أن  القدم  كرة  الندية  التابعة 
مع ترشيحات بأن تقام املباراة النهائية عىل أحد 
الذي  أنجليس  لوس  ملعبي "سويف ستاديوم" يف 
تبلغ تكلفته خمســة مليارات دوالر، أو اســتاد 
"ميتاليف" التابــع لفريق "نيويورك جاينتس" 
الذي يتّسع لـ82 ألف متفّرج يف رشق راذرفورد 

بنيو جرييس.
وُتقام 60 مباراة من أصل 80 يف النهائيات، بما 
يف ذلك كل املباريــات اإلقصائية اعتباراً من ربع 
النهائي، يف مالعب يف الواليات املتحدة األمريكية.

وأُدرج ملعب "أزتيكا" الشهري يف مكسيكو سيتي 
النهائيتني لبطولتي  املباراتــني  الذي اســتضاف 
العالــم 1970 و1986، ضمــن ثالثــة  كأس 
مالعب مكســيكية إىل جانــب مدينتي مونتريي 
وغواداالخــارا. وتســتضيف فانكوفر وتورنتو 

املباريات الكندية يف البطولة.
مونديال  أن  إىل  إنفانتينو  ذلك، أشــار  يف غضون 
2026 ســيتفّوق من كل النواحي عىل نهائيات 
الرقم  التــي تحمل  الواليــات املتحدة  1994 يف 
السويرسي- حضور.وقال  نسبة  ألعىل  القيايس 

اإليطــايل "ســيكون )مونديــال( 2026 أكرب 
يدرك  ال  العالم  الجــزء من  أن هذا  بكثري. أعتقد 
ما سيحدث يف العام 2026. ستنقلب هذه الدول 
الثالث رأســاً عىل عقب ثم تنقلــب مرة أخرى. 

بايرن ميونخ يح�شل على 
توقيع ماني

بايرن ميونــخ، صفقة  نادي  حســم 
ليفربول،  ماني، نجم  ساديو  السنغايل 
مكثفة  مفاوضات  الجمعة، بعد  أمس 
مــع إدارة وصيــف بطــل الــدوري 

اإلنجليزي.
سبورتس"،  "سكاي  شبكة  وبحسب 
فإن البافاري حصل بالفعل عىل توقيع 
ماني يف الســاعات املاضية، لينضم إىل 

صفوفه بداية من املوسم املقبل.
ميونخ  بايــرن  توصل  إىل  وأشــارت 
انتقال  بشــأن  الريــدز  مــع  التفاق 

أليانز  إىل ملعب  ال 30 عامــا  صاحب 
أرينا هذا الصيف.

السنغايل عىل عقد ملدة 3  الدويل  ووقع 
سنوات مع بطل الدوري األملاني، فيما 
ليفربول عىل بيعه بأقل من 40  وافق 

مليون يورو.
لتعويــض  الصفقــة  هــذه  وتأتــي 
روبرت  للمهاجــم  املحتمل  الرحيــل 
ليفاندوفسكي عن بايرن، بعدما طلب 
رسميا السماح له بمغادرة النادي قبل 

عام عىل انتهاء تعاقده.

»كاف« يتجه ل�ش��حب كاأ���س االأمم االإفريقية 
2025 من غينيا

يتجــه االتحاد اإلفريقــي لكرة القــدم »الكاف«، 
لسحب حق اســتضافة نسخة العام 2025 لكأس 
األمم اإلفريقية من غينيــا، وفقا لتقارير إعالمية، 
وذلك بســبب تأخر تحضريات غينيا يف االســتعداد 
للبطولة وبطء العمل يف بناء املالعب الرياضية، رغم 

مرور 5 سنوات عىل منحها حق االستضافة.
ومن املرتقب أن يجتمع املكتب التنفيذي لـ«الكاف«، 

خالل األيام املقبلة، لدراسة تقرير وفده إىل غينيا.
وترجح أغلب التقارير أن يتم سحب االستضافة من 

غينيا، أو دخول دولة مجاورة يف تنظيم مشرك مع 
غينيا.

قد تكون  أن موريتانيا  إىل  التقارير   وتشــري بعض 
البطولة يف حال  الدول املرشــحة الســتضافة  أبرز 
انفصلت عنها  ســحبها من غينيا، وذلــك بعدمــا 
السنغال بشــأن استضافة نسخة العام 2027 من 

البطولة القارية.
تجدر اإلشــارة إىل أن نهائيات نسخة العام 2023 
من بطولة كأس أمم إفريقيا ستقام يف كوت ديفوار.



اأبوظبي - الوحدة:
مبارك  بنت  فاطمة  أكاديمية  أقامت 
عمل  ورشة  النسائية،  للرياضة 
الوزن  لضبط  العلمية  "األسس  بعنوان 
ظبي  أبو  نادي  في  للرياضيين"، 

للسيدات.
مجلس  مع  بالتعاون  الورشة  وأقيمت 
ظبي  أبو  ونادي  الرياضي،  ظبي  أبو 

للسيدات.
فيها  حاضر  التي  الورشة  وهدفت 
توعية  أخصائي  الالال  أسامة  الدكتور 
رياضية بمجلس أبو ظبي الرياضي، إلى 

التعريف بماهية التمارين الرياضية.
بالنسبة  على ضرورة ممارستها  وشدد 
للتمارين الخاصة بالرياضيين، وأهميتها 
التي  الحرارية  السعرات  في  للتحكم 

يخزنها الجسم.
محاور  عدة  الورشة  وتضمنت 
وفوائدها  الرياضة  عن  مقدمة  منها 
والدوافع  الفرد،  على  النفسي  وأثرها 

بشكل  الرياضي  النشاط  لممارسة 
لها  يتعرض  قد  التي  يومي، والمعوقات 

الرياضي أثناء ضبط وزنه.
أنواع  ألهم  عرض  الورشة،  وتخللت 
الجري  ومنها  الرياضية  الممارسات 

وتمارين  طويلة  لمسافات  والمشي 
فضال  الهوائية  الدراجة  وركوب  التمدد 
عن ممارسة التمارين السويدية بجميع 

أنواعها.
على  الرياضيين  أسامة،  الدكتور  وحث 

الفعاليات  مع  التواصل  جسور  بناء 
أندية  تنظمها  التي  المحلية  المجتمعية 
دعما  أخرى  ومؤسسات  رياضية 
في  تساهم  التي  واألنشطة  للمبادرات، 

تعزيز قدرات اللياقة في المجتمع.
حيث  معتدلة،  غذائية  حمية  واتباع 
يزود  الذي  الوقود  بمثابة  الغذاء  يعتبر 
الجسم باحتياجاته من العناصر الغذائية 
تطلبها  التي  والطاقة  الضرورية، 

العمليات الحيوية داخل الجسم.
وأكد على أنه يجب أن يعتمد الرياضيون 
الحمية،  تلك  على 3 عوامل مهمة خالل 
اإلفراط،  وعدم  والتوازن  التنويع  وهي 
القيام  من  والقلب  الجسم  ليتمكن 

بنشاطهما دون عناء.
"أغلب  الالال  أسامة  الدكتور  وأوضح 
التخلص  بصعوبة  المرتبطة  المشاكل 
التوقعات  إلى  تعود  الزائد،  الوزن  من 
يرغب  ما  وغالبا  لألشخاص،  العالية 
الرياضيون في فقدان الكثير من وزنهم 

في أسبوع واحد أو أقل".

الظاهري،  الله هزام  استقبل محمد عبد 
اإلماراتي،   الكرة  التحاد  العام  األمين 

وفد االتحاد اآلسيوي.
العام  األمين  سيري  الوفد، داتوك  وضم 
لالتحاد اآلسيوي، ووحيد كرداني األمين 
في  اإلدارية  للشئون  المساعد  العام 

االتحاد القاري.
اآلسيوي،  بالوفد  هزام  بن  ورحب 
االتحاد  مع  المتميزة  بالعالقات  مشيًدا 
القاري، والتي تساهم في عملية تطوير 

متانة  على  وأكد  اآلسيوية.  القدم  كرة 
والتعاون  االتحادين،  بين  العالقات 
مختلف  في  الجانبين  بين  المستمر 
شئون اللعبة في القارة اآلسيوية، سواء 

الفنية أو التنظيمية أو األمور األخرى.
وأشار إلى أن اتحاد اإلمارات لكرة القدم، 
ويسهم  اآلسيوي،  االتحاد  برامج  يدعم 

بشكل كبير في إنجاحها.
القدم،  كرة  واقع  بحث  اللقاء،  وتناول 
المشترك  العمل  مواصلة  وأهمية 

اآلسيوي  االتحاد  بين  والتعاون 
يساعد  مما  األعضاء،  واالتحادات 
أحدث  وفق  اللعبة  وتطوير  تنمية  في 
إلى  اللقاء  وتطرق  العالمية.  المعايير 
أهمية مواكبة االتحادات األعضاء لتطور 
اإلداري  العمل  تطوير  ومنها  اللعبة، 

واالعتماد على التكنولوجيا الحديثة.
من  القدم،  لكرة  اإلمارات  اتحاد  ويعد 
االعتماد على هذه  الرائدة في  االتحادات 
مع  المعامالت  جميع  في  التكنولوجيا 

اإللكتروني  النظام  خالل  من  األندية، 
النظام  الذي أطلقه عام 2011. وأسهم 
اإلجراءات  إنهاء  وتيسير  سرعة  في 
نقلة  وأحدث  اللعبة،  بمنتسبي  الخاصة 
القدم  كرة  نشاط  في  ومميزة  نوعية 

اإلماراتية.
المدير  يبرودي  عمر  اللقاء،  حضر 
الفنية  الشئون  لقطاع  التنفيذي 
والمنتخبات، وحمد محمد الجنيبي المدير 

التنفيذي لقطاع األعمال المساندة.

على  للناشئين  العماني  المنتخب  فاز 
في  رد  دون  من  بهدف  الكويتي  نظيره 
بينهما مساء  التي جمعت  الودية  المباراة 
نادي  ستاد  في  الخميس  األول  أمس 

الشباب باألحمدي.
بطولة  في  للمشاركة  المنتخبين  ويستعد 
التي ستقام  التاسعة للناشئين  غرب آسيا 
بين 21 و30 يونيو/ حزيران  األردن  في 

الجاري.
معسكر  في  العماني  المنتخب  ودخل 
أن  المقرر  ومن  الكويت،  في  تدريبي 
السبت ، على  اليوم  مجددا  األزرق  يواجه 
األردن  إلى  بعدها  المنتخبان  ينطلق  أن 

لخوض منافسات البطولة.
منتخب  مدرب  العزب  محمد  وحرص 
األحمر  مواجهة  على  للناشئين،  الكويت 
العماني بالتوليفة األساسية التي سيعول 
لفرض  آسيا،  غرب  بطولة  في  عليها 
لياقة  معدل  ورفع  االنسجام،  من  حالة 

المباريات.
بابلو  عمان  مدرب  أعطى  المقابل  في 
من  وافر  لعدد  فيرنانديز، الفرصة  هيريو 

العبيه، تحسبا لتتابع المباريات في غرب 
آسيا.

مواجهات   3 العماني  المنتخب  وتنتظر 
األردني  المنتخب  أمام  يستهلها  قوية، 

الجاري، ثم  الشهر  يوم 21 من  المضيف 
دور  ويختتم   ،23 يوم  العراق  ضد  يلعب 
حامل  أمام  آسيا  غرب  في  المجموعات 

اللقب منتخب اليمن يوم 25 يونيو.

وجه مجلس دبي الرياضي، الدعوة إلى السيدات من 
والمشاركة  واألعمار، لالنضمام  الجنسيات  مختلف 

في جلسة اليوجا المقررة مساء األحد المقبل.
العالمي،  التجاري  دبي  مركز  في  الجلسة  وتقام 
تشهد  أن  ويتوقع  لليوجا،  العالمي  اليوم  بمناسبة 
إقباال كبيرا على الحضور، إذا تعتبر أحد أهم فعاليات 

نهاية األسبوع للمجلس.
مع  بالتعاون  تقام  أخرى  فعاليات  هناك  أن  يذكر 
بل  ريد  بطولة  نهائي  السبت، وتشمل  غدا  المجلس 
األوسط  الشرق  تاج  وبطولة  السلة،  كرة  لثالثيات 

للمالكمة، وكأس دوجيم للجمباز اإليقاعي.
وتؤهل بطولة "ريد بل" لثالثيات السلة، فريقين من 
العالم  بطولة  اإلمارات في  لتمثيل  والسيدات  الرجال 

بمصر خالل سبتمبر/أيلول المقبل.
الشرق  تاج  بطولة  من  الرابعة  النسخة  تقام  فيما 
بمركز  مكتوم  الشيخ  قاعة  للمالكمة، في  األوسط 

دبي التجاري العالمي.
المالكم  للبطولة،  الرئيسي  النزال  في  ويتواجه 
الهندي نوتالي البياكيما، في  الفلبيني جايسون مع 

مباراة تستمر 10 جوالت.

18 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
الريا�سةالسبت ١٨ يونيو ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥٠٧١

مجل�س دبي الريا�شي يدعو للم�شاركة 
في جل�شة يوجا لل�شيدات

عمان تهزم الكويت ا�ستعداداً لبطولة غرب 
اآ�سيا للنا�سئين

الظاهري ي�ستقبل وفد التحاد الآ�سيوي

القدم،  لكرة  الكويتي  الكرة  اتحاد  رئيس  كشف 
عن  الخميس،  األول   أمس  الشاهين،  الله  عبد 
ميشيل  الشهير،  الفني  البلجيكي  الخبير  وجود 
سابلون، ضمن كتيبة التطوير التي سيعول عليها 

خالل الفترة المقبلة.
الطامحة   ،2030 استراتيجية  لتطبيق  وذلك 
حتى  الكويت،  في  القدم  كرة  منظومة  لتطوير 

الوصول لكأس العالم.
الكرة  نهضة  في  ساهم  الذي  لسابلون،  وسبق 
اإلماراتي  االتحادين  في  العمل  البلجيكية، 

والماليزي.
سابلون  على  الكويتي  االتحاد  رئيس  ويراهن   
فني  كمستشار  به  استعان  بعدما  عاما،   "71"

لرسم سياسة االتحاد خالل السنوات المقبلة.
الكويت،  في  كروية  طفرة  إلى  الشاهين  ويتطلع 
المؤتمر  في  بين  كما  العالم،  لكأس  وصوال 

الصحفي الذي عقده مساء اليوم الخميس.

التحاد الكويتي ي�ستعين بالخبير البلجيكي �سابلون
المنتخب  مرمى  حارس  العقيدي  نواف  يرى 
السعودي األولمبي أن زميله أيمن يحيى يعد 
عاما   23 تحت  آسيا  كأس  في  العب  أفضل 

المقامة حاليا في أوزبكستان.
لمواجهة  األولمبي  األخضر  ويستعد 
كأس  نهائي  في  األحد  غد  يوم  أوزبكستان 
العقيدي :  نواف  تحت 23 عاما. وقال  آسيا 
قدم  كرة  كانت  كالعب  استلمتها  هدية  "أول 
حراسة  في  وقدوتي  شقيقي،  صديق  من 
وعالميا  الدعيع،  محمد  محليا  المرمى 

اإليطالي بوفون فأنا معجب به بشدة".
قدم،  كرة  العب  يكن  لم  لو  وظيفته  وعن 
أن  صغري  منذ  طموحي  "بصراحة،  أضاف 
أكون العب كرة قدم، وأنا في الدراسة لم أكن 
جيدا، وعند اعتزالي سأرى ما يمكنني فعله".

كالعب  له  مالية  مكافأة  أول  عن  وكشف 
نادي  من  قدم، فقال "كانت 300 ريال  كرة 

النصر، وصرفتها في نفس اليوم".
قائال  له،  بالنسبة  ملعب  ألفضل  وتطرق 
لعبنا  الذي  اإلسباني،  فيجو  سيلتا  "ملعب 
عليه خالل برنامج االبتعاث السعودي لتطوير 

مواهب كرة القدم".
في  قابلته  العب  "أفضل  العقيدي  وواصل 

البطولة اآلسيوية الحالية هو محور منتخب 
وأعجبني  القيادة  شارة  يرتدي  الذي  اليابان 

بشدة".
وزاد "أول من سأكلمه في حال التتويج بلقب 

كأس آسيا تحت 23 عاما هي والدتي".

العقيدي يختار اأف�سل لعب بكاأ�س اآ�سيا.. 

ـ وام : الدار البي�ساءـ 
الدوري  لقب  على  المنافسة  حدة  الرجاء  أشعل   
جاره  الثمين 0-2 على  بفوزه  القدم  لكرة  المغربي 
الوداد أمس األول " الخميس"، في  العنيد  ومنافسه 

ديربي الدار البيضاء بالجولة الـ25 من المسابقة.
وضاعف الرجاء من اإلثارة في صراع اللقب قبل آخر 
5 جوالت من الموسم بعدما قلص الفارق مع الوداد 
نقطة  إلى  المسابقة  جدول  ومتصدر  اللقب  حامل 
بفارق  إلى 52 نقطة  الرجاء رصيده  واحدة. ورفع 
نقطة واحدة خلف الوداد علما بأن نتيجة المواجهة 
المباشرة بين الفريقين أصبحت لصالح الرجاء الذي 
بينهما  لقاء الذهاب  في  الوداد  مع  التعادل  له  سبق 

هذا الموسم.

الرجاء يفوز على الوداد وي�شعل المناف�شة 
على لقب الدوري المغربي

ور�سة عمل بعنوان الأ�س�س العلمية ل�سبط الوزن للريا�سيني

ـ وام : بو�سطنـ 
 

واريورز" بلقبه  ستيت  فريق " جولدن  توج 
السابع في بطولة دوري كرة السلة األمريكي 
على   103-90 الثمين  بفوزه  للمحترفين 
المباراة  في   ، سلتيكس  بوسطن  مضيفه 
السادسة ضمن المواجهة المثيرة بينهما في 

نهائي البطولة.
على  التقدم  بعد  اللقب  "واريورز"  وحسم 
سلتيكس "2-4 " مع ختام المباراة السادسة 
مباراة  لخوض  بحاجة  الفريقان  يعد  ولم 

سابعة فاصلة في البطولة.
للتألق  كيري  ستيفن  الشهير  النجم  وعاد 
المباراة  هذه  صفوف "واريورز " خالل  في 
بين  الخامسة  المباراة  في  عابرة  كبوة  بعد 
الفريقين وسجل 34 نقطة ليقود فريقه إلى 
غضون  في  البطولة  في  الرابع  بلقبه  الفوز 
للفريق  السابع  اللقب  وهو  مواسم   8 آخر 
في تاريخ مشاركاته بدوري السلة األمريكي 

للمحترفين.

الـ 7 بدوري ال�سلة  »واريورز« يحرز لقبه 
الأمريكي 

البريكان: ماجد عبد اهلل قدوتي
السعودي  المنتخب  البريكان، مهاجم  أكد فراس 
عبد  ماجد  مركزه، هو  في  قدوته  األولمبي، أن 

الله.
يشبهوني  كانوا  البدايات  :«في  البريكان  وقال 

بماجد عبد الله«.
قدم،  كرة  كالعب  تسلمتها  هدية  وأضاف »أول 

المدرسة.  بدوري  فوز فصلي  بعد  ميدالية  كانت 
وأول راتب ومكافأة كان 300 ريال في النصر«.

وقال  له،  بالنسبة  ملعب  ألفضل  وتطرق 
»الجوهرة المشعة بجدة في بداياته«.

كأس  في  األفضل  ومن  قابله  العب  أفضل  وعن 
آسيا تحت 23 عاًما، علق »الجميع في المنتخب 
السعودي هم األفضل بالبطولة، لن أحدد أسماء 

بعينها«.
المنتخب  قائد  هو  قابلته  العب  »أفضل  وتابع 
رقم 6، ويلعب  القميص  يرتدي  الذي  األسترالي 

في مركز المحور«.
سأكلم  الله،  بإذن  بالبطولة  الفوز  »بعد  وأتم 
هو  بالمعسكر  مرًحا  واألكثر  والوالدة،  الوالد 

سعود عبد الحميد وحسان تمبكتي«



دبي - الوحدة:

تتجه أنظار عشاق مختلف الرياضات إىل 
دبي اليوم السبتلمتابعة أقوى الفعاليات 
أقوى  من  ثالث  تقــام  الرياضية، حيث 
بالتعاون  الدولية  الرياضيــة  الفعاليات 
الريــايض هي نهائي  مع مجلــس دبي 
الســلة،  كرة  لثالثيات  بــل  ريد  بطولة 
للمالكمة،  األوسط  الرشق  تاج  وبطولة 

وكأس دو جيم للجمباز اإليقاعي.
الســاعة 6:00 مساء اليوم  يف  وتختتم 
)الســبت 18 يونيو( بطولــة "ريد بل 
تقام عىل  الثالثية" التــي  الســلة  لكرة 
فســتيفال  دبي  يف  الطائــرات  مهبــط 
اليوم  البطولة  سيتي، حيث سيتأهل من 
الفريقني الفائزين من الرجال والسيدات 
للمشاركة يف نهائيات بطولة العالم التي 
تقام يف مرص خالل شهر سبتمرب املقبل.

الساعة 6:00 مساء اليوم  يف  تقام  كما 
من  الرابعة  النســخة  منافســات  أيًضا 
الرشق  تاج  إىل  التنــازيل  العــد  "بطولة 
األوســط للمالكمة" التي تقام يف قاعة 
التجاري  دبــي  بمركز  مكتوم  الشــيخ 
بني  الرئييس  النــزال  العاملــي، ويقــام 
الهندي  املالكم  ونظريه  الفلبيني  املالكم 
الهند  يف  األول  املصنف  البياكيما  نوتالي 
إىل 10 جوالت، كما  النزال  حيث يستمر 
يتنافس النيجري أكســينوال أولوافيمي 
وزن 63  يف  ليان  إدريــس  األفغاني  مع 
كيلوغــرام ســوبر ويلرت، كمــا يواجه 
مع  هونشــاروك  دانيلــو  األوكرانــي 
وزن 59  يف  محمد  عاشور  فهد  املرصي 
الخفيــف، ويواجه  الريشــة  كيلوغرام 

الســوري محمد ملياس مع الكولومبي 
 91 فــوق  وزن  يف  ألفونســو  فابيــو 
كيلوغرام سوبر ويلرت، ويف وزن الريشة 
اللدينغ  الهندي  يواجــه  كيلوغرام   57
مزهان  عيل  الكازاخستاني  نظريه  ليانا 

تورسونوف.
كما يقام النزال االستعرايض بني مؤثري 
تلتقي  االجتماعي حيث  التواصل  مواقع 
مع  روديونوفا  الدا  الروســية  املالكمة 
اللوكســمبورغي يســمينا بن  املالكمة 

حمودة.
مساء  الخامسة  الساعة  يف  أيًضا  وتقام 
الســبت منافسات بطولة سالسا  اليوم 
للمالكمــة يف فنــدق ســيزر باالس يف 

جزيرة بلو ووترز دبي.
أكثــر مــن 170 العبة من  وتشــارك 
املختلفة  الدولــة  أنديــة  مــن  13 ناد 
دوجيم  "كأس  بطولــة  منافســات  يف 
من  تقام  اإليقاعــي" التــي  للجمبــاز 
الســاعة  الســاعة 9:00 صباًحا حتى 

واألحد  السبت  الـ 5:30 مســاء يومي 
وتشارك  الدولية  كوليجيت  مدرســة  يف 
البلغارية  السابقة  األوملبية  الالعبة  فيها 
كاترين تاســيفا إحدى أشــهر نجمات 

الجمباز اإليقاعي يف العالم.
متنوعة  خيارات  للمشاركات  وستكون 
يف عرض املهارات، التي تشمل اليد الحرة، 
والكــرة، والحبل، والطــوق والرشيط، 
وكذلك املزيد من األساليب التي تختارها 
البطولة، حضور  الالعبات، كما تشــهد 
العامليني،  الجمبــاز  العديد مــن مدربي 
ويــرشف عىل تحكيم البطولة 50 حكم 
معتمد، ويهــدف الحدث إىل رفع معايري 
الجمباز اإليقاعي عىل املســتوى الدويل، 
التميز  الدائم عىل  الحــرص  انطالقاً من 
اإليقاعي،  الجمبــاز  بلعبــة  واالرتقاء 
تنظم  املمارســات، كما  أفضل  وتطبيق 
بطولة جمناســتكس للجمباز اإليقاعي 
التي تقام يوم األحد يف مدرســة جمريا 

الثانوية – الوصل.

�سيوؤول ــ وام:

سطراً  املطيوعي  عائشة  البطلة   كتبت 
جديــداً يف الســجل الذهبــي ألبطــال 
نجوم  مــن  القوة  رفعــات  وبطــالت 
ونجمــات اإلمارات بعدما اســتطاعت 
البطلــة الباراملبية الصاعدة الرتبع عىل 
عرش قارتني بالفــوز بثالثة ميداليات 
أوقيانوســيا  و  آســيا  لبطولة  ذهبية 

املفتوحة لرفعات القوة.
الذهبية منافسات  الناشئة  فقد خاضت 
البطولــة يف فئــة وزن تحت 86 كجم 
لتفوز بالذهب منفردة بمجموع رفعات 
والرتبع  جدارة  عن  التتويج  من  نها  مكَّ

عىل عرش ناشئات القارتني.
وبهــذا اإلنجاز تكون الالعبة عائشــة 
املطيوعي قد حققت لقب بطلة آســيا، 
وبطلــة آســيا وأوقيانوســيا، وكذلك 

القّوة  لرفعــات  العام  املجمــوع  بطلة 
البطولة. وتقام حاليا بطولة آســيا  يف 
وأوقيانوســيا املفتوحة لرفعات القوة 
منتخب  بها  ويشارك  الجنوبية  بكوريا 

وتســتمر  19 منتخبا  ضمن  اإلمارات 
منافساتها حتى 20 يونيو الجاري.

العام  األمني  املهريي  سالم  ذيبان  وهنأ 
الالعبة  اإلماراتيــة  الباراملبية  للجنــة 

سعادته  عن  معربا  املطيوعي  عائشــة 
أبناء  بإنجــازات  الشــديدين  وفخــره 
البطولــة. وقال:  يف  اإلمــارات  وبنات 
املطيوعي  البطلة عائشــة  “ما حققته 
يؤكد أن رياضة أصحاب الهمم تسري يف 
الطريق الصحيح إلعداد أجيال متعاقبة 
التتويج ورفع  تستطيع اعتالء منصات 
القيادة  دعــم  الوطــن.. وبفضل  راية 
الرشيدة تتواصل اإلنجازات التي تعكس 
الكبار  به  يحظى  الذي  الكبري  االهتمام 
والناشــئني وكذلك الشــباب والفتيات 

عىل حدٍّ سواء”.
وأعــرب املهريي عن تقديره الخاص ملا 
الفتــاه اإلماراتية من إنجازات  تحققه 
رفعات  كرياضــة  صعبة  رياضــات  يف 
املطيوعي  عائشــة  تثبت  القوة.. بينما 
اإلمارات  فتيــات  أنــه ال صعب عــىل 

الجديرات بالتقدير.

الشارقة ــ وام :

 أكد ســعادة الشيخ ســعود بن عبد العزيز املعال 
الثقايف للشطرنج، أن مكارم  الشارقة  رئيس نادي 
صاحب الســمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 
الشــارقة  األعىل حاكم  املجلس  القاســمي عضو 
تدفــع الجميع للعمل وتحفز باســتمرار لتحقيق 

املزيد من اإلنجازات.
وقدم الشــيخ ســعود بن عبد العزيز املعال أسمى 
آيــات الشــكر واالمتنان لصاحب الســمو حاكم 
الشــارقة عىل مكرمة سموه السخّية التي قدمها 
ألندية اإلمارة تقديــراً لعطائها وتحفيزاً لالعبيها 

ملواصلة تحقيق األلقاب واإلنجازات.
الدكتور  الشيخ  الســمو  صاحب  وقال : “ مكارم 
سلطان بن محمد القاسمي تحفزنا دائماً لتحقيق 
والدولية وأن هذه  والعربيــة  املحلية  اإلنجــازات 
املكرمــة تعترب حافــزا ودافعا لكل أبنــاء النادي 
للمحافظة عىل مــا حققوه من إنجازات تصب يف 

تطور رياضة اإلمارات”.
املعال  العزيز  الشيخ سعود بن عبد  واختتم سعادة 
الشارقة  حاكم  السمو  صاحب  بالقول : “ اهتمام 
الرياضيني ومكارمه السخية تزيد  املستمر بأبنائه 
من حــرص مجالس إدارات األنديــة للعمل الجاد 
تمتلك  التي  اإلمــارة  يف  الرياضة  وتطــور  لرفعة 
اإلمكانيــات والبنــى التحتية والبيئــة الرياضية 

املثالية لتحقيق األهداف املنشودة”.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة19 الريا�سة
�شعود المعال : مكارم حاكم ال�شارقة 

تحفز لمزيد من الإنجازات الريا�شية

السبت ١٨ يونيو ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥٠٧١

ـ

�سامل املطوع : البطولة العربية خري اإعداد ملنتخب 
�سباب ال�سلة قبل »اخلليجية«

عائ�سة المطيوعي تتوج بـ 3 ذهبيات في بطولة اآ�سيا 
و اأوقيانو�سيا 

ختام مناف�سات »ريد بل لثالثيات كرة ال�سلة« اليوم

دبي ــ وام:

األمني  املطــوع  ســالم  أكــد   
لكرة  اإلمــارات  التحاد  العــام 
منتخب  مشــاركة  أن  الســلة 
العربية  البطولــة  يف  الشــباب 
املقــررة بالقاهــرة من 14 إىل 
21 يوليو املقبل ســتكون خري 
إعداد للفريق قبل املشــاركة يف 
البطولة الخليجية املؤهلة آلسيا 
الفرتة  يف  دبي  تستضيفها  التي 
إىل 6 أغســطس  من 29 يوليو 

املقبلني.
/الجمعة/  أمــس  منتخبنا  وبدأ 
بانطالق  للبطولة  اســتعداداته 
تجمعه الداخيل يف دبي بمشاركة 
الفني  الجهاز  بقيادة  24 العبا 
الــذي يرأســه ســالم عتيــق 
وجاســم  أحمد  أيوب  ويعاونه 

عبد الرضا.
ترصيحات  يف  املطــوع  وقــال 
العربية  البطولتان  له : “ تعــد 
األول  الظهــور  والخليجيــة، 
ينتظره  الذي  الشــباب  ملنتخب 
اإلعداد  مــن  طويــل  مشــوار 
ليكون  إليه  نتطلع  و  والتجهيز 

األول، الذي  للمنتخب  رافد  خري 
نجــح يف إثبــات جدارتــه عرب 
األلعاب  دورة  بذهبيــة  تتويجه 

الخليجية بالكويت”.
وأوضــح أن البطولــة العربية 
و  قــوي  احتــكاك  بالقاهــرة 
إعداد مناســب ملنتخب للشباب 
ألنها ستشــهد مشــاركة عدد 
العربية  املنتخبــات  مــن  كبري 
ولــكل منها طموحــه الخاص 
أو  اللقب  سواء باملنافســة عىل 
والتجهيز  الفنيــة  االســتفادة 

القوي.
دبي  يف  الخليجية  البطولة  وعن 

من 29 يوليو إىل 6 أغســطس 
املطوع  يرتأس  والتــي  املقبلني 
لجنتهــا املنظمــة أوضــح أن 
مشــاركة  ستشــهد  البطولة 
الســعودية  هي  6 منتخبــات 
وســلطنة  والكويت  والبحرين 
إىل منتخب  عمان وقطر إضافة 
البطولة  اإلمــارات، وأن ملعب 
ناديي  صالتي  بإحدى  سيكون 

النرص أو الوصل.
وقال : “منتخبنا سيشــارك يف 
كبرية  ضغوط  دون  البطولــة 
ألنه يف طــور اإلعداد والتجهيز 
غري أنه سيسعى لتحقيق أفضل 
للبطولــة  التأهــل  و  النتائــج 

اآلسيوية”.
الدوري  بنظــام  البطولة  تقام 
مــن دور واحــد حيث يخوض 
كل منتخب 5 مباريات، ويتأهل 
األربعة  الفرق  النهائــي  لنصف 
األول  ويلتقي  الرتتيب  يف  األوىل 
الثالث،  مع  والثاني  الرابع،  مع 
للمبــاراة  الفائــزان  ويتأهــل 
النهائية..ويبدأ منتخب اإلمارات 
بمواجهة  البطولة  يف  مشاركته 

نظريه البحريني.

مهرجان التحدي للجوجيت�سو ينطلق 
اليوم يف العني 

اأبوظبي ــ الوحدة:

مهرجان  السبت  اليوم  ينطلق 
التحــدي للجوجيتســو الذي 
التحــدي  بطولــة  تتخللــه 
الرباعم  لفئــات  املخصصــة 
واألشــبال )4 – 15 عاما(، 
حتى  فعالياته  تســتمر  حيث 
األحــد، املوافق  مســاء يوم 
جامعة  يف  الجاري  19 يونيو 
العــني  بمدينــة  اإلمــارات 
800 العب  نحو  بمشــاركة 
وأكاديميات  أندية  من  والعبة 
وســط  املختلفــة  الدولــة 
وحضور  كبــرية  مشــاركة 
الشــارقة  ألنديــة  مميــز 
لرياضــات الدفاع عن النفس 
الرياضية  باملــز  وأكاديميــة 

والعني والوحدة وبني ياس. 
يوســف  ســعادة  ويقــول 
عضو  البطــران  اللــه  عبــد 
اإلمارات  اتحاد  إدارة  مجلس 
بطولــة  إن  للجوجيتســو 
تمثل  للجوجيتســو  التحدي 
عىل  للتعرف  مهمــة  قاعــدة 
وبناء  الناشئة  الوطن  مواهب 
جيــل جديــد وطمــوح من 
املوهوبني  الجوجيتسو  أبطال 
القادرين عىل تمثيل الوطن يف 

البطوالت العاملية.
ويضيف البطــران أن رياضة 
الجوجيتسو أصبحت متأصلة 
وتمثل  اإلماراتي،  املجتمع  يف 
أبناء  من  للعديد  حياة  أسلوب 
األرس التــي تعي أكثر من أي 

وقــت أهمية هــذه الرياضة 
النبيلــة  وقيمهــا  الفريــدة 

املتعددة. 
األوىل  الثالث  النسخ  وحظيت 
العام  هــذا  املهرجــان  مــن 
بنجاح استثنائي وإقبال هائل 
الرياضة،  عشــاق  جميع  من 
فيما عرّب األهايل وأولياء أمور 
الالعبني عن ســعادتهم بهذه 
وفرحتهم  املتميــزة  البطولة 
مناســبات  يف  باملشــاركة 
خاللهــا  مــن  يشــهدون 
تفــوق أبنائهــم وصعودهم 
منصــات التتويــج وتلقيهم 
املكافآت والتشــجيع ألدائهم 

وشجاعتهم عىل البساط.  

وأعلن االتحاد يف بيانه الصادر 
اليوم أن البطولة ستنطلق غدا 
األطفال  بمنافســات  السبت 
األبيض  األحزمة  حملــة  من 
والرمــادي واألصفــر، فيما 
تســتكمل نزاالتها يوم األحد 
األشــبال  فئتي  بمنافســات 
والناشئني من حملة األحزمة 
األبيــض والرمادي واألصفر 

والربتقايل واألخرض. 
امليــزان  مرحلــة  وتبــدأ 
األول  اليوم  يف  للمتنافســني 
الســبت  صباح  البطولة  من 
الساعة 8 – 10  بني  املوافق 
عىل أن تبدأ املنافسات يف تمام 

الساعة 11 صباحا. 

ثالث بطولت دولية في ليلة واحدة 

اأبوظبيـ  وام:

 أكد أحمد بن ظبوي الفاليس 
عضــو مجلــس إدارة اتحاد 
األجســام،  لبناء  اإلمــارات 
واللياقة البدنية - رئيس لجنة 
اعتماد  تم  أنه  البدنية  اللياقة 
لنرش  مدروسة  علمية  خطة 
اللعبة وزيادة أعداد املنتسبني 
املجالــس  مــع  بالتعــاون 

الرياضية يف الدولة.
وقــال بن ظبــوي إن اتحاد 
بناء األجسام واللياقة البدنية 
برئاسة الشــيخ عبد الله بن 
حمد بن سيف الرشقي، يوجه 
وتوســيع  بالتطوير  دائمــا 
لدعم  للعبة  املمارسني  قاعدة 
املشــاركة  أجل  من  الالعبني 
املحلية  املسابقات  مختلف  يف 
اإلمارات  وتمثيــل  والدولية 
بشــكل مــرشف، وقد ظهر 
ذلك خالل الفرتة األخرية بعد 
العديد  الناجحة يف  املشاركات 

من البطوالت الدولية.
منتخب  بإعداد  يتعلق  وفيما 
بن ظبــوي عن  للعبــة عرب 
ذلك خالل  يتحقق  أن  األمــل 

بوجود  خاصة  املقبلة  الفرتة 
املميزين  الالعبني  من  العديد 
الذين شــاركوا يف العديد من 
الدولية وحققوا  البطــوالت 
عمل  اإلنجــازات ، وهنــاك 
تشــكيل  أجل  من  مســتمر 
املنتخب من خالل لجنة تضم 
مجموعة من املختصني خالل 

الفرتة املقبلة.
ولفــت إىل ان آخر االنجازات 
االمارات  بإسم  تحققت  التي 
خــالل الفــرتة املاضية عىل 
بفوز  تمثل  الدويل  املســتوى 
البلــويش  جمــال  الالعــب 

مسابقة  يف  الذهبية  بامليدالية 
الفيزيــك فــوق 175ســم 
كارت  عــىل  وحصولــه 
جورجيا  بطولة  يف  االحرتاف 
عىل  وفوز  بريكــس،  جراند 
الذهبية  بامليداليــة  حســن 
الفيزيك  فئة  يف  األول  واملركز 
الثاني  واملركــز  175 ســم 
األبطال،  بطل  منافســات  يف 
الالعــب خليفة  أحرز  كمــا 
محمد الجسمي املركز الثالث 
يف منافســات بنا األجســام 
وعزز  بــوزن 80 كيلوغرام 
الشحي  الالعب فيصل محمد 

محرزا  زمالئــه  انجــازات 
فئة كالسيك  يف  الثاني  املركز 

بناء االجسام.
العنــرص  وعــن مشــاركة 
أن  ظبوي  بن  أكد  النســائي 
هنــاك لجنة نســائية داخل 
املهندسة  ترتأســها  االتحاد 
وتعمل عىل  الشــاميس  منى 
العنرص  مشــاركة  تطويــر 
تعريف  خالل  من  النســائي 
الناشــئات برياضــة بنــاء 
األجســام، حيــث تشــارك 
الســيدات يف املسابقات وفق 

الضوابط.

احتاد بناء الأج�سام يعتمد خطة لن�سر اللعبة بالتعاون 
مع املجال�س الريا�سية

اأبوظبي - الوحدة:

يف إطار خطة النشاط باالتحاد اآلسيوي 
للشــطرنج لعام 2022 وضمن نطاق 
برامجها التدريبية بالتعاون مع االتحاد 
أكاديمية  نظمــت  للشــطرنج،  الدويل 
االتحاد االسيوي للشطرنج عىل منصة 
زووم ، الــدورة الدولية لصقل وترقي 
عرب  العربية  باللغة  الشــطرنج  حكام 
االنرتنــت ، بالتعاون مع لجنة الحكام 
للشــطرنج، وذلك  الــدويل  باالتحــاد 
الدول  من  والدارســني  الحكام  لتأهيل 
عىل  واألفريقية  األســيوية  العربيــة 
الدورة  ختام  أيام. حــرض  أربعة  مدار 
عيل  الدارسني ، هشام  وكرم  إفرتاضيا 
األسيوي  لالتحاد  العام  األمني  الطاهر 

الذي منح جميع الدارســني شــهادات 
اآلسيوي  االتحاد  من  معتمدة  مشاركة 
الدويل  االتحــاد  للشــطرنج، كما منح 
للناجحني  رســمية  شهادة  للشطرنج 
يف االختبــار الذي عقد بعد االنتهاء من 
كافة املحارضات وذلك بحضور فيكتور 
بولوجان املدير التنفيذي لالتحاد الدويل 
والفرنيس لــوران رئيس لجنة الحكام 

باالتحاد الدويل
تدعم  الــدورة  هذه  أن  الطاهــر  وأكد 
وتأهيل  اآلسيوي إلعداد  االتحاد  جهود 
الكــوادر الفنيــة يف الــدول العربيــة 
األعضــاء يف املنطقة األســيوية األوىل 
لدول غرب آسيا وجميع الدول الناطقة 
يف  العربية  والكــوادر  العربية  باللغــة 

قارتي أسيا وأفريقيا

تكريم الدار�سين في الدورة الآ�سيوية ل�سقل وترقي حكام ال�سطرنج
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الفضــاء  محطــة  اضطــرت 
الدوليــة يوم أمــس الخميس 
لتجنب  مســارها  تعديــل  إىل 
قمــر  بحطــام  االصطــدام 
اصطناعي سوفييتي للتجسس 
أسقطه الجيش الرويس بشكل 

مثري للجدل قبل سبعة أشهر.
املركبــة  محــرك  وشــارك 
التي  بروجــرس،  الفضائيــة 
التحمــت بمحطــة الفضــاء 
مســار  تعديــل  الدوليــة، يف 
املحطــة الفضائيــة لتجنــب 
االصطــدام بقطعة من حطام 
كوزموس  االصطناعي  القمر 
مدير  ذكره  ملــا  1408، وفقا 
الروســية  الفضــاء  وكالــة 
عــر  روجوزيــن  دميــري 

تيليغرام.
القمر  الرويس  الجيش  وأسقط 

من  خرج  الــذي  االصطناعي 
الخدمة من طراز تسيلينا-دي 
املضادة  لألســلحة  اختبار  يف 
 15 يف  الصناعيــة  لألقمــار 

نوفمر 2021.
وانتقدت الواليات املتحدة هذه 
الخطــوة يف حينهــا، محذرة 
القمر  أجــزاء مــن  أن  مــن 
تعرض  أن  يمكن  االصطناعي 

محطة الفضاء الدولية وفريق 
الذين  الــدويل  الفضــاء  رواد 

يعملون عىل متنه للخطر.
وعندما مرت املحطة الفضائية 
يف أول مرة عر مجال الحطام، 
بالدخول  الطاقــم  توجيه  تم 
الهروب بمحطة  إىل كبســولة 
الفضــاء الدوليــة مــن أجل 

سالمتهم.

ظهر أن كوب الشــاي يمكن 
التنوع  من  الكثري  يكشف  أن 
البيولوجــي للحرشات، وفق 
ما نقل موقع »فيستي. رو«. 
ليرز« إىل  وتشري »بيولوغي 
باستخدام طريقة حديثة  أنه 
النووي،  الحمــض  لتحليــل 
الحمض  الباحثــون  جمــع 
ملفصليات  البيئــي  النــووي 
األرجل من الشاي واألعشاب 
متاجر  يف  تباع  التي  املجففة 
حيــث  ماركــت،  الســوبر 
تمكنوا من فصل »بصمات« 
جينية ألكثر من ألف نوع من 
مفصليــات األرجل معظمها 

من الحرشات والعناكب.

وبالطبــع ال تهــدف هــذه 
اشمئزاز  إثارة  إىل  الدراســة 
أبــداً، ألن  الشــاي  محبــي 
كل  يف  تتواجــد  الحــرشات 
مــكان بمــا يف ذلــك عــىل 
بعضها  أن  حتــى  النباتات، 
يجعلها بيتاً لنفسه ولذريته. 
هذه  إليــه  تهدف  مــا  وكل 

بدقة،  التحديد  الدراســة هو 
من وبأي عدد »يســكن« يف 
ذلك.ويمكن  أو  النبــات  هذا 
الجديدة  الطريقة  باستخدام 
النباتية  املنتجات  تحديد أصل 
تصادرها  التي  الرشعية  غري 
نــوع  الجمــارك، وتحديــد 

اآلفات الزراعية.

يف  العمليات  غرفــة  مســعود  نهال  دخلت 
قيرصية،  والدة  إلجراء عملية  الســعودية 
إىل  اللحظة  تلك  أن حياتها تحولــت منذ  إال 
كابوس حقيقي؛ حيث دخلت يف غيبوبة بعد 

أخذ حقنة يف الوريد.
الوالدة  أخذتها »نهــال« بعد  التي  الحقنة 
مبارشة، جعلتها طريحة الفراش بال حراك، 
الســبب هل هو خطأ طبي  أحد يعرف  وال 
تجِر أي  ذلك؟، فاملستشــفى »لــم  غري  أم 
الطبي«، بحســب  الخطأ  تحقيق« و»تنكر 

ما نرشته صحيفة »سبق«، الجمعة.
جرى  ما  شــقيق »نهال« تفاصيل  وروى 
أحد  أختــي  قائــالً: »دخلــت  لشــقيقته 
والدة  إلجراء عملية  الخفجي  مستشفيات 
غرفة  مــن  خروجها  قيرصيــة، وعقــب 
العمليات بربع ساعة أُعطيت حقنة بالوريد 
مما أدى إىل توقف القلب، وعىل الفور أُجري 
لها إنعاش قلبي، إال أنها دخلت يف غيبوبة«.

وأوضــح قائــالً: »حالتها تتدهــور لعدم 
الحاالت،  تلك  مثل  يف  املستشــفى  تخصص 
حكومي  ملستشــفى  بتحويلها  ونطالــب 
بالرياض، وإجــراء تحقيق فيما جرى لها، 

إذا كان خطأ طبياً أم غري ذلك«.

املريضة »نهال«  من جانبه كشــف والــد 
أحد  يف  مختــرات  أخصائية  تعمــل  أنهــا 
مستشــفيات الخفجي منذ نحو 12 عاماً، 

وكانت مثاالً للجد واالجتهاد يف العمل.
وبعد تــداول الواقعة تفاعل الســعوديون 
التواصــل االجتماعي  معهــا عىل موقــع 

بالتدخل  الصحة  وزارة  »توير«، مناشدين 
الرياض  مستشفيات  أحد  إىل  املريضة  لنقل 

بعد أن سقطت يف دوامة الغيبوبة.
الصحــة  وزارة  اســتجابت  ومبــارشة 
للمناشدات، وصدر توجيه فوري بمساعدة 

السيدة، وفق الصحيفة.

التي  املرات  اإلنرنت عن عدد  آلة حاســبة جديدة عىل  تكشــف 
ســتقول فيها ألطفالك “نعم” و “ال” قبل بلوغهم سن 16 

عاًما مقارنة مع اآلباء اآلخرين.
و ســواء سمحت ألطفالك بالبقاء مســتيقظني بعد وقت 
نومهم أو إذا لم يكن األمر كذلك تماًما، فســوف تكشــف 

أًبا متعجرفا. أًما مرحة أم  لك اآللة الحاسبة عما إذا كنت 
وتــم تطوير األداة بعد أن وجدت األبحاث أن اآلباء يقولون 

“ال” ألطفالهم 8395 مرة يف الســنة - عىل السهر، وتناول 
الحلــوى قبل النوم، ورشاء يشء ما عند التســوق عىل األرجح 

للحصول عىل استجابة سلبية.
و كشــفت دراسة اســتقصائية شــملت 2000 من اآلباء 
واألمهات، ألطفال تــراوح أعمارهم بني 1 و 16 عاًما، 
أنهم يرفضون أسئلة واستفسارات أطفالهم بمعدل 23 
مرة يف اليوم. ولكن من املرجح أن يقول اآلباء ألطفالهم 
“نعم” و “ال” بشكل أكر مقارنة باألمهات، وفًقا لبحث 
أجراه معسكر األطفال ومقدم عطالت املغامرات العائلية 
PGL وأظهــرت النتائــج أن ما يقرب مــن الثلثني )64 
باملائــة( يقولون “ال” ألطفالهم لنفس الطلب مراًرا وتكرارا. 

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

أعلنت وزارة الحج والعمرة الســعودية، أنها ستمنح فرصة 
أكر يف القرعــة اإللكرونية عىل الباقات املتاحة، لكل من لم 

يرشح ألي باقة حج مفضلة مختارة من حجاج الداخل.
وبينــت الــوزارة عــر حســابها املخصــص لـ”العنايــة 
باملســتفيدين” يف “تويــر”، أنه يف حال كان الرشــيح غري 
مناســب يمكن للحــاج التواصل مع الرشكــة لالتفاق عىل 
التفاصيل قبل الــرشاء، ويف حال عدم رغبته لالختيار يمكنه 

عدم السداد وسيتم إلغاء الحجز تلقائيا.

فتحت القرية العاملية، أحد أكر املنتزهات الثقافية يف العالم، والوجهة 
التسجيل  املنطقة، باب  والتسوق يف  للثقافة والرفيه  األوىل  العائلية 
أمام املطاعم واملقاهي الراغبة باملشــاركة يف موسمها الـ27، الذي 
ســينطلق يف أكتوبر املقبل. ويمكن للمستثمرين يف مجال املأكوالت 
واملرشوبات تســجيل عروضهم للمشــاركة عــر البوابة الرقمية 
التجارية عىل املوقع اإللكروني للوجهة، لفرصة  الخاصة باألعمال 
توفري. وتوفــر وجهات الطعام يف القرية العاملية، التي يطلق عليها 
األطباق  األذواق«، مجموعة متنوعة من  لقب »روائع تــريض كل 
واملطابخ العاملية األكثر شــهرة يف املنطقــة، ضمن مزيج فريد من 

خيارات املأكوالت يف القرية.
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عرض  رشكة »ديزنــي« عن  أعلنت 
الرفيهية  مجمعاتهــا  زيــارة  يتيح 
أنحاء العالم،  مختلف  عرش، يف  االثني 
بواســطة طائرة خاصــة، يف مقابل 

110 آالف دوالر للشخص الواحد.
الرشكة  أعلنته  الذي  العرض،  ويوفر 
األبرز عاملياً يف مجال الرفيه وأطلقت 
حول  ديزني  تسمية »مجمعات  عليه 
طائرة  بواســطة  العالــم - مغامرة 
محبي  خاصة«، رحلًة تنقل 75 من 
»ديزني« إىل مجمعاتها يف كاليفورنيا 
كونغ  وهونغ  وشــنغهاي  وطوكيو 

وباريس وفلوريدا يف يوليو 2023.
إىل  الرحلــة باإلضافة  وتشــمل هذه 

مجمعــات »ديزني«، زيــارة معالم 
أغرا  تاج محــل يف  بينها  بارزة مــن 
الجيــزة  يف  واألهرامــات  الهنديــة 

املرصية.
ويوفــر العرض كذلــك فرصًة نادرة 
رانش«  ووكر  موقع »سكاي  لزيارة 
األمريكــي  املخــرج  أنشــأه  الــذي 
أفالم  )سلســلة  لــوكاس  جــورج 
»ســتار وورز«( بالقرب من ســان 

فرانسيسكو.
الرشكة »ستسافرون  عرض  ويقول 
بوينغ  طائــرة  مســتقلني  برفاهية 
للشخصيات  خصيصاً  املجهزة   757

املهمة«.

SATURDAY 18 JUNE 2022 ــ Issue NO. 15071

الشاي بيئة تنّوع بيولوجي للحشرات

جولة على عوالم »ديزني« جولة على عوالم »ديزني« 
لقاء لقاء 110110 آالف دوالر آالف دوالر

هل هو خطأ طبي أم غير ذلك؟.. والدة قيصرية 
تتحول إلى كابوس
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أثار رصد جســم معدني المع عىل ســطح 
املريــخ الكثري من التســاؤالت، حيث عثرت 
الفضــاء األمريكية “ناســا”  عليــه وكالة 
بواســطة مســبار تابع لها، وكشــفت عن 

طبيعته.
Per- برســفرينس  مركبــة  (وشــاركت 

severance( املكلفــة بالتحقيــق يف 
الكوكــب األحمر بحثا عــن عالمات الحياة 
الفيض  للجســم  الغامضة  القديمة، الصورة 
الالمع املثبت بني صخرتني عىل أرضية فوهة 
األسبوع،  هذا  من  ســابق  وقت  جيزيرو، يف 
تبدأ  أن  قبل  واسعاً حوله. ولكن  أثار جدا  ما 
يف التكهن بشــأن الفضائيني، سارعت وكالة 
الجسم،  وراء هذا  الحقيقة  كشــف  إىل  ناسا 

والذي اتضح أنه مادة خاصة بناسا.
وكشــف الخراء عن النتيجــة “املفاجئة” عىل 
“توير”، قائلني إن هذا الجسم الفيض يف الواقع 
الفضــاء التي جلبتها مهمة  قطعة من نفايات 
برســفرينس من األرض بعــد إطالقها يف عام 

.2020
الجســم  عر “توير” أن  املهمة  فريــق  وذكر 
الحرارية، والتي  البطانية  الالمع هو قطعة من 
الهبوط، الحزمة  مرحلة  من  أتت  أنها  يعتقدون 

النفاثة التي تعمل بالطاقة الصاروخية.

رصد »جسم معدني« على المريخ يثير التساؤالت 
وناسا تكشف الحقيقة

تنويه من وزارة الحج والعمرة بشأن الباقات 
المتاحة لحجاج الداخل

محطة الفضاء الدولية تغير مسارها لتفادي حطام 
قمر اصطناعي

القرية العالمية تفتح الباب لـ »روائع ترضي 
كل األذواق«

هشام  الجمعة، الفنان  صباح  تويف 
الدراما  وجــوه  أبرز  أحد  هنيدي، 
هشــام  الفنان  وتويف  األردنيــة. 
ناهــز 76 عاماً  عمر  عن  هنيدي 
األردنية،  الدراما  خدمة  يف  أمضاها 
حســب ما نرشته قناة »اململكة« 

الجمعة.
ويذكــر أن الفنان هشــام هنيدي 
تخــرج يف كلية الحقــوق بجامعة 
القاهرة عــام 1969، ثم اتجه إىل 
عىل  حصل  الفنون، حيث  دراســة 
السينمائي  اإلخراج  يف  املاجســتري 

من موسكو عام 1980.
وبــدأ الراحــل مشــواره الفني يف 
الســتينات من القرن املايض، حيث 
قدم العديد مــن األعمال التاريخية 
مثل: )مقامات  والبدوية  والدرامية 
الحريــري(، )ســاري(، )نمــر بن 
اليمامة(،  أيــام  عــدوان(، )آخــر 
الخشــبية(،  والقالدة  )األخــرس 
)أبوجعفر املنصور(، )صقر قريش(، 
)الدرب الطويل(، كما شارك يف عدة 
أعمــال مرسحية منهــا )قنس بن 

شعفاط( و)العنب الحامض(.

وفاة الفنان األردني 
هشام هنيدي عن عمر 

ناهز 76 عامًا

الدببة  مــن  منعزل  قطيــع  تكيف 
مع  بمهارة  جرينالنــد  يف  القطبية 
تعتمد  الذي  الغطاء الجليدي  تراجع 
الفقمة،  من  فرائسها  صيد  يف  عليه 
أمل  األنواع بصيص  لهذه  يرك  مما 
مناطق من  يف  األقــل  البقاء عىل  يف 
درجات  ارتفاع  مع  الشمايل  القطب 

الحرارة فيه.
وقال باحثون إن هذا القطيع املؤلف 
الدببة، والتي  مــن  مئات  من بضع 
تقطن جزءا من الســاحل الجنوبي 
مضيق  عــىل  لجرينالند  الرشقــي 
الدنمــرك، بقــت عىل قيــد الحياة 

مياه  من  املتكون  الجليــد  قلة  رغم 
طريق  عن  وذلــك  املتجمدة،  البحر 
العذبة  املياه  جليــد  كتل  من  الصيد 
املنفصلة عن اللوح الجليدي الضخم 
ليدر،  يف جرينالند. وقالت كريستني 
بجامعة واشــنطن ورئيسة  العاملة 
فريــق البحــث املنشــور يف مجلة 
ساينس، “إنهم يعيشون يف املضائق 
التي تكون خالية من الجليد البحري 
ألكثر من ثمانية أشهر يف السنة ألن 
األنهار  إىل  الوصــول  إمكان  لديهم 
عذبة  من( مياه  املتجمدة )املتكونة 

حيث يمكنهم الصيد. 

كيف فعلتها؟! الدببة القطبية تتكيف بمهارة مع تغير المناخ
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