
دبي-وام:

الخامسة والعشرين من  الدورة   تنطلق فعاليات 
»مفاجآت صيف دبي« في األول من يوليو المقبل 
وتستمر حتى 4 ســبتمبر حيث تضم مجموعة 
والجوائز  والتخفيضــات  العروض  مــن  مميزة 

الكبرى واألنشطة الترفيهية االستثنائية.
بالمرح  أجــواء حافلة  للزوار  المفاجآت  وتقدم 
والتشــويق في فصل الصيف ومجموعة واسعة 
من األنشــطة التي تناســب جميع أفراد العائلة 

باإلضافة إلى تجارب التسوق الفريدة.
وتحتفل مؤسســة دبي للمهرجانات والتجزئة - 
الجهة المنظمة لــ »مفاجآت صيف دبي« - هذا 
العام باليوبيل الفضي لهذا الحدث لتأكيد أهميته 
للزيارة  دبــي كوجهة مفضلة  تعزيز مكانة  في 

على مدار العام.
دبي  اإلعالن عن فعاليات » مفاجآت صيف  وتم 
اليوم في  2022 » خالل مؤتمــر صحفي عقد 
فندق »25 ســاعة دبي« بحضور أحمد الخاجة 
للمهرجانات  دبــي  لمؤسســة  التنفيذي  المدير 
الفعاليات  إدارة  مديرة  والتجزئة وسهيلة غباش 
التســجيل  إدارة  فــراس عريقات مدير  ومحمد 
األميري  الله  وعبــد  التجزئة  لقطــاع  التجاري 
في  والسحوبات  الترويجية  الحمالت  إدارة  مدير 

المؤسسة.

دبي-وام:

 أعلنــت " وزارة الموارد البشــرية 
في  للنظر  والتوطين " إنشاء لجنة 
المتعلقة  الجماعية  العمل  منازعات 
للعمال  المترتبة  الماليــة  بالحقوق 
الذين يزيــد عددهم على 50 عامال 
و التــي يتعذر تســويتها وديا بين 
طرفي العالقــة، وذلك تنفيذا لقرار 
صادر عن مجلــس الوزراء في هذا 
الشــأن والذي ألحــق تبعية اللجنة 

بالوزارة.
وقال ســعادة خليل خــوري وكيل 
البشرية  الموارد  لشــؤون  الوزارة 
يأتي  إنشاء اللجنة  قرار  إن  باإلنابة 
التشــريعية  البنية  تعزيز  إطار  في 
العمــل  لمنازعــات  والتنظيميــة 
عالقات  تنظيم  قانون  مع  انسجاما 
وبما  التنفيذيــة،  والئحته  العمــل 
المنازعة  طرفــي  حقــوق  يضمن 
على نحــو متــوازن، بالتوازي مع 
ســرعة الفصل في منازعات العمل 
الجماعية، ودعم اســتقرار ســوق 
العمل، مع األخــذ باالعتبار أثر هذا 

النوع من المنازعات على المنشأة.

اأبوظبي-وام:

   تماشــيا مع خطــة وزارة الصحة 
وزيادة  لتوســيع  المجتمع  ووقاية 
بهدف  الدولة  في  الفحوصات  نطاق 
الحاالت  وحصر  المبكر  االكتشــاف 
المستجد  بفيروس كورونا  المصابة 

لهم  والمخالطين   "19  - "كوفيــد 
إجراء  الــوزارة  أعلنــت  و عزلهــم 
خالل  جديــدا  فحصــا   247,059
الساعات الـ 24 الماضية على فئات 
باســتخدام  المجتمع  مختلفــة في 
أفضــل وأحــدث تقنيــات الفحص 

الطبي.

تون�س-)د ب اأ(:

استالم  اإلثنين  يوم  التونســية  الرئاسة  أعلنت 
مشــروع  من  لنســخة  ســعيد  قيس  الرئيس 
الدســتور الجديد قدمها رئيس الهيئة الوطنية 

االستشارية الصادق بلعيد.
وسيعرض هذا الدستور على االستفتاء الشعبي 

يوم 25 تموز/يوليو المقبل.
 وقــال رجل القانون المخضــرم وعميد كلية 
الحقــوق المتقاعــد الصادق بلعيــد: "قدمت 
الدستور  لســيادته )الرئيس( مسودة مشروع 
الظروف  الجديدة"، مضيفا "كانت  للجمهورية 
صعبــة نظرا لقصــر الوقت ولكننــا توصلنا 
بإعانــة الجميع من الزمــالء والمختصين إلى 
وضع مســودة للدستور نأمل أن تحظى برضا 

السيد الرئيس".

القد�س-وكاالت:

 قال مســؤول إســرائيلي يوم االثنيــن إن رئيس الوزراء 
نفتالــي بينيت ووزير الخارجية يائير البيد اتفقا على حل 
البرلمان، مما يســتدعي إجراء انتخابات جديدة، وإن البيد 
ســيتولى في غضون ذلك رئاسة الوزراء، وذلك في تأكيد 
أن تصويتا  المســؤول  لتقارير إعالميــة محلية. وأضاف 
ســُيجرى في البرلمان األســبوع المقبل، وسيتولى البيد 

بعده رئاسة الوزراء.
ومــن المتوقع أن يصدر البيد وبينيــت بيانين في الثامنة 

مساء )1800 بتوقيت جرينتش(.
وشــكل البيد وبينيت في يونيو حزيران 2021 ائتالفا لم 
يكن مرجحا تشكيله بعد عامين من الجمود السياسي مما 
الوزراء الســابق بنيامين نتنياهو لفترة  أنهى بقاء رئيس 
المكون  الحاكم  االئتالف  إسرائيل. وكان  قياسية في حكم 

البداية. من أحزاب يمينية وليبرالية وعربية هشا منذ 

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

حل البرلمان االإ�ضرائيلي االأ�ضبوع المقبل 
والبيد �ضيتولى رئا�ضة الوزراء

�سفاء 1,591 من كورونا وت�سجيل 1,532 
�إ�سابة جديدة .. وال وفيات

بايدن ي�ضتبعد زيارة اأوكرانيا في جوالته الو�ضيكة
لندن-)د ب أ(:  قال ماكس بالين المتحدث باســم رئيس الوزراء 
إن جونسون "بصحة  البريطاني بوريس جونســون للصحفيين 
بعد خضوعه  اليــوم  عصر  اجتماعــات  لعقد  جيدة" ويخطــط 

لجراحة بسيطة في الجيوب األنفية صباح االثنين.
وأوضــح بالين أن رئيــس الوزراء خضع لتخديــر كلي من أجل 
التي أجريت في مستشفى تابع لخدمة الصحة الوطنية  الجراحة 

إليه الساعة السادسة صباحا. في لندن، بعد أن وصل 
ونقلت وكالة بلومبرج لألنباء عن بالين قوله إن جونســون عاد 

إلى مقر إقامته في الصباح وعاد إلى مكتبه عصر االثنين.
الوزراء  إن نائب رئيــس  وكان باليــن قد قال في وقت ســابق 
دومينيك راب مسؤول عن أي "قرارات مهمة" حتى صباح اليوم 
اجتماع لمجلس  تــرؤس  يعتزم  أن جونســون  الثالثاء. وأضاف 

الوزراء صباح الغد.

الرئيس األمريكي جو  أ(:  اســتبعد  ريهوبوث بيتش)أمريــكا(-)د ب 
بايدن زيارته ألوكرانيا في إطار جوالته الوشيكة في أوروبا والشرق 
األوسط ،ووصف الزيارة بأنها »غير محتملة«. وفي حديث لصحفيين، 
بايدن في شــاطئ ريهوبوث في مسقط رأســه بوالية ديالوير  قال 
يــوم االثنين،إنه يتخوف من أن مثل هذه الزيارة قد تســبب صعوبات 
للحكومة األوكرانية أو تشــتت تركيزها . ورد بايدن على سؤال حول 
ما إذا كان يعتزم زيارة أوكرانيا قائال:« غير مرجح في هذه الرحلة«.
يذكــر أن بايدن قضى العطلة األســبوعية كاملة فــي والية ديالوير 
إذ أن يــوم االثنين يوافق يوم عطلة في الواليات المتحدة. ويشــارك 
الكبرى في قصر  الدول الصناعية الســبع  بايدن في قمــة مجموعة 
إلماو البافاري في ألمانيا نهاية الشــهر الجاري، وبعد ذلك ســيتوجه 
إلى العاصمة اإلســبانية مدريد للمشاركة في قمة زعماء حلف شمال 
األطلسي )ناتو(. وسيتوجه بايدن منتصف الشهر المقبل إلى إسرائيل 

والسعودية وقال » وسأعود بعد ذلك مباشرة«.

رئي�س الوزراء البريطاني يخ�ضع لجراحة ب�ضيطة

بيروت/دم�ضق-)د ب اأ(:

 أعلــن تنظيم داعــش اإلرهابي مســؤوليته عن 
اإلثنين  الذي اســتهدف حافلة صباح يوم  الهجوم 
الرقة- حمص، ما أسفر عن مقتل 11  على طريق 
التنظيم في  اثنين. وذكر  عسكرياً سورياً ومدنيين 
له،  التابعة  وكالة "أعماق" اإلخبارية  نشرته  بيان 
أن مقاتليه نصبوا كمينا للحافلة وأحرقوها قبل أن 

ينسحب من المنطقة إلى مواقعهم.
 ونقلت الوكالة العربية الســورية لألنباء)ســانا(

عن  مصدر عســكري قوله إنه "حوالي الســاعة 
السادســة والنصف مــن صبــاح االثنين تعرض 
الرقة- إرهابــي على طريق  لهجوم  بولمان مدني 

حمص في منطقة الجيرة، ما أدى إلى استشــهاد 
أحد عشــر عســكرياً ومدنيين اثنين وجرح ثالثة 

عسكريين آخرين".

تنظيم داع�س يتبنى الهجوم على حافلة 
في �ضوريا

الرئي�ــس التون�ضي ي�ضــتلم ن�ضخة 
من م�ضروع الد�ضتور الجديد
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»تتمة ص 88««

�إن�ساء لجنة للنظر في منازعات �لعمل �لجماعية مفاج��اآت �سيف دبي تنطلق 
1 يوليو �لمقبل

اأبوظبي-وام:

اإلمارات«  في  منتدى »اصنع   ينطلق 
الثالثاء تحت شــعار »استثمار  اليوم 
تنظمه وزارة  .. شراكة .. نمو« الذي 
المتقدمة،  والتكنولوجيــا  الصناعــة 
ويســتمر لمدة يومين فــي أبوظبي، 
بحضــور1300 جهة صناعية ورجل 
الصناعي من  القطــاع  أعمــال فــي 
العالــم ، ومجموعــة  مختلــف دول 
الصناعية  الشركات  كبرى  واسعة من 
المحلية والعالمية والجهات الحكومية 

والمؤسسات التمويلية.

يتم  الذي  المنتدى،  أعمال  وستشــهد 
التنمية  دائرة  مــع  بالتعاون  تنظيمه 
العديد  أبوظبــي،  فــي  االقتصاديــة 
تسلط  التي  النقاشــية  الجلسات  من 
الضوء بمشاركة أكثر من 20 متحدثاً 
الشــركات  ومدراء  القرار  صناع  من 
الصناعية الكبرى والجهات الحكومية.

ويلقي الكلمة الرئيسية للمنتدى ضمن 
معالي  األول،  اليــوم  أعمــال  جدول 
الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير 

الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة،

الريا�س-)د ب اأ(:

العسكري  التمرين  فعاليات  اختتمت 
السعودي العراقي المختلط "األشقاء 
الشــمالية  المنطقة  1"، في  العرب 

للمملكة يوم االثنين.
الســعودية  األنباء  وكالــة  وذكرت 
السعودية  البرية  القوات  أن  "واس" 
العراقية،  البرية  القوات  مع  شاركت 
فــي التمريــن المختلط "األشــقاء 
العــرب 1"، الــذي ركــز على رفع 
القتالية، والعمل على توحيد  الكفاءة 
المصطلحات العسكرية بين األطراف 

المشاركة.
تضّمــن  فقــد  "واس"،  وبحســب 
الثاني عشــر  التمريــن الذي بدأ في 
الجاري،  حزيران/يونيو  شــهر  من 
عقد "عدد مــن ورش العمل لتوحيد 
العســكرية والتدريب على  المفاهيم 
التكتيكيــة  المشــبهات  اســتخدام 
التمرين، والتعامل  ســيناريو  لتنفيذ 
مــع منظومات القيادة والســيطرة 
كافــة، والتدريب  المســتويات  على 
داخل  الحرب  أساليب  على  والتطبيق 
المناطــق المبنيــة بموجب الخطط 

الموضوعة".

دبي-الوحدة:

 أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل 
الــوزراء حاكم دبــي "رعاه اللــه" افتتاح 
"مدينة إكســبو دبي"، الوجهة الجديدة في 
المثالية  الوجهات  خارطــة  على  دبي  إمارة 
االبتكار  وموطن  والتعليم  واألعمال  لإلقامة 
حــول العالــم، والنمــوذج األحــدث لمدن 

المستقبل، مطلع أكتوبر 2022 المقبل.
وقال صاحب الســمو الشــيخ محمد راشد 
النجاح  بعد  واألخــوات  مكتوم : اإلخوة  آل 
دبي 2020 الذي  إكسبو  لمعرض  التاريخي 
زاره أكثــر مــن 24 مليون زائــر .. والذي 
إكسبو عبر  تاريخ معارض  في  شكل بصمة 
170 عامــاً .. نعلن اليوم عن تحويل موقع 
دبي" .. مدينة  إكسبو  إلى "مدينة  المعرض 

تمثل أجمل طموحات دبي.
دبي ستكون  إكسبو  وأضاف سموه : مدينة 

مدينة صديقة للبيئة ..
صديقة للعائالت وجيل المستقبل .. صديقة 

للتقنية .. صديقة لالقتصاد ..

اأبوظبي-وام:

تحت رعاية ســمو الشيخة فاطمة 
النسائي  االتحاد  رئيسة  مبارك  بنت 
األعلى  المجلــس  رئيســة  العــام 
األعلى  الرئيسة  والطفولة  لألمومة 
لمؤسســة التنميــة األســرية "أم 
الصداقة  لجنة  عقــدت  االمارات"، 
للتطويــر  اليابانيــة  اإلماراتيــة 
تمكين  تدعم  للمرأة، التي  الوظيفي 
والغاز،  النفط  صناعــة  في  المرأة 
في  للجنة  عشــر  الرابع  المنتــدى 
الفتــرة مــن 14 إلــى 16 يونيو 

2022 في مدينة الرويس.
جائحة  بدايــة  منــذ  مــرة  وألول 
حضورياً  االجتمــاع  ُعقد  كورونا، 
في  االجتماعي  يــاس  مركــز  في 

الرويس.
حضــر المنتــدى كل مــن، معالي 
الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي 
ناكاي  وســعادة  دولــة،  وزيــرة 
لمركز  التنفيذي  تسيوشي، الرئيس 
 ،/JCCP/ التعاون الياباني للبترول
التنفيذي  النعيمي، الرئيس  وفاطمة 
الطبيعي  للغــاز  أدنــوك  لشــركة 

المسال، 

منتدى »��سنع في �الإمار�ت« ينطلق �ليوم 
بم�ساركة 1300 جهة وم�ستثمر  

�ختتام تمرين ع�س��كري �س��عودي عر�قي 
لرفع �لكفاءة �لقتالية

محمد بن را�سد يعلن افتتاح »مدينة اإك�سبو دبي« مطلع اأكتوبر المقبل

منتدى لجنة �ل�سد�قة �الإمار�تية �ليابانية 
ينعقد في �لروي�س

»تتمة ص 88««»تتمة ص 88««

»تتمة ص 88««

»تتمة ص 88««

الإمارات ت�سارك في جل�سة »الق�ساء الإمارات ت�سارك في جل�سة »الق�ساء 

على جميع اأ�سكال التمييز �سد على جميع اأ�سكال التمييز �سد 

المراأة« بالأمم المتحدةالمراأة« بالأمم المتحدة

اأبوظبي-وام:

 ترتأس معايل حصــة بنت عيىس بو حميد وزيرة 
تنميــة املجتمع، وفد دولة اإلمارات، املشــارك يف 
جلســة اســتعراض التقرير الدوري الرابع حول 
القضاء عىل جميع أشــكال التمييــز ضد املرأة /

الجاري،  يونيو  و22   21 يومي  وذلك  ســيداو/، 
أمام اللجنة املعنية بمقر األمم املتحدة يف جنيف.

»طالع ص 33««

من�ضة للعمل والتعاون ومنطلق لمبادرات تغير العالم وتر�ضم مالمح م�ضتقبل اأف�ضل



:ΩGh-IôØ¶dG

 º°Sƒe  Ωhó≤H  »JGQÉeE’G  ´QGõŸG  πØàëj  

 çGÎdG  øe  Ó«°UCG  GAõL  ó©j  …òdG  ÖWôdG

 ß«≤dG º°Sƒe ¥Ó£fG ™eh ,ádhó∏d ‘É≤ãdG

 IôØ¶dG  á≤£æe  ‹ÉgCG  CGóH  ƒ«fƒj  ô¡°T  ‘

 πªLCG øe ó©j …òdG ÖWôdG Ò°TÉÑJ ∫OÉÑJ

 è«∏ÿG á≤£æeh ádhódG ‘ ∞«°üdG ¬cGƒa

.»Hô©dG

 äÉæjGõe zß«≤dG{ º°Sƒe §°Sh ‘ ΩÉ≤Jh

 ´QGõŸG É¡«a ¢Vô©j »àdGh á«∏ëŸG ÖWôdG

 ¬YGƒfCÉH  ÖWôdG  QÉªK  øe  º¡jód  Ée  OƒLCG

 Gƒ«d áæjóe ó¡°ûJ Éªc ,É¡fƒdOÉÑàjh áØ∏àîŸG

 ÉfÉLô¡e ,»ÑXƒHCG IQÉeEG ‘ IôØ¶dG á≤£æÃ

 AÉØàMÓd ΩÉY πc øe ƒ«dƒj ô¡°T ‘ Éjƒæ°S

.ÉgQÉªKh ácQÉÑŸG π«îædG Iôé°ûH

 ≈∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùJ ¤EG ¿ÉLô¡ŸG ±ó¡jh

 á«KGÎdGh á«aÉ≤ãdG IÉ«◊G ‘ ÖWôdG áfÉµe

 áªFÓe  á°üæe  πµ°ûj  Éªc  ,ájOÉ°üàb’Gh

 ¥hòJh  ÖWôdG  ≈∏Y  ±ô©àdG  QGhõ∏d  í«àJ

 ƒªæJ »àdGh á«Ñ©°T ÌcC’G Éª«°S ’ É¡aÉæ°UCG

.ádhódG ‘

 á«dÉ©ØdG »g ÖWôdG áæjGõe á≤HÉ°ùe ó©Jh

 ¢ùaÉæàJ  å«M  ,¿ÉLô¡ŸG  ‘  á«°ù«FôdG

 áYQõe π°†aCG{ Ö≤d ≈∏Y á«JGQÉeE’G ´QGõŸG

 ,¢SÉHódG{  ±Éæ°UCG  πª°ûJ  »àdGh  zÖWô∏d

 ,¿É©eƒHh  ,…õ«æÿGh  ,¢UÓÿGh  ,¢VôØdGh

 Gƒ«d{ »à≤HÉ°ùe ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,z»°û«°ûdGh

 zÖWôdG  áÑîæd  IôØ¶dGh  ,ÖWôdG  áÑîæd

 ÖWôdG øe ±Éæ°UC’G äGöûY πÑ≤à°ùJ »àdGh

 ádhódG ´QGõe øe ójó©dG øe ΩOÉ≤dG ôNÉØdG

 øe ÉgÒZh ,zêòY{ ÈcCG á≤HÉ°ùe ∂dòch

 á«KGÎdG  äÉ≤HÉ°ùŸGh  á¡cÉØdG  äÉ≤HÉ°ùe

.áYƒæàŸG

 Gƒ«d Éª«°S ’h IôØ¶dG á≤£æe ¿óe ô¡à°ûJh

 øeh  ,É¡YQGõe  ‘  ÖWôdG  ±Éæ°UCG  Oó©àH

 ,…õ«æNh ,»©≤°Uh ,¢Vôa{ ±Éæ°UC’G RôHCG

 ,»∏eGRh ,…óNh ,»°û«°Th ,¢UÓNh ,¢SÉHOh

 ,ƒdƒ∏dGh  ,¿É©eƒHh  ,∞«°S  áàÑfh  ,…ôµ°Sh

 ,áfÉ£∏°Sh ,»MôHh ,π¡°ûdGh ,»YhQõe áàÑfh

 ±Éæ°UC’G  øe  ÉgÒZh  ,zQOGƒfh  ,»°û«°Th

 IôØ¶dG á≤£æe ‘ É¡àYGQR ºàJ »àdG Iõ«ªŸG

.ádhódG ¿óe ∞∏àflh

 IÒãc  ±Éæ°UCGh  ´GƒfCÉH  ÖWôdG  º°ùàjh

 ô¨dGh  ∫É¨ædG  πãe  è°†ædÉH  IôµÑŸG  É¡æe

 ºK ,QÉµ°ûÿG É¡©Ñàjh ,áeó≤àŸÉH ±ô©Jh

 ∞°üàæe ‘ è°†æJ ±Éæ°UCG ∑Éægh ,…OÒdG

 É¡æeh ±Éæ°UC’G OƒLCG ≈∏Y …ƒà–h º°SƒŸG

 »°û«°ûdGh  ¢UÓÿGh  ¿É©eƒHh  …õ«æÿG

 øgódG  ΩCGh  »∏eGõdGh  »©≤°üdGh  …ôµ°ùdGh

 …CG  ,IôNCÉàŸÉH ≈ª°ùJ iôNCG  ´GƒfCG  ∑Éægh

 øeh ∞«°üdG π°üa ájÉ¡f ‘ è°†æJ »àdG

 ‹Ó¡dGh  π¡°ûdGh  »MÈdGh  ¢VôØdG  É¡ªgCG

 ádhódG  äGQÉeEG  áaÉc  ‘  É¡àYGQR  öûæJh

 ¢SÉHódG  ∞æ°üH  IôØ¶dG  á≤£æe  ô¡à°ûJh

.GQÉ°ûàfG ÉgÌcCG Èà©jh

 ádhO iƒà°ùe ≈∏Y QƒªàdG ±Éæ°UCG Oó©àJh

 É¡æe ÉØæ°U 250 ¤EG π°üJ å«M äGQÉeE’G

 ±Éæ°UCG á«≤ÑdGh ∞jGôÿG ≈ª°ùJ Éahô©e 135

 ∞æ°üdG ≈ª°ùj Ée ÉÑdÉZh ôjÉ°ùdG É¡«∏Y ≥∏£j

 ±Éæ°UCG  ádÉM  ‘ Éªc  IôªãdG  ¿ƒ∏d  É©ÑJ

 ,…ö†ÿGh ,…ôª◊Gh ,¢†«H á∏bOh ,π¡°TC’G

 πNóJ iôNCG πeGƒY ∑Éæg ¿CG ’EG ,…hGö†Nh

 πµ°ûdGh IôªãdG ¿ƒd É¡æe ∞æ°üdG á«ª°ùJ ‘

 ,ÉgOƒLh øcÉeCG hCG è°†ædG óYƒeh »LQÉÿG

 ,¥Gòeh º©W QƒªàdG  √òg øe ∞æ°U πµdh

 ±Éæ°UC’Éa ,É¡ª©W ≈∏Y QƒªàdG ≈ª°ùJ óbh

 ∫óJ  AÉª°SCÉH  ≈ª°ùJ  IóFGõdG  IhÓ◊G  äGP

 ÉgÒZh ,Iƒ∏◊Gh ,…ôµ°ùdG ‘ Éªc ∂dP ≈∏Y

 IôªãdG è°†f óYƒe Ö°ùëH QƒªàdG ∞æ°üJh

.ôNCÉàŸGh §°SƒàŸGh ôµÑŸG É¡æªa

 ±Éæ°UC’G øe ÒãµH ô¡à°ûàa Ú©dG á≤£æe ÉeCG

 øe  ÉªgÒZh  z¿É©eƒH  h  ¢VôØdG{  É¡æe

 IQÉ◊G áaÉ÷G AGƒLC’G ‘ OƒŒ »àdG ´GƒfC’G

 ÊGƒ£°SC’G  ¬∏µ°ûH  ¢VôØdG  º°ùàj  å«M

 ¿ƒ∏H  áHƒ°ûe  AGôªM  Iöûb  ¬dh  º¶àæŸG

 äÉæ«eÉà«ØdÉH  »æZ  ¬fCG  Éªc  ,øcGO  ôØ°UG

 øe ÉgÒZh ójó◊Gh Ωƒ«°ùdÉµdGh ¿OÉ©ŸGh

 ô¡à°ûJ  Éªæ«H  ,áª¡ŸG  á«FGò¨dG  öUÉæ©dG

 ±Éæ°UCGh  øe  ´GƒfCÉH  ádhódG  ¿óe  á«≤H

 ™«HQ ¢ûLh »“É◊G‹h ƒdƒ∏dG É¡æe iôNCG

 É¡°üFÉ°üîH ƒdƒ∏dG Qƒ“ õ«ªàJh ,…õ«æÿG

 »æÑdG ¿ƒ∏dÉH õ«ªàJ Éªc ,IójôØdG IôNÉØdG

 Gòg ≈∏Y Ö∏£dGh ,ôjóà°ùŸG É¡∏µ°Th øcGódG

 ‘ »JCÉJ É¡fC’ Gô¶f ájÉ¨∏d ™ØJôe ´ƒædG

.OÉ°ü◊G º°SGƒe ∞°üàæe

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 15073 Oó`©dG  ̀2022 ƒ«fƒj 21 AÉKÓãdG
øWƒdG QÉÑNCG2

IôØ¶dG »a zß«≤dG{ º°Sƒe AóH ø∏©J zÖWôdG ô«°TÉÑJ{

:ΩGh-»HO

 óªMCG ï«°ûdG ƒª°S Qƒ°†Mh äÉ¡«LƒàH

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

 ¢ù∏›  ≥∏WCG  ..ΩÓYEÓd  »HO  ¢ù∏›

 Éjó«e  ¿ nh  {  IQOÉÑe  ΩÓYEÓd  »HO

 ™ªàéª∏d á«Yƒf äÉeóN Ëó≤àd z»HO

 OóY øª°Vh IQÉeE’G ‘ πeÉ©dG »eÓYE’G

 IOÉjôd  kGó«cCÉJ  ájƒ«◊G  äÉYÉ£≤dG  øe

 kGõjõ©Jh  ΩÓYEÓd  »°ù«FQ  õcôªc  »HO

 ´GóHEÓd  áªYGódG  É¡àÄ«Ñd

 ¤ƒà«°Sh  ,ÚYóÑŸGh

 záaÉë°ü∏d  »HO  …OÉf{

 ácGöûdÉH  IQOÉÑŸG  ò«ØæJ

 ôFGhódG  øe  OóY  ™e

 ¬Ñ°Th á«eƒµ◊G äÉ¡÷Gh

.á«eƒµ◊G

 ¢ù∏› ¢ù«FQ ƒª°S ¬ qLhh

 »HO  …OÉf  ΩÓYEÓd  »HO

 áaÉc  Ëó≤àH  áaÉë°ü∏d

 áæµªŸG  äÓ«¡°ùàdG

 á«YƒædG  äÉeóÿG  øe

 IQOÉÑŸG  ‘  ádƒª°ûŸG

 ∫ƒ°ü◊G  πÑ°S  Ò°ù«Jh

 Ú«aÉë°ü∏d  É¡«∏Y

 Ú«JGQÉeE’G  Ú«eÓYE’Gh

 ÖfÉLC’Gh  Üô©dGh

 á«∏ëŸG  á«eÓYE’G  äÉ°ù°SDƒª∏d  ∂dòch

 ‘  á∏eÉ©dG  á«ŸÉ©dGh  á«ª«∏bE’Gh

.IQÉeE’G

 øH  óªfi øH óªMCG  ï«°ûdG  ƒ qª°S  ócCGh

 ≈©°ùJ  IQOÉÑŸG  ¿CG  Ωƒàµe  ∫BG  ó°TGQ

 ™ªàéª∏d IójóL áaÉ°†e áª«b Ëó≤àd

 ÖMÉ°U ájDhôH kÓªY »HO ‘ »eÓYE’G

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

 ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ádhódG  ¢ù«FQ  ÖFÉf

 π©L ‘ zˆG √ÉYQ{ »HO ºcÉM AGQRƒdG

 ´GóHE’Gh  ΩÓYEÓd  kÉ«°ù«FQ  kGõcôe  »HO

 kGó«cCÉJh ,á≤£æŸG ‘ ábÓÿG ÖgGƒŸGh

 ‘  π°†aC’G  ¿ÉµŸÉc  »HO  IOÉjQ  ≈∏Y

 Ée  ∫ÓN  øe  πª©dGh  ¢û«©∏d  ⁄É©dG

 øe ™«aQ  Qób  ≈∏Y äÉeóN øe √ôaƒJ

 øeh á«æ¡ŸG äÉ°ü°üîàdG áaÉµd õ«ªàdG

 »HO ‘ ≈≤∏j …òdG ΩÓYE’G ´É£b ÉgRôHCG

.ΩÉªàg’Gh ájÉæ©dG πc

 »HO  …OÉf{  QhO  ≈∏Y  √ƒª°S  ≈æKCGh

 QGóe  ≈∏Y  ¬JÉeÉ¡°SEGh  záaÉë°ü∏d

 øe ¬H ΩÉb Éeh ,á«°VÉŸG kÉeÉY øjöû©dG

 ájOÉjôdG áfÉµŸG ó«cCÉJ ‘ …Qƒfi QhO

 á≤£æŸG ‘ ΩÓYEÓd »°ù«FQ õcôªc »Hód

 IRQÉH  äGRÉ‚EG  øe  ¬eób  Ée  ∫ÓN øe

 ,z»Hô©dG ΩÓYE’G ióàæe{ É¡àeó≤e ‘

 »àdGh  zá«Hô©dG  áaÉë°üdG  IõFÉLzh

 ΩÓYE’G  IõFÉL{  íÑ°üàd  Égôjƒ£J  ”

 »eÉæàd Iôªà°ùe áÑcGƒe ‘ ,z»Hô©dG

 ‘  ΩÓYE’G  áWQÉN  ≈∏Y  »HO  áfÉµe

 â°ùµ©fG  »àdGh  ,⁄É©dGh  á≤£æŸG

 ¢ù∏› π nÑ pb øe ÉgQÉ«àNG ‘ ìƒ°VƒH

 ΩÓYEÓd  áª°UÉY  Üô©dG  ΩÓYE’G  AGQRh

 2021h 2020 »eÉY QGóe ≈∏Y »Hô©dG

.‹GƒàdG ≈∏Y

 ¢ù∏éŸ  Iójó÷G  IQOÉÑŸG  »JCÉJh

 ƒª°S  äÉ¡«LƒJ  QÉWEG  ‘ ΩÓYEÓd  »HO

 ∫BG  ó°TGQ  øH  óªfi  øH  óªMCG  ï«°ûdG

 Ú∏eÉ©∏d  ΩRÓdG  ºYódG  ÒaƒàH  Ωƒàµe

 øª°V  ,»HO  ‘  »eÓYE’G  ´É£≤dG  ‘

 á«Hô©dG  hCG  á«∏ëŸG  ΩÓYE’G  äÉ°ù°SDƒe

 IQOÉÑŸG  ¢ùµ©J  Éªc  ,á«ŸÉ©dG  ∂dòch

 áaÉ°†e  áª«b  Ëó≤J  ‘  »HO  è¡f

 Újƒà°ùŸG  ≈∏Y ´É£≤dG  ‘ Ú∏eÉ©∏d

 ¿h{  º¡°ùJ  å«M  ,»°ù°SDƒŸGh  …OôØdG

 ∫ƒ°üM  π«¡°ùJ  ‘  z»HO  Éjó«e

 äÉeóÿG  øe  á∏ªL  ≈∏Y  Ú«eÓYE’G

 ójó©dG πª°ûJ IóMƒe IòaÉf ÈY á«YƒædG

 ≈∏Y Ú«eÓYEÓd  áª¡ŸG  ä’ÉéŸG øe

.»°üî°ûdGh »æ¡ŸG øjó«©°üdG

 ¥ÓWEG  ‘  AÉcöûdG  áªFÉb  øª°†àJh

 ,ΩÓYE’G º«¶æJ Öàµe :øe kÓc IQOÉÑŸG

 ájOÉ–’G áÄ«¡dGh ,ΩÓYEÓd »HO áæjóeh

 áeÉ©dG  IQGOE’Gh  ,á«°ùæ÷Gh  ájƒ¡∏d

 IôFGOh ,»HóH ÖfÉLC’G ¿hDƒ°Th áeÉbEÓd

 ,»HóH áMÉ«°ùdGh OÉ°üàb’G

 á«ªæàdGh  áaô©ŸG  áÄ«gh

 ∂æHh  ,»HóH  ájöûÑdG

 ,»æWƒdG  »HO  äGQÉeE’G

 äGQÉeE’G  áYƒª›h

 ,zä’É°üJG{  ä’É°üJÓd

.º«ª°üà∏d »HO »Mh

 õcôe »HO -
Ú«eÓYEÓd »°ù«FQ

 ÂÉZ ≈æe IOÉ©°S äócCGh

 ¢ù«FôdG  ÖFÉf  ,…qôŸG

 ¢ù∏éŸ ÜóàæŸG ƒ°†©dGh

 ¿ nh{  ¿CG  ΩÓYEÓd  »HO

 ‘  »JCÉJ  z»HO  Éjó«e

 ¢ù∏›  »YÉ°ùe  QÉWEG

 á«LPƒ‰ áÄ«H áÄ«¡J ‘ ΩÓYEÓd »HO

 ≈∏YCG ≥«≤– ≈∏Y º¡æ«©J Ú«eÓYEÓd

 º¡JÉLÉ«àMG »YGôJh ,õ«ªàdG äÉjƒà°ùe

 á«°üî°ûdG  º¡JÉÑ∏£àe  ∂dòch  á«æ¡ŸG

 øe ójó©dG πª°ûJ á«°SÉ°SCG äÉeóN øe

 Iƒ£ÿG  ó© oJ  Éª«a  ,ájƒ«◊G  äÉYÉ£≤dG

 á«é«JGÎ°S’G äGQOÉÑª∏d á«Yƒf áaÉ°VEG

 ™ªàéª∏d É¡Áó≤J ≈∏Y …OÉædG ÜCGO »àdG

.»eÓYE’G

 AÉã«e  IQƒàcódG  âdÉb  É¡ÑfÉL  øe

 ,áaÉë°ü∏d  »HO  …OÉf  Iôjóe  ,ó«ªMƒH

 ºé°ùæJ  z»HO  Éjó«e  ¿h{  IQOÉÑe  ¿EG

 Ú∏eÉ©dÉH ΩÉªàg’G ‘ …OÉædG QhO ™e

 πÑ°S  πc  Ëó≤Jh  ΩÓYE’G  ´É£b  ‘

 Üô©dGh  Ú«JGQÉeE’G  Ú«eÓYEÓd  ºYódG

 á«eÓYE’G  äÉ°ù°SDƒŸGh  ÖfÉLC’Gh

 ,»HO ‘ á«ŸÉ©dGh á«ª«∏bE’Gh á«∏ëŸG

 áÄ«H ÒaƒJ ‘ º¡°ùJ äÓ«¡°ùJ ÒaƒJh

 ƒªædGh Qƒ£àdG º¡d í«àJ á∏eÉµàe πªY

.´GóHE’Gh

 ™e  ôªãŸG  ¿hÉ©àdÉH  ó«ªMƒH  âgqƒfh

 ,IQOÉÑŸG ‘ ácQÉ°ûŸG äÉ¡÷G ∞∏àfl

 Ò°ù«àd á«eGôdG Oƒ¡÷G ó«MƒJ πLCG øeh

 ∂∏J É¡eó≤J »àdG äÉeóÿG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G

 §HôJ »àdG äÉbÓ©dG áµÑ°T ÈY äÉ¡÷G

 á«eÓYE’G  äÉ°ù°SDƒŸG  ∞∏àîÃ  …OÉædG

.Ió«©H äGƒæ°S òæe á«dhódGh á«ª«∏bE’G

äÉeóN -

 IòaÉf áHÉãÃ z»HO Éjó«e ¿ nh { ¿ƒµà°Sh

 äÉeóN ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G π«¡°ùàd IóMƒe

 »HO ‘ Ú∏eÉ©dG  Ú«eÓYEÓd Iõ«ªàe

 øe áesó≤ oŸGh øjôFGõdG Ú«eÓYE’G ∂dòch

 äÉeóN :πª°ûJ  »àdGh  IQOÉÑŸG  AÉcöT

 ,ájQÉéàdG ¢ü«NGÎdGh ájƒ¡dGh áeÉbE’G

 ÖJÉµŸG  ÒLCÉJh  ,áaÉ«°†dGh  ábóæØdGh

 ,á«aöüŸG  äÉeóÿGh  ,πª©dG  QÉ≤eh

 º«∏©àdG ´É£≤H á≤∏©àŸG äGQÉ°ûà°S’Gh

 ¤EG  áaÉ°VEG  ,äÉ©eÉ÷Gh  ¢SQGóŸGh

 øe å«M ,ä’É°üJ’ÉH á°UÉÿG äÉeóÿG

 IQOÉÑŸG IôFGO ™«°SƒJ ºàj ¿CG  ô¶àæŸG

 ∫ÓN  äÉeóÿG  øe  ójõŸG  πª°ûàd

.á∏Ñ≤ŸG á∏MôŸG

π°†aC’G ƒëf ácGô°T -

 ,…qôŸG  ó«©°S  ∫Óg  IOÉ©°S  √qƒf  óbh

 áMÉ«°ùdGh OÉ°üàb’G IôFGód ΩÉ©dG ôjóŸG

 »HO  ¢ù∏›  IQOÉÑe  áª«≤H  »HO  ‘

 »eÓYE’G ™ªàéŸG ºYód á«eGôdG ΩÓYEÓd

 ¿CG  Éfó©°ùj  {  ∫Ébh  ,»HO  ‘  πeÉ©dG

 ‘ ΩÓYEÓd »HO ¢ù∏› AÉcöT ¿ƒµf

 Ωó≤J »àdG áª¡ŸG IQOÉÑŸG √òg ò«ØæJ

 øe Ú«eÓYEÓd ºYódG ¬LhCG øe ójó©dG

 π¡°ùJ IóMƒe IòaÉf ∫ÓN

 ≈∏Y  ∫ƒ°ü◊G  º¡«∏Y

 á£≤f  øe  äÉeóÿG  ∂∏J

.zIóMGh

 ™e  ¿hÉ©àæ°S  {  ±É°VCGh

 ‘  áaÉë°ü∏d  »HO  …OÉf

 á«æ¡ŸG äÉLÉ«àM’G á«Ñ∏J

 ∫ÉªYC’G OGhQh Ú«eÓYEÓd

 ‘ Ú∏eÉ©dG øjôªãà°ùŸGh

 ‘ ÉÃ  »eÓYE’G  ∫ÉéŸG

 äGP ¢ü«NGÎdG QGó°UEG ∂dP

 kGó«cCÉJ  ,º¡à£°ûfCGh  º¡©jQÉ°ûÃ  á∏°üdG

 ‘ ∫ÉªYC’G áÄ«Ñd á°UÉÿG á©«Ñ£dG ≈∏Y

 áfhôŸG äÉLQO ≈∏YCÉH º°ùàJ »àdGh »HO

 äÉ©ªà›  äÉÑ∏£àŸ  πeÉµdG  º¡ØàdGh

 IhÓY ,É¡JÉ°UÉ°üàNG ´ƒæJ ≈∏Y ∫ÉªYC’G

 ´É£≤H á°UÉÿG äGQÉ°ûà°S’G Ëó≤J ≈∏Y

 Ée  πµH  ,»HO  ‘  áaÉ«°†dGh  ¥OÉæØdG

 »bQh äGQÉ«ÿG ‘ ´ƒæJ øe ¬H º°ùàj

 ≥aGôe øª°V áeó≤ŸG áeóÿG iƒà°ùe ‘

 AÉëfCG  ‘  öûàæJ  iƒà°ùŸG  á«ŸÉY

.{ IQÉeE’G

 øH  Ò¡e  ó«ÑY  AGƒ∏dG  IOÉ©°S  ÜôYCGh

 øY »HO áeÉbEG  ΩÉY ôjóe ÖFÉf ,QhöS

 z»HO  Éjó«e  ¿h{  IQOÉÑÃ  ¬Ñ«MôJ

 IQGOE’G »YÉ°ùe ™e áªZÉæàe »JCÉJ »àdGh

 ≈bQCG  ≥ah  äÉeóÿG  π°†aCG  Ëó≤J  ‘

 ≈∏Y IQGOE’G ¢UôMh ,á«ŸÉ©dG ÒjÉ©ŸG

 áæµªŸG  ºYódG  ∫Éµ°TCG  ∞∏àfl  ÒaƒJ

.»HO ‘ »eÓYE’G ™ªàéª∏d

 ≈∏Y  »HO  áeƒµM  â°UôM  {  ∫Ébh

 ΩÓYEÓd  áªYGódG  AGƒLC’G  π°†aCG  áÄ«¡J

 áfÉµe AƒÑJ øe É¡æµe Ée Ú«eÓYE’Gh

 ‘  ΩÓYE’G  õcGôe  ºgCG  óMCÉc  á©«aQ

 áª°UÉY ÉgQÉ«àNG  ¤EG  k’ƒ°Uh á≤£æŸG

 2021h 2020 »eÉ©d  »Hô©dG  ΩÓYEÓd

 IôaÉ°†e Ωƒ«dG  Éfó©°ùjh .‹GƒàdG  ≈∏Y

 ΩÓYEÓd  »HO  ¢ù∏›  ™e  Oƒ¡÷G

 øe áaÉë°ü∏d »HO …OÉf ™e ¿hÉ©àdGh

 Ú«eÓYEÓd á«Yƒf äÉeóN áMÉJEG πLCG

 ÉæàdÉ°SQ ™e kÉbÉ°ùJG ,»HO ‘ Ú∏eÉ©dG

 º°ùàJ á£HGÎe äÉeóN Ëó≤J ¤EG á«eGôdG

 ≥«≤ëàd QÉµàH’Gh áfhôŸGh á«bÉÑà°S’ÉH

 OGôaCG  ™«ª÷  IÉ«◊G  IOƒLh  IOÉ©°ùdG

.z™ªàéŸG

 ,º°SÉ≤dG  ˆGóÑY ΩÉ°ûg ∫Éb  ,¬à¡L øe

 ƒ°†©dGh  IQGOE’G  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ÖFÉf

 »HO  äGQÉeE’G  ∂æH  áYƒªéŸ  ÜóàæŸG

 äGQÉeE’G  ∂æH  ‘  Éæaöûj  {  »æWƒdG

 »HO ¢ù∏› ™e ¿hÉ©àf ¿CG »æWƒdG »HO

 »eÓYE’G  ´É£≤dG  ºYO  ±ó¡H  ΩÓYEÓd

 Ú«eÓYE’G  øe  π«L  π«gCÉJh  OGóYEGh

 ‘  Gƒª¡°ù«d  øjõ«ªàŸG  Ú«JGQÉeE’G

 á«aÉ≤ãdGh  á«fÉ°ùfE’G  »HO  ádÉ°SQ  öûf

 Ëó≤àd  ∂æÑdG  ≈©°ù«°Sh  .ájQÉ°†◊Gh

 äÉéàæeh õ«ªàdG á≤FÉa á«aöüe áHôŒ

 Oƒ¡L ¢ùµ©J  IôµàÑe  á«ªbQ  á«aöüe

 Qƒ£àdGh  QÉµàH’G  ∫É›  ‘  ∂æÑdG

 áaÉë°ü∏d »HO …OÉf AÉcöT ¤EG ,»ªbôdG

 ÚYóÑŸGh  øjôKDƒŸGh  Ú«eÓYE’G  øe

 äÉcöûdGh OGôaC’G øe iƒàëŸG ´Éqæ°Uh

.z⁄É©dGh á≤£æŸG ‘

 ,ΩôµdG  ˆGóÑY  QƒàcódG  IOÉ©°S  ø qªKh

 á«ªæàdGh  áaô©ŸG  áÄ«g  ΩÉY  ôjóe

 ¢ù∏›  ™e  IôªãŸG  ácGöûdG  ájöûÑdG

 »HO  …OÉf  ™e  ¿hÉ©àdGh  ΩÓYEÓd  »HO

 ≈©°ùJ »àdG IQOÉÑŸG QÉWEG ‘ áaÉë°ü∏d

 äÉLÉ«àMG  øe  º¡e  ÖfÉL  á«Ñ∏àd

 ‘h  ,IQÉeE’G  ‘  »eÓYE’G  ™ªàéŸG

 ÉgôaƒJ »àdG á«ª«∏©àdG äÉeóÿG QÉWEG

 á¡Lƒc  »HO  áfÉµe  Rõ©j  ÉÃ  ,áÄ«¡dG

 ÜÉ£≤à°S’ á∏°†Øe á«ŸÉY

 äGAÉØµdGh  ÖgGƒŸG

 kGÒ°ûe ,Iõ«ªàŸG á«eÓYE’G

 Ωó≤à°S  áÄ«¡dG  ¿CG  ¤EG

 ∫ÓN  øe  IóYÉ°ùŸG

 ¢SQGóŸÉH  ºFGƒb  ÒaƒJ

 IQÉeEG ‘ á∏eÉ©dG á°UÉÿG

 Oó÷G  Ú«eÓYEÓd  »HO

 ,É¡«a  áeÉbEÓd  Ú∏≤àæŸG

 ójó–  øe  º¡æµÁ  ÉÃ

 øe  º¡Ñ°SÉæj  Ée  π°†aCG

 Aƒ°V  ‘  ,ºgO’hC’  á«ª«∏©J  äGQÉ«N

 ´É£b  ¬H  º°ùàj  …òdG  ÒÑµdG  ´ƒæàdG

.IQÉeE’G ‘ »°SQóŸG º«∏©àdG

äÓ«¡°ùJh ≥«°ùæJ -

 ¿ÉØ∏N  ó°TGQ  QƒàcódG  ∫Éb  ,∂dP  ¤EG

 º«¶æJ ÖàµŸ …ò«ØæàdG ôjóŸG »ª«©ædG

 º«¶æJ  Öàµe  ‘  Éfó©°ùj  {  ΩÓY’G

 ¢ù∏› ™e ácGöT ‘ ∫ƒNódG ΩÓY’G

 ™e  ¿hÉ©àdG  Oó‚  ¿CGh  ΩÓYEÓd  »HO

 ≈∏Y  »æãf  PEG  ,áaÉë°ü∏d  »HO  …OÉf

 º¡°ùJ  »àdG  á«cQÉ°ûàdG  IQOÉÑŸG  √òg

 ,ádhódG  ‘ ΩÓY’G  áYÉæ°U  õjõ©J  ‘

 πÑ°S áaÉc ÒaƒàH Ωƒ≤æ°S ÉæÑfÉL øeh

 Ú«eÓYE’G  πµd  äÓ«¡°ùàdGh  ≥«°ùæàdG

 ≈∏Y  ÚYóÑŸGh  iƒàëŸG  ´Éqæ o°Uh

.zäÉ°ù°SDƒŸGh OGôaC’G iƒà°ùe

 ™fÉŸG  ⁄É°S  ˆGóÑY  ∫Éb  ,¬ÑfÉL  øe

 ¿CG ¿hQƒîa { »HO ä’É°üJG ΩÉY ôjóe

 »HO  ¢ù∏› IQOÉÑe  ‘ AÉcöT  ¿ƒµf

 ôªãŸG  ¿hÉ©àdG  π°UGƒf  ¿CGh  ΩÓYEÓd

 …òdGh ,áaÉë°ü∏d »HO …OÉf ™e AÉqæÑdGh

 øe  ÒãµdG  ‘  á∏jƒW  äGÎØd  óàeG

 ∫ÉªYCG  õcôe  QÉ«àNG  øqªãfh  ,ä’ÉéŸG

 äÉYhöûŸG  ´É£≤d  ™HÉàdG  ä’É°üJG

 kÉµjöT  ¿ƒµ«d  IÒ¨°üdGh  á£°SƒàŸG

 øëfh  ,z»HO  Éjó«e  ¿ nh{  IQOÉÑe  ‘

 ™∏£°†«°S õcôŸG ¿CÉH ï°SGQ Ú≤j ≈∏Y

 ¬µ∏Á ÉÃ ,IQOÉÑŸG √òg ‘ πYÉa QhóH

 IÒÑc  á«à°ùLƒd  äGQóbh  äÉfÉµeEG  øe

 øe  áaÉë°ü∏d  »HO  …OÉf  AÉcöûd

 ‘ Ú∏eÉ©dG ∫ÉªYC’G OGqhQh øjôªãà°ùŸG

 ä’É°üJGz`d ¿CG ócCGh .z»eÓYE’G ∫ÉéŸG

 äÉeÉ¡°SE’G  øe πaÉM πé°S zäGQÉe’G

 áaÉc  ™e  á«©ªàéŸG  äÉcGöûdGh

 ™jƒ£àd á«eƒµ◊G äÉ°ù°SDƒŸGh äÉÄ«¡dG

 áeóÿ á«LƒdƒæµàdG É¡JGQóbh É¡JÉfÉµeEG

 ™aO É¡fCÉ°T øe »àdG áaOÉ¡dG äGQOÉÑŸG

 ∞∏àfl ‘ á«ªæàdGh QÉªãà°S’G á∏éY

.zäÉYÉ£≤dG

 áeó≤ŸG  äÉeóÿG  äÓ«¡°ùJ  πµ°ûà°Sh

 áª«b  z»HO  Éjó«e  ¿ nh{  áHGƒH  ÈY

 »eÓYE’G  ™ªàéª∏d  IójóL  áaÉ°†e

 Ωƒ«dG ø°†àëj …òdGh »HO ‘ »eÉæàŸG

 øe ±’B’G äGöûYh ácöT 4000 øe ÌcCG

 äÉ°ü°üîàdG ∞∏àfl øª°V Ú«eÓYE’G

 Ú©J  äÓ«¡°ùJ  áMÉJEGh  ,á«eÓYE’G

 á«Yƒf ≥«≤– ≈∏Y »eÓYE’G ™ªàéŸG

.É¡«dEG íª£j »àdG á«LPƒªædG IÉ«◊G

 ºjó≤àd Ió qMƒe IòaÉæc z»HO Éjó«e ¿ nh{ ≥∏£j ΩÓYEÓd »HO ¢ù∏ée 

ø««eÓYEÓd á«Yƒf äÉeóN

 ó°TGQ øH óªëe ájDhQ ≥ah πª©f :óªëe øH óªMCG

  ΩÓYEÓd k É«°ù«FQ kGõcôe »HO áfÉµe ï«°Sôàd

 ™ªàéªdG ø«µªJ É¡aóg IQOÉÑªdG :…qôªdG ≈æe

 õq«ªàdG äÉjƒà°ùe ≈∏YCG ≥«≤ëJ øe »eÓYE’G

 IQOÉÑªdG ò«ØæJ ≈dƒà«°S áaÉë°ü∏d »HO …OÉf

á«eƒµM ¬Ñ°Th á«eƒµM äÉ¡L ™e ácGô°ûdÉH

 ÖfGƒédG »YGôJ Ió qMƒe áeƒ¶æe :ó«ªMƒH AÉã«e

  ø««eÓYEÓd á«YÉªàL’Gh á«æ¡ªdG

 πª°ûJ äÉeóîdG

 áeÉbE’G äÉYÉ£b

 ¢ü«NGôàdGh

 º«∏©àdGh ∑ƒæÑdGh

 áMÉ«°ùdGh

 ä’É°üJ’Gh

Égô«Zh

 π q¡°ùJ IQOÉÑªdG

 ≈∏Y ∫ƒ°üëdG

 á«Yƒf äÉeóN

 ø««eÓYEÓd

ójGR øH ¿ƒæëW πÑ≤à°ùj áª«îdG ¢SCGQ ºcÉM

 ºgQO ∞dCG 224 óªà©j zø««Øë°üdG πaÉµJ{

  ¬FÉ°†YCG øe 7 `d kÉ°Vhôb

 ™e á«bÉØJG ™bƒj …ôµ°ù∏d ¿óæd êó«dƒc ∫ÉjôÑeEG õcôe

≈°VôªdG êÓ©d »ÑXƒHCG »a z¿ƒ«©∏d Ró∏«aQƒe{

 á«∏«gCÉàdG èeGôÑdG øe áeõM òØæJ zábQÉ°ûdG OQGƒe{

πªY øY ø«ãMÉÑ∏d

ójGR øH ¿ƒæëW ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN áª«ÿG ¢SCGQ ºcÉM

:ΩGh-áª«ÿG ¢SCGQ

 ô≤°U øH Oƒ©°S ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U πÑ≤à°SG 

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

 πÑL áMGÎ°SG öüb ‘ - ÚæK’G Ωƒj áª«ÿG

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ¿ƒæëW ï«°ûdG ƒª°S - ¢ù«L

.»æWƒdG øeC’G QÉ°ûà°ùe

 ájOƒdG åjOÉMC’G AÉ≤∏dG ∫ÓN Éªgƒª°S ∫OÉÑJh

 »àdG ÉjÉ°†≤dG øe kGOóY ’hÉæJ Éªc .. ájƒNC’G

. øWGƒŸGh øWƒdG ¿hDƒ°ûH ≥∏©àJ

:ΩGh-»HO

 πaÉµàdG  ¥hóæ°U  IQGOEG  ¢ù∏›  óªàYG  

 ≠∏Ñe Ú«Øë°üdG á«©ªL AÉ°†YC’ »YÉªàLE’G

 ¿ÉæKEG º¡æe AÉ°†YCG 7 `d É°Vhôb ºgQO ∞dCG 224

 ºgQO  ∞dCG  100 ≠∏Ñe  ‹ÉªLEÉH  Ú∏eÉ©dG  øe

 ºgQO  ∞dCG  124 ≠∏Ñe  ‹ÉªLEÉH  ÚÑ°ùàæe  5h

 ¬∏«µ°ûJ ó©H ¢ù∏éª∏d ´ÉªàLG ™HGQ ∫ÓN ∂dPh

.ó©H ≈∏Y ” …òdGh ójó÷G

 ¢ù∏› ¿EG  ¥hóæ°üdG  ÚeCG  ÊÉK Iƒdƒd âdÉbh

 AÓeõ∏d ¢Vhô≤dG øe á©aódG √òg óªàYG IQGOE’G

 Úaƒà°ùŸG h ¢Vô≤dG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d Úeó≤àŸG

 ¥hóæ°ü∏d  »°SÉ°SC’G  ΩÉ¶æ∏d  É≤ÑW  •höû∏d

 ôNCG  »g  √ògh  ÚeÉY  ≈∏Y  ¢Vô≤dG  Oó°ùjh

 ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d Úeó≤àŸG Ú«Øë°üdG øe á©aO

.QÉ¶àfG áªFÉb óLƒJ ’h ,¢Vô≤dG

 ¢ù∏› ¢ù«FQ »æ«©ŸG á∏«°†a ´ÉªàL’G ö†M

 ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ⁄É°S  Ú°SÉjh  IQGOE’G

 π«Ñfh  ,öùdG  ÚeCG  ¢ShóæŸG  ºã∏ch  ,IQGOE’G

.IQGOE’G ¢ù∏› ƒ°†Y …ÒãµdG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 …ôµ°ù∏d  ¿óæd  êó«dƒc  ∫ÉjÈeEG  õcôe  ™ sbh  

 ‘  ¿ƒ«©∏d  Ró∏«aQƒe  ≈Ø°ûà°ùe  ™e  á«bÉØJG

 ≈°VôŸ  ¿ƒ«©dG  ÖW  äÉeóN  Ëó≤àd  »ÑXƒHCG

.»ÑXƒHCG ‘ õcôŸG

 »ÑXƒHCG ‘ ¿ƒ«©∏d Ró∏«aQƒe ≈Ø°ûà°ùe Èà©j

 á∏«°üM ƒgh á«ë°üdG ájÉYô∏d ádOÉÑe øe kGAõL

 ‘ óFGôdG ≈Ø°ûà°ùŸG ¿óæd Ró∏«aQƒe ™e É¡àcGöT

.IóëàŸG áµ∏ªŸG ‘ ¿ƒ«©dG ÖW äÉeóN ∫É›

 ™ªŒ Iƒ£N ∫ÓN øe - ¿B’G ≈°VôŸG øµªà«°Sh

 äÉeóÿG áÄ«g øe Úàs«ŸÉY Úàs«ÑW ÚàeÓY

 ¤EG ∫ƒ°UƒdG øe - É«fÉ£jôH ‘ á«æWƒdG á«ë°üdG

 Ró∏«aQƒe AÉÑWCG É¡eó≤j »àdG ¿ƒ«©dG ÖW äÉeóN

 ÉÃ …ôµ°ù∏d ¿óæd êó«dƒc ∫ÉjÈeEG õcôe ´ôa ‘

 ¤EG ¿É©q∏£àj øjò∏dG Ú≤jôØdG ±GógCG ™e ≈°TÉªàj

 á«ŸÉY á«ë°U ájÉYQ äÉeóîH ≈°VôŸG ójhõJ

.º¡dRÉæe øe áHô≤e ≈∏Y iƒà°ùŸG

 …ò«ØæàdG ôjóŸG ROQÉ°ûàjQ ¢S’ƒµ«f QƒàcódG ∫Ébh

 ”  {  :…ôµ°ù∏d  ¿óæd  êó«dƒc  ∫ÉjÈeEG  õcôŸ

 …ôµ°ù∏d  ¿óæd  êó«dƒc ∫ÉjÈeEG  õcôe ¢ù«°SCÉJ

 Éæ£HôJ »àdG óeC’G á∏jƒW ácGöûdG IóYÉb ≈∏Y

 É«fÉ£jôH ‘ á«æWƒdG á«ë°üdG äÉeóÿG áÄ«¡H

 á«ªgCG ájGóÑdG òæe Ió«°TôdG ÉæJOÉ«b âcQOCG å«M

 ìÉéædG ‘ á«dhódG äÉcGöûdG ¬jODƒJ …òdG QhódG

 ádhO  πNGO  á«Ñ£dG  äGÈÿG  ôjƒ£J  áª¡Ã

.zäGQÉeE’G

 »HÉHQCG óªfi π«YÉª°SEG QƒàcódG ∫Éb ¬ÑfÉL øe

 ‘  ¿ƒ«©dG  ÖW  …QÉ°ûà°SGh  »Ñ£dG  ∫hDƒ°ùŸG

 ôîàØf{ : »ÑXƒHCG ¿ƒ«©∏d Ró∏«aQƒe ≈Ø°ûà°ùe

 ájÉYô∏d  ádOÉÑe  áµÑ°T  øe  kGAõL  ¿ƒµf  ¿CÉH

 øe ójõª∏d á°UôØdG ÉæëæÁ …òdG ôeC’G á«ë°üdG

 á∏eÉ°T ájÉYQ Ëó≤J øe Éææµªà°S »àdG äÉcGöûdG

.≈°VôŸG øe ÈcCG áYƒªéŸ

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 èeGÈdG øe áKÓK ájöûÑdG OQGƒŸG IôFGO äòØf 

 ábQÉ°ûdG IQÉeEG ‘ πªY øY ÚãMÉÑ∏d á«∏«gCÉàdG

 ΩGóîà°SÉH  ó©H  øY  ÖjQóàdG  ΩÉ¶f  ≥jôW  øY

.zMicrosoft Teams{ èeÉfôH

 áKÓãdG  ™«HÉ°SC’G  ∫ÓN  IôFGódG  âª¶f  ó≤a

 z»MÉ«°S ó°Tôe »∏«gCÉàdG èeÉfÈdG{ á«°VÉŸG

 øe πªY øY ÚãMÉÑdG áëjöT ±ó¡à°SG …òdG

 ΩÉ¶f  ‘ ÚLQóŸG  áeÉ©dG  ájƒfÉãdG  »éjôN

 ™e  ¿hÉ©àdÉH  ∂dPh  ájöûÑdG  OQGƒŸG  IôFGO

 ÜÉ°ùcEG ±ó¡H ,ábQÉ°ûdÉH á«©eÉ÷G ≥aC’G á«∏c

 äÉ°UÉ°üàNG ≈∏Y ±ô©àdG h äGQÉ¡ŸG ÚcQÉ°ûŸG

 ábQÉ°ûdG IQÉeEG ‘ »MÉ«°ùdG OÉ°TQE’G áæ¡e ádhGõe

.»MÉ«°ùdG OÉ°TQEÓd á«dhódG ÒjÉ©ŸG ≥ah ,

 øY áãMÉH h ÉãMÉH /30/ èeÉfÈdG ‘ ∑QÉ°T

 z»MÉ«°S ó°Tôe π«gCÉJ{ èeÉfôH πgDƒjh . πªY

 ádhGõŸ á«ª°SQ á°üNQ ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ÚcQÉ°ûŸG

 ,ábQÉ°ûdG  IQÉeEG  ‘  »MÉ«°ùdG  OÉ°TQE’G  áæ¡e

 äGhOC’G h »∏ª©dG h …ô¶ædG ÖjQóàdG º¡d ôaƒjh

 OÉ°TQEÓd á«dhódG ÒjÉ©ŸG ≥ah πª©∏d ájQhö†dG

 kÉ«∏«gCÉJ kÉ›ÉfôH IôFGódG âª¶f Éªc .»MÉ«°ùdG

 ¢SƒjQƒdÉµÑdG  á∏ªM  øe  πªY  øY  ÚãMÉÑ∏d

 {  ÚjQGOE’G  Ò¨d  ájQGOE’G  äGQÉ¡ŸG  {  ¿Gƒæ©H

 ¤EG  ..  πªY  øY  áãMÉHh  ÉãMÉH  67  ácQÉ°ûÃ

 »FÉ°üNCÓd »æ¡ŸG π«gCÉàdG  { èeÉfôH ÖfÉL

 øe áãMÉHh kÉãMÉH 40 ácQÉ°ûÃ { »YÉªàL’G

 äÉ°ü°üîàdG  ‘  ¢SƒjQƒdÉµÑdG  πgDƒe  á∏ªM

 ΩÉ¶f  ‘  ÚLQóŸG  á«YÉªàL’Gh  á«fÉ°ùf’G

.º¡JGQÉ¡e π≤°Uh º¡∏«gCÉàd ÊhÎµd’G IôFGódG



:IóMƒdG-»HO

 ó°TGQ  øH óªfi ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ø∏YCG  

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

 áæjóe{ ìÉààaG zˆG √ÉYQ{ »HO ºcÉM AGQRƒdG

 IQÉeEG  ‘  Iójó÷G  á¡LƒdG  ,z»HO  ƒÑ°ùcEG

 áeÉbEÓd  á«dÉãŸG  äÉ¡LƒdG  áWQÉN  ≈∏Y  »HO

 ,⁄É©dG ∫ƒM QÉµàH’G øWƒeh º«∏©àdGh ∫ÉªYC’Gh

 ôHƒàcCG ™∏£e ,πÑ≤à°ùŸG ¿óŸ çóMC’G êPƒªædGh

.πÑ≤ŸG 2022

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

 »îjQÉàdG ìÉéædG ó©H äGƒNC’Gh IƒNE’G : Ωƒàµe

 øe ÌcCG √QGR …òdG 2020 »HO ƒÑ°ùcEG ¢Vô©Ÿ

 ïjQÉJ ‘ áª°üH πµ°T …òdGh .. ôFGR ¿ƒ«∏e 24

 Ωƒ«dG ø∏©f ..  kÉeÉY 170 ÈY ƒÑ°ùcEG  ¢VQÉ©e

 ƒÑ°ùcEG áæjóe{ ¤EG ¢Vô©ŸG ™bƒe πjƒ– øY

.»HO äÉMƒªW πªLCG πã“ áæjóe .. z»HO

 ¿ƒµà°S  »HO  ƒÑ°ùcEG  áæjóe  :  √ƒª°S  ±É°VCGh

.. áÄ«Ñ∏d á≤jó°U áæjóe

 á≤jó°U  ..  πÑ≤à°ùŸG  π«Lh  äÓFÉ©∏d  á≤jó°U

.. OÉ°üàbÓd á≤jó°U .. á«æ≤à∏d

 á£ÑJôŸGh  øjQÉ£eh AÉæ«Ã á£ÑJôŸG  áæjóŸG

 ôë°S ≈≤Ñ«°S .. öûÑdG ÚjÓŸ äÉjôcòdG πªLCÉH

 ≈≤Ñà°Sh .. π°UƒdG áÑb ≈≤Ñà°S .. kGôªà°ùe ƒÑ°ùcEG

 äGQÉe’G  ìÉæL  ≈≤Ñ«°Sh  ..  ƒÑ°ùcEG  ä’Ó°T

.GÒJ ìÉæLh ∞dCG ìÉæLh

 kÉØëàe º°†à°S Iójó÷G áæjóŸG :  √ƒª°S ∫Ébh

 äGô≤eh  ..  ¢VQÉ©ª∏d  É«ŸÉY  Gõcôeh  ..  kGójóL

 ájOƒ©°ùdG áëæLCGh .. áªî°V ájOÉ°üàbG äÉcöT

 áæjóe  ¿ƒµà°Sh  ..  ÉgÒZh  öüeh  Üô¨ŸGh

 áé¡ÑdÉH áÄ«∏eh .. …OÉ°üàb’G •É°ûædÉH áÄ«∏e

 πã“ áæjóe ¿ƒµà°S .. ˆG ¿PEÉH ÉföSCGh ÉædÉØWC’

.áæjóe πc º∏M

πÑ≤à°ùŸG ¿óŸ êPƒ‰ 

 kÉ«ŸÉYh kGójóL kÉæWƒe »HO ƒÑ°ùcEG áæjóe πã“ 

 ™bƒŸG  ‘ πÑ≤à°ùŸG  ¿óŸ kÉLPƒ‰h  ,´GóHEÓd

 á«ŸÉY á«ªgCG Ö°ùàcGh kGRQÉH kÉª n∏ r© ne íÑ°UCG …òdG

 ∫ƒ–h ,2020 »HO  ƒÑ°ùcEG  AÉ¡àfG  ó©H  ,iÈc

 á«∏Ñ≤à°ùe  áæjóeh  á«dÉãe  á¡Lƒd  á≤£æŸG

.É«LƒdƒæµàdÉH áeƒYóeh áÄ«Ñ∏d á≤jó°U

 ƒÑ°ùcEG çQEG á£N ≈∏Y »HO ƒÑ°ùcEG áæjóe óªà©Jh

 »HO á£N øe GAõL É°†jCG ¿ƒµàdh »HO 2020

 ôgÉÑdG ìÉéædGh ºNõdG ≈∏Y ,2040 ájö†◊G

 á«∏Ñ≤à°ùe áæjóe AÉ°ûfEG ‘ »HO 2020 ƒÑ°ùcE’

.. É«LƒdƒæµàdÉH áeƒYóeh áÄ«Ñ∏d á≤jó°U

 ,2022  ôHƒàcCG  1  ‘  áæjóŸG  ìÉààaG  ºà«°Sh

 ƒÑ°ùcEG ‘ á«°ù«FôdG áëæLC’G øe kGOóY º°†à°Sh

 øe áYƒª› ≈∏Y …ƒàëà°S Éªc ,»HO 2020

 ≥aGôŸGh  ÖJÉµŸGh  áYƒæàŸG  Üò÷G  ≥WÉæe

 …OGƒædGh  »gÉ≤ŸGh  ºYÉ£ŸGh  á«¡«aÎdG

 ¬«dEG  ∫ƒ°UƒdG  øµÁ  ¥ƒ°ùJ  õcôeh  ,á«°VÉjôdG

 kÉ°†jCG  áæjóŸG  º°†Jh  ,»HO  hÎe ÈY IöTÉÑe

 á«ŸÉY äÉeóN ôaƒj …òdG ¢VQÉ©ª∏d »HO õcôe

 äGô“DƒŸGh  ¢VQÉ©ŸG  áaÉ°†à°S’  iƒà°ùŸG

.IóFGQ á«∏FÉY á¡Lh ¿ƒµ«°Sh

 ƒÑ°ùcEG ‘ Üò÷G ≥WÉæe ÌcCG øe OóY ≈≤Ñà°Sh

 áÑb  »gh  ,Iójó÷G  áæjóŸG  ‘  »HO  2020

 áÑbGôŸG êôH{ ÉjÌdG á≤jóMh ,π°UƒdG  áMÉ°S

 ìÉæLh  ,á«dÉjöùdG  ƒÑ°ùcEG  ä’Ó°Th  ,zQGhódG

 Ëó≤àd  z∞dCGzh  zGÒJ{  π≤æàdGh  áeGóà°S’G

.QGhõdG ™e á«∏YÉØJ á«ª«∏©J ÜQÉŒ

 ∫ƒëà«°S  ‹É◊G  ΩÉ©dG  øe  ≥M’  âbh  ‘h

 áaÉ°VEG ¿ƒµ«d ,ƒÑ°ùcEG ∞ëàe ¤EG ¢UôØdG ìÉæL

 ójõŸG  §∏°ùj  ,»HO  ƒÑ°ùcEG  áæjóe  ‘  IójóL

 á«dhódG  ƒÑ°ùcEG  äGQhO ïjQÉJ ≈∏Y Aƒ°†dG  øe

 …òdG çó◊G ìÉéæH »Øàëjh ,ÉgôKCGh á≤HÉ°ùdG

 ádhO  ‘  ô¡°TCG  áà°S  IóŸ  ⁄É©dG  ±É°†à°SG

.äGQÉeE’G

 ƒÑ°ùcEG  áæjóe ¤EG  QGhõdG  ÜòL πeGƒY πª°ûJh

 ≈∏Y  Aƒ°†dG  §∏°ùj  …òdG  ,ICGôŸG  ìÉæL  ,»HO

 ,⁄É©dG  AÉëfCG  ™«ªL  øe  Ò«¨àdG  äÉ©fÉ°U

 ájDhQh IÒ°ùe RÈj …òdG ,πgòŸG ájDhôdG ìÉæLh

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

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

.zˆG √ÉYQ{ »HO

 ,äGQÉeE’G ádhO ìÉæL IQÉjR øe QGhõdG øµªà«°Sh

 áëæLCGh  ,ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áµ∏ªŸG  ìÉæLh

 óæ¡dGh  ¿Éà°ùcÉHh  É«dGÎ°SCGh  ÆQƒÑª°ùcƒd

 õ«ªŸG  ÉgGƒàfi ¤EG  ∞«°†àd  öüeh Üô¨ŸGh

 QGhõdG ∫ƒ°Uh á«fÉµeEG øY kÓ°†a ,IójóL ÜQÉŒ

 ,áæjóŸÉH á°UÉN ábÉ£H ÈY øcÉeC’G ™«ªL ¤EG

 »àdG ÉjGõŸG π«°UÉØJ øY ¿ÓYE’G ºà«°S »àdGh

.á∏Ñ≤ŸG á∏«∏≤dG ô¡°TC’G ∫ÓN ÉgôaƒJ

 øe  á«dÉN  »HO  ƒÑ°ùcEG  áæjóe  ¿ƒµà°Sh

 ,IóMGh  IôŸ  Ωóîà°ùj  …òdG  ∂«à°SÓÑdG

 ≈æH øe √ó««°ûJ ” É‡ % 80 áÑ°ùæH ßØàëà°Sh

 π°UÉM ≈æÑe 123 ∂dP ‘ ÉÃ ,á«æHCGh á«à–

 ≈∏Y É¡dƒ°üM ó°ùéj É‡ ,zó««d{ IOÉ¡°T ≈∏Y

 äÉ«∏ª©dGh  AÉæÑdGh  º«ª°üàdG  äÉjƒà°ùe  ≈∏YCG

 øe óªà©e ™ªà› ∫hCG ¿ƒµ«°S Éªc ,áeGóà°ùŸG

 ,á≤£æŸG ‘ á«æHCÓd ‹hódG zπjh{ ó¡©e πÑb

 áÄ«Ñ∏d »HÉéjE’G ÒKCÉàdG ≈∏Y í°VGh öTDƒe ‘

 Úª«≤ŸGh  QGhõdG  á«aÉYh  áë°U  ≈∏Y  á«æÑŸG

.»HO ƒÑ°ùcEG áæjóe ‘ Ú∏eÉ©dGh

 øe IÒÑc áYƒª› »HO ƒÑ°ùcEG  áæjóe Ωó≤Jh

 ≥«≤–  ≈∏Y  πª©J  »àdG  äÉcöû∏d  ¢UôØdG

 ΩÉªàgG  π©ØdÉH  ÜòŒh  ,áeGóà°ùŸG  É¡aGógCG

 º°†à°S  å«M  ,øjôLCÉà°ùŸG  øe  ÒÑc  OóY

 ÅfGƒŸ ójó÷G ô≤ŸG kÉÑjôb »HO ƒÑ°ùcEG áæjóe

 áaÉ°VE’ÉH  ,¢ùæª«°S  ácöTh  ,á«ŸÉ©dG  »HO

 IÒ¨°üdG  äÉcöûdGh  áÄ°TÉædG  äÉcöûdG  ¤EG

.á£°SƒàŸGh

:ΩGh-IÒéØdG

 »böûdG óªM øH óªfi ï«°ûdG ƒª°S πÑ≤à°SG 

 ¿GƒjódÉH  ¬Ñàµe  ‘  ,IÒéØdG  ó¡Y  ‹h

 ¬dƒ°ü◊ »Ñ≤ædG óªfi óªM QƒàcódG ,…ÒeC’G

 øe ΩÉ©dG ¿ƒfÉ≤dG ‘ IGQƒàcódG IOÉ¡°T ≈∏Y

.á«Hô©dG öüe ájQƒ¡ªéH IQƒ°üæŸG á©eÉL

 ¬dƒ°ü◊ ,»Ñ≤ædG  óªM QƒàcódG  √ƒª°S  CÉægh

 øY  ÉHô©e  ,á«ª∏©dG  áLQódG  √òg  ≈∏Y

 ∫ÉªcE’ øWƒdG  AÉæHCG  »©°ùH ¬JOÉ©°Sh √ôîa

 ÖMÉ°U  ºYO  ¤EG  √ƒfh  É«∏©dG  º¡JÉ°SGQO

 ƒ°†Y »böûdG óªfi øH óªM ï«°ûdG ƒª°ùdG

 øWƒdG AÉæHC’ IÒéØdG ºcÉM ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG

 h áaô©ŸG á∏MQ á∏°UGƒÃ √ƒª°S äÉ¡«LƒJh

 º¡°ùj ÉÃ Ωƒ∏©dG ´GƒfCG ∞∏àfl ‘ ´ÓW’G

 á«ªæàdG  õFÉcQ  ºYóJ  á«æWh  QOGƒc  AÉæH  ‘

.ádhódÉH á∏eÉ°ûdG

 QƒàcódG øe IÒéØdG ó¡Y ‹h ƒª°S ™ªà°SGh

 IGQƒàcódG  ádÉ°SQ  iƒàfi  ¤EG  »Ñ≤ædG  óªM

 ´õæd  ÊƒfÉ≤dG  ΩÉ¶ædG{  ¿GƒæY  â∏ªM »àdG

 ádhO  ‘  áeÉ©dG  á©Øæª∏d  á°UÉÿG  á«µ∏ŸG

.{ IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

 ≈∏Y  IÒéØdG  ó¡Y  ‹h  ƒª°S  »Ñ≤ædG  ôµ°Th

 ‘ º«∏©àdGh º∏©∏d ¬àjÉYQh √ƒª°S ™«é°ûJ

 á∏°UGƒŸ Éª¡e GõaÉM πµ°ûj Ée IÒéØdG IQÉeEG

.áaô©ŸGh º∏©dÉH OhõàdGh »ª∏©dG º¡∏«°ü–

 ôjóe  »ªMõdG  ⁄É°S  IOÉ©°S  AÉ≤∏dG  ö†M

.IÒéØdG ó¡Y ‹h ƒª°S Öàµe

:IóMƒdG-»ÑXƒHCG

 ôªàdG  π«îæd  á«dhódG  áØ«∏N  IõFÉL  â©bh  

 äÉHÉ¨dGh áYGQõdG IQGRh ™e »YGQõdG QÉµàH’Gh

 º«¶æàd ¿hÉ©J ∫ƒcƒJhôH ¿GOƒ°ùdG ájQƒ¡ªL ‘

 á«fGOƒ°ùdG  Qƒªà∏d  ™HGôdG  ‹hódG  ¿ÉLô¡ŸG

 ≈àMh Èªaƒf 30 øe IÎØdG ∫ÓN ΩƒWôÿÉH

.ÚeOÉ≤dG Èª°ùjO 3

 ƒHCG  QƒàcódG  ‹É©e  ™«bƒàdG  º°SGôe  ó¡°Th

 ‘ äÉHÉ¨dGh  áYGQõdG  ôjRh  …öûÑdG  ôªY  ôµH

 ójGR ÜÉgƒdG óÑY QƒàcódGh ¿GOƒ°ùdG ájQƒ¡ªL

 ¢ù«FQ  ∞«æb  »∏Y  óªMCG  QƒàcódGh  ΩÉY  ÚeCG

 π«îædG  áMÓah  ájÉYQ  á«©ªL AÉæeCG  ¢ù∏›

.á«fGOƒ°ùdG

 ¥ÉØJ’G  Gòg  ¿CÉH  …öûÑdG  ôjRƒdG  ‹É©e  ∫Ébh

 IQGRƒdG  ÚH  ôªà°ùŸG  ¿hÉ©àdG  QÉWEG  ‘  »JCÉj

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

 ¬à≤≤M …òdG ìÉéædG ‘ ¢ùµ©fG …òdG »YGQõdG

.¿ÉLô¡ª∏d á≤HÉ°ùdG çÓãdG äGQhódG

 º«¶æàd ≥«°ùæàdG ±ó¡à°ùj ¥ÉØJ’G ¿CÉH í°VhCGh

 á«fGOƒ°ùdG  Qƒªà∏d  ™HGôdG  ‹hódG  ¿ÉLô¡ŸG

 êÉàfEG  »YÉ£b  ™«é°ûJ  ±ó¡H  ΩƒWôÿÉH

 QƒªàdG  ±Éæ°UCG  OƒLCG  ¢VôYh QƒªàdG  ™«æ°üJh

 äÓà°ûdGh  ájƒfÉãdG  äÉéàæŸGh  á«fGOƒ°ùdG

 QƒªàdG  áÄÑ©Jh  ™«æ°üJ  äGó©eh  á«é«°ùædG

 á«YƒàdGh  π«îædG  áYGQR  äÉeóNh  äÉ«æ≤Jh

 Qƒªà∏d  á«FGò¨dG  áª«≤dGh  »ë°üdG  ÖfÉ÷ÉH

 äGQGó°UEGh  Öàch  á°ü°üîàe  ΩÓaCG  ¢VôYh

 Qƒ°Uh á«æa äÉMƒdh QƒªàdGh π«îædG øY á«ª∏Y

 áØ«°†à°ùŸG  á≤£æª∏d  »KGôJ  ¢VôY  Ëó≤Jh

 ‘ ójóL ƒg Ée πc π≤f ÖfÉL ¤EG ¿ÉLô¡ª∏d

 ¢TQh ∫ÓN øe QƒªàdG  ™«æ°üJh êÉàfEG  ∫É›

 »àdG äÉjóëà∏d ∫ƒ∏M OÉéjEGh ¿ÉLô¡ŸG πªY

.QƒªàdG ™«æ°üJh êÉàfEG ¬LGƒJ

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ˆGóÑY ï«°ûdG ƒª°S ≈≤∏J 

 k’É°üJG  ‹hódG  ¿hÉ©àdGh  á«LQÉÿG  ôjRh

 ¿É«¡∏dGóÑY  ÒeCG  Ú°ùM  ‹É©e  øe  kÉ«ØJÉg

.¿GôjEG á«LQÉN ôjRh

 ô¶ædG  äÉ¡Lh  ∫OÉÑJ  ∫É°üJ’G  ∫ÓN  iôL

 ∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G äGP ÉjÉ°†≤dG øe OóY √ÉŒ

 ÉÃ ∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdG ¥ÉaBG åëH ¤EG áaÉ°VEG

.øjó∏Ñ∏d ácÎ°ûŸG ídÉ°üŸG ≥≤ëj

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

 ádhO  ¢UôM  ¤EG  »ØJÉ¡dG  ∫É°üJ’G  ∫ÓN

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

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

 ºYOh  á≤£æŸG  QGô≤à°SGh  øeCG  õjõ©J  ≈∏Y

.Oó°üdG Gòg ‘ áaÉc ádhòÑŸG Oƒ¡÷G

 ≈∏Y ¬dƒ°üëd »Ñ≤ædG óªM πÑ≤à°ùj »bô°ûdG óªëe

ΩÉ©dG ¿ƒfÉ≤dG »a IGQƒàcódG

 ¿ÉLô¡ªdG º«¶æJ øY ∞°ûµJ zôªàdG π«îæd á«dhódG áØ«∏N{

ôÑªaƒf 30 ΩƒWôîdÉH á«fGOƒ°ùdG Qƒªà∏d ™HGôdG »dhódG

 ôjRh øe kÉ«ØJÉg k’É°üJG ≈≤∏àj ójGR øH ˆGóÑY

¿GôjEG á«LQÉN

É¡eƒ∏Yh á«Hô©dG á¨∏dG ájÉYQ »a ábQÉ°ûdG ºcÉM Oƒ¡éH ó«°ûJ É«fÉàjQƒe »a Ihóf
:ΩGh-•ƒ°ûcGƒf

 Ú«ÁOÉcC’Gh ÚdhDƒ°ùŸG øe OóY OÉ°TCG 

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Oƒ¡éH  ôµØdG  IOÉbh

 óªfi  øH  ¿É£∏°S  QƒàcódG  ï«°ûdG

 ºcÉM ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ƒ°†Y »ª°SÉ≤dG

 h  á«Hô©dG  á¨∏dG  ºYO  ‘  ábQÉ°ûdG

 »îjQÉàdG  ºé©ŸG{  RÉ‚E’  ¬àjÉYQ

 ¿CÉ°ûdÉH ¢üàîj Ée πch zá«Hô©dG á¨∏d

 á«Hô©dG  áfÉµe  ï°Sôj  …òdG  ‘É≤ãdG

 ïjQÉàH  πØ–  á«ŸÉY  á¨d  É¡Ø°UƒH

.≥jôY …QÉ°†Mh ‘ô©e

 É¡«a ∑QÉ°T »àdG IhóædG  ‘ ∂dP AÉL

 É¡ª¶fh ábQÉ°ûdÉH á«Hô©dG á¨∏dG ™ª›

 ∫ƒM É«fÉàjQƒe ‘ »Hô©dG ¿É°ù∏dG õcôe

 ºé©ŸG{ RÉ‚EG ‘ É«fÉàjQƒe Qƒ°†M

 çó–h  zá«Hô©dG  á¨∏d  »îjQÉàdG

 ÊÉÑ«°ûdG  ódh  QÉàN  ‹É©e  É¡dÓN

 ‘  á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°ûdGh  áaÉ≤ãdG  ôjRh

 ‘É°U  óªfiG  QƒàcódGh  É«fÉàjQƒe

 á¨∏dG  ™ª›  ΩÉY  ÚeCG  »‰É¨à°ùŸG

 π«∏ÿG  QƒàcódGh  ábQÉ°ûdÉH  á«Hô©dG

 »Hô©dG ¿É°ù∏dG ¢ù∏› ¢ù«FQ …ƒëædG

 ó«ª◊GóÑY  QƒàcódGh  É«fÉàjQƒe  ‘

 á«Hô©dG á¨∏dG ™ª› ΩÉY ÚeCG Qƒcóe

 ™eÉéŸG AÉ°SDhQ øe OóYh IôgÉ≤dG ‘

 øjôµØŸGh  Ú«ÁOÉcC’Gh  á«Hô©dG

 ájƒ¨∏dG  äÉ°SGQódÉH  Ú°ü°üîàŸG

.á«ªé©ŸGh

 Ö°SÉµŸG áYƒª› ¤EG IhóædG âbô£J

 »îjQÉàdG RÉ‚E’G øe É¡∏«°ü– ” »àdG

 ÉgòîJG »àdG äGAGôLE’G h ÒÑµdG »ª∏©dG

 ™e  ábQÉ°ûdÉH  á«Hô©dG  á¨∏dG  ™ª›

 RÉ‚E’  á«Hô©dG  ™eÉéŸG  øe  ¬FÉcöT

 øe  ÉgOƒ¡L  øY  èàf  Éeh  ´höûŸG

 IÒ°ûe  ¤hC’G  17`dG  äGó∏éŸG  QGó°UEG

 »îjQÉàdG  ºé©ŸG  {  õ«Á  Ée  ¤EG

 ºLÉ©ŸG øe √ÒZ øY zá«Hô©dG á¨∏d

.iôNC’G äÉ¨∏d á«îjQÉàdG

 á°VÉjôdGh  áaÉ≤ãdG  ôjRh  ‹É©e  ÈYh

 √OÓH  ôjó≤J  øY  ÊÉàjQƒŸG  ÜÉÑ°ûdGh

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U IOÉ«≤H ábQÉ°ûdG Oƒ¡÷

 óªfi  øH  ¿É£∏°S  QƒàcódG  ï«°ûdG

 á«Hô©dG á¨∏dÉH ¢Vƒ¡ædG ‘ »ª°SÉ≤dG

.AGô©°ûdGh AÉª∏©dGh AÉHOC’G ájÉYQh

 ºé©ŸÉH  Ωƒ«dG  »Øàëf  {  :  ∫Ébh

 øY  ÚHô©e  á«Hô©dG  á¨∏d  »îjQÉàdG

 ¿É°ù∏dG õcôe IQRGDƒŸ ºFGódG ÉfOGó©à°SG

 …ójCG ≈∏Y ó°ûfh É«fÉàjQƒe ‘ »Hô©dG

 ÒãµdG GƒdòH øjòdG AÉª∏©dGh ÚãMÉÑdG

 Gƒeó≤«d  ºgOÉ¡àLG  ôaGhh  º¡eƒ∏Y øe

 RÉ‚E’G  Gòg  ‘  IQó≤e  áªgÉ°ùe  Éæd

 ¿ƒµà°S  …òdGh  ¥ƒÑ°ùŸG  ÒZ  »ª∏©dG

 ≈∏Y  ôKC’G  áª«¶Y  á«∏Ñ≤à°ùŸG  √QÉKBG

.{ á«Hô©dG á¨∏dG

 ‘É°U óªfiG QƒàcódG OÉ°TCG ¬à¡L øe

 á≤FÉØdG ájÉYôdG h ºYódÉH »‰É¨à°ùŸG

 ºé©ŸG  {  ´höûe  É¡H  ≈¶ëj  »àdG

 πÑb  øe  {  á«Hô©dG  á¨∏d  »îjQÉàdG

 ¿É£∏°S QƒàcódG ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U

 ÒÑµdG QhódG øªKh .. »ª°SÉ≤dG óªfi øH

 ºé©ŸG RÉ‚EG ‘ É«fÉàjQƒe ¬àÑ©d …òdG

.»Hô©dG ¿É°ù∏dG õcôe ∫ÓN øe

 ¿ƒcQÉ°ûŸG ¿ƒjƒ¨∏dG AGÈÿG ¢Vô©à°SGh

 ‘  ºé©ŸG  QhO  IhóædG  ‘  ó©H  øY

 ‘  Újƒ¨∏dGh  ÚãMÉÑdG  IóYÉ°ùe

 Qƒ£J  ïjQÉJ  ™ÑàJ  ≈∏Y  πÑ≤à°ùŸG

 É¡J’’Oh á«Hô©dG ®ÉØdC’Gh äÉë∏£°üŸG

 äÉÑKE’ öVÉ◊G âbƒdG ≈àM É¡JCÉ°ûf òæe

 áfhôe øe á«Hô©dG á¨∏dG É¡H RÉà“ Ée

.Qƒ°ü©dG ôe ≈∏Y ájƒ«Mh

 ¿É°ù∏dG  õcôe  º¶f  IhóædG  ΩÉàN  ‘h

 á«ÑjQóJ  IQhO  É«fÉàjQƒe  ‘  »Hô©dG

 ‘  ÚcQÉ°ûŸG  äGQÉ¡e  Ú°ùëàd

 ôjôëàdG  ‹É›  ‘  ºé©ŸG  ôjô–

.á```©LGôŸGh

»Ñ≤ædG óªM ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN IÒéØdG ó¡Y ‹h

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 15073 Oó`©dG  ̀2022 ƒ«fƒj 21 AÉKÓãdG
øWƒdGQÉÑNCG

 …QÉ°†ëdG π°UGƒàdGh »ªdÉ©dG ´GóHEÓd á¡Lh πãªJ

πÑ≤à°ùªdG ¿óªd »dÉãªdG êPƒªædGh

 á«dÉãªdG äÉ¡LƒdG áWQÉN ≈∏Y IójóédG áæjóªdG

ºdÉ©dG ∫ƒM QÉµàH’Gh ∫ÉªYC’Gh áeÉbEÓd

 IQOÉÑe ≥∏£oJ º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh

z2022 ÉfDhGôØ°S {

iƒàëªdG Ωƒ¡Øe í°VƒJ áHÉ«ædG

»fƒfÉ≤dG ô«Z

:ΩGh-¿ÉªéY

 áî°ùædG ¥ÓWEG øY º«∏©àdGh á«HÎdG IQGRh âæ∏YCG 

 2022 ΩÉ©d ÉfDhGôØ°S èeGôH IQOÉÑe øe á°ùeÉÿG

 á°UÉÿGh á«eƒµ◊G ¢SQGóŸG áÑ∏W OÉØjEG ±ó¡H

 π°†aCG  ¤EG  12  ¤EG  9  ±ƒØ°üdG  øe  øjõ«ªàŸG

 IRÉLEG ∫ÓN ⁄É©dG ‘ äÉ°ù°SDƒŸGh äÉ©eÉ÷G

 »ŸÉY ÖjQóJ ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d á«°SGQódG ∞«°üdG

 ∞∏àfl ‘ º¡JGQóbh º¡aQÉ©e Rõ©j iƒà°ùŸG

 ‘  áHƒ∏£ŸG  äGQÉ¡ŸÉH  ºgOhõjh  ,ä’ÉéŸG

 π°†aCG ≈∏Y º¡©∏£jh ,øjöû©dGh …OÉ◊G ¿ô≤dG

.IôµàÑŸG á«dhódG äÉ°SQÉªŸG

 õjõ©J ¤EG »°ù«FQ πµ°ûH ÉfDhGôØ°S èeGôH ±ó¡jh

 AÉæHh  ,IOÉ«≤dGh  QÉµàH’Gh  ´GóHE’G  ìhQ  AGôKEGh

 »Yƒ£àdG  πª©dG  ÖM  ¢SôZh,»ŸÉ©dG  øWGƒŸG

 π«÷G  Úµ“h  OGóYEGh  ,áÑ∏£dG  iód  ÊÉ°ùfE’Gh

 º¡d ¿ƒµ«d áeRÓdG äGQÉ¡ŸÉH IOÉ≤dG øe ΩOÉ≤dG

 ‘ô©ŸG OÉ°üàb’ÉH ¢Vƒ¡ædG ‘ AÉ kæHh πYÉa QhO

.øjöû©dGh …OÉ◊G ¿ô≤dG ‘ »ŸÉ©dG »°ùaÉæàdG

 õFÉcQ ¢ùªN ∫ƒM ÉfDhGôØ°S { èeGôH QƒëªàJh

 ,»ª∏©dG åëÑdG äGQÉ¡eh á«é¡æe »g á«°SÉ°SCG

 ´GóHE’Gh  QÉµàH’G  ,»YÉª÷G  πª©dGh  ¿hÉ©àdG

.äÓµ°ûŸG πMh ,óbÉædG ÒµØàdG ,∫É«ÿG á©°Sh

 π«ch,Ó©ŸG  óªfi  QƒàcódG  IOÉ©°S  ∫Ébh

 ,á«ÁOÉcC’G  ¿hDƒ°û∏d  º«∏©àdGh  á«HÎdG  IQGRh

 ÒjÉ©ŸG  ≈∏YCG  ≥«Ñ£J  ≈∏Y  IQGRƒdG  ¢Uô–{

 ÉfDhGôØ°S  èeGÈH  ÚcQÉ°ûŸG  áÑ∏£dGQÉ«àNG  ‘

 IOÉØà°S’Gh  õ«ªàdGh  IOƒ÷G  ≥«≤–  ¿Éª°†d

 èeGÈdG  √òg  ó© oJh  .áÑ∏£∏d  iƒ°ü≤dG  á«aô©ŸG

 á«°SGQódG á∏Môª∏d áÑ∏£dG OGóYEG ‘ ¢SÉ°SC’G ôéM

 ºé°ùæJh É¡«a º¡MÉ‚ ¢Uôa õjõ©Jh á«©eÉ÷G

 ∂dòch IQGRƒdG É¡JQƒW »àdG çÉ©àH’G §£N ™e

 ±É°VCGh z.ádhó∏d ájƒdhC’G äGP çÉ©àH’G ä’É›

 ≥«≤– ‘ ºgÉ°ùJ ÉfDhGôØ°S èeGôH ¿CG { Ó©ŸG .O

 ádhódG É¡«dEG ™∏£àJ »àdG 2071 äGQÉeE’G ájƒÄe

 É¡JGõµJôe ≥≤– Éªc ,á≤KGh k≈£îH É¡«dEG Ò°ùJh

 áaÉ°VG ÜÉÑ°ûdÉH πãeC’G QÉªãà°S’G ¤EG ±ó¡J »àdG

 äGƒæ°ù∏d äGQÉeE’G ádhO á«é«JGÎ°SG ≥«≤– ¤G

 ∞«XƒJ  øe  áÑ∏£dG  øµ“h  ,áeOÉ≤dG  Ú°ùªÿG

 ∫ƒ∏M  QÉµàHGh  ôjƒ£J  ‘  áeó≤àŸG  Ωƒ∏©dG

 äGP  ¢Uôa  ±É°ûµà°SGh  á«∏Ñ≤à°ùŸG  äÉjóëà∏d

.…OÉ°üàbG OhOôe

 ,»°ùeÉ°ûdG ∑Éë°†dG áæeBG IQƒàcódG IOÉ©°S äócCGh

 äGQó≤dG AÉæHh ájÉYôdG ´É£≤d óYÉ°ùŸG π«cƒdG

 ≈∏Y  IQGRƒdG  ¢UôM  ,º«∏©àdGh  á«HÎdG  IQGRƒH

 äGóéà°ùŸGh  ±QÉ©ŸG  çóMCG  áÑ∏£dG  ÜÉ°ùcEG

 º¡JGQÉ¡e  õjõ©Jh  Ωƒ∏©dG  ä’É› ∞∏àfl ‘

 º¡JÉ«°üî°T ÖfGƒL ∞∏àfl π≤°Uh ,º¡JGQóbh

 á«©eÉ÷G º¡à°SGQO ‘ º¡MÉ‚ ¢Uôa Rõ©jÉÃ

 Ú«ŸÉY ÚæWGƒªc ºgó© oj h ,á«æ¡ŸG º¡JÉ«Mh

 ™e ≈°TÉªàj …òdG ôeC’G ,ádhó∏d πÑ≤à°ùŸG IOÉbh

 IOƒéH »≤Jôjh ,äGQÉeE’G ádhód IòØdG IOÉ«≤dG ájDhQ

 äÉ«é«JGÎ°S’G  ≥≤ëjh  ,á«ª«∏©àdG  äÉLôîŸG

 áÑJôŸÉH AÉ≤JQ’ÉH ∂°T ¿hO ºgÉ°ùjh ,á«æWƒdG

.ä’ÉéŸG ∞∏àfl ‘ ádhó∏d á«°ùaÉæàdG á«ŸÉ©dG

 ΩÉ©dG Gò¡d ÉfDhGôØ°S èeGôH ¿CG É¡JOÉ©°S âaÉ°VCGh

 QÉ°ùe  Éªg  Ú«°ù«FQ  øjQÉ°ùe  øª°V  êQóæJ

 IQGRƒdG ¿G ¤G IÒ°ûe πÑ≤à°ùŸG QÉ°ùeh QÉµàH’G

 ôjƒ£J  ‘h  º«∏©àdG  áÄ«H  ‘  QÉµàH’G  ï°SôJ

 áeƒ¶æŸG  øª°V  á«°SGQódG  ègÉæŸGh  èeGÈdG

.QÉµàHÓd á«æWƒdG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 iƒàëŸG Ωƒ¡Øe ádhó∏d áeÉ©dG áHÉ«ædG âë°VhCG

 É¡Jöûf  Iójô¨J  ∫ÓN  ∂dPh  ÊƒfÉ≤dG  ÒZ

 π°UGƒàdG  ™bGƒÃ  É¡JÉHÉ°ùM  ≈∏Y  ÚæK’G  Ωƒj

.»YÉªàL’G

 øe /1/ IOÉª∏d É≤ÑW { : áeÉ©dG áHÉ«ædG âdÉbh

 ‘ 2021 áæ°ùd 34 ºbQ …OÉ–G ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôŸG

 á«fhÎµd’G  ºFGô÷Gh  äÉ©FÉ°ûdG  áëaÉµe  ¿CÉ°T

 ƒg ÊƒfÉ≤dG  ÒZ iƒàëŸG ¿CG  ≈∏Y â°üf ó≤a

 ºFGô÷G  ióMEG  ¬Yƒ°Vƒe  ¿ƒµj  …òdG  iƒàëŸG

 hCG √öûf  ¿CÉ°T øe ¿ƒµj hCG kÉfƒfÉb É¡«∏Y ÖbÉ©ŸG

 øeCÉH QGöVE’G ádhódG πNGO ¬dhGóJ IOÉYEG hCG ¬dhGóJ

 áë°üdG hCG É¡◊É°üe øe …CG hCG É¡JOÉ«°S hCG ádhódG

 ájOƒdG äÉbÓ©dÉH hCG ΩÉ©dG º∏°ùdG ¿Éª°V hCG áeÉ©dG

 èFÉàf ‘ ÒKCÉàdG hCG  iôNC’G ∫hódG ™e ádhó∏d

 …OÉ–’G  »æWƒdG  ¢ù∏éŸG  AÉ°†YCG  äÉHÉîàfG

 hCG  ádhódG  äGQÉeEÉH  ájQÉ°ûà°S’G  ¢ùdÉéŸG  hCG

 ÚH á«gGôµdG hCG AGó©dG ôYÉ°ûe ≈∏Y ¢†jôëàdG

 á≤K ¢VÉØîfG hCG ¢UÉî°TC’G øe áØ∏àfl áYƒª›

 á°SQÉ‡ ‘ hCG áª¡e hCG ÖLGh …CG AGOCG ‘ áeÉ©dG

 …CG hCG ádhódG äÉ£∏°S ióMEG πÑb øe á«MÓ°U …CG

.É¡JÉ°ù°SDƒe øe

 áHÉ«ædG á∏ªM QÉWEG ‘ äÉeƒ∏©ŸG √òg öûf »JCÉj

 á«fƒfÉ≤dG áaÉ≤ãdG õjõ©àd Iôªà°ùŸG ádhó∏d áeÉ©dG

 äÉ©jöûàdG  ™«ªL  öûfh  ™ªàéŸG  OGôaCG  ÚH

 iƒà°ùe ™aQh , ádhódÉH áKóëŸGh áKóëà°ùŸG

 áaÉ≤K öûf ±ó¡H ∂dPh ,¿ƒfÉ≤dÉH Qƒ¡ª÷G »Yh

.IÉ«M Üƒ∏°SCÉc ¿ƒfÉ≤dG

3

πÑ≤ªdG ôHƒàcCG ™∏£e z»HO ƒÑ°ùcEG áæjóe{ ìÉààaG ø∏©j ó°TGQ øH óªëe

 áÄ«Ñ∏d á≤jó°U áæjóe ¿ƒµà°S »HO ƒÑ°ùcEG áæjóe :√ƒª°S

 πÑ≤à°ùªdG π«Lh äÓFÉ©∏dh..

 .. π°UƒdG áÑb ≈≤Ñà°S .. kGôªà°ùe ƒÑ°ùcEG ôë°S ≈≤Ñ«°S

.. ƒÑ°ùcEG ä’Ó°T ≈≤Ñà°Sh

 k É«ªdÉY kGõcôeh kGójóL kÉØëàe º°†à°S IójóédG áæjóªdG 

 .. ¢VQÉ©ª∏d

 áëæLCGh .. áªî°V ájOÉ°üàbG äÉcô°T äGô≤e º°†J

 Égô«Zh ô°üeh Üô¨ªdGh ájOƒ©°ùdG

 áÄ«∏eh .. …OÉ°üàb’G •É°ûædÉH áÄ«∏e áæjóe ¿ƒµà°S

¬∏dG ¿PEÉH Éfô°SCGh ÉædÉØWC’ áé¡ÑdÉH

Gô«J ìÉæLh ∞dCG ìÉæLh äGQÉeE’G ìÉæL ≈≤Ñ«°S
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خاص/الوحدة:
45 من مجلة بحوث،  العدد  صدر 
املحكمة  الدولية  العلميــة  املجلة 
والتابعة  التأثــر،  معامــل  ذات 
والدراســات  للبحوث  لندن  ملركز 
االجتماعيــة،  واالستشــارات 
األســتاذ  تحريرهــا  ويــرأس 
الدناني  امللــك  عبــد  الدكتــور/ 
- أســتاذ االتصــال بكليــة ليوا 
للتكنولوجيــا يف أبو ظبي، وتضم 
هيئتها التحريرية واالستشــارية 
الجامعات  نخبــة مــن أســاتذة 
العربيــة والباحثــني املنتســبني 

للمراكز البحثية.

العــدد األخر من املجلة  وتضمن 
التطورات  تواكب  دراسات،  أربع 
املجتمع  يف  الحاصلــة  واملتغرات 
العربي، حيث تناولت الدراســات 
وإعالميــة  اجتماعيــة  قضايــا 
العربي  بالواقع  تتصــل  وفكرية، 
جامعات  من  لباحثني  ومتغراته، 
بحرينية وجزائرية وفلســطينية 
وعراقيــة ومرصية، وركزت عىل 
اإلشكاليات والقضايا التي تواجه 
الفرد واملجتمع يف مجاالت الحياة 
اإلنسانية واالجتماعية والفكرية، 
مــن منطلق أهــداف مركز لندن 

واملجلة الصادرة عنه. 

اأ�سطنبول-وام:

 يشــارك معــايل صقر غبــاش رئيس 
املجلس الوطني االتحادي عىل رأس وفد 
املجلس يف املؤتمر الربملاني العاملي املعني 
الركي  الرئيس  افتتحــه  الذي  بالهجرة 
االثنني  صبــاح  أردوغان  طيــب  رجب 
يف مدينــة إســطنبول و ينظمه االتحاد 
الجمعية  بالتعاون مع  الــدويل  الربملاني 
الوطنيــة الكــربى الركية بمشــاركة 
برملانــات الــدول األعضــاء واملراقبني 

واملنتسبني إىل االتحاد.
يضم وفد املجلس يف عضويته سعادة كل 
من: عائشــة محمد املال، وأسامة أحمد 
الضحاك  والدكتورة حــواء  الشــعفار، 

املنصوري، ومروان عبيد املهري، وهند 
الوطني  املجلس  أعضــاء  العلييل  حميد 
االتحــادي، والدكتور عمر عبد الرحمن 
عفراء  و  للمجلس  العام  األمني  النعيمي 
لالتصال  املساعد  العام  األمني  البسطي 

الربملاني للمجلس.
من  سلســلة  جمع  إىل  املؤتمــر  يهدف 
أفضل املمارســات الربملانية يف موضوع 
الخطوات  وتحديد  والالجئــني،  الهجرة 
اتخاذها  للربملانات  يمكن  التي  امللموسة 
لتعزيز تعاون دويل أقوى وتنفيذ وطني 

أفضل .
ويتيــح املؤتمــر للربملانيــني فرصــة 
العاملية  االتفاقيات  تنفيــذ  حالة  تقييم 
والتحديــات املرتبطة بهذا املوضوع من 

خالل اتخاذ إجــراءات جماعية وثنائية 
ووطنية أقوى.

دولة  إن  غبــاش  صقــر  معايل  وقــال 
قصــوى  أهميــة  تــويل  اإلمــارات 
العديد  االنسانية لالجئني يف  للمساعدات 
من دول العالم، متجاوزة كل الصعوبات 
جائحة  تفيش  فرضهــا  التي  والعوائق 
كورنــا »كوفيد 19« مــا جعلها إحدى 
إنمائيا  املانحة إنســانيا و  الــدول  أكرب 
حيث  اإلجمايل  القومي  دخلها  إىل  قياسا 
التي  الخارجية  املســاعدات  قيمة  بلغت 
من  الفرة  خالل  اإلمارات  دولة  قدمتها 
2010 إىل 2021 نحــو 206 مليارات 
يعادل 56.14  ما   / درهم  مليون  و34 
التزامها  لتواصل  أمريكــي  دوالر  مليار 

بدفع عجلة السالم و االزدهار العاملي إىل 
واإلنساني  التنموي  الدعم  توفر  جانب 

النامية. والخري يف عدد من الدول 
اإلمارات  دولــة  أن  إىل  معاليه  وأشــار 
تعاونية  اسراتيجية  تاريخها  عرب  تبنت 
تكافليــة يف عالقتها مــع جميع الدول 
من  اســتفادت  التي  الدول  عــدد  وبلغ 
اإلنسانية  اإلنمائية والربامج  املساعدات 

178 دولة عرب العالم.
وتناقش جلســات املؤتمــر االتفاقيات 
الهجرة  ومعالجــة  بالهجــرة،  املعنية 
الجريمة  ومكافحــة  القانونيــة،  غر 
املنظمــة، وتقاســم مســؤولية أعباء 
استضافة  يف  الركية  والتجربة  الهجرة، 

املهاجرين.

راأ�س اخليمة - الوحدة:

   وجهــت إدارة مكافحــة املخدرات 
يف  الرشطية  للعمليات  العامة  باإلدارة 
القيــادة العامة لرشطة رأس الخيمة 
ببعض  لإلطاحــة  ناجحة  رضبــات 
واستطاعت من خالل  املخدرات  تجار 
إمكانياتها  وتعزيز  املتطورة  أساليبها 
بالتعاون مع قيادات الرشطة بالدولة 
 185 ضبط  من  املختصــة  والجهات 
وضبطت  للمخدرات،  ومروجاً  تاجراً 
نحــو 72 الف قرص مخــدر ، وبلغ 
 428 نحو  املضبوطة  املخدرات  وزن 
كيلوغرامــا ، وذلــك ضمن جهودها 
التي حققتهــا يف مواجهة  املتميــزة 
املنرصم  العام  خالل  الســموم  تجار 

. 2021

إبراهيم  العقيــد     وثمن ســعادة 
إدارة  مديــر  الطنيجــي  جاســم 
مكافحــة املخــدرات برشطة رأس 
أفرد  الخيمة يقظة وتفاني وكفاءة 
 ، املهام  بهــذه  املكلف  العمل  فريق 
ما أســهم بدوره يف تصــدر اإلدارة 
ســمعة  وإبقاء  املرشفة  للصــورة 
الدعم  بفضل  الطيبة  العاملية  الدولة 
لتلك  الوطن  قيــادة  تقدمــه  الذي 
املجتمع  بحماية  املعنيــة  األجهزة 
مؤكداً   ، واســتقراره  أمنه  لضمان 
ميض وإرصار اإلدارة وبالتعاون مع 
مختلف األجهــزة املعنية بمكافحة 
يف  وخارجها  الدولة  داخل  املخدرات 
الكشف والتصدي لكل محاولة آثمة 

ومروجو  ومهربو  تجار  عليها  يقدم 
وتعقدت  تعــددت  مهما  املخــدرات 

أساليبهم اإلجرامية الذين يستهدفون 
الوطن واالستقرار  من خاللها شباب 
مواطنو  بــه  ينعم  الــذي  املجتمعي 

لتكون   ، اإلمــارات  دولــة  ومقيمو 
ســيفاً مســلطاً عىل رقاب املجرمني 
للعابثني  صــد  وحاجز  والطامعــني 

الذين يسعون دائماً إىل تحطيم النشء 
وســلب أرواحهــم ومدخراتهم عىل 

نحو إجرامي مقيت .
   كمــا أكــد بأن لــأرسة دور كبر 
الصالحــة لأبناء  الربية  يف عمليــة 
ومتابعتهم  ومراقبتهــم  وتوعيتهم 
يقعوا  ال  كي  مبكر  سن  يف  وتعليمهم 
فريســة ســهلة لرفقاء السوء ، مع 
رضورة مالحظة التغيرات التي تطرأ 
عىل ترصفاتهم وسلوكهم واألعراض 
التي يمكــن من خاللها  والشــواهد 
تعاطي  يف  متورطني  كانوا  إن  معرفة 
املخــدرات ومحاولــة التعــرف عىل 
ومراقبة  قرب  عــن  أبنائهم  أصدقاء 
كذلك   ، لحمايتهم  باستمرار  أسنائهم 
الربوية  املؤسســات  عاتق  عىل  يقع 
الشــبابية  والجمعيــات  واملــدارس 

املســؤولية ولهم دور يف ملء الفراغ 
العطل  يف  لــدى لشــباب خصوصــاً 
دور  ذلــك  بعد  ويأتــي   ، الصيفيــة 
كمرحلة  والتأهيل  العالج  مؤسسات 
إدمان  اكتشاف حاالت  الحقة يف حال 

لدى الشباب .
الشباب برضورة     ووجه ســعادته 
والتمسك  الحســنة  باألخالق  التقيد 
بالقيم الدينية واملحافظة عىل حياتهم 
هذه  عن  باالبتعــاد  ومســــتقبلهم 
كل  عن  اإلبالغ  يف  واملســاهمة  اآلفة 
من يحــاول تقديم املواد املخدرة لهم 
املبارش  التواصل  ســــواء عن طريق 
االجتماعي  التواصل  مواقــع  عرب  أو 
ليكونوا   ، الوســائل  مــن  وغرهــا 
وتعزيز  التنميــة  عمليــة  يف  رشكاء 

األمن واألمان .

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
الثالثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥٠٧٣

اأخبار الوطن

»دفاع مدني عجمان« يوعي معار�س ال�سيارات 
با�ستراطات الوقاية وال�سالمة

�سقر غبا�س: الإمارات تولي الم�ساعدات الإن�سانية لالجئين 
حول العالم اأهمية ق�سوى

مكافحة �سرطة راأ�س الخيمة للمخدرات تحبط محاولت تهريب نحو 428 كيلوغراماً من المخدرات 

5
»الإمارات للخدمات ال�صحية« 

تعلن عن حزمة خدمات متكاملة 
في مراكز الرعاية الأولية

عجمان-وام:

 نفذت اإلدارة العامة للدفاع املدني 
عجمان، "مبادرة سالمة املنشأة" 
توعية  برنامج  تنفيذ  أتمت  حيث 
لـ 101 معرض للسيارات، بهدف 
مجتمع  يف  الحيــاة  جودة  تعزيز 
عىل  والحفاظ  عجمــان  إمــارة 

األرواح واملمتلكات.
ســالم  ابراهيم  الرائــد  وأفــاد 
التوعية  فرع  مدير  الحرســويس 
املدنيــة، أن املبادرة تأتي يف إطار 
نــرش الوعي الوقائــي ألصحاب 
معارض الســيارات للحفاظ عىل 
ممتلكاتهم،  وســالمة  سالمتهم 
االلتزام  بــرضورة  وتوجيههــم 
والسالمة  الوقاية  باشــراطات 
اإلماراتية  املواصفة  العامة ضمن 
وحماية  الحريــق  مــن  للوقاية 

األرواح واملمتلكات.
وأشــار إىل أن املبــادرة تضمنت 
حزمة بأهم اإلرشادات والنصائح 
من  السيارات  معارض  ألصحاب 
الوقاية  التعريف بطــرق  بينهــا 
والسالمة الواجب اتباعها لتفادي 

وقوع حوادث الحريق يف معارض 
السيارات، وكذلك التعريف بأنواع 
مسببات حرائق السيارات وطرق 
التعامــل مع الحريــق يف بداياته 
الالزمة يف حال  اإلرشادات  باتباع 

وقوعها.

اأبوظبي-الوحدة:

التقت ســعادة سارة محمد فلكناز 
رئيسة مجموعة لجنة الصداقة مع 
برملانات الدول األوروبية يف املجلس 
الوطني االتحــادي، بحضور معايل 
الدكتور عيل راشــد النعيمي رئيس 
والداخلية  الدفــاع  شــؤون  لجنة 
ســعادة  املجلس،  يف  والخارجيــة 

حسن الطائي رئيس لجنة الصداقة 
الربملــان  يف  الفنلندية-اإلماراتيــة 
الفنلنــدي والوفــد املرافق يف مقر 

املجلس بأبوظبي.
وجرى خــالل اللقاء الذي حرضته 
سفرة  نيســيال  ماريان  ســعادة 
بحث  الدولة،  لدى  فنلندا  جمهورية 
القضايا  يف  الربملاني  التعاون  تعزيز 
واملوضوعات ذات االهتمام املشرك، 

خالل  والتشاور  التنســيق  وتفعيل 
املشاركة يف الفعاليات الربملانية.

أهداف  استعراض  اللقاء  خالل  وتم 
التعليم  مجــال  يف  اإلمــارات  دولة 
واملعرفــة، مؤكديــن عــىل أهمية 
التعاون وتبــادل الخربات يف قطاع 
التطور  مســرة  ملواكبة  التعليــم، 
الزخم  العاملــي، وتحقيق  العلمــي 

املعريف والتبادل الثقايف.

»الوطني التح��ادي« والبرلمان الفنلندي يبحثان 
التعاون البرلماني  

دبي-وام:

اإلمارات  مؤسسة  أعلنت   
عن  الصحيــة  للخدمــات 
الخدمــات  مــن  حزمــة 
والعالجيــة  الصحيــة 
توفرها  التــي  املتكاملــة 
الصحية  للرعاية  مراكزها 
عىل  باالعتمــاد  األوليــة 

أفضــل املمارســات الصحيــة العامليــة وأحدث 
تطورات التقنيات التكنولوجية وتطبيقات الذكاء 
الكوادر  وخــربة  كفاءة  جانب  إىل  اإلصطناعــي 

الطبية والتمريضية العاملة لديها .
  وتشتمل حزمة الخدمات التطبيقية التي توفرها 
مراكــز الرعاية الصحية التابعة للمؤسســة عىل 
والكشف  األمراض  من  للوقاية  متكاملة  خدمات 
املبكــر عنهــا وعن عوامــل االختطــار وعالج 
وارتفاع  السكري  داء  مثل  السارية  األمراض غر 
ضغط الدم وارتفاع الكولسرول إضافة إىل توفر 
الرعاية الصحية للنساء الحوامل من خالل تطبيق 

أفضل األدلة العلمية.
وأكدت الدكتورة عائشة محمد سهيل مديرة إدارة 
الرعايــة الصحية األولية يف املؤسســة أن مراكز 
العالجية  الخدمات  توفر  األولية  الصحية  الرعاية 
الطبية  والفحوصات  العامليــة  املعاير  أعىل  وفق 
الذكاء  عىل  تعتمد  التي  األجهزة  أحدث  باستخدام 
الكوادر  اإلصطناعــي فضالً عن خربة ومهــارة 
الطبيــة والتمريضيــة العاملة فيها . وأشــارت 
منشآتها  جميع  تزويد  عىل  املؤسســة  حرص  إىل 
التقنيات الطبية املتطورة بما ينســجم  بأحــدث 
مع اســراتيجيتها وأهدافهــا الرامية إىل تحقيق 
نقلــة نوعية يف الوســائل واألســاليب العالجية 
األفراد  متطلبات  يلبي  وبما  الطبية  والفحوصات 
ويرفع من نســبة الرضا لديهم، وصوالً إىل تعزيز 
الجودة والريادة وضمان مجتمع صحي متكامل.

التي توفرها  الحامــل  وتتضمــن خدمات رعاية 
للمؤسسة  التابعة  األولية  الصحية  الرعاية  مراكز 
متابعة للمرأة الحامل خالل أشهر الحمل املختلفة 
والفحوصات  الشــامل  الطبي  الكشــف  وإجراء 
املخربيــة الالزمة ومتابعة نمو األجنة عن طريق 
والتوعية  والتثقيف  للجنني  التلفزيونية  األشــعة 
الصحيــة للرضاعة الطبيعية ومشــورة التغذية 
التكميلية والعالجية  األدوية  الحمل ووصف  أثناء 
حســب الحاجة حيــث تتوفر هــذه الخدمات يف 
االمارات  ملؤسسة  التابعة  الصحية  املراكز  معظم 

للخدمات الصحية ومراكز تعزيز صحة االرسة.

مبادرات الإمارات لدعم الالجئين.. ا�ستجابة فورية 
ودعم بال قيود

أبوظبي-وام:
 عــربت املبادرات وحزم الدعم الفــوري التي قدمتها 
دولــة اإلمارات لدعم وإغاثة الالجئني حول العالم عن 
املحبة  التسامح و  املتمثلة يف  اإلنسانية  القيم  منظومة 

والعطاء غر املقيد.
فقد شهد العام الجاري مجموعة من املبادرات وبرامج 
أو  تفريق  العالم دون  للعديد مــن دول  الفوري  الدعم 

تمييز ألي اعتبارات ثقافية أو دينية أو عرقية.

ورســخت اإلمارات خالل الســنوات املاضية مكانتها 
ودورهــا املؤثــر عىل الصعيــد الــدويل يف مجال دعم 
اإلجمالية  أعدادهم  قفزت  الذين  الالجئني  ومســاعدة 
املايض وفقا  100 مليون شخص حتى مايو  أكثر من 

للمفوضية السامية لأمم املتحدة لشؤون الالجئني.
وبلــغ حجــم الدعم الــذي قدمته اإلمــارات لربامج 
املفوضية يف الرشق األوسط وشمال أفريقيا منذ العام 

300 مليون درهم. 2010 قرابة 

�سدور العدد »45« من مجلة بحوث العلمية المحكمة
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عجمان-الوحدة: 
عجمان  يف  املالية  دائرة  تعاونت 
إحــدى   ،Oracle مــع 
يف  العالم  يف  الرائــدة  الرشكات 
مجــال التطبيقات الســحابية 
نظام  العتماد  التحتية،  والبنية 
الحوســبة  عــى  قائــم  إدارة 
مالية  وظائف  يمّكن  السحابية 
التوريــد واملــوارد  وسلســلة 
البرشية بشكل أكثر كفاءة عرب 

املؤسسة.
تماشــياً مــع رؤيــة عجمان 
االقتصادية،  التنافسية  للقدرة 
فــإن انتقــال ماليــة عجمان 
 Oracle تطبيقــات  إىل 
الســحابية - مجموعــة مــن 
املعايري  عى  القائمة  التقنيــات 
من  الــرشكات  تمكــن  التــي 
منصة  يف  العمليــات  تبســيط 
واحدة - تقدم إنتاجية متزايدة، 
وضوابط  منخفضة،  وتكاليف 
محّســنة  وإدارة  محّســنة، 
وظيفة  و  التوريــد  لسلســلة 
موارد برشية محّســنة ستؤثر 
شــؤون  عى  إيجابي  بشــكل 

املوظفني.

وتأتــي هذه الخطــوة يف إطار 
بتحســني  اإلمــارة  التــزام 
وتعزيز  والخدمــات  العمليات 
لإلمــارة  الرقمــي  التحــول 
التطبيقات  أحدث  باســتخدام 
أحمد  الســيد  أفاد  الذكية.حيث 
التنفيذي  املدير  املدحاني،  سالم 
يف  املؤســي  الدعم  لشــؤون 
الرقمي  العرص  يف  »إنه  الدائرة: 
مواكبة  الــروري  ملن  اليوم، 
التطــورات والتقنيات  أحــدث 
الرقمية. ويعكس اختيارانا هذا 
وحرصها  املالية  دائــرة  جهود 
عــى تبّنــي مبــادرات نوعية 

جــودة  تحســني  يف  تســاهم 
وكفــاءة العمل، بمــا يتماىش 
قيادتنا  وتوجيهــات  رؤية  مع 

الرشيدة يف اإلمارة.«
املالية يف عجمان  دائرة  اعتمدت 
وضع  عى  تركز  اســراتيجية 
يف  رئيي  كمســاهم  اإلمــارة 
العربية  اإلمــارات  دولة  تقدم 
2019، أطلقت  املتحدة. يف عام 
 ،ajman Pay املالية  دائرة 
وهــي منصة دفع رقمية ذكية 
مصممة لتعزيز الدفع وتحصيل 
بطريقة  الحكومية  اإليــرادات 

آمنة تماًما.

دبي-وام:
 فــازت هيئة الطــرق واملواصالت يف دبــي بجائزة 
أفريقيا  وشمال  األوسط  الرشق  منطقة  يف  »ستيفي 
املوارد  إدارة  يف  االبتــكار  لفئــة  الفضيــة   »2022
البرشية والتخطيط واملمارســة للســنة الثانية عى 

التوايل.
وقال ســعيد الرمي مدير إدارة شــؤون السائقني 
يف مؤسســة املواصــالت العامــة يف هيئــة الطرق 
واملواصــالت ان الهيئة حرصت عى إطالق وتطبيق 
الرقمية الخاصة بفئة ســائقي  املبادرات  العديد من 
الرقمي«  »املعلم  وأهمها مــرشوع  العامة  الحافالت 
الــذي أُطلــق خــالل عــام 2019 بهــدف تدريب 
تدريبية  برامج  العامة من خالل  الحافالت  ســائقي 
نوعية والرد عى استفســاراتهم باســتخدام الذكاء 

االصطناعي.
وتم تدريب /869/ ســائقاً من ســائقي الحافالت 
التابعني ملؤسسة املواصالت العامة التابعة للهيئة من 
خالل /60/ ورشة تدريبية وذلك منذ تفّش جائحة 
كورونــا حتى الوقت الحايل وٌتعد هذه املبادرة األوىل 
العالم  الدولة وعى مستوى  نوعها عى مستوى  من 
يف مجــال التدريب الرقمي للســائقني وتقديم مواد 
املرشوع  ســاهم  كما  العاملية  املعايري  بأعى  تدريبية 
بشــكل كبري يف التغلب عى صعوبات جدولة املدربني 
التدريب متاحا لجميع السائقني يف أي وقت. ليصبح 

الجديــر بالذكر أن الهدف من مرشوع املعلم الرقمي 
هو تسخري تكنولوجيا الذكاء االصطناعي يف التأهيل 
وزيادة رفع كفاءة التدريب كما أن لدى الهيئة خططا 
الســتيعاب  الروبوت  وتحديث  لتطوير  مســتقبلية 
التدريبية وفقاً ألعى  املستجدات املســتقبلية للمواد 

املستويات العاملية.
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منتدى لجنة
ورئيســة لجنــة أدنوك للتــوازن بني 
النيادي،  غوية  والدكتورة  الجنســني، 
للتوازن بني  أدنوك  نائب رئيس لجنــة 

الجنسني.
وتطرق مشــاركون من ثمان رشكات 
أدنوك  رشكات  ومجموعــة  يابانيــة 
إىل مناقشــة وتطوير  املنتدى،  خــالل 
املقرحات وسبل تفعليها لتمكني املرأة 
خاصة  وحضورها  مشاركتها  وتعزيز 

يف قطاع الطاقة.
اســراتيجية  عى  الوفد  تعــّرف  وقد 
أدنوك يف مجال التوازن بني الجنســني 

وأهم إنجازاتها.
تبادل  املنتــدى  أعمال  جــدول  تضمن 
أفضل املمارسات واملعرفة يف 3 مجاالت 
والتجاري  الثقايف  الصعيد  عى  مختلفة 
إىل  الجنســني، باإلضافة  والتوازن بني 
ومناقشة  بطرح  املشاركون  قام  ذلك، 
التوازن  الجوانب حول مفهوم  مختلف 

بني الجنسني واالستدامة.
الوفد  اصطحاب  املنتدى،  نهاية  يف  وتم 
تعترب  التي  الرويس،  مدينة  يف  جولة  يف 
من أهم املناطــق الصناعية والتجارية 
وتم  الدولــة،  اقتصــاد  عجلة  لدفــع 
التعــرف عن كثب عــى مرافق املدينة 
األساســية والرفيهية املتنوعة، وعى 
تطوير  املجتمع ومســتجدات  ثقافــة 

املشاريع الجديدة.
الدكتورة  معايل  نقلت  املناسبة،  وبهذه 
تحيات  الشــامي  ســالم  بنت  ميثاء 
ســمو الشــيخة فاطمة بنــت مبارك 
رئيســة االتحاد النسائي العام رئيسة 
والطفولة  لألمومــة  األعــى  املجلس 
التنمية  ملؤسســة  األعــى  الرئيســة 
وســعادتها  االمارات«  »أم  األرسيــة 
الصداقة  أعمال لجنة  البالغة باستمرار 
الوظيفي  للتطوير  اليابانية  االماراتية 
التي  الظــروف الصعبة  للمــرأة، رغم 

فرضتها جائحة كورونا .

لقيادة  شــكرها  عن  معاليها  وأعربت 
الياباني  التعاون  ومركز  أدنوك  رشكة 
القطاع  يف  للمرأة  دعمهما  عى  للبرول 
.. كما عربت عن فخرها بالتقدم املذهل 
الذي تحرزه املرأة يف هذا املجال، قائلًة: 
بإمكاننــا فعل وتقديــم املزيد لوطننا 

وللعالم.
وأشــارت معاليهــا إىل التحديات التي 
تواجــه املــرأة يف الحقــول النفطية، 
باملرأة نفسها  والتي قد تكون مرتبطة 
العمل  ببيئة  متعلقــة  أخرى  وبعوامل 
..داعيــة إىل الركيز عى دراســة هذه 
الحلول  ايجاد  عــى  والعمل  التحديات 
األهداف  تحقيــق  أجل  من  املناســبة 
يف  للمرأة  املهنية  املسرية  لدعم  املرجوة 
هــذا القطاع الحيوي الهام، وأكدت أن 
هذا سيكون ضمن إطار عمل اللجنة يف 

السنوات القادمة.
نــاكاي  ســعادة  عرب  جانبــه،  مــن 
ملركز  التنفيــذي  الرئيس  تســيويش، 
سعادته  عن  للبرول،  الياباني  التعاون 
املنتدى  الدورة من  للمشــاركة يف هذه 
يجســده  الذي  العمل  أهمية  عى  وأكد 

البلدين. هذا التعاون بني 
وأبدى إعجابه بالتقدم املحرز يف تطوير 
املرأة خاصة يف قطاع الطاقة، مشــيداً 
باألفكار التي تم طرحها ومناقشــتها 
النساء يف  تلهم  بالتأكيد ســوف  والتي 
مسريتهن  تطوير  يف  وتســهم  اليابان 

املهنية.
املنتــدى، اختتمت فاطمة  ويف نهايــة 
النعيمــي املنتدى قائلًة: تســهم املرأة 
الطاقة  مســتقبل  يف  أســايس  بــدور 
أن  علينا  يحتم  الذي  األمر  واالستدامة، 
نكون أكثر تفاؤالً واســتباقية تماشياً 

مع جميع املتغريات يف مجال الطاقة.
وبدورهم عرب املشــاركون من البلدين 
عن شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخة 
فاطمة بنت مبــارك عى رعايتها لهذا 
للمرأة  دعمهــا  مثمنــني  الربنامــج، 
ومتابعتها الحثيثة واملستمرة لألنشطة 

التي تسهم يف تطوير ونمو املرأة.

منتدى »ا�صنع في االمارات
الرشفاء  عيل  محمد  معايل  يشارك  كما 
التنميــة  دائــرة  رئيــس  الحمــادي، 
االقتصادية يف أبوظبي يف جلسة حوارية 
تعقد تحت عنوان »املشهد الصناعي يف 
يلقي  بينما  النمــو«،  وفرص  أبوظبي 
ســعادة عمر صوينع السويدي، وكيل 
املتقدمة  والتكنولوجيا  الصناعة  وزارة 
كلمة حول املزايا التنافسية للصناعة يف 

دولة االمارات.
تعقد  املنتــدى،  جلســات  ضمن  ومن 
يف  »اصنع  ملــاذا  عنوان  تحت  جلســة 
اإلمــارات«؟ ملناقشــة املكانة الفريدة 
مع  اإلمارات  دولــة  بها  تتمتــع  التي 
الضوء  وتسليط  العامليني،  املستثمرين 
التمويل والحوافز  آليــات  عى مختلف 
املصممة  السياســات،  وعوامل تمكني 
اإلماراتي.  لالقتصــاد  النمــو  لدفــع 
ويشــارك فيها كل من ســعادة حميد 
إدارة  محمد بن ســالم، رئيس مجلس 
وســعادة  الدولية،  التجــارة  غرفــة 
ســامح القبيي، املدير العام للشؤون 
األقتصادية  التنمية  بدائرة  األقتصادية 
أبوظبــي، والكابتــن محمد جمعة  يف 
الشــامي، العضو املنتــدب والرئيس 
التنفيــذي ملجموعة موانــئ أبوظبي، 
التنفذي  الرئيــس  النقبــي،  وأحمــد 
دائرة  للتنميــة،  اإلمــارات  ملــرصف 
وسعود  أبوظبي،  االقتصادية-  التنمية 
العام ملدينة دبي  املدير  الشــوارب،  أبو 
الرئيس  منــه،  أبو  وروال  الصناعيــة، 
يف  تشــارترد  ســتانرد  لبنك  التنفيدي 

االمارات.
»فرص  بعنــوان  جلســة  تعقد  كمــا 
االســتثمار الصناعــي: بنــاء املرونة 
ســعادة  فيها  ويشــارك  وتعزيزها«، 
طارق عبدالرحيم الحوســني، الرئيس 
التنفيذي ملجلــس التوازن االقتصادي، 

مجلس  رئيس  البناي،  فيصل  وسعادة 
اإلدارة التنفيــذي يف مجموعة إيدج، و 
الرئيس  كلبان،  بن  إبراهيم  عبدالنارص 
العاملية  األمــارات  لرشكة  التنفيــذي 
الرئيس  مالك،  وفرحــان  لأللومنيوم، 
هيلث«،  »بيــور  لرشكــة  التنفيــذي 
الرئيس  عبداللــه،  عــيل  وإســماعيل 
/ للتصنيع«  »سراتا  لرشكة  التنفيذي 

الرئيس  الشامي،  ســراتا/، وخليفة 
الخدمــات  لـ«اتصــاالت-  التنفيــذي 
الرقميــة لألفــراد«، حيث ســتناقش 
املهمة  املحاور  الجلســة مجموعة من 
يف  االســتثمار  فرص  مقدمتهــا،  ويف 
والهيدروجني  النظيفــة  التكنولوجيا 
النووية  والطاقــة  والغــاز  والنفــط 

السلمية واملتجددة.
كما يســتضيف املنتدى كل من جاسم 
والعضو  التنفيــذي  الرئيــس  ثابــت، 
الوطنية  أبوظبــي  لرشكــة  املنتــدب 
للطاقــة »طاقــة«، وخليفة يوســف 
باإلنابة  التنفيــذي  الرئيس  املهــريي، 
الله  لرشكــة تعزيــز، وعــادل عبــد 
لرشكة  التنفيــذي  الرئيس  الربيكــي، 
»الدار للمشاريع«، وعبد املنعم الكندي، 
أبوظبي  برول  رشكة  يف  تنفيذي  مدير 
الوطنية »أدنوك«، يف جلسة تعقد تحت 
لتســليط  الصناعي«،  »النمو  عنــوان 
الرشكات  مساهمة  كيفية  عى  الضوء 
الصناعي  النمو  يف  الكــربى  اإلماراتية 
بها  الخاصة  التوريد  سلسلة  خالل  من 
يف ضوء الفرص الحالية واملســتقبلية، 
من  مجموعة  الجلســة  ستناقش  كما 

املحاور األخرى املهمة.

اإن�صاء لجنة
البشــرية  المــوارد  وزارة  وتــرأس 
في  تضم  التــي  اللجنــة  والتوطيــن 
عضويتها ممثلين عن الجهات المعنية، 
اســتئناف،  رئيس  بدرجة  قاض  وهم 
وممثل عــن غرفة التجارة والصناعة، 

وآخر عن اللجنــة العمالية المحلية أو 
عن فريق األزمات العمالية في اإلمارة 
للمنازعة،  المكاني  االختصاص  ضمن 
إدارة عالقات  إلى جانــب ممثل عــن 

العمل في الوزارة.
الموارد  لشــؤون  الوزارة  وكيل  وأكد 
الحياد  مبدأ  ترسيخ  باإلنابة  البشــرية 
والنزاهة والشــفافية في عمل اللجنة 
أعضائها،  ضــوء تشــكيلة  في  وذلك 
الجماعية  العمل  لمنازعة  وآلية نظرها 
ذلك حضور  فــي  إليها، بما  المحالــة 
العمل،  وصاحب  العمــال  عن  ممثلين 
واستدعاء  الشــهود  سماع  فضالً عن 
من تــراه اللجنة مناســبا للفصل في 
المجال  إتاحة  إلى  مشــيراً  المنازعة، 
مذكرة  إليداع  المنازعــة  طرفي  أمام 
المؤيدة  بالمستندات  دفاعية مشفوعة 
األقل من  أيام على  ثالثة  للدفوع خالل 

تاريخ اإلخطار بموعد الجلسة.

�صفاء 1,591 من
التقصي  إجــراءات  تكثيف   وســاهم 
الفحوصات  والفحص و توسيع نطاق 
الكشف عن  الدولة في  على مســتوى 
بفيروس  جديدة  إصابة  1,532 حالة 
كورونا المستجد من جنسيات مختلفة 
جميعهــا حــاالت مســتقرة تخضع 
للرعايــة الصحية الالزمة، وبذلك يبلغ 
المسجلة 928,919  الحاالت  مجموع 

حالة.
وقاية  و  الصحــة  وزارة  أعلنــت    كما 
المجتمع عدم تســجيل أي حالة وفاة 
خالل األربع والعشرين ساعة الماضية 
الدولة  في  الوفيــات  عدد  يبلغ  وبذلك 
الوزارة  أعلنت  2,309 حاالت. فيمــا 
شــفاء 1,591 حالة جديدة لمصابين 
التام من  بفيروس كورونــا وتعافيها 
الصحية  الرعاية  تلقيهــا  بعد  أعراضه 

الالزمــة منــذ دخولها المستشــفى، 
الشــفاء  يكون مجموع حاالت  وبذلك 

909,736 حالة.

االإمارات ت�صارك 
دولة  بيــان  يف  معاليها  وتســتعرض 
اإلمارات - الذي ســتلقيه أمام اللجنة 
املرأة  ضد  التمييز  عى  بالقضاء  املعنية 
واملكاســب  اإلمارات  دولــة  جهود   -
العديــدة التي تحققــت يف إطار الدعم 
الحكومــي عــى املســتوى االتحادي 
القيادة يف  مــن رؤية  انطالقاً  واملحيل، 
تشــمل  والتي  املرأة،  تمكني  يخص  ما 
تطويرية  حكوميــة  توجهــات  تبني 
واملؤسسية  الترشيعية  املستويات  عى 
ذات  والسياســات  واالســراتيجية، 
عى  القضاء  اتفاقية  بأحــكام  العالقة 

جميع أشكال التمييز ضد املرأة.
وقالــت معاليها يف هذا الصدد: قطعت 
دولــة اإلمــارات ومنذ اســتعراضها 
/الثاني  الجامــع  الــدوري  لتقريرها 
القضاء  اتفاقيــة  إطار  يف  والثالــث/ 
املرأة  ضد  التمييز  أشــكال  جميع  عى 
شــوطا كبريا يف مجــال تمكني املرأة، 
فعى الصعيد الترشيعي اعتمدت الدولة 
العديد مــن التعديالت التي طرأت عى 
يف  تصب  التــي  الوطنية  الترشيعــات 
املرأة  حقــوق  وحماية  تعزيز  مجــال 
العقوبات واإلجراءات  شــملت قوانني 
الجزائيــة واملعامالت املدنية واألحوال 
أصدرت  كمــا  والعمــل،  الشــخصية 
الدولة يف عــام 2019 قانون الحماية 
صعيد  وعــى  األرسي،  العنــف  مــن 
اعتمدت  واالســراتيجيات  السياسات 
دولة اإلمارات اسراتيجية تمكني املرأة 
مرجعيا  إطارا  توفــر  والتي  وريادتها 
املحلية  املؤسسات  لكل  واسرشــاديا 
املدني  املجتمع  ومؤسسات  واالتحادية 
يف مجــال وضع خطط وبرامج تمكني 

املرأة.

طرق دبي تفوز بجائزة ــ �صتيفي 
عن الريادة في اإدارة الموارد 

الب�صرية ل�صائقي الحافالت العامة

الشارقة-وام:

 أختتمت يف بودابست فعاليات »ملتقى 
نظمه  الذي  املجر«  يف  لألعمال  الشارقة 
األجنبي  الشــارقة لالســتثمار  مكتب 
التابع  الشــارقة«  يف  »استثمر  املبارش 
والتطوير  لالســتثمار  الشارقة  لهيئة 

»رشوق«.
تــم خــالل امللتقــى تعريــف الجانب 
املجري املتمثل يف أعضاء غرفة التجارة 
عى  وبودابســت  املجر  يف  والصناعــة 
تشــهدها  التي  االســتثمارية  البيئــة 
نطاق  توسيع  آفاق  ومناقشة  الشارقة 
فــرص الرشاكة يف قطاعــات األعمال 

رسيعة النمو.
قرص  يف  أقيم  الــذي   - امللتقــى  حر 
ماتيلــد بودابســت - كل من الشــيخ 
فاهم القاســمي رئيس دائرة العالقات 
سعود  وسعادة  بالشــارقة  الحكومية 
املجر  يف  الدولة  ســفري  الشامي  حمد 
و محمــد املــرشخ املديــر التنفيــذي 
وحسني  الشارقة«  يف  »اســتثمر  ملكتب 
ملجمع  التنفيــذي  املديــر  املحمــودي 
و  التكنولوجيا  و  للبحــوث  الشــارقة 
االبتــكار و ماجد املــال مدير العمليات 
يف مدينة الشــارقة لإلعالم »شــمس« 

وعبدالعزيز شطاف مساعد املدير العام 
غرفة  يف  واألعمــال  االتصــال  لقطاع 

تجارة و صناعة الشارقة.
وتوافقــت رؤى املشــاركني يف امللتقى 
االســتثمارات  نطــاق  تعزيــز  عــى 
الصغرية  للمؤسسات  الثنائية  التجارية 
مستدام  تعاون  وتطوير  واملتوســطة 
إىل  استناداً  الجانبني  بني  األجل  وطويل 
القوية  واالقتصادية  الثنائية  العالقات 
 49 تتخذ  حيــث  واملجر  اإلمــارة  بني 

لها. رشكة مجرية من الشارقة مقراً 
الشامي يف  وسلط سعادة سعود حمد 
تاريخ  عى  الضوء  امللتقى  خالل  كلمته 
اإلمارات  دولــة  بني  الطويل  التعــاون 
االســتثمارية  الفرص  إىل  الفتاً  واملجر 
التي تحظى بنسب نمو مرتفعة يف إمارة 
الشارقة بوصفها بيئة مثالية الحتضان 
األعمال ومساعدة املستثمرين املجريني 
أعمالهم يف  النمو وتوســيع نطاق  عى 

املنطقة.

دبي-الوحدة:
 اعتمدت اللجنة املؤقتة لدراسة مرشوع 
الوكاالت  تنظيم  بشأن  اتحادي  قانون 
االتحادي،  الوطني  املجلس  يف  التجارية 
ناعمة  سعادة  برئاسة  اجتماعها  خالل 
لرئيس  الثاني  النائب  الرشهان  عبدالله 

تقرير  مسودة  اللجنة،  رئيسة  املجلس 
مرشوع القانون.

حــر االجتمــاع يف مقــر األمانــة 
العامة للمجلس بدبي ســعادة كل من: 
اللجنة،  مقرر  اليماحــي  محمد  نارص 
والدكتورة  وأحمـد حمــــد بوشهاب، 
املنصــــوري،  الضحاك  ســعيد  حواء 

وخلفـــان راشـد الشامسـي، وسمية 
عيســى  ومحمـد  السويــدي،  عبدالله 
الكشـــف، أعضــاء املجلــس الوطني 
قانون  مــرشوع  ويهدف  االتحــادي. 
اتحادي بشأن تنظيم الوكاالت التجارية 
إىل تحديــث األحكام الناظمة لنشــاط 
الدولة، وتعزيز  التجاريــة يف  الوكاالت 

الحيــوي يف دعم  النشــاط  دور هــذا 
مســتدامة،  بصورة  الوطني  االقتصاد 
التي  االقتصادية  التوجهــات  ومواكبة 
تتبناها الدولة ال سيما يف مجال تشجيع 
الشفافية  تعزيز  عن  فضال  االستثمار، 
الوكيل  بني  العالقات  وتوازن  وسالمة 

واملوكل.

لجنة بالمجل�س الوطني االتحادي تعتمد م�سودة م�سروع قانون 
تنظيم الوكاالت التجارية

»ا�ستثمر في ال�سارقة« ير�سخ ح�سور الم�ستثمرين المجريين 
في اأ�سواق االإمارة

مالية عجمان توّظف تطبيقات اأوراكل ال�سحابية 
لت�سريع التناف�سية االقت�سادية للإمارة 

كهرباء ومياه دبي تطلق تقريرها عن ال�سبكة الذكية لعام 2022
دبي-الوحدة:

حول  تقريرها  دبــي  ومياه  كهرباء  هيئــة  أطلقت   
الشبكة الذكية لعام 2022 والذي سلطت فيه الضوء 
الذكية ودورها يف املحافظة  عى أحدث مســتجداتها 
عى مكانتها بوصفها واحدة من أفضل املؤسســات 

الخدماتية وأكثرها تميزاً حول العالم.
وتطرق التقرير إىل دور الشبكة الذكية يف تطوير املدن 
الذكية بما يدعم مبــادرة »دبي الذكية« التي أطلقها 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
الوزراء حاكم دبي  الدولة رئيس مجلس  نائب رئيس 
»رعاه الله« لجعل دبي املدينة األذكى واألكثر سعادة 

يف العالم.
لهيئة  الذكية  الشــبكة  تميــز  التقرير  واســتعرض 
كهرباء ومياه دبي وتوافقها مع أعى معايري املرونة 

قدرة  للهيئة  يتيح  بما  العالم  مستوى  عى  املؤسسية 
أكرب عى مواكبة املستجدات والتغريات املتسارعة.

الســراتيجية  الســتة  املحاور  عى  التقرير  وركــز 
2021-2035 وهي محور املمكنات  الشبكة الذكية 
الذكية  للشــبكة  اآليل  التشغيل  ومحور  التأسيســية 
ومحور حلول الطاقة الذكية والتنقل األخر ومحور 
الــذكاء االصطناعي  الذكيــة ومحور  املياه  شــبكة 

ومحور الخدمات املبتكرة ذات القيمة املضافة .
 وقــال معايل ســعيد محمد الطايــر العضو املنتدب 
الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: »تســهم 
الشــبكة الذكية يف ضمــان مواصلــة الهيئة تقديم 
خدمــات متكاملة ومتصلة عى مدار الســاعة وفق 
واملوثوقية  واالعتماديــة  التوافريــة  معايــري  أعى 

واالستدامة.
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يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

الثالثاء 21 يونيو 2022ـ  العـدد 15073 
12 متابعــــات

اأبوظبيـ  )وام(:

 ا�ستقبل حممد هالل املهريي مدير عام غرفة 

جتارة و�سناعة اأبوظبي يف مقر الغرفة لوي�س 

األفون�سو دي األبا غونغورا �سفري املك�سيك لدى 

الدولة والوفد املرافق له، بح�سور هالل حممد 

الهاملي نائب مدير عام الغرفة.

تناول اللقاء بحث �سبل تعزيز التعاون والتبادل 

التجاري بني بيئات الأعمال يف اإمارة اأبوظبي 

ونظرياتها يف املك�سيك، والعمل على فتح اآفاق 

العالقات القت�سادية بني اجلانبني وتطويرها 

مبا ي�سهم يف تقوية جمالت التعاون التجاري 

وال�ستثماري.

من جانبه اأكد حممد هالل املهريي اأن غرفة 

تقدمي  �سبيل  يف  جهدا  تذخر  لن  اأبوظبي 

بيئة  بني  التعاون  لتوطيد  الالزمة  اخلدمات 

عن  معربا  واملك�سيك،  اأبوظبي  يف  الأعمال 

مع  القت�سادية  بالعالقات  بالرتقاء  رغبتها 

جمهورية املك�سيك اإىل م�ستويات رفيعة و�سوًل 

اإىل الأهداف امل�سرتكة التي من �ساأنها تنمية 

التبادل التجاري وتطويره اإىل الأف�سل.

من جانبه اأ�ساد لوي�س األفون�سو دي األبا �سفري 

املك�سيك لدى الدولة، بالعالقات الإماراتية – 

املك�سيكية، التي و�سفها بالعالقة النموذجية 

يف جمالت ال�رشاكة ال�سرتاتيجية.. موؤكداً اأن 

التعاون القت�سادي بني اإمارة اأبوظبي حتديداً 

واملك�سيك ي�سهد تطوراً متناميًا.

واأ�سار اإىل اأن هناك العديد من الفر�س الواعدة 

التي يجب ال�سعي اإىل تطويرها وتنميتها يف 

التي ميتلكها اجلانبان، داعيًا  الإمكانات  ظل 

بالده،  يف  اخل�سبة  املجالت  اكت�ساف  اإىل 

ل�سيما مع وجود كافة الت�سهيالت التي تقدمها 

اإىل  املك�سيكي  ال�سفري  اأ�سار  و  حكومة بالده. 

اأن بيئة الأعمال يف اأبوظبي تعد مركزاً رائداً 

جلذب ال�ستثمارات وامل�ستثمرين و يعترب موقع 

اأبوظبي اجلغرايف حلقة و�سل لت�سدير واإعادة 

املنطقة  يف  املجاورة  الدول  اإىل  الت�سدير 

واأ�سواق ال�رشق الأو�سط واأفريقيا.

الدوحةـ  )الوحدة(:

التجارة  وزيرة  جامع  نيفني  التقت 

وال�سناعة امل�رشية  حممد بن حمد بن 

جا�سم اآل ثانى وزير التجارة وال�سناعة 

القطري . تناول اللقاء �سبل تنمية وتطوير 

امل�سرتك  القت�سادي  التعاون  عالقات 

املقومات  من  ال�ستفادة  واإمكانيات 

الكبرية للبلدين وترجمتها مل�رشوعات 

م�سرتكة ت�سهم يف الرتقاء باقت�سادي 

البلدين،  كما ا�ستعر�س اللقاء تطورات 

العاملي وعدد من  القت�سادي  الو�سع 

الهتمام  ذات  وامللفات  املو�سوعات 

امل�سرتك، وذلك يف اطار زيارتها احلالية 

لدولة قطر.

ال�رشبينى  عمرو  ال�سفري  اللقاء  ح�رش 

مفو�س  والوزير  بقطر   م�رش  �سفري 

رئي�س  باهلل  الواثق  يحيى  جتارى 

التمثيل التجارى وال�سيد حامت الع�رشى 

م�ست�سار الوزيرة لالت�سال املوؤ�س�سي.

اأهمية  اأكد  اللقاء  ان  الوزيرة  وقالت 

ال�ستفادة من العالقة الطيبة التى تربط 

البلدين قيادة و�سعبا لتعزيز العالقات 

وال�ستثمارية  وال�سناعية  التجارية 

لل�رشكات  الدعوة  موجهة   ، امل�سرتكة 

القطرية لالإ�ستثمار فى ال�سوق امل�رشى 

ال�ستثمارية  الفر�س  من  وال�ستفادة 

املتميزة

القطاعات  من  كبري  عدد  املتاحة يف 

دعت  كما  واخلدمية،   النتاجية  

ال�رشكات القطرية فى القطاعات  ذات 

القطرية  الواردات  حتديد  الأهمية 

واإ�ستيفاء هذه الحتياجات من اجلانب 

امل�رشي.

تناول  اللقاء  اأن  اىل  جامع  وا�سارت 

جمل�س  ت�سكيل  اإعادة  على  التفاق 

امل�سرتك  القطري  امل�رشي  الأعمال 

بجانبيه وال�ستعانة بكوادر متميزة و 

مبا ي�سهم يف تعزيز التعاون والتكامل 

اخلا�س   القطاع  وت�سجيع  القت�سادي 

معدلت  زيادة  على  البلدين  يف 

ال�ستثمارات امل�سرتكة والتجارة البينية 

بني م�رش وقطر خالل املرحلة املقبلة.

تعزيز  اأهمية  اىل  جامع   ونوهت   

حكومتي  بني  امل�سرتكة   اجلهود  

وجمتمعي الأعمال يف البلدين للتو�سع 

يف امل�رشوعات ال�ستثمارية امل�رشية 

�رشاكات  هناك  واأن  ل�سيما  القطرية 

م�رشية  �رشكة   4500 بني   �سناعية 

وقطرية، م�سرية اىل اأهمية

على  يق�سي  للرجال  مو�سعي  دهان 

لالأبد-  الزوجية  العالقة  يف  ال�سعف 

متوفر الآن يف الإمارات

على  يق�سي  للرجال  مو�سعي  دهان 

لالأبد-  الزوجية  العالقة  يف  ال�سعف 

متوفر الآن يف الإمارات

اأخبار ال�سحة | sponsoredاإقراأ 

املزيد

بالفر�س  القطرية  ال�رشكات  تعريف 

واملقومات التجارية وال�ستثمارية يف 

م�رش  لت�سجيعها على �سخ املزيد من 

حيث  امل�رشي  بال�سوق  ال�ستثمارات 

غرفة جتارة  من  لوفد  الدعوة  وجهت 

قطر لزيارة القاهرة خالل الفرتة القريبة 

املقبلة.

ولفتت الوزيرة اىل ان اللقاء ا�ستعر�س 

كافة التفاقيات التجارية املوقعة بني 

البلدين واإمكانيات  ال�ستفادة من هذه 

التفاقيات وكذا اتفاقية منطقة التجارة 

احلرة العربية الكربى يف زيادة معدلت 

خالل  البلدين  بني  التجاري  التبادل 

املرحلة املقبلة.

بحث  اللقاء  ان   جامع  واأو�سحت  

اأي�سًا اإمكانية اإقامة معر�س للمنتجات 

امل�رشية فى الدوحة خالل �سهر فرباير 

املقبل ومعر�س اآخر للمنتجات الرتاثية 

كما بحث اإمكانيات م�ساركة دولة قطر 

فى معر�س تراثنا للمنتجات واحلرف 

اليدوية والرتاثية.

بن  حمد  بن  اأكد  حممد  جانبه  ومن 

جا�سم اآل ثانى وزير التجارة وال�سناعة 

تنمية  على  بالده  حر�س  القطري  

دولة  مع  امل�سرتكة  العالقات  وتطوير 

املجالت  خمتلف  يف  ال�سقيقة  م�رش 

وعلى كافة الأ�سعدة ، م�سرياً اإىل اأهمية 

بني  الأخوية  العالقات  على  البناء 

�سعبي البلدين وترجمتها مل�رشوعات 

م�سلحة  يف  ت�سب  ملمو�سة  تعاون 

القت�سادين القطري وامل�رشي على حد 

�سواء

بريوت – ) د ب اأ (:

 اأكد الرئي�س  اللبناين مي�سال عون 

برنامج  اىل  احلاجة  الإثنني   يوم 

حدود  يف  الدويل  النقد  �سندوق 

قابليته للتطبيق يف لبنان، م�سريا اإىل 

اأن  لبنان ملتزم بالقيام بالإ�سالحات 

املطلوبة.

الإثنني  لقائه  خالل   ، عون  واأعرب 

املمثل املقيم ل�سندوق النقد الدويل 

ليما مبنا�سبة  لبنان فريديريكو  يف 

عن   ، بريوت  يف   مهامه  ت�سلمه 

تقديره لـ “التعاون القائم بني لبنان 

ملعاجلة  الدويل  النقد  و�سندوق 

الأو�ساع القت�سادية يف البالد”.

بدوره ، متنى ليما اإ�رشاع لبنان يف 

اإقرار اخلطوات الإ�سالحية ال�رشورية 

وال�رشية  كونرتول  الكابيتال  ومنها 

تت�سل  اأخرى  واإجراءات  امل�رشفية 

باإعادة هيكلة القطاع امل�رشيف.

كان  الدويل  النقد  �سندوق  اأن  يذكر 

ني�سان/  من  ال�سابع  يف  اأعلن  قد 

ابريل املا�سي  اأن ال�سلطات اللبنانية 

الدويل تو�سال  النقد  وفريق �سندوق 

املوظفني  م�ستوى  على  اتفاق  اإىل 

ب�ساأن ال�سيا�سات القت�سادية ال�ساملة 

التي ميكن دعمها برتتيب متويل ممدد 

مدته 46 �سهًرا”، مع طلب احل�سول 

وت�سعة  األفا  و173  مليونني  على 

)ما  خا�سة  �سحب  حقوق  وحدات 

يعادل حوايل 3 مليار دولر اأمريكي(.

الثاين/ ت�رشين  منذ  لبنان  وي�سهد 

مالية  اأزمة   2019 عام  نوفمرب  

اأ�سواأ ع�رش  واقت�سادية ت�سعه �سمن 

اأزمات عاملية ورمبا اإحدى اأ�سد ثالث 

التا�سع  القرن  منت�سف  منذ  اأزمات 

ع�رش، يف غياب لأي اأفق حل، بح�سب 

حزيران/  يف  الدويل  البنك  حتذير 

يونيو املا�سي.

اأبوظبيـ  )وام(:

املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  اأعلنت   

ممثلة بوزارة املالية ب�سفتها اجلهة امل�سدرة 

ب�سفته  املركزي  امل�رشف  مع  بالتعاون  و 

وكيل الإ�سدار والدفع عن نتائج املزاد الثاين 

لإ�سدار �سندات اخلزينة T-Bonds املقّومة 

بالدرهم الإماراتي وذلك �سمن برنامج اإ�سدار 

�سندات اخلزينة بقيمة 9 مليارات درهم لعام 

2022 كما مت ن�رشه يف تقومي �سندات اخلزينة 

يف وقت م�سبق من هذا العام.

الثاين لربنامج �سندات اخلزينة  و�سهد املزاد 

املوزعني  ال�ستة  البنوك  قبل  من  قويًا  طلبًا 

الأ�سا�سيني حيث مت ا�ستالم عطاءات بقيمة 9.7 

الكتتاب  اإماراتي، وجتاوز حجم  درهم  مليار 

بواقع 6.5 مرة.

جاء  و  ال�رشيحتني  على  قويًا  الطلب  كان  و 

التخ�سي�س النهائي على ال�سندات لأجل عامني 

بـ 750 مليون درهم، و�سندات لأجل 3 اأعوام بـ 

750 مليون درهم، وباإجمايل 1.5 مليار درهم 

لالإ�سدار يف املزاد الثاين.

و ينعك�س النجاح يف الأ�سعار املميزة املدفوعة 

نقطة  بفارق 27  والتي مت حتقيقها  بال�سوق 

ملدة  الأمريكية  اخلزانة  �سندات  على  اأ�سا�س 

اأ�سا�س على �سندات  عامني، وفارق 25 نقطة 

اخلزانة الأمريكية ملدة 3 اأعوام.

re- الإ�سدار اإعادة  عملية  ممار�سة  و متت 

حجم  لبناء  املزاد  هذا  يف   opening
حت�سني  بهدف  الفردية  ال�سندات  اإ�سدارات 

ال�سيولة يف ال�سوق الثانوية.

دبي-وام:

دائرة  يف  العقارية  الت�رشفات  قيمة  بلغت   

الأرا�سي و الأمالك بدبي يوم الثنني اأكرث من 1.4 

مليار درهم.

فقد �سهدت الدائرة ت�سجيل 501 مبايعة بقيمة 

لالأرا�سي  مبايعة   79 منها  درهم،  مليار   1.2

مبايعة   422 و  درهم  مليون   263.52 بقيمة 

لل�سقق والفلل بقيمة 931.9 مليون درهم.

و جاءت اأهم مبايعات الأرا�سي بقيمة 18 مليون 

درهم يف منطقة املركا�س تليها مبايعة بقيمة 

اخلام�سة  احلبية  منطقة  يف  درهم  مليون   16

تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم يف منطقة 

املركا�س.

وت�سدرت منطقة احلبية اخلام�سة املناطق من 

مبايعة   44 �سجلت  اإذ  املبايعات  عدد  حيث 

بقيمة 103 ماليني درهم تلتها منطقة جبل علي 

الأوىل بت�سجيلها 11 مبايعة بقيمة 38 مليون 

درهم وثالثة يف املركا�س بت�سجيلها 8 مبايعات 

بقيمة 77 مليون درهم.

والفلل  ال�سقق  مبايعات  باأهم  يتعلق  وفيما 

جاءت مبايعة بقيمة 43 مليون درهم مبنطقة 

برج خليفة كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 

36 مليون درهم يف منطقة الثنية الرابعة واأخريا 

مبايعة بقيمة 23 مليون درهم يف منطقة نخلة 

جمريا.

و ت�سدرت منطقة برج خليفة املناطق من حيث 

 61 �سجلت  اإذ  الفلل  و  ال�سقق  مبايعات  عدد 

مبايعة بقيمة 231 مليون درهم تلتها منطقة 

اجلداف بت�سجيلها 50 مبايعة بقيمة 45 مليون 

 44 بت�سجيلها  دبي  مر�سى  ثالثة يف  و  درهم 

مبايعة بقيمة 128 مليون درهم.

و �سجلت الرهون قيمة قدرها 278.84 مليون 

درهم منها 21 رهن اأرا�س بقيمة 44.34 مليون 

درهم و96 رهن فلل و�سقق بقيمة 234.5 مليون 

درهم وكان اأهمها مبنطقة وادي العمردي بقيمة 

25 مليون درهم واأخرى يف منطقة الرا�س بقيمة 

25 مليون درهم.

اأما الهبات فقد �سهدت ت�سجيل 8 هبات بقيمة 

7.69 مليون درهم كان اأهمها مبنطقة اليالي�س 1 

بقيمة مليوين درهم و اآخرى يف منطقة الرب�ساء 

الثانية بقيمة مليوين درهم.

دبي-وام:

و  الأعمال  رجال  طائرات  معر�س  ي�سلط   

الطائرات اخلا�سة 2022 الذي تقام فعالياته 

خالل الفرتة من 6 اإىل 8 دي�سمرب املقبل على 

اأر�س مطار اآل مكتوم الدويل يف موقع معر�س 

الذي  الكبري  النمو  على  ال�سوء  للطريان  دبي 

ت�سهده اأ�سواق طريان رجال الأعمال والطائرات 

يف  امل�ستاأجرة  الطريان  ورحالت  اخلا�سة 

يقدم  و  واأفريقيا.  الأو�سط  ال�رشق  منطقة 

املعر�س - الذي يعد من�سة للكثري من الفر�س 

طائرات  قطاع  بني  اجلمع  اإىل  تهدف  التي 

ميزات   - اخلا�سة  الطائرات  و  الأعمال  رجال 

منظورا  خاللها  من  ليوفر  نوعها  من  فريدة 

جديدا للقطاع. و �سهد عام 2021 اأكرب ن�ساط 

يف قطاع طائرات رجال الأعمال حيث �سجلت 

منطقة ال�رشق الأو�سط اأعلى معدلت النمو يف 

الطلب خالل العام املا�سي خ�سو�سا يف دولة 

يف   73 بن�سبة  ارتفاعا  حقق  بعدما  الإمارات 

املائة مقارنة بعام 2019.

غرفة اأبوظبي تبحث فر�ص التعاون االقت�سادي 

مع المك�سيك

وزيرة التجارة الم�سرية تلتقي نظيرها القطري لبحث عالقات التعاون 

االقت�سادي الم�سترك

عون يوؤكد حاجة لبنان اإلى برنامج �سندوق النقد الدولي

وزارة المالية: المزاد الثاني ل�سندات الخزينة 

يوا�سل تحقيق نتائج ا�ستثنائية

1.4 مليار درهم ت�سرفات عقارات دبي

6 دي�سمبر انطالق اأعمال معر�ص طائرات رجال االأعمال 

والطائرات الخا�سة بدبي

»ال�سير مارين« ت�ستحوذ على ناقلتي نفط عمالقتين بـ 404 ماليين درهم»اإك�سبو ال�سارقة« ي�ست�سيف فعاليات »اكت�سف كيرال« من يوم الجمعة القادم
ال�سارقةـ  )الوحدة(:

فعاليات  ؛  القادم  اجلمعة  يوم  تنطلق 

الهندي  املعر�س  من  الرابعة  الن�سخة 

 – كريل  »اكت�سف  الثقايف  التجاري 

come om kerala« يف مركز 
اإك�سبو ال�سارقة، حتت رعاية كرمية من 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن 

حممد القا�سمي، ع�سو املجل�س الأعلى 

حاكم ال�سارقة، وتنظمه جريدة »جلف 

جتارة  غرفة  من  بدعم  مادهيامام« 

و�سناعة ال�سارقة وت�ستمر فعالياته حتى 

26 يونيو اجلاري.

من�سة  كريل«  »اكت�سف  معر�س  ويعد 

والرتويج ملناح خمتلفة من  للتعريف 

جلمهورية  والثقايف  القت�سادي  الواقع 

على  »كريل«  وولية  عموماً  الهند 

يف  ي�سهد  حيث  اخل�سو�س،  وجه 

كبري  عدد  م�ساركة  الرابعة  ن�سخته 

من  عدد  جانب  اإىل  الأعمال  رجال  من 

اجلهات احلكومية وجمموعة من كربى 

املوؤ�س�سات وال�رشكات اخلا�سة العاملة 

يف قطاعات اقت�سادية خمتلفة.

مبادرة  اإطالق  املعر�س  خالل  و�سيتم 

من  تهدف  والتي  لالإمارات«  »�سكراً 

اإىل  والمتنان  ال�سكر  تقدمي  اإىل  خاللها 

عدد من القيادات واملواطنني الإماراتيني 

الهندية،  للجالية  الرعاية  قدموا  الذين 

و�سي�سهد احلفل عدداً من الدبلوما�سيني 

وال�سخ�سيات البارزة من الهند والإمارات، 

لالإمارات«  »�سكراً  مبادرة  متثل  حيث 

مبثابة ر�سالة �سكر وتقدير من جمهورية 

الإمارات، تثمينًا للدعم  اإىل دولة  الهند 

التي  الهندية  اجلالية  به  حتظى  الذي 

مع  ووثيقة  متجذرة  عالقات  تربطها 

نحو  بقوة  وتتجه  الإماراتي  ال�سعب 

م�ستقبل م�رشق.

رجال  ملتقى  تنظيم  املعر�س  وي�سهد 

لأ�سحاب  الفر�سة  يوفر  الذي  الأعمال 

ال�سغرية  وامل�ساريع  ال�رشكات 

باخلرباء  لاللتقاء  النا�سئة  واملتو�سطة 

القرار  و�سّناع  والدبلوما�سيني  املاليني 

وجتاربهم  اأفكارهم  �سيقدمون  الذين 

وتوجيهاتهم لل�رشكات النا�سئة والطالب 

يف  خا�سة  امل�سلحة  اأ�سحاب  وجميع 

قطاعات ال�سياحة والتعليم وال�سحة.

ور�سة عمل

با�سم  عمل  ور�سة  عقد  �سيتم  كما 

لروؤ�ساء   Bosses day out
اإىل  التنفيذيني  واملديرين  ال�رشكات 

الربامج  من  جمموعة  تنظيم  جانب 

الثقافية والندوات التجارية والأم�سيات 

بالإ�سافة  العلمية،  وامل�سابقات  الفنية 

اإىل تخ�سي�س ردهات للماأكولت ال�سعبية 

والعرو�س املختلفة ومهرجان للماأكولت 

يف  وم�سابقات  كريل  بولية  اخلا�سة 

التميز  اإطالق جوائز  الطهي، كما �سيتم 

لل�سيدات.

وتت�سمن اأجندة »اكت�سف كريل« تنظيم 

امل�سائية  الثقافية  الربامج  من  العديد 

من  للجمهور  جذبًا  اأكرث  تعد  التي 

ال�سينما  جنوم  اأ�سهر  ا�ست�سافة  خالل 

الهندية )بوليوود(، اإ�سافة اإىل الفعاليات 

امل�ساحبة التي تالئم كافة اأفراد العائلة 

والتي حتاكي اأجواء ولية كريل الهندية 

التي  العر�س  خا�سة من حيث �سالت 

مت ت�سميمها ب�سكل يج�سد اأ�سهر الأماكن 

واملعامل يف الولية.

لتو�سيع  من�سة  املعر�س  وي�سكل 

خمتلف  بني  والعالقات  ال�رشاكات 

اجلهات القت�سادية يف ال�سارقة ونظرائها 

بهدف  وال�سديقة  ال�سقيقة  الدول  من 

ا�ستقطاب الفعاليات الدولية اإىل الإمارة 

�سناعة  يف  عاملية  وجهة  غدت  التي 

املعار�س واملوؤمترات.

اأبوظبيـ  )الوحدة(:

اأعلنت �رشكة ال�سري للمعدات والتوريدات 

البحرية »ال�سري مارين«، التابعة لل�رشكة 

العاملية القاب�سة، ال�ستحواذ على ناقلتني 

عمالقتني جديدتني للنفط اخلام متا�سيًا 

اأ�سطولها  لتعزيز  املبذولة  م�ساعيها  مع 

املتنامي من الناقالت البحرية.

جمتمعًة  ال�ساكنة  احلمولة  �سعة  وتبلغ 

 MV Twin اجلديدتني،  للناقلتني 

 MV Twin Polluxو Castor
ماليني   404 الإجمالية  قيمتهما  البالغة 

قدرات  �سيعزز  مما  طن،  األف   320 درهم، 

ال�رشكة يف �سحن النفط اخلام واملنتجات 

الت�سحيم  زيوت  من  وغريها  النفطية 

والوقود.

وعلى خلفية ظروف ال�سوق الراهنة، فاإن 

هاتني الناقلتني اجلديدتني من املتوقع اأن 

الـ 20%، وُيعزى  حتققا عوائد تزيد على 

ذلك ب�سكل كبري اإىل توقعات زيادة الطلب 

املدفوع  البحري  النقل  على  العاملي 

بانتعا�س ومنو اأ�سواق النفط اخلام بن�سبة 

4% خالل العام 2022 بالتزامن مع تراجع 

النفط  ناقالت  على  الدويل  ال�رشاء  طلب 

اخلام العمالقة اإىل 5.8% �سمن الأ�سطول 

الدويل الذي ي�سم ناقالت نفط خام ب�سعة 

حمولة �ساكنة 440 مليون طن.

التنفيذي  الرئي�س  نيفينز،  جاي  وقال 

�سفقة  »جاءت  مارين:  ال�سري  ل�رشكة 

اخلام  النفط  ناقلتي  على  ال�ستحواذ 

مدفوعًة بالتوجهات ال�سرتاتيجية ال�سائدة 

واإننا  احلالية،  ال�سوق  ظروف  �سوء  يف 

مع  تزامنًا  قوية  عوائد  نحقق  اأن  نتوقع 

انتعا�س الطلب على النفط اخلام مبوازاة 

تدوير  واإعادة  ال�سيانة  اأعمال  تنفيذ 

ال�سفن والناقالت البحرية اإىل امل�ستويات 

ناقالت  من   %19 لأن  ونظراً  الطبيعية. 

النفط اخلام احلالية يعود تاريخ ت�سنيعها 

لأكرث من 18 عامًا، ف�سي�سهد القطاع تنفيذ 

والرتميم  ال�سيانة  اأعمال  من  �سل�سلة 

واإعادة التدوير، مما �سيت�سبب يف تراجع 

اأعداد اأ�سطول ال�سفن العاملي ليوفر بذلك 

مارين  ال�سري  �رشكة  اأمام  واعدة  فر�سة 

للتو�ّسع وموا�سلة منوها لتكون واحدة من 

كربى ال�رشكات املالكة لأ�سطول من ناقالت 

ال�سحن التجاري يف منطقة ال�رشق الأو�سط 

واآ�سيا«.

قد  مارين  ال�سري  اأن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر 

عززت اأ�سطولها من خالل ال�ستحواذ على 

بدرا�سة  حاليًا  وتقوم  و�سفن،  ناقالت   9

ناقالت  م�ستوى  على  للتو�سع  خيارات 

الطبيعي  والغاز  اخلام  النفط  منتجات 

و�سحن الب�سائع ال�سائبة، كما تتبنى خططًا 

على الأجل الق�سري لال�ستحواذ على 10 اإىل 

وكانت  اجلاري.  العام  خالل  �سفينة   15

ال�رشكة قد اأعلنت موؤخراً عن ا�ستحواذها 

على ناقلتني ل�سحن الغاز امُل�سال بقيمة 

بناء  اإىل  بالإ�سافة  درهم  مليون   246

ناقلتي غاز عمالقتني �سعة كل منها 86 

األف مرت مكعب �سمن م�رشوع م�سرتك مع 

�رشكة »بي جي اإن اإنرتنا�سيونال«.

»اإياتا«: �سركات الطيران العالمية 

تقل�ص خ�سائرها مع تعافي ال�سفر
اأبوظبيـ  )وام(:

عن  »اإياتا«  اجلوي  للنقل  الدويل  الحتاد  ك�سف 

حول  الطريان  �رشكات  اأرباح  بانتعا�س  توقعاته 

تداعيات  من  التعايف  وترية  ت�سارع  مع  العامل 

جائحة »كوفيد-19«.

تراجع  الثنني  يوم  بيان  يف   - الحتاد  وتوقع 

ن  دولر يف حت�سُّ مليار  اإىل 9.7  القطاع  خ�سائر 

عن التوقعات امل�سجلة يف اأكتوبر املا�سي بو�سول 

اخل�سائر اإىل 11.6 مليار دولر.

ووفق الحتاد، فقد تكبدت �رشكات الطريان خ�سائر 

بنحو 137.7 مليار دولر يف عام 2020 و42.1 

مليار دولر يف عام 2021 اإل اأنه اأ�سار اإىل قدرة 

عام  اأكرب خالل  اأرباٍح  على حتقيق  ال�سفر  قطاع 

.2023

ولفت اإىل عوامل رئي�سية �ست�ساعد �رشكات الطريان 

على احلد من خ�سائرها مثل املكا�سب الناجتة عن 

زيادة الكفاءة وحت�سن العائدات، وذلك رغم ارتفاع 

تكاليف اليد العاملة والوقود نتيجة زيادة بن�سبة 

40% يف اأ�سعار النفط العاملية.

وذكر الحتاد الدويل للنقل اجلوي، اأن هناك ارتفاعا 

يف م�ستويات الطلب جمدداً مدفوعة بعوامل عديدة، 

مثل قوة الطلب املكبوت ورفع القيود املفرو�سة 

على ال�سفر يف غالبية الأ�سواق وانخفا�س معدلت 

املدخرات  وازدياد  الدول  معظم  يف  البطالة 

ال�سخ�سية، وبالتايل �ست�سل اأعداد امل�سافرين يف 

2022 اإىل 83 % من م�ستويات امُل�سجلة قبل بدء 

جائحة »كوفيد-19«.

الدويل  لالحتاد  العام  املدير  وال�س،  ويلي  وقال 

للنقل اجلوي: تت�سم �رشكات الطريان بقدر كبري من 

املرونة، ما يعزز من قدرتها على تلبية الطلب الذي 

يرافق هذه الزيادة يف اأعداد امل�سافرين، وبالن�سبة 

لقطاع ال�سحن، فهو ي�سجل اأداًء جيداً بالرغم من 

اإذ  العامل،  حول  امل�ستقرّ  القت�سادي غري  الو�سع 

�ستنخف�س خ�سائر القطاع اإىل 9.7 مليار دولر هذا 

العام مع توقعات بتحقيق اأرباٍح اأكرب خالل عام 

. 2023
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وردة  الســـادة/ مخبز  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
النهار  

رخصة رقم : CN -  2425980 قد تقدموا إلينا بطلب:
سلطان  ابراهيم  احالم  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

محمد املرزوقي 100%  
محمد  سلطان  ابراهيم  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

املرزوقي 
 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.

لخدمات  بل  جست   : السادة   / بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
التوصيل

 رخصة رقم : CN- 4060029 قد تقدموا إلينا بطلب :
 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة عىل نواز مشتاق احمد )100%(

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف هادف محمد عمر سيف الرشياين 
تعديل رأس املال/ من 20000 إىل 15000

 تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
 JUST BELL DELIVERY SERVICES من/  تجاري  إسم  تعديل 
 JUST BELL DELIVERY إىل  التوصيل  لخدمات  بل  جست   -
بل  - جست    SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة:  السهم الذهبي للرعاية الطبية و 
الصحية املنزلية 

رخصة رقم : CN- 2032003 قد تقدموا إلينا بطلب : 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة عىل راشد سامل راشد الغفيل )100%(
 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عوض سعيدان فهيد مسفر األحبايب 

تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 
 AL SAHM AL THAHABI HOME MEDICAL  /تعديل إسم تجاري من 
الطبية  للرعاية  الذهبي  السهم   -  AND HEALTH CARE SERVICES
 AL SAHM AL THAHABI HOME MEDICAL املنزلية إىل والصحية 
 AND HEALTH CARE SERVICES-SOLE PROPRIETORSHIP
الشخص  رشكة   - املنزلية  الصحية  و  الطبية  للرعاية  الذهبي  السهم   -  LLC

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

اإلجراءات املطلوبة. 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ كبال 
للمقاوالت العامة 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2967667  : 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.

الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن   
مؤسسة تكساس لسكراب السيارات 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1808260  : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

النزهه  الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
لرتكيب واصالح نظم التدفئة وتكييف الهواء

رخصة رقم : CN -  1663589 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة عتيق سيف عتيق سيف 

الفاليس 100%   
حارب  عبدالله  خليفة  حذف  وبيع/   تنازل  الرشكاء  تعديل 

جاسم الظاهري
 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.

مؤسسة  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
االصدقاء لتأجري السيارات   

رخصة رقم :  CN -  1004851 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة جاسم محمد جاسم راشد 

  100% النعيمي  
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف سعيد خلفان سعيد الناييل 

الشاميس
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 : جيطان للفعاليات ذ.م.م 
رخصة رقم : CN- 2207720 قد تقدموا إلينا بطلب : 

الجيطان من رشيك إىل  تنازل وبيع/ بشار عدنان عبدالرحمن  تعديل الرشكاء 
مالك

 تعديل نسب الرشكاء/ بشار عدنان عبدالرحمن الجيطان من  %49 إىل 100% 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عبدالرحمن راشد حسني الصباغ 

تعديل رأس املال/ من NULL إىل 510000 
تعديل شكل قانوين/ من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد 

ذ.م.م  
للفعاليات  جيطان   -   JITAN EVENTS L.L.C من/   تجاري  إسم  تعديل 
  JITAN EVENTS LLC-SOLE PROPRIETORSHIP  L.L.C ذ.م.م إىل

- جيطان للفعاليات ذ.م.م  - 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. 

الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن   
كايزين لخدمات التصميم

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   4062777  : 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/ لشقر 
مارت للتجارة العامة 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  4262571   : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  صباح الفول 
لتجارة السكراب      

رخصة رقم :  CN -   2447470 قد تقدموا إلينا بطلب:
زايد سويد  اضافة عوض سهيل  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

املنصوري 100%   
محمد  عيل  سليامن  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

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

املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  مؤسسة ابراج 
الخليج للصيانة العامة   

رخصة رقم :  CN -  1111741 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة عبدالله الفورا راشد محمد 

العزيزي 100% 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف يارس حمد عمري الكلباين 

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:  اكشني سبور دس للتجارة - فرع 

رخصة رقم : CN- 3863243 قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة عىل سعيد سيف عبود الكعبي )100%( 

تعديل مدير إضافة عمر فاروق كارنات تيكيتيل كونهيمون 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عىل سعيد سيف عبود الكعبي 

تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  تعديل 

إسم تجاري من/  ACTION SPORTS TRADING - BRANCH  - اكشني 

 ACTION SPORTS TRADING - SOLE إىل  فرع   - للتجارة  سبورس 

 - للتجارة  اكشني سبوردس   -  PROPRIETORSHIP L.L.C. - BRANCH

رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  - فرع 

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

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

مسؤولة عن أي حق أو دعو بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ مركز 
وايت كوين لتجميل السيدات 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  2056434   : 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.

الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن   
حلويات سابروسو 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3929129: 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/  ايزي وينجز 
للسفر

رخصة رقم : CN -  2242978 قد تقدموا إلينا بطلب:
املانع  راشد  عمري  عبيد  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

املنصوري 100%   
عبدالرحيم  عامر  السيد  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

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

املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  بيتاب لتجارة 
االملنيوم والنحاس والبطاريات املستعملة 

رخصة رقم : CN -  1199808 قد تقدموا إلينا بطلب:
زايد سويد  اضافة عوض سهيل  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

املنصوري 100%   
محمد  عيل  سليامن  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

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

املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  ماري جولد 
لالدارة والعقارات   

رخصة رقم :   CN - 4491440 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة صالح محمد راشد محمد 

املنصوري 100%   
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف شيمه خاجه وحيد الدين 

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

املطلوبة.

الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن   
فريست كالس لخدمات التموين 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3730617  : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن   
توسنامي للمحاسبة والتدقيق 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  2795006   : 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.
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 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ فون 
كود  

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3675132  : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة : رشكة الربدوش للمقاوالت العامة 
- ذ.م.م  

رخصة رقم: CN- 1132843 قد تقدموا إلينا بطلب : 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة محمود محمد شاكر الحسني )100%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف خلفان عىل خلفان عىل القمزي 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمود محمد شاكر الحسني 

تعديل شكل قانوين/ من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد 
ذ.م.م

 AL BARDOUSH GENERAL مـــن/   ــاري  ــج ت إســـم  تــعــديــل 
ذ.م.م    - العامة  للمقاوالت  الربدوش  رشكة   -   CONTRACTING - LLC
 AL  BARDOUSH GENERAL CONTRACTING CO. - SOLE إىل
- رشكة   العامة  للمقاوالت  الربدوش  - رشكة    PROPRIETORSHIP L.L.C

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. 

كافترييا ستار   : السادة  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
مموكا جريل اند برجر 

رخصة رقم : CN- 4026986 قد تقدموا إلينا بطلب : تعديل 
 STAR MAMMOOKKA GRILL من/   تجاري  إسم 
مموكا  ستار  كافترييا   -  AND BURGER CAFETERIA
 ES 7  GRILL AND BURGER إىل  برجر  اند  جريل 

CAFETERIA - كافترييا 7 اي اس برجر و مشاوي 
 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 ملحمة ابوسعيد 

رخصة رقم : CN- 1023710 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة سعيد صفوان الكردي )100%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف صفوان سعيد الكردي 

تعديل وكيل خدمات/ حذف دالل محمد سليم

 تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  تعديل 

إىل  ابوسعيد  ملحمة   -  ABU SAEED MEAT SHOP من/   تجاري  إسم 

 -  ABU SAEED MEAT SHOP . SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

ملحمة ابو سعيد - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

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

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

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

اإلجراءات املطلوبة.  

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة مطعم كودال  ذا 
سوبيكشا 

رخصة رقم: CN- 1070749 -  1 قد تقدموا إلينا بطلب :
 KUDLA THE SUBHIKSHA  /تعديل إسم تجاري من 
 KUDLA مطعم كودال ذا سوبيكشا إىل - RESTAURANT
كودال  مطعم   -  SPICY INDIAN RESTAURANT

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

الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن   
بيسادو كافيه 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  4170911   : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة حضانة هني بونس 

رخصة رقم : CN- 1870758 قد تقدموا إلينا بطلب : ت

عديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة فاندانا كومار غاندي كومار سادهورام غاندي 

 )100%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف سعيد راشد عىل الشيوم الشحي 

تعديل رأس املال/ من NULL إىل 50000 

تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

هني  - حضانة   HONEY BUNS NURSERY ا من/  تجاري  إسم  تعديل   

 HONEY BUNS NURESEY - SOLE PROPRIETORSHIP بونس إىل

L.L.C  حضانة هني بونس - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

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

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

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

اإلجراءات املطلوبة. 

للفنون  جوملار  معهد  السادة:    / بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
واألزياء ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 4384899 قد تقدموا إلينا بطلب : 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف نبيل نارص محمد الشاووش 

تعديل شكل قانوين/ من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص 
الواحد ذ.م.م 

 JULMAR INSTITUTE FOR ARTS  /من تجاري  إسم  تعديل   
إىل  ذ.م.م  واألزيــاء  للفنون  جوملار  معهد   -   & FASHION L.L.C
 JULMAR INSTITUTE FOR ARTS & FASHION - SOLE
PROPRIETORSHIP L.L.C - معهد جوملار للفنون واألزياء - رشكة 

الشخص الواحد ذ.م.م 
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 
فإن  وإال  اإلعــالن  هذا  نرش  تاريخ  من  أيام  سبعة  خالل  االقتصادية 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة مطعم كوينز جاردن 

رخصة رقم : CN- 1911275 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة سمري كار اليكاتيل عبدالرحمن )100%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عبري محمد عباد القميحة تعديل رأس املال/ 

من NULL إىل 100000 

تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

تعديل إسم تجاري من/  QUEENS GARDEN RESTAURANT - مطعم 

 QUEENS GARDEN RESTAURANT - SOLE إىل  جــاردن  كوينز 

الشخص  رشكة   - جاردن  كوينز  مطعم   -  .  PROPRIETORSHIP L.L.C

الواحد ذ.م.م  

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

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

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

اإلجراءات املطلوبة. 

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة رشكة زينت التجارية - ذ.م.م  
رخصة رقم : CN- 1021126 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة مصطفى حكيم الدين غالم عباس  )100%( 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف مصطفى حكيم الدين غالم عباس 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف اسد محمد حسن امريي 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف صالح بهايئ 

تعديل شكل قانوين/ من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد 
ذ.م.م

 - ZENITH TRADING COMPANY -L LC  /تعديل إسم تجاري من
 ZENITH TRADING COMPANY إىل  ذ.م.م    - التجارية  زينت  رشكة 
رشكة   - التجارية  زينت  رشكة   -   SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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. 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ برافو 
للرتجمة القانونية 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2969700  : 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 / السادة: االمارات لالستثامر يف الصناعات التحويلية )صناعات( 
ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 1274270 قد تقدموا إلينا بطلب : 
تعديل مدير/ إضافة كورنيليوس انتوين بون جر 

 ADVANCE  تعديل الرشكاء تنازل وبيع | رشكة الصناعات املتطورة - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م
INDUSTRIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C   من رشيك إىل مالك 

 ADVANCE ذ.م.م   الواحد  الشخص  رشكة   - املتطورة  الصناعات  رشكة  الرشكاء/  نسب  تعديل 
INDUSTRIES - SOLE PROPRIETORSHIP  L.L.C . من %99 إىل 100% 

 ASTAN FOR COMPANIES تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف استان لتمثيل الرشكات ذ.م.م
 REPRESENTATION LLC

تعديل رأس املال  من NULL إىل 150000 
الواحد ذ.م.م  تعديل  تعديل شكل قانوين/ من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص 
 EMIRATES CONVERSION INDUSTRIES INVESTMENT من/   تجاري  إسم 
إىل  ذ.م.م   ) )صناعات  التحويلية  الصناعات  يف   لالستثامر  اإلمــارات   -   )SENAAT ( L.L.C
 EMIRATES CONVERSION INDUSTRIES INVESTMENT - SENAAT - SOLE
- رشكة  صناعات  التحويلية  الصناعات  يف  لالستثامر  اإلمارات   -   PROPRIETORSHIP L.L.C

الشخص الواحد ذ.م.م  
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل سبعة أيام 
من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعو بعد انقضاء هذه املدة 

حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: ايكلز لخدمات التوصيل رخصة رقم 
: CN- 2931789 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ احمد سعيد عتيق سامل الخمريي من مالك إىل رشيك 
تعديل نسب الرشكاء/ احمد سعيد عتيق سامل الخمريي من  %100 إىل 51% 

تعديل   )49%( افضل  محمد  عبدالرحمن  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 
رأس املال  من NULL إىل 150000

 1x1 إىل NULLxNULL تعديل لوحة اإلعالن/ إجاميل من مساحة 
تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة

 -  EAGLES DELIVERY SERVICES ــن/   م تجاري  إســم  تعديل 
 .   EAGLES DELIVERY SERVICES L.L.C إىل التوصيل  ايكلزلخدمات 

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

اإلجراءات املطلوبة. 

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: فندق راديسون بلو جزيرة ياس 

رخصة رقم : CN- 2243162 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل مدير/ إضافة ساوراب باكيش فيجاي كومار باكيش 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة الدار للفنادق والضيافة - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

  ALDAR HOTELS & HOSPITALITY - SOLE  PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل مدير/ حذف ساوراب باكيش فيجاي كومار باكيش 

 ALDAR PROPERTIES تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف الدار العقارية ش م ع

P SC

تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

فندق   -  RADISSON BLU HOTELYAS ISLAND من/   تجاري  إسم  تعديل   

 RADISSON BLU HOTEL YAS ISLAND - SOLE راديسون بلو جزيرة ياس إىل

 PROPRIETORSHIP L.L.C

. - فندق راديسون بلو جزيرة ياس - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

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

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

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة 

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة : بلو كوين بوتيك 

رخصة رقم : CN- 3784178 قد تقدموا إلينا بطلب :

 BLUE QUEEN BOUTIQUE  /تعديل إسم تجاري من 

 BLACK QUEEN BOUTIQUE بلو كوين بوتيك إىل -

- بالك كوين بوتيك 

مراجعة  اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق  من  كل  فعىل 

دائرة التنمية االقتصادية خالل يوم واحد من تاريخ نرش هذا 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة :نيتلز للتزويد بالعاملني 

رخصة رقم : CN- 2764357 قد تقدموا إلينا بطلب : 

 NAITHILS MANPOWER مــن/  تجاري  إســم  تعديل 

 NAITHILS إىل  بالعاملني  للتزويد  نيتلز   -  SUPPLY

FACILITIES MANAGEMENT نايثيلس الدارة املنشئات 

تعديل نشاط/ إضافة خدمات ادارة املنشأت )8211010(

الطلب  تحت  بعاملني  التزويد  خدمات  حذف  نشاط/  تعديل   

 )7820001(

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 الصقور لتحصيل الديون 

رخصة رقم : CN- 1691535 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة مصطفى جالل صقر ابو العال صقر )100%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف مارس الشافعي محمد السيد 

تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م

 -  AL SAQOOR DEBTS COLLECTION من/   تجاري  إسم  تعديل 

 AL SAQOOR DEBTS COLLECTION - إىل الديون  لتحصيل  الصقور 

رشكة   - الديون  لتحصيل  الصقور   -   SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

الشخص الواحد ذ.م.م  

 AL SAQOOR DEBTS الصقور لتحصيل الديون إىل - AL

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

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

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

اإلجراءات املطلوبة. 

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة : مؤسسة كرير لالستشارات االدارية 
والتدريب 

رخصة رقم : CN- 1138925 قد تقدموا إلينا بطلب : 
تعديل رأس املال من NULL إىل 150000 

 1x1 0.50 إىلx0.20 تعديل لوحة اإلعالن/ إجاميل من مساحة
تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

 CAREER MANAGEMENT CONSULTANTS  /تعديل إسم تجاري من
AND TRAINING EST - مؤسسة كرير لالستشارات االدارية والتدريب إىل 
 CAREER MANAGEMENT CONSULTANTS AND TRAINING
اإلداريــة  لالستشارات  كرير   -   - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

اإلجراءات املطلوبة. 

العمودي  محمد  احمد  السادة  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

لتوزيع الغاز 

رخصة رقم : CN- 1023678 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

 AHMED MOHAMED ALAMOODI  /تعديل إسم تجاري من 

لتوزيع  العمودي  محمد  احمد   -  GAS DISTRIBUTION

 AHMED MOHAMED ALAMOODI GAS إىل  الــغــاز 

DISTRIBUTION- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C  - احمد 

محمد العمودي لتوزيع الغاز - رشكة  الشخص الواحد ذ.م.م  

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

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

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة :  بقالة الود

رخصة رقم: CN- 1108851 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة محمد كويت بولييانثودي )100%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عامر نارص صالح العامري 

تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

 AL بقالة الود إىل - AL WUD GROCERY  /تعديل إسم تجاري من 

WUD GROCERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C   بقالة 

الود - 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 

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
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�د�رة �لرت�خي�ص �لتجارية�د�رة �لرت�خي�ص �لتجارية قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�د�رة �لرت�خي�ص �لتجارية
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�د�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

اإعالن ت�شفية �شركةاإعالن ت�شفية �شركةاعالن تعليق 

اإعالن ت�شفية �شركة

اإعالن ت�شفية �شركة

اإعالن ت�شفية �شركة

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية - قطاع الشؤون االقتصادية 

بان الرخصة التجارية رقم ) CN- 1001870 ( باالسم التجاري 

: املجموعة العاملية التجارية 

أعاله ملدة عام  املذكورة  التجارية  الرخصة  تعليق  تقرر  فقد 

ابتداء من تاريخ االعالن 

وذلك بناء عىل طلب صاحب الرتخيص . 

مراجعة  االجراء  هذا  عىل  االعرتاض  حق  له  من  كل  فعىل   

هذا  نرش  تاريخ  من  اسبوع  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 

االعالن واال فان الدائرة غري مسؤولة عن أي حقوق او دعو 

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل االجراءات املطلوبة . 

 دائرة التنمية االقتصادية
 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:  ورشة توماهوك لخدمات السيارات ذ.م.م 
ملالكها  العقارية  ؟ متكن  - ق  ؟؟  م   ، الصناعية  الرشكة: مصفح   عنوان 

الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، رشكة الشخص الواحد ذ.م.م
  CN-1173178 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:
1 - حل وتصفية الرشكة

كمصفي  قانونيون،   محاسبون  ورشكاه  الهاميل  السادة/    تعيني   -  2
قانوين للرشكة بتاريخ 15-6-2022   وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية 
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :     2205023710

 تاريخ التعديل:   2022-6-19
فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 

خالل مدة 30 يوماً من تاريخ نرش هذا االعالن.

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:  فاست سولوشنز للمقاوالت وتجميل الحدائق ذ.م.م   

 عنوان الرشكة:مصفح م،  3 ق1 مخزن 270 املالك : سمو الشيخ/ سيف 

بن زايد آل نهيان

  CN-1186113 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/   القمة- محاسبون قانونيون،  كمصفي قانوين للرشكة 

بتاريخ  16-6-2022   وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :   2205007178  

 تاريخ التعديل:   2022-6-18

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

خالل مدة 30 يوماً من تاريخ نرش هذا االعالن.

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 
االسم التجاري:  رشكة مارينا ابوظبي للخدمات البحرية ذ.م.م

 عنوان الرشكة:الطابق السابع، مكتب 702 وحدة السيد عبدالله محمد 
املسعود، C31  جزيرة ابوظبي، رشق 11 

  CN-1023349 :رقم القيد يف السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة
كمصفي  واملراجعة    للتدقيق  منتورز  ستاندرد  السادة/   تعيني   -  2
محرض  ق��رار  عىل  بناًء  وذل��ك    2022-6-14 بتاريخ   للرشكة  قانوين 
     : بالرقم  العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  الجمعية 

230CC9EB59471061C4D
 تاريخ التعديل:   2022-6-20

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

 نوع الرشكة: رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 
االسم التجاري:  ايثيتيك لتجارة االلواح املعدنية - رشكة الشخص الواحد 

ذ.م.م   
السيد راشد عويضه  ابوظبي، رشق 6 0- مبنى  الرشكة: جزيرة   عنوان 

راشد 
  CN-2792538 :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    2022-6-6 بتاريخ   للرشكة 
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :     2205021952

 تاريخ التعديل:   2022-6-20
فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 

خالل مدة 30 يوماً من تاريخ نرش هذا االعالن.

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:  ماميس اكسكلوسيف للمالبس الجاهزة ذ.م.م 

 عنوان الرشكة: ابوظبي، شارع القرم،  ق 109 رشق 48 الطابق 1 محل 

رقم 24 السيف مول

  CN-1862956 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

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

الجمعية  محرض  قرار  عىل  بناًء  وذلك    2022-6-20 بتاريخ   للرشكة 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :     2124002545

 تاريخ التعديل:    2022-6-20

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

خالل مدة 30 يوماً من تاريخ نرش هذا االعالن.

وا�شنطن  )د ب ا(-

الدويل  املجل�س  رئي�س  زاده،  رفيع  يرى جميد   

الأمريكي لل�رشق الأو�سط، يف تقرير ن�رشه »معهد 

جيت�ستون« الأمريكي، اأن املفاو�سات النووية التي 

جتريها اإدارة الرئي�س جو بايدن مع حكام اإيران 

)التفاق  امل�سرتكة  ال�ساملة  العمل  لإحياء خطة 

النووي( لحترز تقدما ، وخالل كل هذا الوقت يبدو 

اأن الإدارة الأمريكية لي�س لديها خطة بديلة اأو ما 

يطلق عليها اخلطة ب.

برناجمهم  تطوير  بتحد  اإيران  حكام  ويوا�سل 

باإغالق  موؤخرا  وقاموا  لالأمام.  ودفعه  النووي 

للطاقة  الدولية  الوكالة  كانت  مراقبة  كامريتي 

الذرية التابعة لالأمم املتحدة قد ن�سبتهما وترددت 

تقارير اأنهم �سوف يقومون باإزالة ما ل يقل عن 

25كامريا اأخرى.

الر�سمي،  الإيراين  التليفزيون  بثه  لتقرير  ووفقا 

»كامريات  عمل  بوقف  الإيرانية  احلكومة  قامت 

خارج نطاق ال�سمانات لقيا�س مراقبة التخ�سيب 

عرب الإنرتنت ومقيا�س التدفق«.

فاإن   ، املراقبة  كامريات  عمل  وقف  خالل  ومن 

النظام مينع بالفعل الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

، مبا يف  الإيرانية  النووية  الأن�سطة  مراقبة  من 

ذلك اأجهزتها اخلا�سة بالطرد املركزي وتخ�سيب 

اليورانيوم.

وقال رفيع زاده، ع�سو جمل�س اإدارة جملة«هارفارد 

اإنرتنا�سيونال ريفيو« بجامعة هارفارد اإن رجال 

الدين الذين يحكمون اإيران يوا�سلون الزعم باأن 

ال�سلمية  لالأغرا�س  النووي خم�س�س  برناجمهم 

ولي�س لت�سنيع اأ�سلحة نووية.

واأ�ساف اأنه اإذا كان الأمر كذلك ،واإذا كان النظام 

الأمر  يتعلق  ليخفيه عندما  �سئ  اأي  لديه  لي�س 

باأن�سطته النووية ،فلماذا يغلق كامريات املراقبة 

التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية؟

على  العتماد  بايدن  اإدارة  توا�سل  وبينما 

»املفاو�سات » التي لت�سارك حتى فيها بنف�سها، 

خ�سبت اإيران كمية كبرية من اليورانيوم ،بن�سبة 

نقاء بلغت 60% ،وهذه الن�سبة خطوة فنية تبعد 

م�سافة ق�سرية عن م�ستوى النقاء بن�سبة 90يف 

املئة املطلوبة لت�سنيع �سالح نووي.

وحتى فرن�سا واأملانيا واململكة املتحدة حذرت 

موؤخرا من اأن الإجراء الأحدث من جانب احلكومة 

الإيرانية » يقل�س اأكرث الفرتة الزمنية التي �سوف 

ت�ستغرقها اإيران نحو �سنع اأول �سالح نووي واأنها 

تغذي اإنعدام الثقة يف نوايا اإيران ».

واإ�سافة اإىل ذلك ، اعرتفت اإدارة بايدن موؤخرا باأن 

اأ�سابيع فقط من امتالك قدرة على  اأمامها  اإيران 

�سنع اأ�سلحة نووية.

بلينكن  اأنتوين  الأمريكي  اخلارجية  وزير  ووجه 

حتذيرا يف ال�سهر املا�سي خالل جل�سة ا�ستماع 

ال�سيوخ  مبجل�س  اخلارجية  العالقات  جلنة  مع 

الأمريكي.

وتابع رفيع زاده اأنه يتعني على اإدارة بايدن اأن 

تعلم اأن رو�سيا وال�سني لن متار�سا �سغطا على 

الوكالة  مع  التعاون  على  حلملهم  اإيران  حكام 

الدولية للطاقة الذرية اأو لوقف اأن�سطتهم النووية.

خالل  اإيران  زعماء  اأظهر   ، ذلك  على  وعالوة 

ال�سنوات القليلة املا�سية وخالل اجلولت ال�سابقة 

من املفاو�سات اأنه لي�س لديهم على الإطالق اأي 

رغبة يف خف�س وترية تقدمهم النووي.

على  باحل�سول  لإيران  بايدن  اإدارة  �سمحت  واإذا 

وم�ساعدوه  بايدن  الرئي�س  ،فاإن  نووية  اأ�سلحة 

�سوف يتحملون م�سوؤولية اأن ت�رشفاتهم هى فقط 

التي زعزعت الأمن الدويل وعر�ست العامل للخطر.

،فهناك  نووية  اأ�سلحة  اإيران  اأمتالك  حال  ويف 

�سقوط هذه  املتمثل يف  الحتمال اخلطري  اأي�سا 

الأ�سلحة يف اأيدي وكالء اإيران وميلي�سياتها ، اأو 

اأن النظام �سوف يتقا�سم تكنولوجيته النووية مع 

وكالئه وحلفائه ،مبا يف ذلك �سوريا وطالبان يف 

اإن النظام الإيراين  اأفغان�ستان. ويقول رفيع زاده 

ي�سيد بالفعل م�سانع لالأ�سلحة يف اخلارج وي�سنع 

دول  يف  متقدمة  واأ�سلحة  بالي�ستية  �سواريخ 

الأ�سلحة �سواريخ دقيقة  .وتت�سمن هذه  اأجنبية 

اأهداف  التوجيه ذات تكنولوجيا متقدمة ل�رشب 

معينة. ومن املهم اأي�سا تذكر اأن الركيزة الرئي�سية 

للنظام الإيراين تقوم على اإعطاء الأولوية لتحقيق 

ُمثله الثورية: وهى ت�سدير نظامه اخلا�س باحلكم 

الإ�سالمي اإىل دول اأخرى يف جميع اأنحاء العامل، 

يف  اإيران  حكام  اأدرجها  رئي�سية  مهمة  وهذ 

د�ستورهم.

ويرى رفيع زادة اأن الأمر احلتمي هو اأن جتعل اإدارة 

بايدن حكام اإيران يعلمون على نحو موؤكد ، اأن 

على النظام الإيراين اأن يزيل احتمال امتالك اأ�سلحة 

نووية. ويتعني اأي�سا اإزالة برنامج النظام الإيراين 

اخلا�س بال�سواريخ البالي�ستية املرتبط بربناجمه 

النووي.

على  بايدن حتتاج  اإدارة  اأن  زاده  رفيع  واأو�سح 

الفور اإىل تنفيذ خطتها البديلة )اخلطة ب( ، ولكن 

اخليارات  اأن  الإيراين  للنظام  الإي�ساح  يتعني 

الع�سكرية �سد املواقع النووية الإيرانية مطروحة 

على الطاولة كجزء من هذه اخلطة.

واختتم رفيع زاده تقريره بالقول اإنه يتعني اأي�سا 

اأن تو�سح الوليات املتحدة ب�سكل ل لب�س فيه 

للنظام الإيراين اأنها وحلفاءها لن ي�سمحوا لهذا 

ويظهر  نووية  باأ�سلحة  نف�سه  ،بت�سليح  النظام 

كتهديد نووي اآخر على ال�ساحة العاملية.

محلل اأمريكي: المفاو�شات النووية مع اإيران لتحرز تقدماً فما الخطة البديلة لإدارة بايدن؟

لإعالناتكم بالوحدة: 

هاتف: 024488400 فاك�ص: 024488201

اإ�شرائيل تتحدث عن نجاح تحالف دفاعي 

جوي اإقليمي في اإحباط هجمات اإيرانية

تل �أبيب  )د ب �أ(-

 ك�سف وزير الدفاع الإ�رشائيلي بيني جانت�س عن 

اإقليميني  وحلفاء  املتحدة  والوليات  اإ�رشائيل  اأن 

طوروا حتالفا دفاعيا جويا، واأنه جنح يف اإحباط 

حماولت اإيرانية ملهاجمة اإ�رشائيل ودول اأخرى يف 

ال�رشق الأو�سط.

ونقلت وكالة »بلومربج« لالأنباء عن جانت�س القول 

اإن ما ي�سمى  خالل جل�سة بالربملان يوم الثنني 

بربنامج »الدفاع اجلوي لل�رشق الأو�سط« الذي مت 

تطويره العام املا�سي يعمل بالفعل حلماية اإ�رشائيل 

وال�سواريخ  بال�سواريخ  الهجمات  من  وجريانها 

الكروز والطائرات بدون طيار.

وقال جانت�س اإن زيارة الرئي�س الأمريكي جو بايدن 

اأن يقوم بايدن  التحالف. ومن املقرر  �ستدعم هذا 

بزيارة ملنطقة ال�رشق الأو�سط ال�سهر املقبل.

وتت�سارك حكومات عربية مبنطقة اخلليج واإ�رشائيل 

املخاوف ذاتها ب�ساأن القدرات الع�سكرية الإيرانية يف 

املنطقة. كما اأنها عار�ست جهود الوليات املتحدة 

لإعادة اإحياء التفاق النووي لعام 2015 ، والذي 

الإيراين  النووي  الربنامج  على  قيودا  يفر�س  كان 

مقابل تخفيف العقوبات.

وتقول هذه احلكومات اإن التفاق ف�سل يف معاجلة 

خماوفها من قدرات ال�سواريخ البالي�ستية للجمهورية 

الإ�سالمية، اأو املخاوف من دعمها مليلي�سيات من 

بينها حزب اهلل يف لبنان واحلوثيني يف اليمن.

واإيران  العاملية  القوى  بني  املحادثات  وتعرثت 

حاليا.

ونقل موقع »واي نت« الإخباري الإ�رشائيلي  عن 

م�سوؤول اإ�رشائيلي القول اإن اإيران لديها بالفعل كمية 

من اليورانيوم املخ�سب تكفي لت�سنيع ثالث قنابل 

نووية.

يف  ذكرت  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  وكانت 

الربنامج  عن  املا�سي  الأ�سبوع  ال�سادر  تقريرها 

النووي الإيراين اأن اإيران كانت متتلك، حتى منت�سف 

اأيار/مايو، خمزونا من اليورانيوم املخ�سب يقدّر بـ 

3ر3809 كيلوجرام.

�أخبار و�إعالنات
يومية .. �شيا�شية .. م�شتقلة
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  اسم الرشكة :   امباير ليدر لخدمات نظم تركيب مكيفات الهواء   ش. ذ.م.م
IC1-FRA-P20-S26 ،العنوان :   نخيل املدينة العاملية ديب

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري    1056131  رقم الرخصة   636330      

السجل  التأشري يف  تم  قد  بأنه  والسياحة يف ديب  االقتصاد  دائرة  تعلن  تعلن   مبوجب هذا 
التجاري لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي :  ايه & ام االنصاري لتدقيق 

الحسابات للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :23-5-2022 تاريخ تصديق القرار  :2022-5-23   

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب رقم 
1 - 2903 ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان، املركز التجاري االول هاتف : 
2955582 04- فاكس: 2955598 04- مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

اسم الرشكة : نسيم الحديقة للتجارة العامة   ش.ذ.م.م 
العنوان : مكتب رقم 303 ملك فيصل نارص عبدالله انوهي ال نارص، ديرة، السبخة

الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري 69669 رقم الرخصة   690969           

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

، للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار : 16-6-2022  تاريخ تصديق القرار :    2022-6-16

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف  مكتب 
التجاري االول، هاتف  رقم A- 3401- 8B -3401 ملك سعيد سهيل سعيد بر ديب، املركز 
3215355  04 فاكس: 3215356 04 ، مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم الرشكة :  بلس وايز إلدارة املنشآت ش.ذ.م.م 
العنوان : مكتب رقم 2908 ملك شوكانج ، بر ديب، بزنس باي.

الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري    1551972 رقم الرخصة  94122       

مبوجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 
لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي : اليفيت فريست لتدقيق الحسابات، 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار :16-6-2022 تاريخ تصديق القرار:2022-6-16  

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
هات���ف:   التجاري  الخليج  شودري  شاندرا  بيدهان  شودري  سارادي  بارتا  ملك    807 رقم 
4504761 04 فاكس: 2529866 04 ، مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

اسم املصفي: ايه & ام االنصاري لتدقيق الحسابات  
العنوان :مكتب رقم 1 - 2903 ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان، املركز 

التجاري االول  

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

التجاري لديها لتصفية رشكة / امباير ليدر لخدمات نظم تركيب مكيفات الهواء ش.ذ.م.م 

وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :23-5-2022 تاريخ تصديق القرار  :2022-5-23   

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

العنوان أعاله هاتف 2955582 04 فاكس: 2955598  04 مصطحباً معه كافة املستندات 

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

 اسم املصفي: الكتبي ومشاركوه محاسبون قانونيون  
 العنوان:مكتب رقم A- 3401- 8B -3401 ملك سعيد سهيل سعيد بر ديب، املركز التجاري 

االول

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

بتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية رشكة /   نسيم الحديقة للتجارة العامة  ش.ذ.م.م   

وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار : 16-6-2022  تاريخ تصديق القرار :    2022-6-16

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

أعاله هاتف 3215355  04 فاكس: 3215356 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.  

 اسم املصفي: اليفيت فريست لتدقيق الحسابات
الخليج  شودري  شاندرا  بيدهان  شودري  سارادي  بارتا  ملك    807 رقم  مكتب  العنوان:    

التجاري

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

لديها لتصفية رشكة /    بلس وايز إلدارة املنشآت  ش.ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :16-6-2022 تاريخ تصديق القرار:2022-6-16  

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

أعاله هاتف:  4504761 04 فاكس: 2529866 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.  
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�شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري
بتعيني م�شفي

�شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري
بتعيني م�شفي

�شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري
بتعيني م�شفي

�شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري
بانحالل �شركة

�شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري
بانحالل �شركة

�شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري
بانحالل �شركة

املذكورين  االطراف  بني  الرخصة  عن  تنازل  عىل  بالتصديق  العدل  الكاتب  سيقوم  أنه  العلم  يرجى 

اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول: صفيه موىس مهدي عيل حافظي    الجنسية: االمارات عن كامل حصتها البالغة 100%

 اىل الطرف الثاين:  رزان محمد يوسف الرشيبايت    الجنسية:  سوريا    

االقتصادية  التنمية  دائرة  من  صادرة  رخصة  والحقائب(  االحذية  لتجارة  زهريات   ( التجاري  باالسم   

بعجامن برقم ملف )96954  ( واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجامن

تعديالت اخرى:

ويتم تعديل الشكل القانوين واالسم التجاري من زهريات لتجارة االحذية والحقائب اىل زهريات لتجارة 

االحذية ذ.م.م رشكة الشخص الواحد  

 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.
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 �لمار�ت �لعربية �لمتحدة

وزارة العدل

الكاتب العدل العام

 تنازل / بيع 
اإعالن 

نعلن للجميع بأن الرشكة املذكورة أعاله هي / نباروت للتجارة العامة    /  ذ.م.م - رشكة ذات 

مسؤولية محدودة،تأسست يف امارة عجامن مبوجب قانون الرشكات االتحادي رقم )8( لسنة 

)1984( وتعديالته مرخصة يف دائرة التنمية االقتصادية وسجلته يف دائرة التنمية االقتصادية  

تحت رقم ) 49826  ( وقرر الرشكاء حلها وتصفيتها وتعيني السيد:

 جامل لتدقيق الحسابات  

مصفي قانوين للرشكة فعىل كل من له أي حق أو اعرتاض التقدم به للمصفي القانوين املذكور 

أعاله خالل مدة )45( يوماً من تاريخ نرش اإلعالن وعىل العنوان التايل:

  إمارة : عجامن 

هاتف : 7447771  06

ص.ب.: 1131   

 نعلن للجميع بأن الرشكة املذكورة أعاله هي /      جاالكيس لتجارة قطع غيار السيارات  

/  ذ.م.م - رشكة ذات مسؤولية محدودة،تأسست يف امارة عجامن مبوجب قانون الرشكات 

االتحادي رقم )8( لسنة )1984( وتعديالته مرخصة يف دائرة التنمية االقتصادية وسجلته يف 

دائرة التنمية االقتصادية  تحت رقم ) 91525( وقرر الرشكاء حلها وتصفيتها وتعيني السيد:

 جامل لتدقيق الحسابات  

مصفي قانوين للرشكة فعىل كل من له أي حق أو اعرتاض التقدم به للمصفي القانوين املذكور 

أعاله خالل مدة )45( يوماً من تاريخ نرش اإلعالن وعىل العنوان التايل:

  إمارة : عجامن 

هاتف : 7447771  06

ص.ب.: 1131   

غرفة جتارة و�شناعة عجمان
ق�شم ال�شجل التجاري

غرفة جتارة و�شناعة عجمان
ق�شم ال�شجل التجاري

اإعالن وحل وت�شفية : 

 ال�شم التجاري : نباروت للتجارة العامة   /  ذ.م.م 

اإعالن وحل وت�شفية : 

 ال�شم التجاري :   جالك�شي لتجارة قطع غيار ال�شيارات /  ذ.م.م 
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 اإعالن فقدان جواز �سفر 

 فقد املدعو / سكندر عيل عطا 

باكستان جواز  ،الجنسية  محمد 

 )VH1814231( رق��م  سفره 

تسليمه  عليه  يعرث  ممن  الرجاء 

إىل  أو  باكستان    سفارة   إىل 

أقرب مركز رشطة مشكوراً.    
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الحايل  والرئيس  برشــلونة  تقبل العب 
لالتحــاد الكامريونــي لكــرة القــدم 
صامويل إيتو، ووكيله خوســيه ماريا 
ميساليس، عقوبات بالحبس 22 شهراً 

وعام، عىل الرتتيب.
من  بالتهرب  اعرتافهما  بعــد  جاء ذلك 
ســداد 3 ماليــن يــورو و872 ألفا، 
كرضائب للخزانــة العامة خالل الفرتة 
مــن 2006 وحتى 2009، بحســب 
ســبورت«  ديلو  صحيفــة »كوريري 
اإليطالية. وأقر إيتو أمام إحدى محاكم 
لكنه  الرضيبــي،  بالتهرب  برشــلونة 
عىل  مبارش  غري  بشــكل  بالالئمة  ألقى 
بوالده  وصفه  لطاملا  الذي  ميســاليس 
الثانــي. وشــكا إيتو وكيله الســابق، 
متهماً إياه باالحتيال واالنفراد بال وجه 

حق بــإدارة ممتلكاته، وهو امللف الذي 
ال يــزال رهن التحقيقات. وقال إيتو يف 
ترصيحات نقلتها صحيفة »دييل ميل« 
وسوف  باألحداث  اإلنجليزية: »أعرتف 
أدفع، لكنني كنت صغرياً وقتها، وأنفذ 

ما كان يطلبه مني والدي«.
إيتو  عىل  املادية  العقوبات  إجمايل  وبلغ 
مليــون يورو و810 ألــف، عبارة عن 
غرامة عن التهم األربع املوجهة له، أما 
إجمايل غرامات ميساليس فبلغت 905 

ألف يورو، عن أربع تهم أخرى.
لن  اإليطاليــة، أنه  الصحيفة  وأكــدت 
يتم تنفيــذ أي من هذه العقوبات نظراً 
لعدم وجود سوابق جنائية عىل الثنائي، 
تعاونهما وســدادهما جزءا  فضالً عن 

من الرضائب.

سيتوىل  بيلسا، أنه  مارسيلو  األرجنتيني  املدرب  أكد 
إينياكي  املرشــح  بيلباو، إذا فــاز  أتلتيــك  قيــادة 

أريشاباليتا يف انتخابات رئاسة النادي.
وأبــرز أريشــاباليتا، الذي يتنافس مع مرشــحن 
أوريارتي، أن  باركاال وجون  ريكاردو  آخرين وهما 

اختيار بيلسا، قرار مهم للغاية.
املدرب  هو  بيلســا  مارسيلو  أن  أريشــاباليتا  وأكد 
األفضل واألكثر احرتاًما بن املحرتفن حول العالم.

وكشــف بيلســا خالل مقطــع فيديو أنه شــاهد 
املوســم  بيلباو  الـــ 45« التي خاضها  »املباريات 

املايض، وأنه حلل إجمااًل »90 مباراة«.
بيلباو  أتلتيك  املخرضم، قيادة  لألرجنتيني  وســبق 
ملــدة موســمن 2012-2011 و2012-2013، 

وصل الربازييل ماركوس أنطونيو 
اإليطالية  العاصمــة  إىل  االثنــن 
التســيو،  لنادي  للتوقيع  رومــا 
بصفوفه  يلعب  أن  ينتظــر  الذي 
طوال خمســة مواســم، وحتى 

.2027
القادم  الوســط  العــب  ووصل 
دونيتســك  شــاختار  نادي  من 
األوكراني، إىل مطار فيوميتشينو 
الربازيل، التي  من  )روما(، قادما 
الدوري  توقف  منــذ  فيها  يعيش 
األوكرانــي عــىل خلفية تعرض 

البالد للغزو من قبل روسيا.
رســميا  اإلعالم  عــدم  ورغــم 
عــن الصفقــة، إال أن ماركوس 
أوىل صفقات  أنطونيو ســيصبح 
املدرب  مع  الصيف  هذا  التســيو 
أن  وينتظر  ســاري.  ماوريسيو 
صاحب  الربازييل  الالعب  يخضع 
الطبية  للفحوصات  ال22 عامــا 

قبل التوقيع عىل العقد رسميا.

يفكــر توتنهــام يف التعاقد مع أحد 
نجوم أياكس، وقد يســتخدم ورقة 
العبــه ســتيفن بريجويــن إلتمام 
تقارير  أكدتــه  ملا  الصفقــة، وفقا 

صحفية اإلثنن.
أن  صــن"،  "ذا  صحيفة  وذكــرت 
توتنهام مهتــم بالتعاقد مع أنتوني 
أياكس، الــذي تربطه تقارير  جناح 
إىل  باالنتقــال  أخــرى  صحفيــة 
مانشسرت يونايتد، مقابل 51 مليون 
جنيه إسرتليني. وأضافت الصحيفة، 
كونتي  أنتونيو  توتنهــام  مدرب  أن 
العمر 22  من  البالغ  بالالعب  مهتم 
اآلن 3  أنــه أجرى حتى  عاًما، رغم 
صفقات يف فرتة التعاقدات الصيفية، 

إىل دوري  الفريق  تأمن عــودة  منذ 
أبطال أوروبا.

مع  ناجح  بموسم  أنتوني  واستمتع 
أياكس، حيث ســجل ثمانية أهداف 
يف  حاســمة  تمريرات  أربــع  وقدم 
مانشسرت  مدرب  مع  األخري  املوسم 

يونايتد الحايل إريك تن هاج.
لكــن مانشســرت يونايتــد يملــك 
أفضلية يف الســباق عىل ضم الالعب 
الربازيــيل، باعتبار تــن هاج ورقة 
تفاوضيــة قويــة للنــادي، ويقال 
أيضــا إن العالقات بن مانشســرت 
يونايتــد وأياكس قويــة للغاية، ال 
ســيما بوجود إدوين فان دير سار، 
حــارس مرمى مانشســرت يونايتد 

السابق، كمسؤول تنفيذي يف النادي 
الهولندي.

استثمار  توتنهام  ناحيته، ينوي  من 
أياكس  أبدى  الــذي  بريجوين  ورقة 

اهتماًما بضمه. 
العمر 24  من  البالغ  الالعب  وانضم 
يناير/كانون  يف  توتنهــام  إىل  عاًما 
26 مليون  2020، مقابــل  الثاني 
جنيه إسرتليني، لكنه فشل يف تثبيت 

قدميه بالدوري اإلنجليزي املمتاز.
لعــب  ونصــف،  موســمن  ويف 
توتنهام  مع  بريجوين 83 مبــاراة 
وســجل ثمانية أهــداف، علًما بأنه 
كالعب  الوقت  معظم  استخدامه  تم 

بديل.
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بوفون: دي ماريا �س��يكون مارادونا 
في الدوري الإيطالي

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
الثالثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥٠٧٣

الريا�سة

توتنه��ام يناف���س مان�س�س��تر يونايتد 
على لعب اأياك�س

هل ينتقل كري�ستيانو رونالدو 
اإلى روما الإيطالي ؟

الم��درب الجدي��د يكلف �س��ان 
جيرمان 25 مليوناً

الوافد  روديجــر،  أنطونيو  أبدى 
مدريد، ســعادته  لريال  الجديــد 
املرينجي،  لصفــوف  باالنضمام 
مشريا إىل أنه يطمح للتتويج بكل 

األلقاب املمكنة مع الفريق.
وقــال روديجــر خــالل مؤتمر 
بالجميــع،  "مرحبــا  تقديمــه 
أشــكركم عىل الحضور، إنه يوم 
شــكر  يل، أريد  بالنســبة  خاص 

والدي".
كنت  ملا  وأمي  أبــي  وتابع "لوال 
مهما  كان  والــدي  هنــا، دعــم 
فلورنتينو  شكر  يل. أريد  بالنسبة 
برييز عىل هــذه الفرصة للعب يف 
الرائع، ســأبذل كل  النــادي  هذا 

يشء مع الفريق".
األلقاب  كل  حصــد  وأتــم "أريد 
امللكي، شكرا  الفريق  مع  املمكنة 

جزيال لكم وهال مدريد".
أعلن  قــد  مدريــد  ريــال  وكان 
اتفاق  إىل  التوصل  أســابيع،  منذ 
إىل  االنتقال  بشــأن  روديجر  مع 

صفوف امللكي ملدة 4 مواسم.

ورحل روديجــر )29 عاما( عن 
بعد 5 مواســم  البلوز  صفــوف 
بقميــص الفريــق اللندني، الذي 
روما  مــن  قادما  إليــه  انضــم 

اإليطايل.

روديجر: اأريد ح�سد كافة الألقاب مع 
ريال مدريد

الفني  دخل تشايف هرينانديز، املدير 
بعض  مع  خــالف  لربشــلونة، يف 
التي  الودية  املباراة  بسبب  العبيه، 
الفريق يف أســرتاليا ضد  خاضهــا 
نجوم الدوري املحيل هناك، بحسب 

تقرير صحفي.
وكان البارسا قد سافر إىل أسرتاليا، 
لخوض هذه املباراة الودية يوم 25 
مايو آيــار املايض، عقب أيام فقط 
من انقضاء املوسم املنرصم، والتي 
الكتالوني )-3 الفريق  انتهت بفوز 

.)2
كارلو"  "مونــت  إلذاعة  ووفًقــا 
برشلونة  العبي  فإن  الفرنســية، 
للعب  أســرتاليا  إىل  الذهاب  انتقدوا 
املباراة، بعد نهاية املوسم مبارشًة.

يف  بالالعبن  اجتمــع  تشــايف  لكن 
غرفة املاليــس، وقال لهم: "اآلن.. 
إذا وضعــت 5 ماليــن يورو عىل 

حســابك، ســأحصل  من  الطاولة 
الرئيس )خوان  إىل  وأمنحها  عليها 

البورتا( ولن نذهب إىل أسرتاليا".
وأوضحــت اإلذاعة الفرنســية أن 
البلوجرانــا حصل عــىل 5 مالين 
يــورو، مقابل خوض هذه املباراة، 

وقد ســاهم هــذا املبلغ يف ســداد 
رواتب الفريق.

أزمــة  مــن  برشــلونة  ويعانــي 
اقتصادية كبرية، قد تجربه عىل بيع 
نجمه الهولندي فرينكي دي يونج، 

خالل املريكاتو الصيفي الجاري.

رحلة اأ�ستراليا تثير خالفاً بين ت�سافي ولعبي بر�سلونة

كشــفت تقارير إيطالية، حقيقة عودة 
رونالدو  كريســتيانو  الربتغايل  النجــم 
العب مانشســرت يونايتــد، إىل الدوري 
اإليطــايل من جديد، بداية من املوســم 

املقبل، عن طريق بوابة نادي روما.
ديللو  "كوريــري  صحيفة  وبحســب 
األنباء  هذه  ســبورت" اإليطالية، فإن 
ليســت صحيحة، مشــرية إىل أن هناك 
كريستيانو  تمنع  األســباب  من  الكثري 

من االنتقال إىل روما.
هذه  رأس  عــىل  أن  الصحيفة  وأكــدت 
األســباب، أن روما لن يستطيع الوفاء 

يبلغ  الذي  رونالدو  كريســتيانو  براتب 
23 مليون يورو سنوياً.

عالقة  أن  عــىل  الصحيفــة  وشــددت 
مورينيو  جوزيه  روما  بمدرب  رونالدو 
ليســت جيدة، بالتايل ليس هناك أمل أن 
النادي  صفوف  إىل  الربتغايل  النجم  يضم 
رغبــة »الدون«  اإليطايل، فضــاًل عن 
يف الرحيل عن مانشســرت بســبب عدم 
أوروبا  أبطال  املشاركة يف بطولة دوري 
املوس املقبل، وهو األمر نفسه بالنسبة 
لرومــا الذي لــن يشــارك يف البطولة 

املفضلة لرونالدو.

بات باريس ســان جريمان مضطًرا 
أجل  يــورو، من  لدفــع 25 مليون 
التعاقد مع كريستوف جالتيه، املدير 
الصيف، بحســب  لنيس، هذا  الفني 

تقرير صحفي.
الباريــي عــن  النــادي  ويبحــث 
مــدرب جديد، مــع اإلقالة املحتملة 

لألرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.
"مونــدو  لصحيفــة  ووفًقــا 
إقالة  ديبورتيفــو" الكتالونية، فإن 
بوكيتينو من تدريب ســان جريمان 
ســتكلف األخري 15 مليــون يورو، 

يف  ســينتهي  املدرب  عقد  أن  حيــث 
صيف 2023.

وأشــارت الصحيفــة إىل أن التعاقد 
مع جالتيه من نيس، ســيكلف سان 
جريمــان 10 مالين يورو إضافية، 
بشــأن  مرتدد  الباريي  النادي  لكن 
اآلن  الرقم، ويتفــاوض  هــذا  دفع 

للحصول عىل خصم.
إن  ســابقة  صحفية  تقارير  وقالت 
الريايض  كامبوس، املستشار  لويس 
الجديد لسان جريمان، هو من اختار 
كريستوف جالتيه لخالفة بوكيتينو.

أكد الحــارس اإليطايل جيانلويجــي بوفون،  أن 
أنخيــل دي ماريــا، الذي يســعى  األرجنتينــي 
الدوري  يوفنتوس لضمه، "سيكون مارادونا" يف 

اإليطايل.
وبــدأت املفاوضــات بن دي ماريا الــذي انتهى 
تعاقده مع باريس سان جريمان، ويوفنتوس قبل 
أســابيع قليلة، وذكرت وســائل إعالم محلية أن 
قرار األرجنتيني، الذي يحظى أيضا باهتمام فرق 
أخرى مثل برشلونة، سُيعرف خالل األيام املقبلة.

ورصح بوفــون يف مقابلة مــع )ال جازيتا ديلو 
ســبورت( قائال "دي ماريا يف السريي آ سيكون 

مثل مارادونا".
اآلن ضعيف عىل  اإليطــايل  وأوضــح "الــدوري 
املســتوى الفني وأنخيل يتمتع بجودة كبرية. إنه 
املنافس بسهولة مذهلة، وهو حاسم  يتفوق عىل 

أمام املرمى".
يجيد  األرجنتيني، "إنه  الالعــب  عن  قائال  وتابع 
أنحاء امللعب  جميع  يف  األهداف، ويركض  صناعة 
هو  متعــددة، باختصار  بأدوار  القيــام  ويمكنه 

العب كرة قدم".
عقد  معه  لديه  بارما، الذي  مرمى  حارس  واعترب 
عام 2023، عندما يصبح عمره 46 عاما،  حتى 

أن سن العب كرة القدم لم يعد بنفس األهمية
وقــال "هل بلغ دي ماريا 34 عاما بالفعل؟ أبلغ 
من العمر 44 عاما وما زلت ألعب، العمر ال يهم".

وأردف "الدافع والشــغف واإلرصار أكثر أهمية. 
إذا قرر دي ماريا الذهاب إىل اليويف فهذا يعني أنه 

مستعد للقيام بذلك".
وأبــرز بوفون عن دي ماريا، الــذي التقى به يف 
باريس سان جريمان بن عامي 2018 و2019، 
أنه "العب نموذجي وشخص رائع.. إنه ال يقاتل 

التدريبات". يف املباريات فحسب بل أيضا يف 
وأتــم "دي ماريا كان مجربا عــىل البقاء يف ظل 
امتالكه لنفس  الرغم مــن  الكبرية عىل  النجــوم 
الخصائص والصفات. عندما كنت يف باريس سان 
جريمان كان هناك نيمار و)كيليان( مبابي الشاب 
و)ماركــو( فرياتي.. لكن أنخيل لم يكن أدنى من 

أي منهم".

فوز اأري�ساباليتا يعيد بيل�سا لتدريب بيلباو

الحكم على �سامويل اإيتو بال�سجن 22 �سهراً

لعب لت�سيو الجديد ي�سل اإيطاليا



�سلوفينيا / وام :

اإلمارات  فريق  ثنائي  واصل 
الهوائية بوجاتشار  للدراجات 
ومايكا هيمنتهما على المراكز 
سلوفينيا  جولة  في  األولى 
بطل  تمكن  حيث   ،2022
تادي  لمرتين،  فرنسا  جولة 
بوجاتشار، من الفوز بالمركز 
النهائية  المرحلة  في  األول 
أقيمت  والتي  الجولة،  من 
بطول 155.7كم  مسار  على 
انطالقاً من فرنيكا وصوالً إلى 
نوفو ميستو، بينما حل زميله 
رافال مايكا في المركز الثالث 
عن  ضئيل  بفارق  متأخراً 
موهوريتش / ماتي  منافسه 

حل  الذي  البحرين-ميريدا/ 
ثانياً.

على  تقدم  قد  الثالثي  وكان 
حيث  الرئيسية  المجموعة 
قبل  بوجاتشار  تادي  انطلق 
مع  النهاية  خط  من  كم   9
التسلق  مسافة  إلى  وصوله 
في ترسكا غورا، ليحرز فوزه 
الجولة،  مراحل  في  الثاني 
فضالً عن فوزه بالمركز األول 
مكرراً  العام  التصنيف  في 
فوزه في نسخة عام 2021/ 
وفوزه بلقب تصنيف النقاط/.

قال  فوزه،  على  وتعليقاً 
هدفنا  كان  بوجاتشار:  تادي 
قميص  عن  الدفاع  اليوم 
لذا  العام،  التصنيف  صدارة 
مع  سرعتنا  زيادة  إلى  عمدنا 
التسلق  مسافة  إلى  وصولنا 
لنتمكن من مواجهة هجمات 
الوصول  بهدف  المنافسين 
التسلق  مسافة  نهاية  إلى 
إلى  ذلك  أوالً، وقد تمكنت من 
جانب زميلي رافال ومنافسي 
ماتي حيث انطلقنا في سباق 
آنذاك  وحاولت  معاً،  السرعة 
ممكن  أداء  أفضل  تقديم 

الكبيرة  الفريق  جهود  ألتوج 
طوال  سلوفينيا  جولة  في 

األسبوع.
اإلمارات  فريق  احتفى  كما 
بالمركز  مايكا  رافال  بفوز 
العام،  التصنيف  في  الثاني 
عن  ثانية  بفارق 12  متأخراً 
زميله تادي متصدر التصنيف، 
فضالً عن فوزه في مرحلتين 
وتقدمه  الجولة  مراحل  من 
التسلق،  في تصنيف سباقات 
اإلمارات  فريق  يكون  وبذلك 
لهذا  الثالثين  فوزه  سجل  قد 

الموسم.

دبي ــ وام:
الثالثاء  للبولينج   الوطني  منتخبنا   يدشن 
سنة   21 تحت  العالم  بطولة  في  مشواره 
حتى  وتستمر  السويد،  في  تنطلق   والتي 
الفردي  فئات  في  الجاري،  الشهر  من   29
منافستها  وتقام  والفرق،  والزوجي 
دولة   35 يمثلون  العبا   215 بمشاركة 
اإلمارات  هي  عربية  دول   4 بينها  من 

والسعودية والكويت وقطر.
البطولة  في  الوطني  منتخبنا  ويمثل 
الخيلي،  العزيز  عبد  حمد  هم  العبين   4
المازمي، وعلي  الشوكري، وماجد  ومحمد 
الفني  المدير  بقيادة  وذلك  الحوسني، 
تم  حيث  علي،  شاكر  ومساعده  "ميكا" 
عقب  المشاركين  األربعة  الالعبين  اختيار 
الفترة  خالل  االتحاد  قبل  من  تصفيتهم 

عجمان ــ وام :
سنتر  سيتي  "سباق  أختتم   
الداخلي"  للجري  عجمان 
نظمته  الذي  و  الثانية  بنسخته 
في  السياحية  التنمية  دائرة 
سيتي  مع  بالتعاون  عجمان 
القدرة  وشركة  عجمان  سنتر 
تأتي  الرياضية.  للخدمات 
سباقين  ضمت  الفعالية ، التي 
 8 لمسافتي  الكبار  لفئة 
و  كيلومترات  و4  كيلومترات 
لمسافة  للناشئين  ثالثا  سباقا 
800 متر في إطار استراتيجية 
دور  تفعيل  إلى  الهادفة  الدائرة 
وجعلها  المجتمعية  الرياضة 
للحياة  المثالي  األسلوب 
ممارسة  على  والتشجيع 
خالل  حتى  البدنية  األنشطة 
فترة الصيف. استقطب السباق 
ابتداًء  العمرية  الفئات  مختلف 
إلى  سنوات  ثماني  عمر  من 
والفئة  اإلماراتيين  فئة  جانب 
والسيدات  للرجال  المفتوحة 

إلى  المشاركين  عدد  ووصل 
توزيع  وتم  متسابق..   300
الميداليات وشهادات المشاركة 

على جميع المتسابقين.

بالمراكز  الفائزون  وحصد 
الميداليات  األولى  الثالثة 
الذهبية، والفضية، والبرونزية 
.. فيما وصل عدد الفائزين في 

كل الفئات إلى 102 فائز.
و قالت خديجة تركي مدير عام 
في  السياحية  التنمية  دائرة 
"نحرص   : باالنتداب  عجمان 

من  سلسلة  تنظيم  على 
الرياضية  واألنشطة  الفعاليات 
خالل العام ضمن استراتيجيتنا 
كوجهة  لإلمارة  للترويج 
كافة  تستقطب  رياضية 
والرياضيين،  المجتمع  أفراد 
لنساهم  والعالمين،  المحليين 
ثقافة  وتعزيز  نشر  في  بذلك 
ممارسة  وأهمية  الرياضة 
في  خاصة  البدني  النشاط 

فصل الصيف".
منصور  فؤاد  قال  جانبه  من 
لمراكز  العام  المدير  شرف، 
العربية  اإلمارات  في  التسوق 
الفطيم  ماجد  لدى  المتحدة 
استضافة  "يسعدنا  العقارية: 
الثانية  نسخته  في  السباق 
سنتر  في "سيتي  التوالي  على 
شركائنا  جانب  إلى  عجمان‘ 
السياحية  التنمية  دائرة  في 
تنظيم  جرى   ." عجمان  في 
السباق  من  الثانية  النسخة 
سنتر  سيتي  ومشاركة  بدعم 

عجمان، وشرطة عجمان.

دبي ــ وام :
لكرة  الدولي  االتحاد  في  الحكام  إدارة   دعت 
القدم "فيفا" طاقمنا المونديالي المكون من، 
ساحة"، ومحمد  حسن "حكم  عبدالله  محمد 
أحمد الحمادي "مساعد أول"، وحسن المهري 
"مساعد ثان"، للمشاركة في سيمنار الحكام 
العالم  كأس  بطولة  مباريات  بإدارة  المكلفين 
إسبانيا  في  إقامته  والمقرر   ،2022 قطر 

للفترة من 20 إلى 22 يونيو الحالي.
لكرة  اآلسيوي  االتحاد  آخر، عّين  سياق  وفي 
المكلفين  للحكام  ُمقّيًما  الدوخي  القدم، خالد 
دور  في  السادسة  المجموعة  مباريات  بإدارة 
اآلسيوي  االتحاد  كأس  لبطولة  المجموعات 
أحمد  تكليف  تم  إندونيسيا، فيما  2022 في 
في  والُمقّيمين  المحاضرين  مسؤول  يعقوب 
طاقم  بتقييم  الكرة،  باتحاد  الحكام  إدارة 
المجموعة  مباريات  بإدارة  المكلف  التحكيم 
ذاتهما،  والبطولة  الدور  في  السابعة 
خالل  فيتنام  دولة  منافساتها  وتستضيف 

الفترة من 24 إلى 30 من الشهر الجاري.
لكرة  العربي  االتحاد  اختار  أخرى،  جهة  من 
الحوسني،  بدر  فهد  الدوليين  القدم، الحكمين 
عربًيا  حكًما   16 ضمن  الغيص،  وأحمد 
العرب  كأس  بطولة  مباريات  سُيديرون 
االتحاد  يستضيفها  التي  الصاالت  قدم  لكرة 
منافساتها  وتنطلق  القدم،  لكرة  السعودي 
الدمام، وتختتم يوم  اليوم "األحد" في مدينة 

29 يونيو الجاري.

18 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
الريا�سةالثالثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥٠٧٣ 

»فيفا« يدعو طاقمنا التحكيمي 
المونديالي ل�سيمنار كاأ�س 

العالم باإ�سبانيا

اختتام �سباق �سيتي �سنتر عجمان للجري الداخلي 
بن�سخته الثانية

»الإمارات للدراجات« يختتم جولة �سلوفينيا 
في �سدارة الترتيب العام

منتخبنا الوطني للبولينج يبداأ م�سواره يف بطولة العامل بال�سويد
الماضية خالل المعسكر الذي أقيم في دبي.

إدارة  مجلس  عضو  علي  آل  خميس  أحمد  وأكد 
اتحاد اإلمارات للبولينج رئيس لجنة المنتخبات 
البطولة  منافسات  يدخل  الوطني  المنتخب  أن 
إلى  األول ..الفتا  المركز  على  المنافسة  بهدف 
الالعبين  سالح  المعنوية  والروح  المهارة  أن 

لتحقيق هذا الهدف.
دبي  معسكر  خالل  الالعبين  تجهيز  أن  وأوضح 
الالعبين  اختيار  تم  كما  وجه  أفضل  على  تم 
على  بناء  بعناية  البطولة  في  المشاركين 

مستوياتهم الفنية خالل الفترة الماضية.
أمس  وصلت  قد  الوطني  منتخبنا  بعثة  وكانت 
في  للمشاركة  استعدادا  السويد  إلى  األحد 
للمنتخب  الرسمي  التدريب  يبدأ  البطولة، حيث 
الفني  االجتماع  يعقد  كما  االثنين  اليوم 
تبدأ  أن  على  أيضا،  اليوم  واإلداريين  للمدربين 

منافسات الفردي اليوم الثالثاء.

القارة  على  السعودي،  المنتخب  هيمن 
وذلك  الماضية،  السنوات  خالل  اآلسيوية 
حققها  التي  الكبيرة  اإلنجازات  بفضل 

األخضر بمختلف فئاته العمرية.
األخضر  نجح  األول،  المنتخب  صعيد  وعلى 
قطر  العالم  كأس  نهائيات  إلى  التأهل  في 
في  ليشارك  مجموعته،  تصدر  بعد   ،2022

المونديال للمرة السادسة في تاريخه. 
 19 تحت  آسيا  بطولة  بلقب  األخضر  وتوج 

النهائي  في  تغلب  عندما   ،2018 في  عاًما، 
على كوريا الجنوبية بنتيجة 2-1.

للمنتخبات  العرب  بكأس  األخضر  توج  كما 
التي  األخيرة  النسخة  في  عاًما،   20 تحت 
على   2-1 بفوزه  وذلك  مصر،  في  أقيمت 
األخير  التتويج  وتمثل  الجزائري.  المنتخب 
كأس  ببطولة  السعودي  المنتخب  فوز  في 
انتصاره 0-2 في  تحت 23 عاًما، بعد  آسيا 

النهائي على أوزبكستان صاحبة الضيافة.

الكرة ال�سعودية تهيمن على القارة الآ�سيوية

ـ وام : القاهرةـ 
 

تعادل األهلي و الزمالك 2-2 مساء األحد في لقاء القمة 
الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري 
المصري لكرة القدم ليحرز كل منهما نقطة ثمينة في 

رحلة الصراع على لقب البطولة.
ورفع الزمالك رصيده إلى 45 نقطة في صدارة جدول 
األهلي  رفع  و  بيراميدز  أمام  نقطين  بفارق  المسابقة 
له 3  الثالث وتتبقى  المركز  إلى 41 نقطة في  رصيده 

مباريات أكثر من الزمالك و بيراميدز.
وأنهى األهلي الشوط األول لصالحه بهدف نظيف سجله 
محمد شريف في الدقيقة 12 ورد الزمالك في الشوط 
شرقي  بن  أشرف  سجلهما  متتاليين  بهدفين  الثاني 
الدقيقتين  الرازق "شيكاباال" في  عبد  والبديل محمود 
68 و76 غير أن البديل صالح محسن منح األهلي هدف 

التعادل في الدقيقة 80 بعد دقيقتين فقط من نزوله.

التعادل يفر�ض نف�سه على قمة الأهلي 
و الزمالك

أي  وجود  حقيقة  عجمان،  نادي  كشف 
بها  تقدم  رسمية  عروض  أو  مفاوضات 
مع  للتعاقد  التركي،  سبور  سيفا  نادي 

العبه التونسي فراس بالعربي.
وقال مصدر من داخل عجمان ل"كووورة" 
الذي  التونسي،  بالعبه  يتمسك  النادي  إن 
قدم مستويات جيدة مع الفريق اإلماراتي 
في الموسم الماضي، بعدما وقع مع النادي 
عقدا مدته 3 سنوات بداية من يوليو/تموز 

.2021
صفوف  في  لعب  قد  بالعربي،  وكان 
على   ،)2020-2021( موسم  الفجيرة 
الساحلي  النجم  نادي  من  اإلعارة  سبيل 

التونسي، وتألق مع الفجيرة
العربي  الخليج  دوري  إلى  بالعربي  وجاء 
المنصرم على سبيل اإلعارة،  الموسم  في 
قبل  )الذئاب(  الفجيرة  بقميص  فأبدع 

هبوطه إلى دوري الدرجة األولى.
على  بعدها  محلية  أندية  عدة  وتنافست 

التعاقد مع الدولي التونسي، ونجح عجمان 
في اقتناص صفقة بالعربي، مقابل 400 
ألف دوالر، حسب ما أشارت وسائل إعالم 

تونسية وقتها.

من ناحية أخرى، نجح عجمان في تجديد 
سليمان  سعيد  المتألق  المدافع  استعارة 
)23 عاما(، مدافع شباب األهلي والمنتخب 

األولمبي للعام الثاني على التوالي.

عجمان يك�سف حقيقة العر�ض التركي لفرا�ض بالعربي

اليابان ت�ست�سيف الأدوار النهائية لمنطقة ال�سرق في دوري 
اأبطال اآ�سيا

كواللمبورـ  وام:

/ القدم  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  أعلن   
االثنين/ اختيار االتحاد الياباني لكرة القدم 
الـ16، والدورين  الستضافة مباريات دور 
دوري  في  النهائي  ونصف  النهائي  ربع 

أبطال آسيا 2022 لمنطقة الشرق.
أكد  قد  القدم  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  كان 
في 13 يناير 2022 اعتماد إقامة مباريات 
دوري  في  الشرق  لمنطقة  الـ16  دور 
أبطال آسيا يومي 18 و19 أغسطس، على 
أن تقام مباراتا الدور ربع النهائي يوم 22 

من   25 يوم  النهائي  ونصف  أغسطس، 
الشهر ذاته على أن تقام جميع المباريات 

من جولة واحدة.
دور  مباريات  سايتاما  مدينة  وتستضيف 
الـ16 حيث يلتقي دايجو الكوري الجنوبي 
موتورز  هيونداي  جيونبوك  مواطنه  مع 

عامي 2006 و2016، في  نسختي  بطل 
مع  التايالندي  يونايتد  باثوم  يتقابل  حين 
فيسيل  كونغ، ويلتقي  هونغ  من  كيتشي 
يوكوهاما  مواطنه  مع  الياباني  كوبي 
مارينوس، وجوهور دار التعظيم الماليزي 
الفائز  الياباني  دايموندز  ريد  أوراوا  مع 

بلقب البطولة مرتين من قبل.
األدوار  مباريات  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
اإلقصائية لمنطقة الغرب في دوري أبطال 
إلى   3 من  الفترة  خالل  ستقام   2022
10 فبراير 2023 بنظام التجمع، وسيتم 

اإلعالن الحقاً عن مكان إقامتها..



ال�شارقة ـ وام:

للفروســية  الشــارقة  نادي  افتتــح   
التدريبية  الصيفية  البطولة  والســباق 
الصالة  بميدان  الحواجــز  لقفز  الثالثة 
الصيفية األوىل  البطولة  املغطاة يف إطار 
البطولة  بمشاركة 280 فارســاً تلتها 
 355 بمشــاركة  الثانيــة  التدريبيــة 

مشاركاً .
من  كبرية  مشــاركة  البطولة  وشهدت 
فرسان مدرسة التدريب بنادي الشارقة 
للبولو  دبي  ونادي  والسباق  للفروسية 
للفروسية  عجمان  ونادي  والفروسية 
واســطبالت الصافنات ونــادي مندرة 
للفروســية ونادي جبل عيل للفروسية 
ونــادي فروســية ونــادي أبوظبــي 
باملدينة  الفروســية  ونادي  للفروسية 
الفرســان  املســتدامة يف دبــي ونادي 
يف  واالســطبالت  األندية  مــن  والعديد 

الدولة.
شارك يف الشوط األول - شوط مع الزمن 
ثمانية حواجز وهو مخصص لخيول  و 
مدرسة  يف  املبتدئني  والفرســان  البوني 
للفروســية  الشــارقة  بنادي  التدريب 

والســباق بارتفاع حواجز أقصاها 50 
املسار من  سم - 33 فارساً أنهى منهم 

دون أخطاء 22 فارساً .
الثاني  الشوط  املشــاركني يف  وبلغ عدد 
الزمن و  التدريب مع  - شوط مدرســة 
مدرسة  يف  املبتدئني  للفرسان  مخصص 
حواجز  ثمانيــة  بمجمــوع  التدريــب 
وبارتفاع حواجز 60 سم - 56 فارساً 
وفارســة أنهى منهم املســار من دون 

أخطاء 31 فارساً وفارسة .
الثالث - شوط  الشــوط  يف  شارك  فيما 
بلغ  بارتفاع حواجز  الزمن  املبتدئني مع 
80 سم وبمجموع 10 حواجز يف املسار 
ويتنافس يف هذا الشوط الفرسان لقطع 
دون  من  املحــدد  الزمن  ضمن  املســار 
أخطاء “شــوط مع الزمن” - 85 انهى 
منهم املسار من دون أخطاء 20 فارساً 

وفارسة.

سول  ــ وام:
 

القوة  لرفعات  الوطنــي  منتخبنا  أحرز 
رجــال امليدالية الذهبية لبطولة آســيا 
منافساتها  أختتمت  التي  وأوقيانوسيا 

امس االثنني بكوريا الجنوبية.
الوطني عىل  وتفــوق أبطال منتخبنــا 
التي شهدت  باقي املشاركني يف البطولة 
من 19  والعبة  مشــاركة 231 العبا 
وأوقيانوسيا ،  آســيا  قارتي  من  دولة 
رفعات  لرياضة  جديدا  إنجازا  ليسجلوا 

القوة ألصحاب الهمم.
من  كل  الفرق  مسابقة  يف  منتخبنا  مثل 
أحمد خميس، وعبد الله النقبي، وعادل 
حســن واســتطاع الثالثي تحقيق هذا 
الــذي يضاف إلنجازات  الجديد  اإلنجاز 

مســتوى  من  ويرفع  الهمم  أصحــاب 
إليه  وصلت  بعدما  الجميــع  لدى  الثقة 

رياضــة رفعــات القوة من مســتوى 
متميز.

اإلداري  البلــويش املرشف  وعّب خليفة 
ملنتخبنــا عن امتنانه الشــديد ملا قدمه 
البطولة  مدار  عىل  والالعبات  الالعبون 
عن  أســفر  متميز  فّني  مســتوى  من 

العديد من امليداليات امللونة.
الالعبون  حققه  مــا  إن  البلويش  وقال 
فنياً  للبطولــة  الجّيد  التحضــري  ثمرة 
القيادة  مــن  الكبري  وبدنيــاً والدعــم 
الرشــيدة و الذي أســفر عــن تحقيق 

األهداف من املشاركة بالبطولة.
خميس  محمد  الباراملبي  البطل  وأعرب 
عن ســعادته بما حققــه و زمالؤه يف 
باسم  تليق  قوية  مشاركة  من  البطولة 
أصحاب  خاصة  وبصفة  أبناء اإلمارات 
الهمــم الذيــن اســتطاعوا رّد الجميل 

للوطن .

اأبوظبي )الوحدة( :

توج املهــر الواعد "سلســبيل الثاني"، 
بانشــري"، أبطاالً  دو  والفرس "مــس 
ستاليونز، واللذان  الوثبة  كأس  لسباقي 
أقيمــا يــوم )األحداملــايض ( بمضمار 
البولندي، ومضمار وارجيم  ســلوزفيك 
مظلة  التوايل، تحــت  عــىل  البلجيكــي 
سمو  سباقات  الـ 14 ملهرجان  النسخة 
الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول 

العربية.
وتأتي إقامة ســباقات املهرجان، تنفيذاً 
لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد 
الوزراء  مجلس  رئيــس  نائب  نهيان  آل 
وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم صغار 
العالم  دول  معظــم  يف  واملربــني  املالك 
بالخيل  االهتمــام  لزيادة  وتحفيزهــم 

العربي.
وفرض املهر "سلسبيل" لعدنان سلطان 
النعيمي، بإرشاف ام كاسبزايك، وقيادة 
اولو كالسبيك، ســيطرته عىل مجريات 
ملسافة 1600 مرت  أقيم  الذي  الســباق 
بمضمار ســلوزفيك العشبي من البداية 

اىل النهائية.
العمر ثالث  البالغ من  املهــر  وجاء فوز 
ســنوات، واملنحدر من نسل "نو ريسك 
املــوري" بفــارق طولني عــن "هالل 
ام  بإرشاف  مســقط،  ملزرعة  مسقط" 
بوركوسكي، وقيادة الفارس اس ابييف، 
من  بالقرب  رسعته  مــن  يهدئ  أن  قبل 

خط النهاية.
وسجل "سلســبيل الثاني" زمناً وقدره 

املركز  جاء يف  2:03:60 دقيقة، فيمــا 
الثاني  عــن  بفــارق 10 أطوال  الثالث 
الخيال،  عبيد  الفالح" ملحمد  "شانرضة 
بإرشاف ســري فريست، وقيادة الفارس 

ام رسينيك.
بانشــري"  دو  الفرس "مس  وســجلت 
لتيمو كريسميكرز، بإرشاف نفس املالك، 
وقيــادة جنت مارين، الفوز يف ســباق 
ملسافة 1600  ســتاليونز  الوثبة  كأس 
مــرت، الذي أقيــم بمضمار ســلوزفيك 

البولندي وبلغت جائزته 5.000 يورو.
وجاء فوز "مس دو بانشــري" املنحدرة 
 0,75 نســل "داحــس" بفــارق  من 
طول عن "زيجــي دا"، وبقيادة جوري 
بوجارت، وســجلت البطلة زمناً وقدره 
 51.62 وبمعــدل  دقيقــة   1:51:59

كلم/ســاعة، فيما جاء ثالثــاً "تيكس 
الثاني  دا" بقيادة كو كليمانس، ويمتلك 

والثالث املالك واملدرب جي فريسرتبني.
ويدعم ويرعــى املهرجان دائرة الثقافة 
الريايض،  أبوظبي  ومجلس  والسياحة، 
واألرشــيف الوطني الرشيــك الرئييس، 
واتصاالت الرشيك الرســمي، والوطنية 
االسرتاتيجي، وطريان  الرشيك  لألعالف 
اإلمارات الناقل الرســمي، ويرعي أيضاً 
األمريات،  املســعود ـ نيســان، وأريج 
وعمري بن يوســف للســفريات، وقناة 
العام، واملجلس  النسائي  ياس، واالتحاد 
ورشكة  والطفولــة،  لألمومــة  األعىل 
للفروســية،  أبوظبي  فيــوال، ونــادي 
وجمعيــة اإلمــارات للخيــول العربية 

األصيلة. 

دبي-الوحدة:
شهد الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة 
للبادل  اإلمارات  اتحاد  آل مكتوم رئيس 
تنس منافسات بطولة البادل تنس التي 
من  الثانية  النســخة  ختام  مسك  تمثل 
الرياضية  دبي" الدورة  مدارس  "ألعاب 
األكــب مــن نوعها للمــدارس يف دبي 
وأطلقها مجلس دبي الريايض ونظمتها 
رشكة "إي أس أم"، وتضمنت 13 لعبة 

رياضية.
وشــهدت البطولة منافسات قوية بني 
الذين  الواعديــن  املنافســني  الالعبني 
يف  اللعبة  تطور  تؤكد  مستويات  قدموا 
ميداليات  منهم  الفائزون  الدولة، ونال 
التفــوق التي تســلموها من الشــيخ 
مكتوم،  آل  جمعة  بن  مكتوم  بن  سعيد 
وشــارك أكثر مــن 30 العب من 15 
مدرســة يف منافسات البادل تنس التي 
بمنطقة  بادل  ورلد  أكاديمية  يف  أقيمت 
القوز، ضمن فئتني هما: تحت 12 سنة 
للبنني والبنات، وتحت 14 سنة للبنني.

وفــاز باملركــز األول يف فئة تحت 12 

ســنة الثنائي آراف راني من مدرســة 
االبتدائية وكبري اللفاني  جيمس جمريا 
كوليج، وجاء الثنائي  دبي  مدرسة  من 
من  مكتوم  آل  ومكتوم  مكتوم  آل  زايد 
مدرســة ريبتون يف املركز الثاني، وحل 
املدرســة  من  عارف  عبدالله  الثنائــي 
الدولية لإلبداع العلمي وأحمد بن عبود 
من مدرس دار املعرفة يف املركز الثالث.

الثنائي عيل  ويف فئة تحت 14 سنة فاز 
بن عبود من مدرسة دار املعرفة وراشد 
غباش من مدرســة أب تــاون الدولية 
يف املركــز األول، تــاله الثنائي عبدالله 
البشــاء  الجناحي من مدرس جيمس 
الدوليــة وماجد عبدالله من مدرســة 
نيكســت جينرييشــن يف املركز الثاني، 
وحل الثنائــي آرون باريتو من مدرس 

جيمس الخليج األهلية وعيل حسن عيل 
طالب بن شــهدور من مدرسة جيمس 

الثالث. ويلنغتون الدولية يف املركز 
وتــم تكريم أفضل العبــني يف البطولة 
حيــث فاز مــن فئة تحت 12 ســنة 
الالعبان كبري اللفاني واحمد بن عبود، 
الالعبن  توج  تحت 14 ســنة  فئة  ويف 

راشد غباش وماجد عبدالله.
البطولة:  يف  املشــاركة  املــدارس  ومن 
مدرســة جيمــس البشــاء الوطنية، 
االبتدائية،  مدرســة جيمــس جمــريا 
العلمي،  لإلبــداع  الدوليــة  املدرســة 
جيمس  ريبتــون، مدرســة  مدرســة 
ويلينجتــون الدولية، أكاديمية جيمس 
البيطانية -  دبــي  الحديثة، مدرســة 
تــالل اإلمــارات، كلية دبي، مدرســة 
دار  االبتدائية، مدرســة  جمــريا  جيم 
الدولية،  أنجليا  املعرفة، مدرســة نورد 
مدرســة  الدولية،  أبتــاون  مدرســة 
جمريا  األهلية، مدرسة  الخليج  جيمس 
نكست  مدرسة  باالنجليزية،  للتخاطب 

جينرييشن.

دبي-الوحدة:
البحرية  الدويل للرياضات   أطمئن موظفو نادي دبــي 
والعاملــون يف جميــع الوحدات اإلداريــة عىل الحالة 
العامة لألفراد بعد موســم طويل وحافل بدأ  الصحية 
الشــهر  بداية  املايض وإختتم بنجاح  أكتوبر  يف شــهر 

الجاري.
تأتي املبادرة يف إطار حرص نادي دبي الدويل للرياضات 
البحريــة إلســعاد موظفيــه والعاملــني يف اإلدارات 
املختلفــة وتعزيــزا ملبدأ ومفهوم الصحة والســالمة 
املهنية ضمن برنامج الســعادة الوظيفية الذي يسعى 
للمحافظة عىل صحة وســالمة  النــادي  من خاللــه 
الحياة والعمل وإمتدادا  التوازن بني  املوظفني وتحقيق 
التي  املاضية  الفرتة  أنجزت يف  التي  للجهود والخطوات 
تلــت ظهور جائحــة )كوفيد 19( حيث قــام النادي 
اىل  إضافة  والعاملني  املوظفــني  لجميع  اللقاح  بتوفري 
الكثري  يف  الدورية  إجراء الفحوصات  عن  أرسهم فضال 
فريق متخصص من  واألحــداث. وتوىل  الفعاليات  من 
مستشــفى )ميديور( أحد أذرع مجموعة )يف بي أس( 
للرعاية الصحية والذي تأسس يف منطقة الكرامة بدبي 
ليخدم املجتمع وســكان دبي واإلمارات الشمالية عام 
من  املوظفني  لجميع  الصحيــة  الحالة  2015، قياس 
خالل الفحوصات العامة وتقديم استشــارات مجانية 

بإرشاف طبيب عام.
وقالــت هبة عيل عبدالله من قســم تطوير االعمال يف 
مستشفى )ميديور( ان املبادرة املشرتكة بني نادي دبي 
الــدويل للرياضات البحرية وإدارة املستشــفى تأتي يف 
إطار التعاون املشرتك بني املؤسسات الوطنية املختلفة 

وسعيا نحو تأسيس عالقات وطيدة بينها .
الجديــر بالذكر أن نادي دبي الدويل للرياضات البحرية 
األيــزو 45001-2018  كان قد حصل عىل شــهادة 
إلدارة الســالمة والصحة املهنية بعد مطابقته املعايري 
من املؤسســة الســويرسية )كيــو اس زد( لخدمات 
ابريل املايض يف إطار تنفيذ  إصدار الشهادات يف شــهر 
والخطة  التوجه  أهداف  تواكب  التي  الطموحة  الخطط 
االسرتاتيجية املحدثة 2027-2021 ومن بينها تهيئة 
الظروف املناسبة للموظفني والعاملني وتحقيق املعايري 

التي تنسجم مع اتجاهات الجودة الشاملة.

يومية .. �شيا�شية .. م�شتقلة19 الريا�شة
مبادرة طبية ت�سعد الموظفين والعاملين 

في »دبي البحري«

الثالثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥٠٧٣

ـ

انطالق مناف�شات البطولة ال�شيفية  بنادي ال�شارقة للفرو�شية

�شعيد بن مكتوم يتوج اأبطال البادل في 
»األعاب مدار�س دبي«

كاأ�س الوثبة  ...»�شلبيل« بطل بولندا.. و»بان�شير« 
تتوج في بلجيكا

اأبوظبي / وام :

بعد ثمانية أشــهر من دخولها املراكز العرشة 
األوىل يف التصنيــف العاملــي ملحرتفات التنس، 
أنس  املتألقة  التونســية  التنس  أثبتت نجمــة 
جابر أن كل إنجاز تحققه ليس ســوى خطوة 

اللعبة. يف طريقها نحو املجد بهذه 
املركز  أنــس جابر /27 عامــا/  إىل  وتقدمت 
الثالث يف التصنيف العاملي ملحرتفات اللعبة بعد 
فوزها أمس األحد بلقب بطولة برلني املفتوحة 
ليكون لقبها الثالث يف بطوالت الرابطة العاملية 

لالعبات املحرتفات.
التونسية لخطوة مهمة يف  الالعبة  و تســتعد 
األسطورة  مشاركتها  عب  الرياضية  مسريتها 
زوجي  منافسات  يف  وليامز  سريينا  األمريكية 
تنطلق هذا  التي  إيســتبورن  السيدات ببطولة 

األسبوع.
كانت »أنس« قد تركت أكثر من بصمة مميزة 
بطوالت  يف  خاصة  املاضية  السنوات  مدار  عىل 
»جراند ســالم« األربع الكــبى وبلغت دور 
الثمانية بكل من بطولتي أسرتاليا املفتوحة يف 
2020 وإنجلرتا املفتوحة /فالشينج ميدوز/ يف 
ببطولة  الرابع  للدور  وصولها  2021 بخالف 
نسختي  جاروس/ يف  املفتوحة /روالن  فرنسا 

2020 و2021.
و ســاهم ذلــك يف تقدمها إىل املركــز الثامن 
بالتصنيف العاملي للمحرتفات يف أكتوبر 2021 

لتصبــح أول عربيــة عىل مســتوى الالعبني 
يف  األوىل  العــرشة  للمراكز  تصــل  والالعبات 

التصنيف العاملي.
لكن هذا لم يكن سوى خطوة أخرى يف مسرية 
كتابة  بعدها  واصلــت  والتي  الناجحــة  أنس 
اللعبة،  مــع  تاريخها  يف  الســطور  من  املزيد 
الناشــئات  فئة  نهائي  ببلــوغ  بدأته  والــذي 
عامــي 2010 و2011  روالن جــاروس  يف 
وفازت باللقــب يف 2011 لتصبح أول عربية 
اإلنجاز منذ فوز املرصي إسماعيل  تحقق هذا 
الشــافعي بلقب فردي الناشئني يف ويمبلدون 

عام 1964.

�شامل غالب ي�شجل زمناً جديداً يف بطولة 
العامل لل�شباحة باملجر

دبي ــ وام :
 

الوطني  منتخبنــا  نجــم  غالب  ســالم  حقق 
للسباحة زمنا جديدا يف أوىل مشاركاته ببطولة 
بالعاصمة  املقامة حاليــا  للســباحة  العالــم 

املجرية بودابست.
فقد سجل غالب يف سباق 200 مرت حرة زمنا 
أجزاء  وأربعة  و56 ثانية  واحــدة  دقيقة  بلغ 
السابق كان دقيقة  الثانية علماً بأن رقمه  من 

الثانية. واحدة و 57 ثانية و67 جزءا من 
ويختتم غالب مشــاركته يف البطولة بســباق 

يوسف  زميله  يخوض  فيما  فراشة  200 مرت 
املطرويش سباقي 100 مرت حرة، و100 مرت 
البطولة  يف  منتخبنــا  بعثة  فراشــة. ويرتأس 
الســباحة،  اتحاد  رئيس  نائب  البلويش  جمعة 
املواطن  املدرب  ويتوىل اإلرشاف عــىل غالب و 

مروان حافظ الحتاوي.
التي تقام فعالياتها  البطولة  املشاركة يف  تأتي 
الجاري ، ضمن خطة  من 18 إىل 23 يونيــو 
التي  النتائج  بعد  املســتمرة  السباحني  تأهيل 
حققتها ســباحة اإلمارات خالل مشــاركتها 

العربية والخليجية يف الفرتة املاضية.

منتخبنا الوطني لرفعات القوة يتوج بذهبية بطولة اآ�شيا واأوقيانو�شيا

اأن�ــس جابــر .. »اأيقونة عربية« علــى طريق المجد 
العالمي



    

أطباء يحذرون: السمنة بوابة لـ أطباء يحذرون: السمنة بوابة لـ 1313 نوعًا من السرطان نوعًا من السرطان

تجنب  أن  العلمــاء  اكتشــف 
عشاء متأخر وتقليل السعرات 
بواقع  العمر  يطيالن  الحرارية 
موقع  نقــل  ما  الثلــث، وفق 
وأوىص  اليــوم«.  »روســيا 
الخــراء بالنظــر يف جــدول 
أن  لهم، يجب  التغذية. ووفقاً 
يكون اإلفطار والغداء بكميات 
كافيــة، ومن األفضــل تناول 
العشــاء عىل دفعــات صغرية 

وقبل الوقت املعتاد.
تحسني  طرق  العلماء أن  وأكد 
الحالــة الصحية ال تعتمد عىل 
هذه  وأجريت  الجســم.  وزن 

الفئران، وتبني  عىل  الدراســة 
الساعة  إيقاعات  يف  التدخل  أن 

البيولوجيــة يزيــد من طول 
العمر. 

تشهد السعودية وأجزاء من 
يوم  والعالم،  العربية  الدول 
الثالثــاء، ظاهــرة طبيعية 
عــام، وهي  كل  يف  تحــدث 
يــوم االنقــالب الصيفي يف 
بســبب  21 يونيــو؛ وذلك 
وقوع هذه املناطق عىل مدار 

الرسطان.
فوق  الرسطان  مــدار  ويمر 
العالم،  أرايض 17 دولــة يف 
تشــهد جميعهــا ظاهــرة 
يوم  الظهــرية  ظل  انعــدام 

االنقالب الصيفي.
كما سيشــهد العالــم حدًثا 
ا؛ حيث ســيكون  فلكيًّا مهمًّ
لألرض  الشــمايل  القطــب 

نحو  لــه  ميــل  أقــى  يف 
الشــمس، فتتعامد الشمس 
فــوق مدار الرسطــان عند 
خط عــرض 23.44 درجة 
نصف  ويحصــل  شــمااًل، 
يف  الشــمايل  األرضية  الكرة 

نهار  أطول  عــىل  اليوم  هذا 
العــام وأقرص ليل، وهي  يف 
واليوم  الرســمية  البدايــة 
يف  الصيف  فصــل  من  األول 
وفقاً  الشمايل.  الكرة  نصف 

لصحيفة “سبق”.

السينمائية  باملهرجانات  أوىل مشاركاته  يف 
فيلــم »خورفكان« من  الدوليــة، حصد 
الدكتور  الشــيخ  الســمو  صاحب  تأليف 
سلطان بن محمد القاسمي، عضو املجلس 
يف  جوائز  الشــارقة، ثــالث  حاكم  األعىل 
مهرجان أثفيكفاروني الســينمائي الدويل 

يف الهند.
ونال الفيلم جوائز »أفضل فيلم آسيوي«، 
و»أفضل  ســينمائي«  تصويــر  و»أفضل 
كبري  عدد  آســيوي«، ضمن  لفيلم  مخرج 
املهرجان،  يف  املشاركة  العاملية  األفالم  من 
واأللقاب  الجوائز  نيل  عىل  تنافست  والتي 

يف أكثر من أربعني فئة.
وينظم املهرجان يف مدينة تشيناي عاصمة 
والية تاميل نادو الهندية، وهي أكر مركز 
ثقايف واقتصادي وتعليمي يف جنوبي الهند، 
نسمة،  حوايل 7 ماليني  سكانها  عدد  يبلغ 
وتعد موطناً لصناعة األفالم الســينمائية 
رئيســياً عىل  ســينمائي  إنتاج  ومركــز 

مستوى القارة الهندية.
وأنتجت هيئة الشارقة لإلذاعة والتلفزيون 
رشكة  مع  بالتعاون  »خورفــكان«  فيلم 
ليمتــد«، وأخرجه  فيلمــز  جــو  »جيت 

اإليرلندي موريس سويني والريطاني بني 
اإلماراتية  الســينما  دور  مول، وعرض يف 
املحلية  اإللكرتونيــة  املنصــات  وبعــض 
والدولية، وخطوط الطريان التابعة للدولة 

والدول الخليجية.
300 مشارك

شــارك يف الفيلم أكثر من ثالثمئة شخص 

بني طاقم التمثيل وعمليات اإلنتاج وصور 
كامالً عىل شــواطئ خورفكان ومزارعها 
إدارة  القديمة، وتوىل  ومدينتهــا  وجبالها 
ريتشــارد  العاملي  األيرلنــدي  التصويــر 
فائقة  بعناية  األماكن  كيندريك، واختريت 
التي  باملواقع  كبري  به من شــبه  تتميز  ملا 

حصلت فيها األحداث الحقيقية.

العاملية  الصحيــة  الرعاية  وجدت دراســة، أجرتهــا منظومــة 
»كليفالنــد كلينــك«، أن فقدان الوزن الناجــم عن جراحات 

عالج الســمنة لدى البالغني ارتبط بانخفاض خطر اإلصابة 
بالرسطان بنسبة %32، وبانخفاض خطر الوفاة الناجمة 
عن الرسطــان %48 مقارنًة بالبالغني، الذين لم يخضعوا 
البحثية  الدراسة  نتائج  الجراحات. وُنرشت  من  النوع  لهذا 

هذه يف مجلة شبكة »جاما« الطبية.
أكثر من  العامليــة يف عام 2016 أن  وقدرت منظمة الصحة 

650 مليــون بالغ يف ســن 18 عاماً أو أكــر يف جميع أنحاء 
العالم يعانون مرض الســمنة. ويف الواليــات املتحدة، قالت مراكز 

الســيطرة عىل األمراض والوقاية منها إن الســمنة تزيد من خطر 
اإلصابة بـــ13 نوعاً من الرسطان، تمثــل %40 من جميع 

البلد. أنواع الرسطان التي يجري تشخيصها سنوياً يف هذا 
الغذائي لدى كليفالند  وقال مدير معهد الســمنة والتمثيل 
كلينــك، ورئيس فريــق وضع التقرير البحثي للدراســة، 
الدكتور عيل أمينيان، إن جراحات السمنة ُتعّد حالياً »العالج 
أن  املرىض  بإمكان  أن  للسمنة«، مشــرياً إىل  األكثر فاعلية 
يفقدوا ما بني 20 و%40 من الوزن بعد الجراحة، وفقدان 
الوزن يمكن أن يستمر لعقود. وتشري النتائج لهذه الدراسة إىل 

أنه كلما زاد فقدان الوزن، قلت مخاطر اإلصابة بالرسطان.

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

أفــادت مجلة »فرويندين« بأن الكدمــات غري ضارة، لكنها 
تسبب إزعاجاً لكثري من األشخاص.

وأوضحــت املجلة األملانية أنه يمكــن عالج الكدمات برسعة 
عن طريق دعم الجســم خالل عملية االستشفاء؛ ألنها تعتر 
تجمعاً دموياً يحدث تحت الجلد، ويمكن أن يختفي من تلقاء 

نفسه.
ويف البداية نصح خراء املجلة باســتعمال )الهيبارين(، وهو 
مادة فعالة ينتجها الجسم نفسه، وتعمل هذه املادة عىل منع 
الدم من التجلط يف الجسم، ويمكن يف حالة اإلصابة بالكدمات 
اســتعمال مرهم )هيبارين( عىل موضع الكدمات مرات عدة 
الشــفاء،  الـ)هيبارين( عىل اإلرساع من  اليوم، إذ يعمــل  يف 

ويساعد يف إزالة الدم املرتاكم.

أكدت النيابة العامة الســعودية أن مقرات ســكن ضيــوف البيت الحرام 
تخضع ألرفع معايري الســالمة واألمان، وتحــاط بحماية جزائية حازمة 

تجاه أي مخاطر أو ممارسات ضارة قد تنشأ يف هذا الجانب.
وأوضحــت النيابة يف تغريدة عر حســابها يف “تويرت”، أنه يحظر أي من 
األفعــال اآلتية: التحايل أو الغش يف توفــري متطلبات الحماية من الحريق 
للمنشآت، والتحايل أو الغش أو التدليس من املكاتب الهندسية يف مخططات 
السالمة، والتحايل أو الغش أو اإلهمال يف صيانة وسائل السالمة يف املنشآت 
وفقا ملا نصت عليه اللوائح الفنية أو التنظيمية الخاصة بذلك أو ما أوصت 
به الجهة الصانعة، واســترياد أو بيع أو تركيب أنظمة ومعدات وســائل 
السالمة غري املطابقة للوائح الفنية أو املواصفات القياسية املعتمدة دوليا 
أو يف الســعودية، وإعادة تشغيل املنشآت أو الجزء منها الذي أوقف بسبب 

وجود مخالفة ذات خطورة، دون إزالة هذه املخالفة.
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فاكس: 065541166
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جامعة  مــن  علمــاء روس  تمكــن 
طريقة  ابتكار  من  الروسية  فياتسك 
حلو  الرازين  بروتــني  عىل  للحصول 
ضار  غري  بديال  يعتــر  املذاق، والذي 

للسكر.
وبحســب املكتب اإلعالمي للجامعة، 
فــإن هذه املادة يجب أن تصبح بديال 
يف  الكربوهيدراتية  السكريات  لجميع 
العالم، وتســهم يف مكافحة السمنة. 

بحسب موقع “روسيا اليوم”.
الرازين  بروتني  للخراء، فإن  ووفقا 
الســكر  من  Brazzein، أحــىل 
انتاجها عىل  بـــ 2000 مــرة، وإن 
يسمى  مما  سيقلل  التجاري  املستوى 
الغذائية  املنتجات  يف  املخفي  الســكر 
ومن السعرات الحرارية فيها وبالتايل 

يف مكافحة السمنة.
ليتفينيتس، نائب  ويشــري ســريغي 
العلمية،  للشــؤون  الجامعة  رئيــس 
واســعة  مجموعــة  إنتــاج  أن  إىل 
الســعرات  منخفضة  املنتجــات  من 
الحرارية يتطلب تقنيات فعالة إلنتاج 

بروتني الرازين.
ويقــول، “لذلــك هدفنــا يف املقــام 
األول، ليــس الحصول عــىل بروتني 
الرازين نفســه، بل هو إيجاد حلول 
اإلنتاج.  تكلفة  من  تكنولوجية، تقلل 
الروتينات  هندسة  طرق  وباستخدام 
تمكنــا يف املرحلــة األوىل، مــن بناء 
ألشــكال  حيوية  وراثية  تركيبــات 
أكثر  هو  الرازين، والذي  من  متغرية 
الســكروز.  من  أحىل  مــرة   2000
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ظاهرة طبيعية تشهدها السعودية والمنطقة 
اليوم الثالثاء 

علماءعلماء يبتكرون منتجًا أحلى من السكر بـ  يبتكرون منتجًا أحلى من السكر بـ 20002000  
مرة ويخّفمرة ويخّفض الوزن!ض الوزن!

فيلم »خورفكان« يحصد 3 جوائز في مهرجان 
أثفيكفاروني الهندي

15073 21 ذو القعدة  1443ه ـ العـدد  2022 املوافق  21 يونيو  الثالثاء 

تعرضت طفلــة أملانية إىل إصابة خطرية جعلت 
األطباء يشكون يف احتمالية تعرضها النتهاكات 

جسدية، لكن الحقيقة لم تكن كذلك.
سقطت الطفلة التي لم يتم اإلفصاح عن اسمها، 
وتبلــغ من العمر 3 ســنوات، أثناء قفزها من 
أدى  لعبة، ما  األريكة عىل طاولــة مكواة  فوق 
إىل دخول ساق الطاولة يف ظهرها بشكل مروع، 
حسبما نرشت صحيفة “دييل ميل” الريطانية.
وبعد دخول ساق الطاولة التي يبلغ طولها 20 
سم يف جسدها، قام والد الطفلة بسحبها بقوة، 

مما تسبب يف بدء تدفق الدم بشدة.
تم نقل الطفلة بســيارة إسعاف إىل املستشفى، 
األطباء  يصدق  لم  حيث  الطوارئ  قســم  إىل  ثم 

قصة والديها.
التي  اللعبة  األبــوان قد أحرضا معهمــا  وكان 
بالدمــاء وبها كمية صغرية من  كانت ملطخة 
األنســجة، بينما كانت الطفلــة تعاني من آالم 

النزيف لديها. شديدة يف املعدة، وتوقف 
وتــم اســتدعاء خدمات األطفال بســبب عدم 
قدرة األطباء عــىل تصديق إصابتها، يف حني لم 
يتبني وجود أي ســوء معاملة من والديها عىل 
اإلطالق، بل عندما اســتمعوا إليهما بدقة، كان 

وصف الحادثة معقوالً.
تم إعطــاء الطفلة يف البدايــة مضادات حيوية 
أي عــدوى ومراقبتها ملدة 8 ســاعات،  لوقف 

حتى بدأت تتقيأ.

يف  صغري  ثقــب  وجود  الفحوصات  وكشــفت 
األمعــاء، ومن ثم قام األطباء بإعطائها مخدرا 
كليــا، وإجراء عملية جراحية الكتشــاف مدى 
الــرضر الذي تعرضت له، حيــث وجدوا تمزقا 

صغريا يف األمعاء.
قام الجراحون بخياطة التمزق، ومكثت الطفلة 
يف وحدة العنايــة املركزة ملدة يومني وتم نقلها 
إىل جناح عادي ملدة 15 يوًما قبل خروجها من 

املستشفى.
املنــزل، وكانت  الطفلــة جيًدا يف  ولم تتعــاف 
تتقيأ بانتظــام وتعاني من الحمى، ومن ثم تم 
احتجازها باملستشفى مرة أخرى بعد أسبوعني.

وأظهرت املوجات فوق الصوتية وجود جســم 
غريــب يف الكبــد، أدى إىل تورم هــذه املنطقة 

وتراكم الصديد بها.

إصابة طفلة بثقب في األمعاء وصديد في 
الكبد بسبب لعبة

وصفة لعالج الكدمات بسرعة

تجّنب العشاء المتأخر يطيل العمر

السجن و30 ألف ريال غرامة عقوبة غش وإهمال 
مقرات الحجاج في السعودية

 أصدر مــرشوع “كلمة” للرتجمة 
يف مركــز أبوظبي للغــة العربية، 
والســياحة  الثقافة  لدائرة  التابع 
العربيــة  الرتجمــة  أبوظبــي،   -
األفــكار” للكاتب  لروايــة “ذئب 
نقلها  فارالموف،  أليكيس  الرويس 
إىل العربيــة كرم رســتم، وراجع 

الرتجمة الدكتور تحسني عزيز.
األفكار”  “ذئــب  روايــة  وًتعــد 
التي  الروايات  أفضــل  من  واحدة 
صــدرت يف العقد الثاني من القرن 
ويــرى   .. والعرشيــن  الحــادي 
تمثل  أنَّ روايته  فارالموف  أليكيس 
علناً  للتحدث  شــخصية  “محاولة 
اختار  إذ  الفــي”،  العــرص  عن 

الكاتــب واحدة من أكثر اللحظات 
املؤثرة يف التاريخ الرويس - “حافة 
صيف  الهاوية” - من  يف  السقوط 
عام 1914 إىل شتاء عام 1918، 
تســببت  التي  العوامــل  لتــؤّرخ 
وتقدم  أكتوبــر  ثــورة  اندالع  يف 

استعراضاً لطبيعة تلك الحقبة.

»كلمة« يصدر رواية 
»ذئب األفكار«

اضطــرت طائرة هندية عــىل متنها 185 
راكباً وكانت متجهة إىل مدينة دلهي للهبوط 
اضطرارياً بعد 15 دقيقة فقط من إقالعها 

بعد اشتعال محركها األيرس.
هبطت  الطائــرة  أن  مســؤولون  وأعلــن 
الهند  باتنا رشقــي  اضطراريًّــا يف مدينــة 
محركها  يف  النريان  اشــتعلت  أن  امس، بعد 
األيــرس أثنــاء الرحلة. وتم إجــالء ركاب 
الطائــرة التابعة لرشكة “ســبايس جيت” 
التكلفــة، بعدما عاود  للطــريان منخفضة 
ُبَعيد إقالعها؛ حسب  الطيار الهبوط يف باتنا 
تربيون” الهندية. وفقاً ملوقع  صحيفة “ذا 

“سبق”.
املنطقة شاندراشــيخار سينغ  وقال قايض 
باتنا  مطار  إىل  الطائرة  للصحافيني: “عادت 
بعد أن الحظ سكاٌن حريًقا يف الجناح األيرس 

للطائرة، وأبلغوا املسؤولني يف املطار”.
الركاب  إجالء جميع  ســينغ: “تم  وأضاف 
البالغ عددهم 185 بأمان، وســبب الحريق 
الهنديس  الفريــق  يقــوم  مشــكلٌة فنيــة 

بفحصها”.
وأكد أحد الركاب للصحافيني ســماع ضجة 
كبــرية يف الطائرة خالل الدقائق الـ15 التي 

أعقبت اإلقالع.

وكأنها كتلة نار.. هذا ما حدث لطائرة هندية 
على متنها 185 راكبًا 
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