
اأبوظبي-وام:

 افتتحت هيئة الهالل األحمر اإلماراتي 
بمتابعة من ســمو الشيخ حمدان بن 
زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة 
كليات  ثــالث  الهيئة  رئيس  الظفــرة 
تقنية لدعم قطاع التعليم في المناطق 
المتأثــرة مــن إعصار »ونســتون« 
الذي ضــرب أرخبيل فيجي قبل ثالث 

سنوات.

ثالثة  من  الواحــدة  الكلية  وتتكــون 
مجمعــات تشــمل قاعات الدراســة 
اإلدارة،  ومكاتب  التقنية  والمختبرات 
تبلــغ 18 مليونا و365 ألف  بتكلفة 
درهم، ويســتفيد منها 3 آالف طالب 
سنويا. وكانت هيئة الهالل األحمر قد 
شرعت في إنشــاء تلك الكليات عقب 
اإلعصار الــذي أحدث دمارا كبيرا في 

البنية التحتية في تلك المناطق،

اأبوظبي - وام:

يوم  المتحدة  العربية  اإلمــارات  دولة   رفعت 
األربعــاء أعالمها معلنة انتهــاء فترة الحداد 
بن  خليفة  الشيخ  له  المغفور  على  الرســمي 
امتدت  اللــه" والتي  نهيــان "رحمه  آل  زايد 
العالــم عن حزنه  يومــا عبر خاللها  أربعين 
العميــق لفقــدان قائد التمكيــن الذي كرس 

حياته خدمة لوطنه واإلنسانية جمعاء.
الشــيخ خليفة بن  المغفور  وتبقى مســيرة 
زايــد آل نهيان "رحمه الله" نبراســا تقتدي 
بــه األجيال بعد أن ترك إرثــا حافال بالعطاء 
المجاالت  شتى  في  خالدة  وبصمات  واإلنجاز 

التنموية واإلنسانية.
توافد  يوما  أربعين  خالل  اإلمارات  وشــهدت 
زعماء العالم و كبار المسؤولين والشخصيات 
الرســمية الذين قدموا تعازيهم بفقيد الوطن 
الكبير فيما استقبلت سفارات الدولة بالخارج 

وفود المعزين الرسمية والشعبية.
وأعلنــت العديد مــن الدول الحداد الرســمي 
على المغفور له الشــيخ خليفــة بن زايد آل 
الجمعية  الله" فيما عقــدت  نهيان "رحمــه 
أعربت  تأبينية  المتحدة جلســة  لألمم  العامة 
المتحدة  األمــم  األعضاء في  الــدول  خاللها 
البالــغ عددها 193 دولة عن خالص تعازيها 
ومواساتها لشــعب و حكومة دولة اإلمارات 

في وفاة الراحل الكبير

وا�شنطن-)د ب اأ(:

 في محاولة للحد من ارتفاع أسعار الوقود في 
الواليــات المتحدة، دعا الرئيس األمريكي جو 
يوم  األمريكية  والواليــات  الكونجرس  بايدن 
إضافية  تشــريعية  خطوة  اتخاذ  األربعاء إلى 

للتخفيف عن المستهلكين بشكل مباشر.
ودعــا بايــدن إلى تعليــق العمــل بالضريبة 
االتحاديــة على الوقود لمدة 3 أشــهر  حتى 
نهاية أيلول/ســبتمبر المقبل، دون استقطاع 
السريعة  بالطرق  النقل  صندوق  من  أموال  أي 
اتخاذ خطوة  إلى  الواليات  دعا  األمريكي. كما 
األســعار عن  لتخفيف عبء ارتفاع  مماثلــة 

المستهلكين.
أي  أال يؤدي  بايدن على ضرورة ضمان  وشدد 
مخصصات  على  التأثير  إلــى  للضريبة  تعليق 
وصول  السريعة. ومع  بالطرق  النقل  صندوق 
عجز الميزانيــة األمريكية خالل العام الحالي 
إلدارة  دوالر، يمكن  إلى 6ر1 تريليون  بالفعل 
الذي ســينجم عن  العبء المالي  تحمل  بايدن 
أجل مســاعدة  الوقــود، من  تعليــق ضريبة 
فيه  ستستخدم  الذي  الوقت  المستهلكين، في 
اإليــرادات األخرى لتمويــل  ميزانية صندوق 
تبلغ  والتي  بالكامل  الســريعة  بالطرق  النقل 

نحو 10 مليارات دوالر.

ال�شارقة-وام:

الدكتور  الشــيخ  الســمو   أهــدى صاحب 
المجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان 
األعلــى حاكم الشــارقة 93 مصحفا أثريا 

نادرا لمجمع القرآن الكريم بالشارقة.
تم جمع الدفعة الجديدة من إهداءات سموه 
تاريخية  حقب  مــن  الكريم  القرآن  لمجمع 
المغول  أواخر حكــم  تمتد مــن  مختلفــة 

أعمارها ما بين 300  وحتى اآلن، وتتراوح 
و600 عام وذلك من مناطق ودول مختلفة 
المصاحف  العالم و تضم نســخا مــن  من 
واألفغانية  والبخارية  والهندية  الكشميرية 
واإليرانية  والقاجارية  والمغولية  والعربية 
وتحوي نســخا مذهبة ومزخرفة بخطوط 
مختلفــة مثل الخط البهــاري وخط الثلث 

وخط النسخ .

الكويت-)د ب اأ(:

األمير مشــعل األحمد  الكويت   أعلن ولــي عهد 
الجابــر الصباح يوم األربعــاء حل مجلس األمة 
والدعوة النتخابات عامة. وقال في خطاب متلفز 
إلى "إعادة  يهــدف  اإلجراء الدســتوري  هذا  إن 
الذي  بالشكل  السياسي  المشــهد  تصحيح مسار 
يحقق المصالح العليا" للبالد. وأضاف أن مرسوم 
القادمة،  األشهر  في  سيصدر  لالنتخابات  الدعوة 

الترتيبات القانونية. بعد إعداد 
وتعهد بعدم التدخل في االنتخابات وال في اختيار 

رئيس مجلس األمة القادم.
الماضية من تصدع في  الفترة  ما شهدته  وانتقد 

التنفيذية والتشريعية. العالقة بين السلطتين 
وكان األمير نواف األحمد استبق كلمة ولي العهد 

بكلمة مقتضبة فوضه فيها بإلقاء الخطاب.

طرابل�س - وكاالت:

 قدم تبــادل مفاجئ إلطالق النار 
الليبية  العاصمة  في  الفصائل  بين 
هذا الشــهر دليال حيا بشأن كيف 
السياسي  الجمود  يؤدي  أن  يمكن 
إلــى اندالع قتال بيــن الجماعات 
من  عامين  وإنهــاء  المتناحــرة 
الســالم النســبي. ويخضع جزء 
ليبيا منذ سنوات لهيمنة  كبير من 
على  تســيطر  مســلحة  قــوات 
المناصب،  على  وتتنافس  األرض 
بينما تعمل رســميا كعناصر أمن 
للدولة،  تابعــة  األجــر  مدفوعة 
وظهر وجودها بشكل الفت خالل 

زيارة قامت بها رويترز مؤخرا.
التوتر  وفي طرابلس، أدى تصاعد 
حكومة  بيــن  المواجهة  بســبب 
الوحــدة التي تم تشــكيلها العام 
أيدها  منافسة  وحكومة  الماضي 
الشــرق  من  يتخذ  الذي  البرلمان 
مقــرا له، إلــى تفاقــم خالفات 
وضع  بشأن  العاصمة  في  سابقة 

هذه الجماعات.
جميع  إعــالن  من  الرغم  وعلــى 
عودة  أي  يرفضون  أنهم  األطراف 
إلى حرب كبرى وال يتوقعون ذلك، 
إال أن الجهود المبذولة لحل األزمة 
على  جديدة  عالمات  وثمة  تعثرت 

تصعيد مسلح.

يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة أسسها را�شــد بن عوي�شة  سنة ١٩٧٣م

ت�شاعد التوتر بين ف�شائل طرابل�س مع تفاقم 
الجمود في ليبيا

�سلطان القا�سمي يهدي مجمع القراآن الكريم 
بال�سارقة 93 م�سحفًا اأثريًا نادرًا

قمة عالمية لال�شتثمار في ال�شناعة الرقمية بدبي 

أبوظبي-وام:
 عّبرت دولة اإلمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع الشعب 
الذي ضرب واليتي  القوي  الزلزال  األفغاني الصديق في ضحايــا 
خوســت وبكتيكا جنوب شرق أفغانســتان، ما أسفر عن وقوع 

آالف الضحايا.
تعازيها  خالص  عن  الدولي  والتعــاون  الخارجية  وزارة  وأعربت 
ومواســاتها إلى الشــعب األفغاني الصديق وإلــى أهالي وذوي 
الضحايــا في هذا المصــاب الجلل، وتمنياتها بالشــفاء العاجل 

للمصابين.

دبي-وام:
التكنولوجية  الحــرة  تعقــد واحة دبــي للســيليكون، المنطقة 
المتكاملة، أول قمة عالمية لالســتثمار في الصناعة الرقمية في 

دبي، يوم اإلثنين المقبل .
الصناعة  رائدة عالمياً لالستثمار في  بناء منصة  القمة على  تركز 
الرقميــة، وتعزيز التعاون والتبادل في مجــال االقتصاد الرقمي 

عالمياً ودعم الجهود الدولية لتطوير سالسل االقتصاد الرقمي.
الصينيــة، والمركز  االســتثمار  بتنظيــم جمعية  القمة  وتأتــي 
الرقمــي ومقره واحة دبي للســيليكون،  الصينــي بمجمع دبي 
وغرفة االســتثمار اآلسيوية الصينية بالمركز التجاري اآلسيوي، 
 Gdis Associates - و   ،Coiuc - FZCO ومجموعــة 

.Silicon Harbour Capital و ،FZCO

 االإمــارات تت�شامن مع ال�شــعب االأفغاني وتعزي 
في �شحايا الزلزال

ا�شطنبول-وكاالت:

خالل  والســعودية  تركيــا  أكــدت   
بدء  على  أنقرة عزمهما  في  محادثات 
المشــترك  التعاون  من  جديدة  حقبة 
البلدان  فيه  يستهدف  الذي  الوقت  في 

التطبيع الكامل للعالقات بينهما .
المحادثات  بيان مشــترك عقب  وفي 
بين ولي العهد السعودي األمير محمد 
رجب  التركي  ســلمان، والرئيس  بن 
طيب أردوغان، قال البلدان إنهما بحثا 
في  واالســتثمار  العالقات  تحســين 

قطاعات الطاقة والدفاع وغيرهما.

ال�شعودية وتركيا 
تعتزمان بدء حقبة جديدة 

من التعاون

حل مجل�س االأمة الكويتي والدعوة 
النتخابات عامة
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»تتمة ص 88««

ارتفاع قتلى اأ�س��واأ كارثة طبيعية خالل 8 �س��نوات 
باأفغان�ستان اإلى 1000�سخ�ص

بايــدن يدعو اإلــى تعليق �شريبة 
الوقود لمدة 3 اأ�شهر

اأبوظبي-وام:

 أكد صاحب الســمو الشيخ محمد بن 
الدولة "حفظه  رئيــس  نهيان  آل  زايد 
المتواصل  اإلمارات  دولة  الله" .. دعم 
كل مــا يصب فــي مصلحة الشــعب 
تطلعاته  ويحقق  الشــقيق  الصومالي 

واالزدهار  واالســتقرار  التنميــة  إلى 
يعمه  ألبنائه  أفضــل  وبناء مســتقبل 

السالم والرخاء.
جاء ذلك خالل اســتقبال ســموه يوم 
فخامة  الشــاطئ  قصر  األربعاء فــي 
حسن شــيخ محمود رئيس جمهورية 
الصومــال الفيدرالية الشــقيقة حيث 

للدولة وهنأه  رحب ســموه بزيارتــه 
بتوليه مهام رئاسة الصومال .. متمنياً 
لــه التوفيق في قيادة بلــده وتحقيق 
والتقدم  االستقرار  إلى  شعبه  تطلعات 

والسالم .
»تتمة ص 88««

م�سيرة خليفة نبرا�س تقتدي به الأجيالم�سيرة خليفة نبرا�س تقتدي به الأجيال

»طالع ص 33««

كابول-)د ب اأ(:

عــن 1000  يقل  ال  مــا   لقي 
المئات  وأصيب  حتفهم  شخص 
جنوب  ضرب  قوي  جراء زلزال 
الثالثاء-  ليلة  أفغانستان  شرقي 
إنســانية  أزمة  األربعاء، ليطلق 

جديــدة في البــالد التي تواجه 
اقتصــادا منهارا وأزمة  بالفعل 
مسلم  الدين  شرف  جوع. وذكر 
في  الكوارث  بإدارة  المســؤول 
حكومة طالبان إن إقليم باكتيكا 
شرقي البالد كان األكثر تضررا، 
حســبما ذكرت وكالة بلومبرج 

لألنباء يوم األربعاء.
"باختر"  أنبــاء  وكالة  وأفادت 
الرســمية بأن ألف شخص على 
وأصيب  حتفهــم  لقــوا  األقل 
1500 آخريــن، وأن حصيلــة 

القتلى مرشحة لالرتفاع.

رئي�س الدولة ي�ؤكد دعم الإمارات كل ما يحقق ال�سالم وال�ستقرار 
والتنمية لل�سعب ال�س�مالي ال�سقيق

ا�شتقبل رئي�س ال�شومال وتمنى له التوفيق في قيادة بلده

االإمارات.. انتهاء الحداد الر�شمي.. 

اأبوظبي-وام:

محمد  الشيخ  السمو  صاحب   وجه 
بــن زايــد آل نهيان رئيــس الدولة 
الدورة  باســتضافة  الله"  "حفظه 
الدول  مؤتمر  من  والعشرين  الثامنة 
المتحدة  األمم  اتفاقية  في  األطراف 
المناخ / تغيــر  بشــأن  اإلطاريــة 

COP28/ فــي "مدينــة إكســبو 
موقع "إكســبو2020  دبي" وهو 

دبي" الذي استضافته الدولة. ويأتي 
مؤتمر  باســتضافة  سموه  توجيه 
األطراف /COP28/ في " إكسبو" 
وجهًة  استثنائياً شكل  موقعاً  كونه 
متميــزًة جمعت العالــم على أرض 
دولة اإلمارات خالل ســتة أشهر .. 
فيما يشــترك الحدثــان في تحقيق 
لما  الدولي  العمل  وتعزيز  االستدامة 
التحديات  له من أهمية في مواجهة 

العالمية.

اأبوظبي-وام:

والســياحة– الثقافة  دائرة   دشــنت 
صيف  األربعــاء "بطاقة  يوم  أبوظبي 
اإللكتروني  الموقــع  أبوظبــي" على 
summerpass. أبوظبي"  "زوروا 

ذلــك  ،و   visitabudhabi.ae
أبوظبي  حملــة  بنجاح  إطالقها  بعــد 
أحلى" في  معنــا  الترويجية "صيفك 

معرض سوق السفر العربي هذا العام.
الدائرة،  التــي صممتها  البطاقة   تتيح 
لحامليهــا فرصة زيارة أهــم المعالم 
التــي تحظى  والتجــارب الســياحية 
بأســعار مخفضة من  العاصمة  بهــا 
يســري  واحدة  حصرية  بطاقة  خالل 
أغســطس   31 لغايــة  اســتخدامها 

.2022

»مدينة اإك�شبو دبي«  ت�شت�شيف موؤتمر 
  »COP28« االأطراف

الهالل الأحمر يفتتح 3 كليات تقنية لدعم قطاع 
التعليم في اأرخبيل فيجي

دائ��رة الثقافة وال�س��ياحة تد�س��ن »بطاقة 
�سيف اأبوظبي«

»طالع ص 22««



:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 QƒàcódG ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U iógCG 

 ƒ°†Y  »ª°SÉ≤dG  óªfi  øH  ¿É£∏°S

 QGO  ábQÉ°ûdG  ºcÉM  ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG

 á©eÉ÷G  ‘ á«eÓ°SE’G  äÉWƒ£îŸG

 áYƒªéŸG  ábQÉ°ûdÉH  á«ª°SÉ≤dG

 á«∏°UC’G  äÉWƒ£îŸG  øe  á©HÉ°ùdG

 IôeÉ©dG QGódG ó«°UQ ¤EG ±É°†J »àdGh

 ≈∏Y √ƒª°S ¢Uôëj »àdG äÉWƒ£îŸÉH

 ÚãMÉÑdG  ΩÉeCG  ìÉààd  QGó∏d  É¡FGógEG

.á°SGQódGh ´ÓWÓd Ú°üàîŸGh

 É«∏°UCG  ÉWƒ£fl 249 AGógE’G  πª°Th

 á¨∏dG  πª°ûàd  ¬JÉYƒ°Vƒe  âYƒæJ

 ¬≤ØdGh  åjó◊Gh  ±öüdGh  ƒëædGh

 ËôµdG  ¿BGô≤dG  Ωƒ∏Y  ‘  Ò°ùØàdGh

 áØ°ù∏ØdGh óFÉ≤©dGh ≥£æŸGh ¢†FGôØdGh

 AGógE’G É¡∏ª°T »àdG Ωƒ∏©dG øe ÉgÒZh

.á«°SQÉØdGh á«Hô©dG äÉ¨∏dÉH âÑàch

 ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°U AGógEG πª°T Éªc

 øe  GAõL  øjöûYh  á°ùªN  ábQÉ°ûdG

 äÉ©ÑW  ™HQCG  OóYh  ËôµdG  ¿BGô≤dG

.áÁób ájôéM

 QGO π°UGƒJ á«YƒædG äGAGógE’G √ò¡Hh

 á«ª°SÉ≤dG  á©eÉ÷G  ‘  äÉWƒ£îŸG

 á«YGO  ,á«aÉ≤ãdGh  ájôµØdG  É¡JOÉjQ

 Ú°üàîŸGh  Úªà¡ŸGh  ÚãMÉÑdG

 ¬≤ØdGh  »eÓ°SE’G  ïjQÉàdG  ∫É› ‘

 IOÉØà°S’G  ¤EG  iôNC’G  Ωƒ∏©dGh

 á°ù«ØædGh  IQOÉædG  äÉWƒ£îŸG  øe

.É¡«a IôaGƒàŸG

 øª°V  ™HÉ°ùdG  AGógE’G  Gòg  Èà©jh

 ¤EG  √ƒª°S  É¡jó¡j  »àdG  äÉYƒªéŸG

 kÉ«dÉM º°†àd iôNC’Gh IÎØdG ÚH QGódG

 ≥FÉKƒdG  QófCGh  äÉWƒ£îŸG  ¢ùØfCG

 áÁób ájôéM áYÉÑW Öàch á«∏°UC’G

 áaô©ŸGh  Ωƒ∏©dG  ä’É›  áaÉc  ‘

 øe  Oó©H  âÑàc  »àdGh  áØ∏àîŸG

 ÖMÉ°U ájDhQ ≥ah QGódG πª©Jh .äÉ¨∏dG

 õjõ©J  ≈∏Y  ábQÉ°ûdG  ºcÉM  ƒª°ùdG

 ájôµØdG ájò¨àdG óaGhQ øe óaGôc ÉgQhO

 π≤©dG äÉéàæe ≈∏Y ±ƒbƒdGh á«aÉ≤ãdG

 Ée πX ‘ Qƒ°ü©dG ôe ≈∏Y »eÓ°SE’G

 äÉYÉbh ≥aGôe øe É¡à«æH ‘ ôaGƒàj

 øe  ¬jƒ–  ÉÃh  ,ájôK  äÉWƒ£flh

 ¤EG  Oƒ©J  ±QÉ©eh  á«eÓ°SEG  Ωƒ∏Y

.Úæ°ùdG äÉÄe

 äÉWƒ£îŸG  QGO  ¿CG  ôcòdÉH  ôjó÷Gh

 á©HÉàeh  ¬«LƒàH  âÄ°ûfCG  á«eÓ°SE’G

 ¿É£∏°S QƒàcódG ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U

 ‘ É¡MÉààaG ”h »ª°SÉ≤dG óªfi øH

 ≠∏Hh  ,Ω2017  ÈªàÑ°S  øe  ™HÉ°ùdG

 øe IGó¡ŸG á«∏°UC’G äÉWƒ£îŸG OóY

 •ƒ£fl 1700 øe ÌcCG QGó∏d √ƒª°S

 ΩÉ°ùbCG áYƒª› QGódG …ƒà–h ,»∏°UCG

 É¡àfÉ«°Uh äÉWƒ£îŸG ßØëH ºà¡J

 É«ªbQ Égôjƒ°üJh Égó«∏Œh É¡ª«eôJh

 QGódG πÑ≤à°ùJh ,É¡Ø«æ°üJh É¡à°Sô¡ah

 πNGO  øe  áÑ∏£dGh  ÚãMÉÑdGh  QGhõdG

.É¡LQÉNh á©eÉ÷G

:ΩGh-IÒéØdG

 óªM øH óªfi ï«°ûdG ƒª°S πÑ≤à°SG 

 ,IÒéØdG ó¡Y ‹h »böûdG óªfi øH

 óah  ,…ÒeC’G  ¿GƒjódÉH  ¬Ñàµe  ‘

 ,IÒéØdÉH á«Ø°ûµdG ácô◊G á«°VƒØe

. »Ñ©µdG óªMCG ó«ÑY á°SÉFôH

 ∫ÓN IÒéØdG ó¡Y ‹h ƒª°S ™∏WGh

 á«°VƒØŸG  πªY  á£N  ≈∏Y  AÉ≤∏dG

 äGQOÉÑŸG øe OóYh ,2025 ΩÉY ≈àM

 πª©J  »àdG  á£°ûfC’Gh  á«©ªàéŸG

 ∫ÓN  É¡à£N  øª°V  ácô◊G  É¡«∏Y

.áeOÉ≤dG IÎØdG

 ¤EG  AÉ≤∏dG  ∫ÓN  √ƒª°S  ™ªà°SG  Éªc

 á«aÉ≤ãdG äÉ«dÉ©ØdG øY »∏«°üØJ ìöT

 πª©J  »àdG  á«°VÉjôdGh  á«©ªàéŸGh

 iƒà°ùŸG  ≈∏Y ácô◊G Égò«ØæJ  ≈∏Y

 ¤EG  ±ó¡J  »àdGh  ,‹hódGh  »∏ëŸG

 É¡JÉWÉ°ûfh  áaÉ°ûµdG  QhóH  ∞jô©àdG

 õjõ©Jh  IÒéØdG  IQÉeEG  ‘ áØ∏àîŸG

.™ªàéŸG OGôaCG ÚH É¡ª«gÉØe

 ≈∏Y  IÒéØdG  ó¡Y  ‹h  ƒª°S  Oqó°Th

 á«Ø°ûµdG  ácô◊G  π«©ØJ  IQhöV

 ™e  É¡JÉcGöT  ≥«ª©Jh  IQÉeE’G  ‘

 ¤EG  É kgqƒæe  ,ábÓ©dG  äGP  ™jQÉ°ûŸG

 óªM ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ¡«LƒJ

 ¢ù∏éŸG  ƒ°†Y  »böûdG  óªfi  øH

 á«ªgCÉH  IÒéØdG  ºcÉM  ≈∏YC’G

 á£ÑJôŸG  áæWGƒŸG  ÇOÉÑe  QÉªãà°SG

 ‘  º¡°ùj  ÉÃ  ,á«æWƒdG  âHGƒãdÉH

 ÜÉÑ°ûdGh  áÄ°TÉædG  äGQÉ¡e  ôjƒ£J

 á«dhDƒ°ùŸÉH  OGôaC’G  ¢ùM  ™aQh

 ,»æWƒdG  ÖLGƒdGh  á«©ªàéŸG

 á«YÉªàL’G  á«ªæàdG  ±GógCG  ≥«≤–h

.É¡dÉµ°TCG ∞∏àîÃ

 ,á«Ø°ûµdG ácô◊G á«°VƒØe óah Ωó≤Jh

 ó¡Y  ‹h  ƒª°ùd  ôjó≤àdGh  ôµ°ûdÉH

 ,∫ÉÑ≤à°S’G  IhÉØM  ≈∏Y  ,IÒéØdG

 äGQOÉÑª∏d  ºFGódG  √ƒª°S  ºYOh

 ‘  º¡°ùJ  »àdG  á«YƒædG  ™jQÉ°ûŸGh

 öûfh  á«Ø°ûµdG  á«HÎdG  º«b  õjõ©J

.á«YÉªàL’Gh ájƒHÎdG É¡ª«gÉØe

 »ªMõdG ⁄É°S IOÉ©°S .. AÉ≤∏dG ö†M

.IÒéØdG ó¡Y ‹h qƒª°S Öàµe ôjóe

:ΩGh-»HO

 ∫BG ∑QÉÑe øH ¿É«¡f ï«°ûdG ‹É©e ócCG

 ¿CG  ¢ûjÉ©àdGh  íeÉ°ùàdG  ôjRh  ¿É«¡f

 »JCÉj …öûÑdG ∫ÉŸG ¢SCGQ ôjƒ£Jh á«ªæJ

 Ió«°TôdG  IOÉ«≤dG  äÉeÉªàgG  ¢SCGQ  ≈∏Y

 äGQÉeE’G ‘ ¿É°ùfE’G ¿CG ÉªFGO ócDƒJ »àdG

 IÒ°ùe  Qƒfih  ≈∏ZC’G  IhÌdG  ƒg

 ádhódG Égó¡°ûJ »àdG áeGóà°ùŸG á«ªæàdG

.ä’ÉéŸG ∞∏àfl ‘

 ô“Dƒe ¬«dÉ©e ìÉààaG ∫ÓN ∂dP AÉL

 zájöûÑdG OQGƒª∏d ‹hódG ¢SÒaÉà«e{

 øe º«¶æàH »HO ‘ GôNDƒe ó≤Y …òdG

.»HO ‘ ø°ThCG ƒ∏H ácöT

 ∑QÉÑe  øH  ¿É«¡f  ï«°ûdG  ‹É©e ∫Ébh

 á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhO  ¿EG  ¿É«¡f  ∫BG

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U IOÉ«≤H IóëàŸG

 ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi

 ™ªà› ≥∏N ‘ âë‚ zˆG ¬¶ØM{

 õcôj »ª∏°Sh ¿RGƒàeh IÉ«◊ÉH ¢†HÉf

 á«°ù°SDƒŸG á«àëàdG Éæà«æH õjõ©J ≈∏Y

 OGôaCG  ™«ª÷  IÉ«◊G  á«Yƒf  Ú°ù–h

 ¿Éµe ¿CG  ¤EG  ¬«dÉ©e QÉ°TCGh  .™ªàéŸG

 ™jöùJ ≈∏Y πª©j É k«ªbQ Rõ©ŸG πª©dG

 OQGƒŸG  IQGOEG  Ú°ù–h  á«LÉàfE’G

 õcôJ  ¿CG  Öéj  ¬fCG  ÉØ«°†e  ájöûÑdG

 Ö°SÉæŸG  ôjƒ£àdG  ≈∏Y  äÉª¶æŸG

 ìÉéædG πLCG øe §≤a ¢ù«d ¢SÒaÉà«ª∏d

 á«gÉaôdG πLCG øe É k°†jCG øµdh …OÉ°üàb’G

.á∏eÉ°ûdG á«ª«¶æàdG

 ¿ƒæ«e É«JÉ°S QƒàcódG ∫Éb ¬ÑfÉL øeh

 Blue  áYƒªéŸ  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG

 ¿EG  Ocean Corporation
 ájöûÑdG  OQGƒŸG  êPƒ‰  ¤EG  ∫É≤àf’G

 Ú°ù– ≈∏Y äÉ°ù°SDƒŸG óYÉ°ùj »ªbôdG

 øe IAÉØc ÌcCG πµ°ûH ájöûÑdG OQGƒŸG

 á«∏«∏ëàdGh á«YÉªàL’G äÉ«æ≤àdG ∫ÓN

 ¢SÒaÉà«e  ¿CG  ±É°VCGh  .á«HÉë°ùdG  h

 ÌcC’G πª©dG äÉMÉ°ùe πÑ≤à°ùe Oƒ≤«°S

 ‹hódG  ô“DƒŸG  ¿CG  ¤EG  GÒ°ûe  GQƒ£J

 ±É°ûµà°SG ¤EG ±ó¡j ájöûÑdG OQGƒª∏d

 ¿CG øµÁ »àdG IOhófiÓdG ä’ÉªàM’G

. OGôaC’G IOÉb É¡æe ó«Øà°ùj

 ¥óæa  ‘  º«bCG  …òdG  ô“DƒŸG  ó¡°T

 øe ójó©dG Qƒ°†M áØ«∏N êÈH ÊÉeQCG

 óªfi ¢VƒY IOÉ©°S É¡æe äÉ«°üî°ûdG

 ádÉMQ …OÉf ΩÉY ôjóe ¿ô› ï«°ûdG øH

 »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S óªfi ï«°ûdGh äGQÉeE’G

 á«eƒµ◊G  äÉbÓ©dG  ´É£b  ¢ù«FQ

 ábQÉ°ûdG √É«eh AÉHô¡c áÄ«¡H á©HÉàŸGh

 h »ª«©ædG ó°TGQ øH õjõ©dG óÑY ï«°ûdGh

 ΩÉ©dG π°üæ≤dG π«∏÷G óÑY Qƒª«J IOÉ©°S

 Qƒàµ«a IOÉ©°Sh ¿Éà°Sõ«ZÒb ájQƒ¡ª÷

. Éahódƒe ájQƒ¡ªL ÒØ°S ÉJhQÉg

 õjõ©dG  óÑY  ó«°ùdG  ∫Éb  ¬ÑfÉL  øeh

 Blue  áYƒª›  IQGOEG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ

 ó≤d{  :Ocean Corporation
 ÚH  êõŸG  ‘  ô“DƒŸG  Gòg  í‚

 É«LƒdƒæµàdGh  ájöûÑdG  OQGƒŸG  äGQób

 OGôaC’G iód ∑ƒ∏°ùdG äGó«≤©J ±É°ûµà°SGh

 ∫ÓN  øe  ,äÉ°ù°SDƒŸGh  äÉYƒªéŸGh

.zäÉ°SQÉªŸG π°†aCGh äÉ«æ≤àdG çóMCG

 ∑QÉÑe øH ¿É«¡f ï«°ûdG ‹É©e ¢SCGôJh

 ô“DƒŸG  õFGƒL  ™jRƒJ  πØM  ¿É«¡f  ∫BG

 â∏ØàMG »àdG ájöûÑdG OQGƒª∏d ‹hódG

.∫ÉéŸG Gò¡d á«LPƒªædG IOÉ«≤dÉH

 ÖFÉf  ,»∏Y  ∫BG  º°SÉL  QƒàcódG  RÉah

 äÉcöûdG  ´É£≤d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG

 á«gÉaôdGh IOÉ©°ù∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdGh

 Ö«ÑM  h  ΩÓYEÓd  »HO  á°ù°SDƒe  ‘

 öûæ«a ƒ«∏HO IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ ,»Ñgh

 ôµàÑŸG óFÉ≤dG IõFÉéH W Ventures
 ≈∏Y  º¡∏ŸG  óFÉ≤dG  IõFÉLh  ΩÉ©∏d

 ó«ªM  ó«ÑY  áªWÉa  â∏°üMh  .‹GƒàdG

 ájöûÑdG  OQGƒŸG  ´É£b  ôjóe  …Ò¡ŸG

 ‘ IOÉ«≤dG IõFÉL ≈∏Y áë°üdG IQGRƒH

 á°ûFÉY  äRÉa  Éª«a  .»∏jƒëàdG  õ«ªàdG

 ájöûÑdG OQGƒŸG ´É£b Iôjóe ,¿Éª«∏°S

 Ió«°S  IóFÉb  π°†aCG  õcGQ  áYƒªéŸ

.ΩÉ©dG Gò¡d ájöûÑdG OQGƒª∏d

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬Lh 

 áaÉ°†à°SÉH zˆG ¬¶ØM{ ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f

 ∫hódG  ô“Dƒe  øe  øjöû©dGh  áæeÉãdG  IQhódG

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

 ƒÑ°ùcEG  áæjóe{  ‘  /COP28/  ñÉæŸG  Ò¨J

 …òdG  z»HO  2020ƒÑ°ùcEG{  ™bƒe  ƒgh  z»HO

.ádhódG ¬àaÉ°†à°SG

/ ±GôWC’G ô“Dƒe áaÉ°†à°SÉH √ƒª°S ¬«LƒJ »JCÉjh

 kÉ«FÉæãà°SG kÉ©bƒe ¬fƒc zƒÑ°ùcEG { ‘ /COP28

 ¢VQCG ≈∏Y ⁄É©dG â©ªL kIõ«ªàe ká¡Lh πµ°T

 ∑Î°ûj Éª«a .. ô¡°TCG áà°S ∫ÓN äGQÉeE’G ádhO

 πª©dG  õjõ©Jh  áeGóà°S’G  ≥«≤– ‘ ¿ÉKó◊G

 äÉjóëàdG á¡LGƒe ‘ á«ªgCG øe ¬d ÉŸ ‹hódG

.á«ŸÉ©dG

 ≈∏Y ô“DƒŸG øe ¿höû©dGh áæeÉãdG IQhódG õcôJh

.. πª°ûJ á«°ù«FQ QhÉfi

 AGƒàMGh ,á«NÉæŸG äGó¡©àdGh äÉeGõàd’G ò«ØæJ

 PÉîJ’  kÉ©e  πª©dGh  Oƒ¡÷G  ôaÉ°†Jh  ,™«ª÷G

 º¡°ùJ á«∏ªY ∫ƒ∏Mh á°Sƒª∏e á«∏ªY äGAGôLEG

 øª°†j ÉÃ ¢UôØdG ΩÉæàZGh äÉjóëàdG RhÉŒ ‘

.πÑ≤à°ùŸGh öVÉ◊G ∫É«LC’ kÉeGóà°ùe kÓÑ≤à°ùe

 ¬àdÉ°SQh ƒÑ°ùcEG çQE’ kGOGóàeG QÉ«àN’G Gòg πµ°ûjh

 πÑ≤à°ùŸG  ™æ°Uh ∫ƒ≤©dG  π°UGƒJ  { á«°SÉ°SC’G

 ¬©«°VGƒÃ ΩGõàd’G  QGôªà°SG  ≈∏Y kGó«cCÉJh  ..  {

 ¢UôØdG  zh  {  áeGóà°S’G  {  ≈∏Y  õcôJ  »àdG

 á«àëàdG  á«æÑdG  ôaƒJ  ÖfÉéH  ,zπ≤æàdGzh  {

 ≈°TÉªàj  ÉÃ  ,áeGóà°ùŸGh  IõgÉ÷Gh  áeó≤àŸG

 ô“Dƒe øe IQhódG √ò¡d äGQÉeE’G ádhO ájDhQ ™e

.±GôWC’G

 øe ÌcCG Qƒ°†M ô“DƒŸG ó¡°ûj ¿CG ™bƒàŸG øeh

 ∫hO AÉ°SDhQ  º¡æ«H  øe É«eƒj ∑QÉ°ûe ∞dCG  45

 ´É£≤dG ƒ∏ã‡h á«dhO äÉª¶æe IOÉbh äÉeƒµMh

 äÉª¶æe  ƒ∏ã‡h  AGÈNh  ¿ƒ«ÁOÉcCGh  ¢UÉÿG

.ÊóŸG ™ªàéŸG

 É¡æ∏YCG »àdG { Iójó÷G ƒÑ°ùcEG áæjóe { ¿CG Éªc

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

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

 QÉµàHÓd kÉ«ŸÉY kGõcôe ¿ƒµà°S zˆG √ÉYQ{ »HO

 ßaÉ– »àdG πÑ≤à°ùŸG áæjóŸ kÉLPƒ‰h ´GóHE’Gh

 ‘ ÓYÉa ÉªgÉ°ùe É¡fƒc äGQÉeE’G ádhO çQEG ≈∏Y

.⁄É©dGh á≤£æŸG Ωó≤J

 πª©dG ‘ kÓaÉM kÓé°S äGQÉeE’G ádhO ∂∏à“h

 É¡∏©éj Ée ,±GôWC’G Oó©àe ¿hÉ©àdGh »NÉæŸG

 øjöû©dGh áæeÉãdG  IQhódG  ó≤©d á«dÉãe á¡Lh

 ádhódG ∞«°†à°ùJ å«M ,±GôWC’G ∫hódG ô“DƒŸ

 { IOóéàŸG ábÉ£∏d á«dhódG ádÉcƒ∏d ºFGódG ô≤ŸG

 á≤£æŸG ‘ ádhO ∫hCG äGQÉeE’G âfÉch { ÉæjôjBG

 ∫hCG ∂dòch ,¢ùjQÉH ¥ÉØJG ≈∏Y ¥OÉ°üJh ™bƒJ

 äÉKÉ©Ñf’G  ¢†ØîH  Ωõà∏J  á≤£æŸG  ‘  ádhO

 âî°SQ Éª«a ájOÉ°üàb’G äÉYÉ£≤dG ™«ªL ‘

 áaÉ°†à°S’ ká«dÉãe ká¡Lh É¡àfÉµe äGQÉeE’G ádhO

 õcôJ »àdG iƒà°ùŸG á©«aQ á«dhódG äÉ«dÉ©ØdG

.áeGóà°ùŸG á«ªæàdGh »NÉæŸG πª©dG ≈∏Y

 äRõY ,á«°VÉe  ÉeÉY öûY á°ùªN QGóe  ≈∏Yh

 á≤£æŸG  iƒà°ùe  ≈∏Y  É¡JOÉjQ  äGQÉeE’G  ádhO

 ≈∏Y áØ«¶ædGh IOóéàŸG ábÉ£dG äGQÉªãà°SG ‘

 äôªãà°SG  å«M  ‹hódGh  »∏ëŸG  øjó«©°üdG

 ,áØ«¶ædG  ábÉ£dG  ‘  Q’hO  QÉ«∏e  50  ádhódG

 50 øe  ÌcCG  QÉªãà°S’  É¡à£N kGôNDƒe  âæ∏YCGh

 øe  ójõe  ‘ πÑ≤ŸG  ó≤©dG  ∫ÓN  Q’hO  QÉ«∏e

 ..  É«fƒeC’Gh  ÚLhQó«¡dG  É¡«a  ÉÃ  ™jQÉ°ûŸG

 äÉ£fi ÈcCG  øe  çÓK äGQÉeE’G  ádhO  ∂∏à“h

 É¡jódh ,⁄É©dG ‘ áØ∏µJ É¡∏bCGh á«°ùª°ûdG ábÉ£dG

 70 ‘ IOóéàŸG ábÉ£dG ™jQÉ°ûe ‘ äGQÉªãà°SG

 øe ÌcCG Ëó≤J äGQÉªãà°S’G √òg πª°ûJh ,ádhO

 27 `d ¢Vhôbh íæe πµ°T ‘ »cÒeCG Q’hO QÉ«∏e

 ÌcCG ó©Jh OQGƒŸG í°T øe ÊÉ©J ájQõL ádhO

.ñÉæŸG Ò¨J äGÒKCÉàd á°VôY

 IOÉØà°SG ≈°übCG ≥«≤– ≈∏Y äGQÉeE’G ádhO õcôJh

 ôµàÑŸGh  πYÉØdG  »NÉæŸG  πª©dG  äÉfÉµeEG  øe

 ƒªæ∏d ójóL êPƒ‰ AÉæÑd kÉ«°SÉ°SCG kÉcôfi ¬fƒc

 ÉÃh ,äÉKÉ©Ñf’G ¢†Øîæe ΩGóà°ùŸG …OÉ°üàb’G

 ,IójóL äÉYÉ£bh πªY ¢Uôa ≥∏N ‘ º¡°ùj

 äGQÉeE’G  ádhO  øe  πµd  äÉMƒª£dG  õjõ©Jh

.⁄É©dGh á≤£æŸGh

 Ö°ùàµJ ±GôWC’G ô“Dƒe øe 28 `dG IQhódG ¿CG ôcòj

 ¥ÉØJG  {  äÉaó¡à°ùe  ≥«≤– ‘ IÒÑc  á«ªgCG

 á∏Môe  ∫ÓN ó≤©j  ¬fEG  PEG  ,{  ñÉæª∏d  ¢ùjQÉH

 RGôMEG  ¤EG  ‹hódG  ™ªàéŸG É¡«a ≈©°ùj á≤«bO

 ‘ É¡H ó¡©àdG iôL »àdG äÉeGõàd’G ‘ Ωó≤J

 º««≤J ∫hCG ô“DƒŸG ó¡°ûj ¿CG Qô≤ŸG øeh ,¥ÉØJ’G

 É¡JÉeÉ¡°SEG  ò«ØæJ ‘ ∫hódG Ωó≤J ióŸ »ŸÉY

 ójó– ¤EG áaÉ°VEG ¢ùjQÉH ¥ÉØJG ÖLƒÃ IOóëŸG

.äÉªgÉ°ùŸG √òg øe á«dÉàdG ádƒ÷G íeÓe

 ô“Dƒe á«Hô©dG öüe ájQƒ¡ªL áaÉ°†à°SG ™eh

 ,2022 Èªaƒf ‘ øjöû©dGh ™HÉ°ùdG  ±GôWC’G

 Üôb  øY  É¡©e  πª©dÉH  äGQÉeE’G  ádhO  Ωõà∏J

 »NÉæŸG  πª©dG  ‘  »ŸÉ©dG  Ωó≤àdG  ™jöùàd

 {  ÉeCG  ..  ñÉæŸG  Ò¨J  äÉ«YGóJ  ™e  ∞«µàdGh

 Ò¨J  ¿CÉ°ûH  ájQÉWE’G  IóëàŸG  ·C’G  á«bÉØJG

 ..  πjRGÈdG ‘ 1992 ΩÉY â≤∏WCG  ó≤a zñÉæŸG

 äÉYÉªàLG á«bÉØJ’G ‘ ±GôWC’G äGô“Dƒe ó©Jh

 ±ó¡J »gh ,1995 ΩÉY òæe kÉjƒæ°S ó≤©J á«ª°SQ

 .ñÉæŸG Ò¨J äÉ«YGóJ øe óë∏d ∫ƒ∏M OÉéjEG ¤EG

 ô“Dƒe  øe  26  ``dG  IQhódG  ∫ÉªYCG  ΩÉàN  ‘h

 ádhO  QÉ«àNG  iôL {  ƒµ°SÓZ {  ‘ ±GôWC’G

 ∫ÓN { COP28 { ô“Dƒe áaÉ°†à°S’ äGQÉeE’G

.2023 ΩÉY Èªaƒf ô¡°T

: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

 óªfi øH ô≤°U áæjóÃ √ƒª°S öüb ‘ ,áª«ÿG

 ,¿Éé«©ÑdG óªfi ìÓ°U IOÉ©°S ,AÉ©HQC’G Ωƒj

 …òdG ,ádhódG iód á≤«≤°ûdG âjƒµdG ádhO ÒØ°S

 ΩÉ¡e AÉ¡àfG áÑ°SÉæÃ √ƒª°S ≈∏Y ΩÓ°ù∏d Ωób

 ,áª«ÿG ¢SCGQ ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈æ“h .¬∏ªY

 ΩÉ¡e  ‘ ìÉéædGh  ≥«aƒàdG  ÒØ°ùdG  IOÉ©°ùd

 õjõ©J ‘ √Oƒ¡L ≈∏Y kÉ«æãe ,á«∏Ñ≤à°ùŸG ¬∏ªY

 ádhO §HôJ »àdG á∏°UCÉàŸG á«îjQÉàdG äÉbÓ©dG

 ™«ªL ≈∏Y á≤«≤°ûdG âjƒµdG ádhOh äGQÉeE’G

 ájƒNC’G §HGhôdG ≥ªY ≈∏Y kGócDƒeh ,äÉjƒà°ùŸG

.Ú≤«≤°ûdG ÚÑ©°ûdGh øjó∏ÑdG ÚH IQòéàŸG

 ,¿Éé«©ÑdG óªfi ìÓ°U IOÉ©°S OÉ°TCG ¬ÑfÉL øe

 Ú≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG §HôJ »àdG äÉbÓ©dG áfÉàÃ

 √ôjó≤Jh √ôµ°T øY kÉHô©e ,ó©°üdG ∞∏àfl ≈∏Y

 kGÒØ°S ¬∏ªY IÎa ∫ÓN ¿hÉ©J øe ¬«≤d ÉŸ

.ádhódG iód √OÓÑd

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 »ŸÉ©dG Ωƒ«dG á«dÉ©a ¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG ôjRh

 OÉà°SG  ‘  âª«bCG  »àdG  ,2022  ÉZƒ«∏d  øeÉãdG

 »°VÉjôdG »ÑXƒHCG ¢ù∏› º«¶æàH ,âµjôµ∏d ójGR

 ,ádhódG iód óæ¡dG ájQƒ¡ªL IQÉØ°S ™e ¿hÉ©àdÉH

 ÉZƒ«dG{ QÉ©°T â– ,âµjôµ∏d »ÑXƒHCG …OÉfh

 5000 øe ÌcCG πYÉØJ §°Sh ,zá«fÉ°ùfE’G πLCG øe

. äÉaÉ≤ãdGh äÉ«°ùæ÷G ∞∏àfl øe ∑QÉ°ûe

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

 Ωƒ«dÉH kÉjƒ°S »Øàëæd ºµ©e ácQÉ°ûŸG Êó©°ùJ{

 iQCG  ¿CG  Êó©°ùj  Éªc  ,ÉZƒ«∏d  øeÉãdG  »ŸÉ©dG

 π©L ‘ áÑZQh ájOh É kMhQ ºµæe óMGh πc ‘

 ,™«ªé∏d  á«fÉ°ùfEG  ÌcCGh  π°†aCG  É kfÉµe  ⁄É©dG

.zÉæŸÉY ‘ IOÉ©°ùdGh ΩÉFƒdGh ΩÓ°ù∏d kGõjõ©J

 á«ªgCG ∑Qóf äGQÉeE’G ‘ øëf{ :¬«dÉ©e ±É°VCGh

 ,¿Éµe πc ‘ ™«ªé∏d Iô≤à°ùeh áæeBG IÉ«M ÒaƒJ

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  Ió«°TôdG  IOÉ«≤dG  Éæàæµe  ó≤a

 ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG  ójGR øH óªfi ï«°ûdG

 ≈ª°SCG  ó°ùéj  ó∏H  ‘  ¢û«©dG  øe  ˆG  ¬¶ØM

 øjQOÉb  Éæ∏©L Ée  ,¿hÉ©àdGh  íeÉ°ùàdG  ÊÉ©e

 íeÉ°ùàdGh ΩÓ°ù∏d kÉ©«ªL ÉæJÉ«M ¢ùjôµJ ≈∏Y

.zá«©ªàéŸG á«dhDƒ°ùŸGh

 Ωƒ«dG äÉ«dÉ©a ‘ ÚcQÉ°ûŸG ¿EG{ :¬«dÉ©e ™HÉJh

 äÉ«°ùæ÷G ∞∏àfl øe ÉZƒ«∏d øeÉãdG »ŸÉ©dG

 ´ƒæàdG ¿ƒ°ùµ©j ¥GôYC’Gh äÉfÉjódGh äÉaÉ≤ãdGh

 íeÉ°ùàdG  Iƒ≤H õ«ªàj …òdG  ,äGQÉeEÓd ÊÉµ°ùdG

 Éæ°ùØfCG ¢ùjôµJ á∏°UGƒŸ ÉfƒYój Ée ,¢ûjÉ©àdGh

 ∫ÓN øe ,IóMGh IöSCÉc É k©e πª©dGh ÒµØà∏d

 ¿ƒ≤ëà°ùj  öûH  º¡fCÉH  ¿ÉÁE’Gh  øjôNB’G  º¡a

 k’É£HCG  íÑ°üæd ,∞WÉ©àdG  ¿ƒ≤ëà°ùjh ΩGÎM’G

 IÉ«◊Gh  á«fÉ°ùfE’G  áeGôµdGh  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤◊

.z™«ªé∏d á«°VôŸGh Ió«©°ùdG

 óæ¡dG ájQƒ¡ªéH Éæ£HôJ{ :kÓFÉb ¬«dÉ©e ºààNGh

 øëfh ,Iõ«‡h Ió«Whh Iôªãe öUGhCGh äÉbÓY

 »ŸÉ©dG  Ωƒ«dG  É¡MÉJCG  »àdG  á°UôØ∏d  ¿ƒæà‡

 ºFÉ≤dG ºgÉØàdGh ÉæJÉbGó°U ≥«ª©àd ÉZƒ«∏d øeÉãdG

 ÉfQÉÑàYG  ‘  ™°†f  ÉfƒYO  kGÒNCGh  ,Éæjó∏H  ÚH

 ΩÓ°ùdG ≥«≤ëàd ÒÑc Ò«¨J çGóMEG ≈∏Y ÉæJQób

 Iƒ≤∏d  ¿Éæ©dG  ¥ÓWEGh  ¬àjƒ≤Jh  ,ÉæŸÉY  ‘

.zπ°†aCG É kfÉµe ⁄É©dG π©÷ Éæjód »àdG á«YÉª÷G

 ÒØ°S ôjOƒ°S …É‚É°S IOÉ©°S Ωó≤J ¬ÑfÉL øe

 ¿Éaô©dGh  ôµ°ûdÉH  ádhódG  iód  óæ¡dG  ájQƒ¡ªL

 ,¿É«¡f  ∫BG  ∑QÉÑe  øH  ¿É«¡f  ï«°ûdG  ‹É©Ÿ

 áÁôµdG ¬àjÉYQ ≈∏Y ¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG ôjRh

 »ŸÉ©dG  Ωƒ«dG  ä’ÉØàM’  ±öûŸG  √Qƒ°†Mh

 »ÑXƒHCG  ¢ù∏éŸ  ôµ°ûdG  ¬Lh  Éªc  ÉZƒ«∏d

 çó◊G Gòg º«¶æàd πeÉµdG ¬ªYO ≈∏Y »°VÉjôdG

.zÚYƒ£àŸGh AÉcöûdGh ÚªYGódG ™«ªL ¤EG

 ΩÉ©dG ÚeC’G ÊGƒ©dG óªM ±QÉY ∫Éb ¬à¡L øe

 IQƒ°üdÉH ¿hQƒîa{ :»°VÉjôdG »ÑXƒHCG ¢ù∏éŸ

 Ωƒ«dÉH »ÑXƒHCG á«dÉØàMG É¡Jó¡°T »àdG Iô¡ÑŸG

 ójóL øe »ÑXƒHCG ócDƒàd ,ÉZƒ«∏d øeÉãdG »ŸÉ©dG

 √òg πãÃ É¡©ªà› πYÉØJ á«ªgCGh áª«b ≈∏Y

 §ªædG »æÑJ ≈∏Y º¡°UôMh ,áª¡ŸG äÉÑ°SÉæŸG

 ,á«ë°Uh  á«dÉãe  IÉ«◊  »HÉéjE’G  »°VÉjôdG

 áfÉµeh  á«dhO  IOÉjQ  øe  ¬î°SôJ  Ée  ÖfÉéH

 .zΩó≤àŸG ⁄É©dG ¿óe ÚH ábƒeôe

 ∑QÉ°ûe 5000 øe ÌcCG  πYÉØJ πãÁ{ :±É°VCGh

 ,äÉaÉ≤ãdGh  äÉ«°ùæ÷G  ∞∏àfl  øe  ácQÉ°ûeh

.»ÑXƒHCG ‘ á«©ªàéŸG á°VÉjô∏d GójóL ÉÑ°ùµe

âjƒµdG ô«Ø°S πÑ≤à°ùj áª«îdG ¢SCGQ ºcÉM 

 Ωƒ«dÉH »ÑXƒHCG á«dÉØàMG ó¡°ûj ∑QÉÑe øH ¿É«¡f

ÉZƒ«∏d »ªdÉ©dG

âjƒµdG ÒØ°S ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN áª«ÿG ¢SCGQ ºcÉM 

IÒéØdÉH á«Ø°ûµdG ácô◊G á«°VƒØe óah ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN IÒéØdG ó¡Y ‹h

IQOÉædG á«∏°UC’G äÉWƒ£îªdG øe á©HÉ°ùdG á©aódG á«ª°SÉ≤dG á©eÉédG …ó¡j ábQÉ°ûdG ºcÉM

Iô«éØdG áaÉ°ûc á«°VƒØe äGQOÉÑeh §£N ≈∏Y ™∏£j »bô°ûdG óªëe

áeGóà°ùªdG á«ªæàdG Iô«°ùe Qƒëe äGQÉeE’G »a ¿É°ùfE’G :∑QÉÑe øH ¿É«¡f

zƒÑ°ùcEG{ çQEG ájQGôªà°SGh áeGóà°ùªdG á«ªæàdÉH äGQÉeE’G ΩGõàdG ≈∏Y kGó«cCÉJ 

 .. πÑ≤ªdG ΩÉ©dG ó≤©J ôªJDƒª∏d 28``dG IQhódG

 OÉéjEGh »NÉæªdG πª©dG ™jô°ùJ ≈∏Y õcôJh

ñÉæªdG ô«¨J äÉ«YGóJ øe óë∏d á«∏ªY ∫ƒ∏M

  z»HO ƒÑ°ùcEG áæjóe{ »a /COP28/ ±GôWC’G ôªJDƒe áaÉ°†à°SÉH ¬Lƒj ádhódG ¢ù«FQ
:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 ‘ É¡JÉHÉ°ùM ≈∏Y AÉ©HQC’G Ωƒj É¡Jöûf Iójô¨J

 ¿hóH ´ÉØàf’G áHƒ≤Y »YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bGƒe

 øY åÑdG äGƒæb hCG ä’É°üJ’G äÉeóîH ≥M ¬Lh

 á«æ≤J πFÉ°Sh ióMEG hCG á«JÉeƒ∏©ŸG áµÑ°ûdG ≥jôW

.äÉeƒ∏©ŸG

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

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

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

 ’ Ióe ¢ùÑ◊ÉH ÖbÉ©j ¬fCG  ≈∏Y â°üf »àdGh

 250 øY  π≤J  ’  »àdG  áeGô¨dGh  áæ°S  øY  π≤J

 ióMEÉH hCG ,ºgQO ¿ƒ«∏e ≈∏Y ójõJ ’h ºgQO ∞dCG

 Ò¨∏d π¡°S hCG ™ØàfG øe πc ,ÚàHƒ≤©dG ÚJÉg

 ä’É°üJ’G  äÉeóîH  ´ÉØàf’G  ≥M  ¬Lh  ¿hóH

 øY ∂dPh ,á«FôŸG hCG áYƒª°ùŸG åÑdG äGƒæb hCG

 á«æ≤J πFÉ°Sh ióMEG hCG á«JÉeƒ∏©ŸG áµÑ°ûdG ≥jôW

.äÉeƒ∏©ŸG

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

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

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

 ™aQh ,ádhódÉH áKóëŸGh áKóëà°ùŸG äÉ©jöûàdG

 ±ó¡H  ∂dPh  ,¿ƒfÉ≤dÉH  Qƒ¡ª÷G  »Yh  iƒà°ùe

 .IÉ«M Üƒ∏°SCÉc ¿ƒfÉ≤dG áaÉ≤K öûf

:IóMƒdG-»ÑXƒHCG

 äÉfÉŸôH ™e ábGó°üdG  áæ÷ áYƒª› äó≤Y 

 ,…OÉ–’G »æWƒdG ¢ù∏éŸG ‘ á«HhQhC’G ∫hódG

 á°ù«FQ  RÉæµ∏a  óªfi  IQÉ°S  IOÉ©°S  á°SÉFôH

 ¿ÉŸôH ‘ É¡JÒ¶f ™e kÉ«°VGÎaG AÉ≤d áYƒªéŸG

 »∏cGôjG  IOÉ©°S  á°SÉFôH  É«LQƒL  ájQƒ¡ªL

.áYƒªéŸG ¢ù«FQ ÊÉaƒµ«°ûJ

 IOÉ©°S  ¬«a  âcQÉ°T  …òdG  AÉ≤∏dG  ∫ÓN  ”h

 IÒe IOÉ©°Sh ,»é«æ£dG ó«ÑY áî«°T IQƒàcódG

 πÑ°S åëH ,áYƒªéŸG ÉJƒ°†Y …ójƒ°ùdG ¿É£∏°S

 á«dBGh ,ÚÑfÉ÷G ÚH á«fÉŸÈdG äÉbÓ©dG ôjƒ£J

 ∫OÉÑJ ∫ÓN øe ÊÉŸÈdG »°ù°SDƒŸG πª©dG ºYO

 ,∑Î°ûŸG  ΩÉªàg’G  äGP  ä’ÉéŸG  ‘  äGÈÿG

 ä’É›  ∞∏àfl  ó«WƒJ  á«ªgCG  ≈∏Y  ó«cCÉàdGh

.É«LQƒL ájQƒ¡ªLh äGQÉeE’G ádhO ÚH ¿hÉ©àdG

 ¬Lh ¿hóH ´ÉØàf’G áHƒ≤Y í°VƒJ áHÉ«ædG

åÑdG äGƒæb hCG ä’É°üJ’G äÉeóîH ≥M

 …OÉëJ’G »æWƒdG ¢ù∏éªdG »a zábGó°üdG áæéd{

 É«LQƒL »a É¡Jô«¶f ™e äÉbÓ©dG ôjƒ£J åëÑJ

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 15075 Oó`©dG  ̀2022 ƒ«fƒj 23 ¢ù«ªÿG2 øWƒdG QÉÑNCG



:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ∫BG  ójGR  øH óªfi ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ócCG  

 ádhO ºYO .. zˆG ¬¶ØM{ ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f

 áë∏°üe  ‘ Ö°üj  Ée  πc  π°UGƒàŸG  äGQÉeE’G

 ¬JÉ©∏£J  ≥≤ëjh  ≥«≤°ûdG  ‹Éeƒ°üdG  Ö©°ûdG

 πÑ≤à°ùe AÉæHh QÉgOR’Gh QGô≤à°S’Gh á«ªæàdG ¤EG

.AÉNôdGh ΩÓ°ùdG ¬ª©j ¬FÉæHC’ π°†aCG

 AÉ©HQC’G  Ωƒj  √ƒª°S  ∫ÉÑ≤à°SG  ∫ÓN  ∂dP  AÉL

 Oƒªfi ï«°T ø°ùM áeÉîa ÅWÉ°ûdG öüb ‘

 á≤«≤°ûdG  á«dGQó«ØdG  ∫Éeƒ°üdG  ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ

 ¬«dƒàH √CÉægh ádhó∏d ¬JQÉjõH √ƒª°S ÖMQ å«M

 ‘ ≥«aƒàdG ¬d kÉ«æªàe .. ∫Éeƒ°üdG á°SÉFQ ΩÉ¡e

 QGô≤à°S’G ¤EG ¬Ñ©°T äÉ©∏£J ≥«≤–h √ó∏H IOÉ«b

. ΩÓ°ùdGh Ωó≤àdGh

 ∞bGƒª∏d  √ôjó≤J  øY  ¬àeÉîa  ÜôYCG  Éª«a

 π°UGƒàŸG  É¡ªYOh  äGQÉeE’G  ádhód  á«îjQÉàdG

 »àdG áÑ«£dG ôYÉ°ûª∏d √ôµ°T øY kGÈ©e √OÓÑd

 ¬JÉ«æ“h ‹Éeƒ°üdG Ö©°ûdG √ÉŒ √ƒª°S ÉgGóHCG

 á©aôdG øe kGójõe ¬JOÉ«b πX ‘ äGQÉeE’G ádhód

.Qƒ£àdGh

 ï«°T  ø°ùM  ¢ù«FôdG  áeÉîa  h  √ƒª°S  åëHh

 ¢Uôah øjó∏ÑdG ÚH ájƒNC’G äÉbÓ©dG .. Oƒªfi

 ∞∏àfl  ‘  Éª¡æ«H  ∑Î°ûŸG  ¿hÉ©àdG  õjõ©J

 ‘  ΩÓ°ùdGh  á«ªæàdG  Oƒ¡L  ká°UÉN  ä’ÉéŸG

.≥«≤°ûdG ∫Éeƒ°üdG

 ∫BG  ójGR  øH óªfi ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ócCGh

 Ö©°ûdG  É¡ªYóH  äGQÉeE’G  ádhO  ΩGõàdG  ..  ¿É«¡f

 ¬àdhO AÉæH ï«°SôJ πLCG øe ≥«≤°ûdG ‹Éeƒ°üdG

 ΩÓ°ùdÉH ¬«a º©æj πÑ≤à°ùe ƒëf Éeób »°†ŸG h

 »àdG  ájƒNC’G  öUGhC’G  øe ÉbÓ£fG QGô≤à°S’G h

 ≈∏Y  √ƒª°S  kGOó°ûe  ..Éª¡«Ñ©°Th  øjó∏ÑdG  §HôJ

 áeƒµ◊G Oƒ¡L õjõ©J ≈∏Y äGQÉeE’G ádhO ¢UôM

 á«ªæàdGh AÉæÑdG ‘ ádhódG äÉ°ù°SDƒeh á«dÉeƒ°üdG

.QGô≤à°S’G õjõ©Jh

 øY.. ‹Éeƒ°üdG ¢ù«FôdG áeÉîa ÜôYCG ¬ÑfÉL øe

 ádhO ÚH ¿hÉ©àdG  ôjƒ£J ≈∏Y πª©∏d ¬©∏£J

 »Ñ©°T äÉ©∏£J »Ñ∏j ÉÃ ∫Éeƒ°üdGh äGQÉeE’G

 QGô≤à°S’G õjõ©J ‘ º¡°ùjh Ú≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG

.á≤£æŸG ‘ øeC’Gh

 ∫BG ójGR øH Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°S .. AÉ≤∏dG ö†M

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

 ójGR øH óªfi øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°Sh á°SÉFôdG

 ∫BG ¿É«¡f øH •ƒÑî°T ï«°ûdG ‹É©e h ¿É«¡f ∫BG

 óªfi øH QƒfCG QƒàcódG ‹É©e h ádhO ôjRh ¿É«¡f

 ƒª°ùdG ÖMÉ°üd »°SÉeƒ∏HódG QÉ°ûà°ùŸG ¢TÉbôb

 »°ùeÉ°ûdG OÉªM øH »∏Y ‹É©e h ádhódG ¢ù«FQ

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

 ÒØ°S  ¿Éªã©dG  óªMCG  óªfi IOÉ©°S  h  »æWƒdG

 áeÉîØd  ≥aGôŸG  óaƒdGh  ∫Éeƒ°üdG  iód  ádhódG

.‹Éeƒ°üdG ¢ù«FôdG

:ΩGh-»HO

 ∫BG ó°TGQ øH óªfi øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S ócCG 

 ,…ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ »HO ó¡Y ‹h ,Ωƒàµe

 IQÉeEG áfÉµe ï«°SôJ ≈∏Y πª©dG á∏°UGƒe á«ªgCG

 √ƒª°S kGÒ°ûe .äGQÉªãà°SÓd áHPÉL á¡Lƒc »HO

 Iôªà°ùe  ájOÉ°üàb’G  á«ªæàdG  IÒ°ùe  ¿CG  ¤EG

 øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ájDhQ áªLÎd

 ¢ù∏› ¢ù«FQ ádhódG ¢ù«FQ ÖFÉf ,Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ

 »HO áfÉµe õjõ©àH ,ˆG √ÉYQ ,»HO ºcÉM AGQRƒdG

 »°ù«FQ ∑ôfih QÉªãà°SÓd ÜPÉL »ŸÉY õcôªc

.ójó÷G »ŸÉ©dG OÉ°üàbÓd

 ∫BG ó°TGQ øH óªfi øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S ∫Ébh

 ‘ kÉ«îjQÉJ  ¿Éc  IQÉéàdG  ±ôZ  QhO{  :Ωƒàµe

 Ö©∏J ¿CG ™∏£àf Ωƒ«dGh ,ájOÉ°üàb’G »HO á°†¡f

 ‘ á«∏Ñ≤à°ùŸG »HO á°†¡f ‘ ÈcCG kGQhO ±ô¨dG

 á«æ≤àdG äGQÉªãà°S’Gh á«ªbôdG äGOÉ°üàb’G ∫É›

.zIójóL á«ŸÉY ájOÉ°üàbG ¢Uôa AÉæHh

 ,IQÉŒ  ±ôZ  3  Ωƒ«dG  Éæjód{  :√ƒª°S  ±É°VCGh

 øH óªfi ájDhQ Éæjódh ,∫ÉªYCG áÄ«H π°†aCG Éæjódh

 »°ù«FôdG QƒëŸG »HO ¿ƒµàd á«∏Ñ≤à°ùŸG ó°TGQ

.zójó÷G »ŸÉ©dG OÉ°üàb’G Ö∏b ‘

 ∫BG ó°TGQ øH óªfi øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S ócCGh

 ÉæJÉcöT  áeGóà°SG  :áeOÉ≤dG  ÉæJÉjƒdhCG{  :Ωƒàµe

 ∫ƒ°UƒdGh ,»ªbôdG ÉfOÉ°üàbG ôjƒ£Jh ,á«∏FÉ©dG

 äÉ¡÷G áaÉc πª©J ¿CG  óH ’h .IójóL ¥Gƒ°SC’

 √òg ≥«≤ëàd óMGh ≥jôØc á°UÉÿGh á«eƒµ◊G

.zäÉjƒdhC’G

 ≈≤àdG  »HO ±ôZ √ƒª°S IQÉjR ∫ÓN ∂dP AÉL

 ó¡°Th ÚØXƒŸGh IQGOE’G ¢ùdÉ› AÉ°SDhQ É¡dÓN

. äGOÉ«≤∏d AGOC’G äÉ«bÉØJG ™«bƒJ

 §£ÿG  ¬JQÉjR  ∫ÓN  √ƒª°S  ¢Vô©à°SGh

 √ƒª°S  ™∏WG  Éªc  ,»HO  ±ô¨d  äÉaó¡à°ùŸGh

 ócCG Éª«a ,á«∏Ñ≤à°ùŸGh IõéæŸG ™jQÉ°ûŸG ≈∏Y

 ÖMÉ°U  äÉ¡«LƒJ  ò«ØæJ  ™jöùJ  á«ªgCG  ≈∏Y

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

 ,»HO ºcÉM AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ,ádhódG ¢ù«FQ

 ,áHPÉL  ájQÉªãà°SG  áÄ«H  ï«°SÎH  ,ˆG  √ÉYQ

 á£°ûfC’G ádhGõe πq¡°ùJh á«dÉY á«°ùaÉæàH ™àªàJ

 ‘ öTÉÑe πµ°ûH º¡°ùj ÉÃ »HO ‘ ájOÉ°üàb’G

 ôjƒ£Jh ,IQÉeEÓd á«LQÉÿG IQÉéàdG áª«b ™aQ

.»ªbôdG ÉgOÉ°üàbG á«ªæJh

»HO ±ôZ äGOÉ«≤d AGOCG äÉ«bÉØJG ™«bƒJ -

 ó°TGQ øH óªfi øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S ó¡°Th

 IQÉjõdG  ¢ûeÉg ≈∏Y »HO ó¡Y ‹h ,Ωƒàµe ∫BG

 ±ôZ ‘ É«∏©dG äGOÉ«≤∏d AGOC’G äÉ«bÉØJG ™«bƒJ

 á«°ù«FôdG äÉaó¡à°ùŸG äÉ«bÉØJ’G πª°ûJh ,»HO

 á«é«JGÎ°S’G ™jQÉ°ûŸGh IOóëŸG á«æeõdG IÎØ∏d

 ò«Øæàd É¡H »HO ±ôZ äGOÉ«b ∞«∏µJ ºàj »àdG

 ájDhôdGh  AGOC’G  äGöTDƒe  ≥«≤–h  ™jQÉ°ûŸG

 õ«côJh  ¬«LƒJ  ±ó¡H  ,IQÉeEÓd  á«∏Ñ≤à°ùŸG

 IQÉeE’G  ájDhQ  ≥«≤–  ƒëf  Oƒ¡÷G  áØYÉ°†eh

.⁄É©dG ‘ áæjóe π°†aCG ¿ƒµàd

 CGóÑe ócDƒj ,äGOÉ«≤∏d AGOCG ¥Éã«e äÉ«bÉØJ’G πã“h

 Rõ©jh »HO áeƒµM ‘ á«dhDƒ°ùŸGh ádAÉ°ùŸG

 AGOCG »gh ,»æ¡ŸG ∑ƒ∏°ùdG ÒjÉ©eh ÇOÉÑe ≈bQCG

 øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U áØ°ù∏a ï«°SÎd

 áeƒµëc ,»eƒµ◊G πª©dG ‘ ,Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ

 ¢UÉÿG ´É£≤dG IAÉØµH πª©Jh ¿É°ùfE’G ÉgQƒfi

.¬à«°ùaÉæJh ¬àfhôeh ¬à«aÉØ°Th

 äGOÉ«≤dG ΩGõàdG ócDƒàd ,äÉ«bÉØJ’G √òg »JCÉJ Éªc

 ,2040 »HO ±ôZ á«é«JGÎ°SG ≥«≤– ≈∏Y É«∏©dG

 ∫ÉªYCÓd  IõØëŸG  áÄ«ÑdG  Ú°ùëàH  á∏ãªàŸGh

 äGQÉªãà°S’Gh äÉcöûdG ÜòLh ,»HO IQÉeEG  ‘

 ±ô¨dG AÉ°†YCG IÒ°ùe IOÉ«b ™e ,É¡«dEG á«ŸÉ©dG

 á∏°UGƒe ™e ,á«LQÉÿG ¥Gƒ°SC’G ƒëf á«©°SƒàdG

 á«©jöûàdG áeƒ¶æŸG IAÉØc õjõ©J ≈∏Y πª©dG

 ´É£≤dG  äÉÑ∏£àe  ÖcGƒj  ÉÃ  á«ª«¶æàdGh

 ¿óŸG  øª°V  »HO  áfÉµe  ï°Sôjh  …QÉªãà°S’G

 IQƒ£àe á«©jöûJ áeƒ¶æe »æÑJ ‘ ábÉÑ°ùdG

 πª©dG  ‘ õ«ªàdG  áeGóà°SG  øª°†J  ,á«bÉÑà°SGh

.AÓª©dG áeóNh »°ù°SDƒŸG

 »a äÉaÉ°ûàc’G ôNBG ¿ƒ°ûbÉæj ¿óæd »a çÉëHCÓd ójGR õcôe øe AGôÑN

äÉæ«édÉH IQOÉædG ¢VGôeC’G êÓY

ICGôªdG ø«µªàd kÉ«Yƒf Éeó≤J ≥≤ëJ äGQÉeE’G :ó«ªMƒH á°üM 

:ΩGh-¿óæd

 çÉëHC’  ójGR  õcôe  øe  ¿ÉãMÉH  ∑QÉ°T  

 ¿óæd  ‘ ∫ÉØWC’G  iód  IQOÉædG  ¢VGôeC’G

 åjóë∏d  Ú«YGPEG  Ú›ÉfôH  ‘  kGôNDƒe

.Éª¡JGRÉ‚G çóMCG øY

 Crowd{  èeÉfôH  ±É°†à°SG

 äÉYGPE’G áeóN ¬ãÑJ …òdG ,zScience
 »H{ á«fÉ£jÈdG áYGPE’G áÄ«¡d á«ŸÉ©dG

 PÉà°SCG º°SÉb º«°Sh Qƒ°ùahÈdG ,z»°S »H

 ó¡©e  ‘  äÉæ«÷Gh  ÉjÓÿÉH  êÓ©dG

 á«©eÉ÷G ¿óæd á«∏µd ™HÉàdG πØ£dG áë°U

 ‘ ,âjÎ°S  ófƒeQhCG  âjôL ≈Ø°ûà°ùeh

 πjó©J øµÁ ióe …CG ¤EG{ ¿Gƒæ©H á≤∏M

.z?äÉæ«÷G

 õcôj  …òdG  ,º°SÉb  Qƒ°ù«ahÈdG  çó–h

 ≈∏Y  çÉëHCÓd  ójGR  õcôe  ‘  ¬≤jôa

 ÉgÒî°ùJh É«LƒdƒæµàdGh Ωƒ∏©dG ôjƒ£J

 ΩódG  ¢VÉ°†«HG  ¢VGôeC’  êÓY  OÉéjE’

 ΩGóîà°SG á«Ø«c øY ,á«°ü©à°ùŸGh IQOÉædG

 É k«dÉM ¢VGôeC’G  êÓ©d »æ«÷G πjó©àdG

 ∫ƒ≤dÉH  , kÓÑ≤à°ùe  ¬eGóîà°SG  ¥ÉaBG  øYh

 ÉjÓÿG  á°Sóæg  ¿B’G  Éæ©°SƒH  íÑ°UCG{

 ábóH  É«ª«cƒ∏dG  áªLÉ¡Ÿ  á«YÉæŸG

 øe ÉjÓÿG ™ªL AGôLE’G øª°†àjh ,ÈcCG

 ¤EG É¡dÉ°SQEGh º«∏°S ´Èàe øe hCG ¢†jôŸG

 ºK øeh á«YÉæŸG ÉjÓÿG AÉ≤àfGh ÈàîŸG

 »LƒdƒæµàdG êÉeóf’G hCG ÜQÉ≤àdG ∞«XƒJ

 ∫ÉNOEGh  ÉjÓÿG  ∂∏J  á›ôH  IOÉYEG  ‘

 ¢üFÉ°üN É¡ëæŸ É¡«a  IójóL äÉæ«L

.{ IójóL

 í«∏°ùJ IOÉYEG ƒg ¬∏©a ∫hÉëf Ée{ ™HÉJh

 äÓÑ≤à°ùÃ É¡ë£°S ójhõJh ÉjÓÿG √òg

 »àdG ÉjÓÿG AÉ≤àfGh ójó– øe øµªààd

 hCG IÒ£N ÉjÓN É¡fCG ≈∏Y É¡«∏Y ±ô©àJ

.zÈcCG ábóH á«©«ÑW ÒZ

 »gh  ,ÆÉJ  ∑Ée  »eBG  IQƒàcódG  ÉeCG

 ájôjöS  áaöûeh  á«ÁOÉcCG  IQÉ°ûà°ùe

 âjôL ó¡©e ‘ á°ù«FQ çÉëHCG  á∏«eRh

 ™HÉàdG  πØ£dG  áë°üd  âjÎ°S  ófƒeQhCG

 É¡KÉëHCG õcôJ »àdG ,á«©eÉ÷G ¿óæd á«∏µd

 ´öüdG ¢Vôe ƒgh ,ôµÑŸG ´öüdG ≈∏Y

 èeÉfÈdG ≈∏Y áØ«°V â∏M ó≤a ,¬àjGóH ‘

 Epilepsy{  »ª«∏©àdG  »YGPE’G

 …òdG  zSparks Insights
 øY  åjóë∏d  ¿ƒ°ùæHhQ  …QƒJ  ¬eó≤j

 ‘ öSC’Gh  ∫ÉØWC’G  óYÉ°S  ∞«ch É¡∏ªY

 øe  ¿ƒfÉ©j  øjòdG  ∫ÉØWC’G  ¢ü«î°ûJ

 âKó–h  .º¡LÓYh  »æ«÷G  ´öüdG

 G kAõL ¬Ø°UƒH É¡≤jôa  øY »eBG  IQƒàcódG

 ≥∏WoCG  äÉæ«÷G á°SGQód ‹hO ¿hÉ©J øe

 Gene Step Studyº°SG  ¬«∏Y

 ƒàfQƒJ  ≈Ø°ûà°ùe  øe  πc  ¬«a  ∑QÉ°ûjh

 ∫ÉØWCÓd  ¿QƒÑ∏e  ≈Ø°ûà°ùeh  ∫ÉØWCÓd

 ≈∏Y õcôjh ∫ÉØWCÓd ø£°SƒH ≈Ø°ûà°ùeh

 kIÒ°ûe ,ºgöSCGh ∫ÉØWCÓd ™jöùdG ¢üëØdG

 öSoCG ≈∏Y èeÉfÈdG Gò¡d ¢Sƒª∏ŸG ôKC’G ¤EG

.z≈°VôŸG

 åëÑdG ´höûe AGôLEG ¿Éc{ : »eBG âdÉbh

 É kÑ©°Uh É k©à‡ GkôeCG »ŸÉY iƒà°ùe ≈∏Y

 á«ªgCG  ¿É«Ñd  ≈©°ùfh  .¬JGP  âbƒdG  ‘

 ¥ôa çGóMEG ‘ ¢Vôª∏d ôµÑŸG ¢ü«î°ûàdG

 ™e ¬àHôŒ ‘h ¢†jôŸG IÉ«M ‘ ÒÑc

 ‘ ¢VôŸG ™e πeÉ©àdG á«Ø«ch ´öüdG

 ≥∏©àj Éª«ah z.á«ë°üdG áª¶fC’G ∞∏àfl

 É keÉªàgG »eBG  IQƒàcódG ‹ƒJ πÑ≤à°ùŸÉH

 äÉHGô£°VÓd á°ü°üîŸG äÉLÓ©dÉH GkÒÑc

 …ó«∏≤àdG êÓ©dG ≈∏Y É¡∏°†ØJh á«æ«÷G

 .ácô◊G  ÜGô£°VG  hCG  ´öüdG  äÉHƒæd

 ™°Vh á«fÉµeEG øª°†j ôµÑŸG ¢ü«î°ûàdÉa

 ∫ƒ°üë∏d í«ë°üdG QÉ°ùŸG ≈∏Y ≈°VôŸG

 É‡ ,´öSCG mƒëf ≈∏Y ¢ü°üfl êÓY ≈∏Y

 ¢Uôa øe Rõ©jh π°†aCG èFÉàf Ëó≤J í«àj

.∫ÉØWC’G IÉ‚

 ácGöT  IôªK  ƒg  çÉëHCÓd  ójGR  õcôeh

 âjÎ°S  ófƒeQhCG  âjôL  ≈Ø°ûà°ùe  ÚH

 ≈Ø°ûà°ùe á°ù°SDƒeh á«©eÉ÷G ¿óæd á«∏ch

 óbh  .∫ÉØWCÓd  ájÒÿG  ófƒeQhCG  âjôL

 áª«≤H á«î°S áëæe π°†ØH õcôŸG ¢ù°SCÉJ

 2014  ‘  »æ«dÎ°SEG  ¬«æL  ¿ƒ«∏e  60

 âæH  áªWÉa  áî«°ûdG  ƒª°S  øe  áeó≤e

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

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

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

.

 çƒëÑdG  ™«ªL  ¿EG  ¤EG  IQÉ°TE’G  QóŒ

 ófƒeQhCG âjôL ≈Ø°ûà°ùe ‘ iô oŒ »àdG

 »æWƒdG  ó¡©ŸG  øe  ºYóH  ºàJ  âjÎ°S

 õcôeh  ,É«fÉ£jôH  ‘ á«ë°üdG  çƒëÑ∏d

 á«Ñ£dG çƒëÑ∏d âjÎ°S ófƒeQhCG âjôL

.ájƒ«◊G

:ΩGh-∞«æL

 ó«ªMƒH ≈°ù«Y âæH á°üM ‹É©e äócCG 

 äGQÉeE’G ádhO ¿CG  ,™ªàéŸG á«ªæJ IôjRh

 ,á«°VÉŸG  áÑjô≤dG  IÎØdG  ∫ÓN  äó¡°T

 ≈∏Y  ,á«YƒædG  äGQƒ£àdG  øe  ójó©dG

 á«°ù°SDƒŸGh  á«©jöûàdG  äÉjƒà°ùŸG

 áeƒµ◊G  äóªàYG  ó≤a  ,á«é«JGÎ°S’Gh

 á«æH  Rõ©J  »àdG  äÉ°SÉ«°ùdG  øe  ójó©dG

 ®ÉØ◊G øª°†Jh ,ádhódG ‘ ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M

 .ICGôŸG  É¡à≤≤M  »àdG  äÉÑ°ùàµŸG  ≈∏Y

 »eƒµ◊G  ºYódG  πX  ‘  ¬fCG  ¤EG  IÒ°ûe

 äÉ©∏£J  ÖcGƒj  …òdG  »∏ëŸGh  …OÉ–’G

 ≈∏Y πª©dG ádhódG π°UGƒJ ,ICGôŸG Úµ“

 ∫Éµ°TCG ™«ªL ™æeh ICGôŸG Qƒ°†M õjõ©J

.Égó°V õ««ªàdG

 ádhO óah ,É¡«dÉ©e ¢SDhôJ ∫ÓN ∂dP AÉL

 ¢VGô©à°SG  á°ù∏L  ‘  ∑QÉ°ûŸG  äGQÉeE’G

 AÉ°†≤dG ∫ƒM ádhó∏d ™HGôdG …QhódG ôjô≤àdG

/ ICGôŸG ó°V õ««ªàdG ∫Éµ°TCG  ™«ªL ≈∏Y

 ¤EG 21 øe IÎØdG ‘ äó≤Y »àdG ,/hGó«°S
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.∞«æL

 á«ªæJ  IQGRh  øY  Ú∏ã‡ óaƒdG  º°V  óbh

 ¿hÉ©àdGh  á«LQÉÿG  IQGRh  ,™ªàéŸG

 á«HÎdG  IQGRh  ,á«∏NGódG  IQGRh  ,‹hódG

 ,ÚWƒàdGh ájöûÑdG OQGƒŸG IQGRh ,º«∏©àdGh

 ájÉbhh  áë°üdG  IQGRh  ,∫ó©dG  IQGRh

 ,…OÉ–’G  »æWƒdG  ¢ù∏éŸG  ,™ªàéŸG

 ,Ú°ùæ÷G  ÚH  ¿RGƒà∏d  äGQÉeE’G  ¢ù∏›

 ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG  ,ΩÉ©dG  »FÉ°ùædG  OÉ–’G

 ájOÉ–’G  áÄ«¡dG  ,ádƒØ£dGh  áeƒeCÓd

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

.á«fÉ°ùfE’G ájÉYôdGh AGƒjEÓd »ÑXƒHCG õcôe

 »àdG  äGQƒ£àdG  ¿EG{  :É¡«dÉ©e  âdÉbh

 ICGôŸG  QhO  ºYód  äGQÉeE’G  ádhO  Égó¡°ûJ

 áYƒª› øe ≥∏£æJ ,ä’ÉéŸG ∞∏àfl ‘

 á«°SÉ«°ùdGh á«fƒfÉ≤dGh ájQÉ«©ŸG ôWC’G øe

 ÚH  IGhÉ°ùŸGh  ¿RGƒàdG  ≥«≤–  ƒëf

 ÉgQGhOCG õjõ©Jh ,ICGôŸG Úµ“h ,Ú°ùæ÷G

 ≈∏Y á∏eÉµdG É¡àcQÉ°ûe ¿Éª°Vh ,ájOÉ«≤dG

 Ö©∏Jh  .QGô≤dG  ™æ°U  ‘  IGhÉ°ùŸG  Ωób

 ä’É›  ™«ªL  ‘  Éª¡e  GQhO  ICGôŸG

 ´ƒæàdG IÉYGôe Öéj Gòd ,áeGóà°ùŸG á«ªæàdG

 á«æWƒdG  äÉ«dB’G  ºYO  iód  »YÉªàL’G

.zÚ°ùæ÷G ÚH IGhÉ°ùª∏d

 áÄ«ÑdG  ó«©°U  ≈∏Y{  :É¡«dÉ©e  âaÉ°VCGh

 Úµªàd  áªYGódG  á«°ù°SDƒŸGh  á«©jöûàdG

 2021 ¤EG 2019 øe ΩGƒYC’G âfÉc ,ICGôŸG

 å«M  ,äGQÉeE’G  ádhO  ‘  ICGôª∏d  Iõ«‡

 kGójóL kÉfƒfÉb 11 ádhódG É¡dÓN äQó°UCG

 ‘  É¡©«ªL  âÑ°üfG  kÉ«©jöûJ  kÓjó©Jh

 ‘ É¡æ«µ“h ICGôŸG ¥ƒ≤M õjõ©J áë∏°üe

 »°ù«FôdG ÉgQhO ¤EG áaÉ°VEG ä’ÉéŸG ™«ªL

 áeOÉ≤dG  kÉeÉY  Ú°ùªÿG  á«é«JGÎ°SG  ‘

.zäGQÉeE’G ádhód

 √òg  RôHCG  øe{  :É¡«dÉ©e  â©HÉJh

 ºbQ …OÉ–’G ¿ƒfÉ≤dG Qhó°U äÉ©jöûàdG

 áÄ«¡dG  AÉ°ûfEG  ¿CÉ°ûH  2021  áæ°ùd  /12/

 á∏≤à°ùe á°ù°SDƒªc ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤◊ á«æWƒdG

 É¡JÉWÉ°ûf ¢SQÉ“ ájQÉÑàYG á«°üî°T äGP

.z¢ùjQÉH ÇOÉÑe ≥ah

 ádhO áeƒµM OÉªàYG ¤EG É¡«dÉ©e äQÉ°TCGh

 ,…öSC’G ∞æ©dG øe ájÉª◊G ¿ƒfÉb äGQÉeE’G

 ¤EG ±ó¡J »àdG ájöSC’G ájÉª◊G á°SÉ«°Sh

 ájÉª◊G ≥≤– á«YÉªàLG áeƒ¶æe õjõ©J

.É¡bƒ≤Mh É¡fÉ«c ßØ–h ,IöSC’G OGôaC’

 äÉbÓY º«¶æJ ¿ƒfÉb ¤EG É¡«dÉ©e äQÉ°TCGh

 ,2020 ‘ ¬JÓjó©Jh 1980 áæ°ùd πª©dG

 AÉ°ùædG  QƒLCG  IGhÉ°ùe  ≈∏Y  ¢üf  …òdGh

 πeÉ©dG íæeh ,¢UÉÿG ´É£≤dG ‘ ∫ÉLôdÉH

 IRÉLEG{ ¢UÉÿG ´É£≤dG ‘ /≈ãfCG hCG GôcP/

 ,πØ£dG  ájÉYôd  ôLC’G  áYƒaóe  zájódGh

 á«HôY ádhO ∫hCG äGQÉeE’G ádhO ∂dòH ¿ƒµàd

 ´É£≤dG ‘ Ú∏eÉ©∏d ájódGƒdG IRÉLEG íæ“

.¢UÉÿG

 äÉ©jöûàdG  √òg  ¿CG  É¡«dÉ©e  äócCGh

 ICGôŸG  Úµ“  ‘  ÒÑc  πµ°ûH  âª¡°SCG

 ∫ÉéŸG  ‘  á°UÉN  ,äGQÉeE’G  ádhO  ‘

 äÉcöûdG  OóY  â¨∏H  å«M  ,…OÉ°üàb’G

 kÉØdCG  80 AÉ°ùædG øe ácƒ∏ªŸGh á°üNôŸG

 ∫ÉªYC’G äGó«°S OóY ≠∏H Éª«a ,ácöT 25h

 ¥ƒØJ ™jQÉ°ûe ¿Qój ∫ÉªYCG Ió«°S ∞dCG 32

 ICGôŸG õq«ªàd áaÉ°VEG .Q’hO QÉ«∏e 10 É¡àª«b

 â¨∏H å«M AÉ°†ØdG ´É£b ‘ á«JGQÉeE’G

 ≈∏Y  IhÓY  ,%34  ICGôŸG  ácQÉ°ûe  áÑ°ùf

 »ª∏©dG ≥jôØdG øe %80 áÑ°ùæH É¡àcQÉ°ûe

 ¤EG π°Uh …òdG zπeC’G QÉÑ°ùe{ `H ¢UÉÿG

 .ïjôŸG QGóe

 ´ÉªàL’G  ∫ÓN  áæé∏dG  AÉ°†YCG  iôLCGh

 Gƒeóbh ,äGQÉeE’G ádhO óah ™e kGôªãe kÉ°TÉ≤f

 äGRÉ‚EG øe ¬à≤≤M Ée ≈∏Y ádhó∏d áÄæ¡àdG

 á«°SÉ«°ùdG ä’ÉéŸG ‘ ICGôŸG Úµ“ ‘

 AÉ°†YC’G  ≈æKCGh  .á«aÉ≤ãdGh  ájOÉ°üàb’Gh

 ÚH ¿RGƒà∏d äGQÉeE’G ¢ù∏› AÉ°ûfEG ≈∏Y

 ájOÉ–’G äÉ¡÷G ´ÉÑJG ¿Éª°†d Ú°ùæ÷G

 .ICGôŸG  Úµ“ õjõ©àd  äÉ°SQÉªŸG  π°†aC’

 ô¶æJ iôNC’G ∫hódG ¿CG áæé∏dG AÉ°†YCG ócCGh

 ≈∏Y ¬H iòàëj êPƒªæc äGQÉeE’G ádhO ¤EG

 .»ª«∏bE’G ó«©°üdG

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 15075 Oó`©dG  ̀2022 ƒ«fƒj 23 ¢ù«ªÿG
øWƒdGQÉÑNCG

 »HO ƒÑ°ùcEG áæjóe QÉ«àNÉH ôîØf

zCOP28{ ôªJDƒe áaÉ°†à°S’

 ¬JÉãjóëJ π°UGƒj áeÉ©dG áë°ü∏d »ÑXƒHCG

zAGOC’G{ »fhôàµdE’G ≥«Ñ£à∏d

 :ó«©°S øH óªMCG

:ΩGh-»HO

 ¢ù«FQ ,Ωƒàµe ∫BG ó«©°S øH óªMCG ï«°ûdG ƒª°S ∫Éb 

 ¢ù«FôdG ≈∏YC’G ¢ù«FôdG ,ÊóŸG ¿GÒ£∏d »HO áÄ«g

 ¢ù«FQ  ,áYƒªéŸGh  äGQÉeE’G  ¿GÒ£d  …ò«ØæàdG

 ôîØf{ :ƒÑ°ùcEG á≤£æe ≈∏Y ±GöTEÓd É«∏©dG áæé∏dG

 ∫hódG ô“Dƒe áaÉ°†à°S’ »HO ƒÑ°ùcEG áæjóe QÉ«àNÉH

 IóëàŸG  ·CÓd  ájQÉWE’G  á«bÉØJ’G  ≈∏Y  á©qbƒŸG

 2023 Èªaƒf ‘ zCOP28{ ñÉæŸG Ò¨J ¿CÉ°ûH

 äGQÉeE’G  ádhO  IÒ°ùe ‘ kÓYÉa  kÉªgÉ°ùe  ¿ƒµàd

 πª©dÉH  É¡eGõàdGh  áeGóà°ùŸG  IóëàŸG  á«Hô©dG

.»NÉæŸG

 ó≤dz: áÑ°SÉæŸG √ò¡H ¬d íjöüJ ‘ √ƒª°S ±É°VCGh

 á«≤«≤◊G ∫ƒ∏◊G OÉéjEG ¤EG »HO 2020 ƒÑ°ùcEG ≈©°S

 Éæaöûjh ,kÉ©«ªL Éæ¡LGƒJ »àdG á«NÉæŸG äÉjóëà∏d

 -áeGóà°ùŸG πÑ≤à°ùŸG áæjóe -»HO ƒÑ°ùcEG áæjóe ¿CG

 πª©dG ÇOÉÑe ¤EG kGOÉæà°SG ,áª¡ŸG √òg π°UGƒà°S

 ™æ°U  ‘  ΩÉ¡°SEÓd  »YÉª÷Gh  ∑Î°ûŸG  ‹hódG

.zÖcƒµdGh ájöûÑ∏d ΩGóà°ùeh ôgGR πÑ≤à°ùe

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ôNBG  øY  áeÉ©dG  áë°ü∏d  »ÑXƒHCG  õcôe  ø∏YCG  

 …òdGh zAGOC’G{ ÊhÎµd’G ≥«Ñ£àdG ‘ äGóéà°ùŸG

 á≤∏©àŸG ÖfGƒ÷G IQGOEGh  áà“CG  ±ó¡H ¬bÓWEG  ”

 IQÉeE’G iƒà°ùe ≈∏Y á«æ¡ŸG áë°üdGh áeÓ°ùdÉH

 ábÓ©dG äGP äÉÑ∏£àŸÉH ΩGõàd’G iƒà°ùe Ú°ù–h

.¢UÉÿGh »eƒµ◊G ÚYÉ£≤dG πÑb øe

 ΩÉb 2016 ΩÉY ‘ ÊhÎµd’G ≥«Ñ£àdG ¥ÓWEG òæeh

 äÉ¡÷G øe áFÉŸG ‘ 84 áÑ°ùf π«é°ùàH õcôŸG

 ≥«Ñ£J ±ó¡H »ÑXƒHCG IQÉeEG ‘ á∏eÉ©dG á«eƒµ◊G

 ”  Éª«a  á«æ¡ŸG  áë°üdGh  áeÓ°ùdG  äÉÑ∏£àe

 ´É£≤dG äBÉ°ûæe øe áFÉŸG ‘ 57 áÑ°ùf π«é°ùJ

 á«°ù«FQ äÉYÉ£b á©°ùJ øª°V áaó¡à°ùŸG ¢UÉÿG

 π≤ædGh AÉ°ûfE’Gh AÉæÑdG  πª°ûJ »ÑXƒHCG  IQÉeEG  ‘

 º«∏©àdGh  áë°üdGh  áMÉ«°ùdGh  áaÉ≤ãdGh  ábÉ£dGh

.AGò¨dGh äÉjÉØædGh áYÉæ°üdGh

 õcôŸG ΩÉY ôjóe »ª«©ædG ó«©°S ô£e IOÉ©°S ∫Ébh

 IÉ«◊G IOƒL Ú°ù– ≈∏Y Éæ°UôM QÉWEG  ‘{ :

 ÉfQÉªãà°SG π°UGƒf Úª«≤ŸGh ÚæWGƒŸG ™«ªL iód

 »≤Jôjh ¬à«aÉYh ™ªàéŸG á«gÉaQ Rõ© oj Ée πc ‘

 ™«ªL  iód  πª©dG  ±hô¶H  á≤∏©àŸG  ÒjÉ©ŸÉH

 ‘ ¢UÉÿG  ´É£≤dG  äBÉ°ûæeh  á«eƒµ◊G  äÉ¡÷G

.z»ÑXƒHCG IQÉeEG

 ‘ zAGOC’G{ ÊhÎµdE’G ≥«Ñ£àdG º¡°ùj { : ±É°VCGh

 Oó°üdG Gòg ‘ ÉfOƒ¡L õjõ©àd ádÉ q©a á«dBG ÒaƒJ

 äÉÑ∏£àe ≈∏Y áHÉbôdG äÉ«∏ªY π«¡°ùJ ∫ÓN øe

 äÉfÉ«H IóYÉb ÒaƒJh á«æ¡ŸG áë°üdGh áeÓ°ùdG

 áÑ°SÉæŸG  äQGô≤dG  PÉîJG  ‘  ÉfóYÉ°ùJ  ájõcôe

 ºµëàdGh QÉ£NC’G ¢†Øÿ áeRÓdG èeGÈdG ™°Vƒd

.zπª©dG øcÉeCG ‘ ôWÉîŸG ‘

 áeÓ°ùdÉH á≤∏©àŸG ÖfGƒ÷G áà“CG Iôµa ¿CG ócCGh

 ájƒªæàdG äGQƒ£àdG ÖcGƒàd äAÉL á«æ¡ŸG áë°üdGh

 öüæ©dG  ≈∏Y  Égõ«côJ  øe  ™ÑæJh  IQÉeE’G  ‘

 ≈aÉ©e h Éª«∏°S ¬«∏Y ®ÉØ◊G ¿CÉH É¡fÉÁE’ …öûÑdG

 äÉ¡÷G ™«ªL É¡H ¢†¡æJ ¿CG Öéj á«æWh ádhDƒ°ùe

 èàæŸG √QhO á°SQÉ‡ øe ¬æµÁ ÉÃ ábÓ©dG äGP

 ∫ÉªàMG øY kGó«©H IAÉØch á«dÉ©ØH ™ªàéŸG ‘

. πª©dG AÉæKCG ¢VGôeC’Gh äÉHÉ°UEÓd ¬°Vô©J

 ºgÉ°S zAGOC’G{ ÊhÎµd’G ≥«Ñ£àdG ¿CG ¤EG QÉ°TCG h

 äBÉ°ûæeh á«eƒµ◊G äÉ¡÷G ΩGõàdEG iƒà°ùe ™aQ ‘

 øY  ÆÓHE’G  äÉ«∏ªY  π«¡°ùJh  ¢UÉÿG  ´É£≤dG

 ,É¡«a ≥«≤ëàdG ôjQÉ≤J ∫Éªµà°SGh á«æ¡ŸG çOGƒ◊G

 áë°üdGh áeÓ°ùdG AGOCG ôjQÉ≤Jh ≥«bóàdG ôjQÉ≤J ™aQh

 .á«æ¡ŸG

 ÊhÎµdE’G ≥«Ñ£àdG ‘ äBÉ°ûæŸG π«é°ùJ óªà©j

 AÉæH É¡à£°ûfCG ≈∏Y ÖJÎŸG ôWÉîŸG º««≤J ≈∏Y

 Ö∏£j å«M õcôŸG πÑb øe IOófi ÒjÉ©e ≈∏Y

 ájQGOEG áª¶fCG ôjƒ£J ôWÉîŸG á«dÉY äBÉ°ûæŸG øe

 QÉ£NC’G ¢†ØN ¿Éª°†d á«æ¡ŸG áë°üdGh áeÓ°ù∏d

 áë°U  ≈∏Y  á¶aÉëŸGh  ôWÉîŸG  ‘  ºµëàdGh

.Ú∏eÉ©dG

 QGó°UEÉH { áeÉ©dG áë°ü∏d »ÑXƒHCG õcôe { Ωƒ≤jh

 ´É£≤dG äBÉ°ûæeh á«eƒµ◊G äÉ¡é∏d OÉªàYG IOÉ¡°T

 óà“ É¡àª¶fCG OÉªàYG ó©H ôWÉîŸG á«dÉY ¢UÉÿG

 áHÉbQ ∂dP ™Ñàjh äGƒæ°S çÓK IóŸ É¡à«MÓ°U

. ájQhódG AGOC’G ôjQÉ≤Jh ≥«bóàdG ∫ÓN øe á≤«bO

 ¬à«bôJh zAGOC’G{ ≥«Ñ£J åjó– õcôŸG π°UGƒjh

 ≈∏Y  áaó¡à°ùŸG  äÉ¡÷G  øe  ójõe  ™«é°ûàd

 ΩGóîà°SG áHôŒ ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G π«¡°ùJh π«é°ùàdG

.á°ù∏°S á≤jô£H ádÉ©a

3

 ΩÓ°ùdG ≥≤ëj Ée πc äGQÉeE’G ºYO ócDƒjh ∫Éeƒ°üdG ¢ù«FQ πÑ≤à°ùj ádhódG ¢ù«FQ

≥«≤°ûdG »dÉeƒ°üdG Ö©°û∏d á«ªæàdGh QGô≤à°S’Gh

äGOÉ«≤∏d AGOC’G äÉ«bÉØJG ™«bƒJ ó¡°Th ø«ØXƒªdGh »HO ±ô¨d IQGOE’G ¢ùdÉée AÉ°SDhQ ≈≤àdG

 »ªbôdG ÉfOÉ°üàbG ôjƒ£Jh á«∏FÉ©dG ÉæJÉcô°T áeGóà°SG ..áeOÉ≤dG ÉæJÉjƒdhCG :óªëe øH ¿GóªM

IójóL ¥Gƒ°SC’ ∫ƒ°UƒdGh

ójGR øH Qƒ°üæe Qƒ°†ëH ∫Éeƒ°üdG ¢ù«FQ ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN ádhódG ¢ù«FQ

»HO ±ôZ ¬JQÉjR ∫ÓN óªfi øH ¿GóªM
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ابوظبي-وام:

 بلغــت إيرادات صندوق الــزكاة منذ بداية العام 
حتى نهاية شــهر مايو من العام الجاري 2022 
دراهم  و104  ألًفــا  و724  مليوًنــا   148 نحو 

%11 عن العام املايض. بزيادة 
املهريي  عقيــدة  بــن  عبدالله  ســعادة  وأشــار 
أمني عــام الصنــدوق إىل أن الصندوق من خالل 
للجمهور،  وإتاحتها  التحصيل  وقنوات  الخدمات 
واالستفادة من التطور التقني، استطاع الوصول 
الخيارات  لهم  وقدم  املزكني،  من  رشيحة  أكرب  إىل 
املتنوعة، ألداء واحتساب الزكاة، وهو ما توضحه 
األرقام والبيانات اإلحصائية فقد بلغ عدد املزكني 
الذين أســندوا للصنــدوق مهمــة توزيع أموال 
زكاتهــم من خالل قنوات الدفــع التي بلغت 41 
قناة دفع لنحــو103 آالف و387 مزٍك وبزيادة 
العام  من  الفرتة  نفس  من  مقارنًة   31% قدرها 
املــايض، من خالل مختلف قنوات تحصيل الزكاة 
التطبيقات  اإليــرادات من خالل عــرب  تصدرتها 
مليوًنا   49 بلغت  والتي  واملصارف  للبنوك  الذكية 
ألًفا   60 تم دفعها من  دراهم  ألًفا و705  و318 
و322 مزكًيا ، وتليها اإليرادات من خالل املزكني 
38 مليوًنا و423  مبارش يف البنوك حيــث بلغت 
ألًفــا و453 درهما من خــالل 669 مزكًيا ، ثم 
اإليرادات من خــالل املزكني مبارش يف الصندوق، 
والتــي بلغــت 33 مليوًنــا و605 آالف و543 

238 مزكًيا. درهًما، تم اإليفاء بها من قبل 

دبي-وام:
مجلس  جائــزة  دبــي  بلديــة  نالــت   
 " امتياز  درجــة  الربيطاني  الســالمة 
مــروع  عــن   "  Distinction
األمطار  مياه  لترصيــف  العميق  النفق 
ضمــن فئــة تطبيــق أعــى املعايــري 
والسالمة  الصحة  مجال  يف  واملمارسات 

املهنية يف املشاريع.
مــن ناحية أخــرى انتهــت بلدية دبي 
األســاس  خارطة  مروع  تحديث  من 
دبي  إلمارة  الحكومية  األصول  وحرص 

الذي سيغطي جميع مناطق اإلمارة .
مدير  الهاجــري  داوود  ســعادة  وقال 
اطالعه عى  دبــي خــالل  بلدية  عــام 
نظم  مركز  وعمليــات  مشــاريع  أبرز 
إن   2022 لعام  الجغرافيــة  املعلومات 
البلديــة تحرص من خــالل املركز عى 
الجيومكانية  الخدمات والخرائط  تقديم 
التقنيات  أحــدث  باســتخدام  للركاء 
العاملية  واملقاييس  املعايري  أفضل  ووفق 
املعتمدة وبما ينســجم مــع توجيهات 

القيادة الرشيدة.
املشــاريع  أهميــة  الهاجــري  وأكــد 
الجيو مكانية  والعمليــات واملبــادرات 
التي يقوم بها املركز ومن بينها مروع 
بشــكل  تحدث  التي  األســاس  خارطة 
مســتمر ومنتظم وذلك لدورها املهم يف 
التحتية لإلمارة  البنية  تخطيط وتطوير 

حيث يعد هذا املروع من أهم املشاريع 
يغطي  والــذي  املركز  بها  يقــوم  التي 
بني  ترتاوح  بدقة  اإلمارة  مناطق  جميع 
10 - 15 ســم من خالل االعتماد عى 
الجوي وجهاز ســرتيو ثالثي  التصوير 
أحد   "3DPluraView" األبعــاد

تتيح  والتي  واملبتكرة  الحديثة  التقنيات 
ثالثية  األساس شاشات عرض صور  يف 
جودة  بأعى  ودقيقة  مجســمة  األبعاد 

عرض.
أنــه من ضمــن مخرجات  إىل  ولفــت 
املروع تطوير قاعدة وقاموس بيانات 

األصول والتي سيتم تحديثها عرب الصور 
من  املركز  يف  الذاتية  وبالوسائل  الجوية 
ألصول  امليدانية  املسوحات  إجراء  خالل 
حرص  بغرض  االســرتاتيجيني  الركاء 
لها  الجيومكانية  البيانات  وجمع قاعدة 

وتحديثها دوريا.

اأبوظبي-وام:

 أقيمت يف مدرسة الجالية األمريكية 
يف أبوظبي مراســم تقليد " وسام 
للصداقة  الحمــادي  زمــزم  هيثم 
تكريًما  الخامسة  بدورته   " الدولية 
يف  وعضو  الخريجني  أحــد  لذكرى 
 2002 عام  املدرسة  أمناء  مجلس 
وهو املرحوم هيثم زمزم الحمادي.

جرى منح الوســام هذه السنة إىل 
الصف  يف  الطالبة  جونيــس  صويف 

الحادي عر باملدرسة.
زمزم  املرحــوم هيثــم  وحــرص 
املهنية  حياتــه  خــالل  الحمــادي 
عى خدمة دولــة اإلمارات بمهارٍة 
متميًزا  وكان  وتواضــع  وبتفــاٍن 
تكوين  عــى  وقدرته  باهتمامــه 
األمد  طويلــة  مثمــرة  صداقــات 
ليــس مع األفراد فحســب بل مع 
مختلف الهيئات والحكومات محلًيا 
القيم  وإقليمًيا وعاملًيا. واستناًدا إىل 
املتمثلة يف حب  للمدرسة  األساسية 
والرأفة  والشــجاعة  االســتطالع 
امليدالية  هــذه  ُتمنــح  واألمانــة، 
ســنوًيا ألحد طلبة املدرسة تقديًرا 
ملساهمتهم يف إرساء دعائم مواطنة 

عاملية إيجابية وبّناءة.
املكرمة  وترتــاد صويف جونيــس، 
الجالية  مدرسة  العام،  هذا  بوسام 
األمريكيــة يف أبوظبــي منــذ 11 

عديدة  مهارات  اكتسبت  وقد  عاماً، 
األمور  ورؤية  التحليــي  كالتفكري 

من زاوية أوسع.
الحياة،  يف  صويف  تجارب  وتجسدت 
متبناه  األصل  اندونيســية  كونها 
من قبل عائلــة كندية-أمريكية، يف 
واالندماج..  التنوع  بدعم  شــغفها 
دورها  خالل  من  واضحاً  ذلك  وبدا 
يف  اإلنسان  نادي حقوق  يف  الريادي 
وهي  املجلس،  ومجموعة  املدرسة، 
لجنة ُشــّكلت حديًثا للتشجيع عى 

املساواة واالنتماء يف املدرسة.
القادم  إن هدفهــا  وتقول صــويف 
هــو تعلــم املزيد عن االســتدامة 
امليــاه، وباألخص  وإدارة  البيئيــة 
بكترييا  من  والوقاية  املياه  سالمة 
 /e.coli/ القولونية  اإلرشيكية 
والتيفوئيد، وهو املرض الذي أودى 

بحياة أخيها الشــقيق الذي لم تره 
من قبل.

الفائز:  وكتبــت جونز يف مقالهــا 
اكتسبتها  التي  املهارات  "ساعدتني 
من  األمريكية  الجالية  مدرســة  يف 
أن  عى  الالصفية  النشاطات  خالل 
أعــزز مهاراتي القيادية – و أكون 
قائدة أكثر قدرة عى التفكري الناقد 
ملشــاكل  حلول  وإيجاد  واملنطقي 

عاملية حقيقية".
مديرة  فليكينجري  مونيك  وتحدثت 
املدرســة أثنــاء مراســم التكريم 
الربنامج  : "يعكس هــذا  وقالــت 
قيم  أعوام  خمسة  من  انطلق  الذي 
نصب  الطالب  تضع  التي  مدرستنا 
عينيهــا، لرتيس مبادئ هادفة لدى 
ومراعاة  كاالندمــاج،  املتعلمــني 

اآلخرين، واالحرتام..

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
الخميس ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥٠٧٥

اأخبار الوطن

»اإ�ست�ساري ال�سارقة« ي�سيد بجهود الإعالميين واأ�سحاب 
المقترحات التطويرية

بلدية دبي تنتهي من تحديث م�سروع خارطة الأ�سا�س وح�سر الأ�سول

مدر�سة الجالية الأمريكية في اأبوظبي تمنح »و�سام هيثم 
زمزم الحمادي لل�سداقة الدولية« لإحدى طالباتها

5
148 مليون درهم اإيرادات �صندوق 

الزكاة خالل 5 اأ�صهر

ال�سارقة-وام:

 أكد ســعادة عي ميحد السويدي 
االستشــاري  املجلــس  رئيــس 
املبادرات  أهمية  الشــارقة  إلمارة 
بها  يتقــدم  التــي  واملقرتحــات 
اإلدارات  مختلــف  من  املوظفون 
واألقسام والتي من شأنها أن تقدم 
ملنظومة  لتطوير  إســهاما ورؤية 
حرص  إىل  مشــريا   ، املجلس  عمل 
األمني  متابعة  خــالل  من  املجلس 
املوظفني  دعم  عى  للمجلس  العام 
التي تســهم  لطــرح مقرتحاتهم 
املختلف  العمل  تطوير جوانــب  يف 
وترسم رؤى إبداعية تشكل إحدى 
النجــاح والتطــور وما  عوامــل 
يســعى إليه املجلس ليكون برملانا 

فاعال يف كافة املجاالت .
كما أشــاد بجهود اإلعالميني من 
اإلعالمية  املؤسســات  مختلــف 
برنامج  جهــود  وكذلك  بالدولــة 
الشــارقة عى فضائية  استشاري 
الشــارقة يف تســليط الضوء عى 
يؤديه  وما  املجلس  وأعمال  جهود 
من أدوار وطنية لخدمة املجتمع .

جاء ذلك خالل حفل نظمه املجلس 
ميحد  عي  سعادة  بحضور  بمقره 
الســويدي وحنان راشد الجروان 
نائب رئيس املجلس االستشــاري 
األمني  الجــروان  ســعيد  وأحمد 
أصحاب  لتكريم  للمجلــس  العام 
املقرتحــات التطويرية واالبداعية 
من موظفي املجلس واإلعالميني .

السويدي  ميحد  عي  سعادة  وقال 
تكريما وتقديرا  اللقــاء  يأتي هذا 
معنا  شــاركت  التــي  للجهــود 

طوال هــذا العام ليكــون التكرم 
بجانب  بجهودكم  االعتــزاز  لبيان 
ومالحظاتهم  آرائهم  إىل  االستماع 
الدورة  مع  أخرى  انطالقة  لتجديد 
الله موجها شكره  املقبلة بمشيئة 
العامــة للمجلــس عى  لالمانــة 
تنظيم  يف  اخالصهم  و  جهودهــم 
 17 بلغت  التي  الجلســات  عقد  و 
التي  الزيــارات  جلســة إىل جانب 
نفذتها لجان لجان املجلس بجانب 

االجتماعات .

دبي-وام:

يف  والفنون  الثقافــة  هيئة  نظمت 
شعرية  جلسًة  للثقافة"  "دبي  دبي 
أحياها الشــاعر خلــف الكعبي، يف 
إطــار حرصها عى دعــم وتمكني 
يف  وإرشاكهــم  الهمــم  أصحــاب 

برامجها الثقافية واإلبداعية.
إدارة  مدير  الحبيس  محمد  وأشــار 
للثقافة"  "دبي  يف  باإلنابــة  اآلداب 
إىل أن هذه الجلســة جاءت يف إطار 
التي  واإلبداعية  الثقافيــة  الربامج 
لتحســني  للثقافة"  "دبي  تنظمها 
مرافقها،  يف  الهمم  أصحاب  تجربة 
التي  التعــاون  التفاقية  وتفعيــالً 
وقعتها مع "نــادي دبي ألصحاب 
الهمم" الشهر املايض بهدف توطيد 
الطرفني  الراكة االسرتاتيجية بني 
حياة  وجــودة  ســعادة  لتعزيــز 
ثقافة  وترســيخ  الهمم  أصحــاب 
املشاركة يف املبادرات املجتمعية من 
لهذه  املقدمة  الخدمات  تطوير  أجل 

الريحة من املجتمع.
الجلسة  تنظيم  أن  الحبيس  وأضاف 
إطار  أيضاً ضمن  يندرج  الشــعرية 
الــدور الثقــايف للهيئــة والتزامها 
بكل  الثقافة  ترســيخ  عى  بالعمل 
أنواعهــا بني موظفيهــا ودعمهم 

يف  إيجابية تســهم  بيئــة  وخلــق 
تحفيزهم وتشــجيعهم عى الفكر 
تعزيز  يف  يســهم  مــا  واإلبــداع، 
إنتاجيتهــم  ورفــع  ســعادتهم 
الهيئة  أداء  عى  إيجابيــاً  وينعكس 

وتميزها املؤسيس.
شعرية  قراءات  الجلسة  وتضّمنت 
باقة  الكعبي  الشــاعر  فيهــا  قدم 
الشــعر  من  القصائد  مــن  ملهمة 
بني  مواضيعها  تراوحــت  النبطي 
والغزلية،  واالجتماعيــة  الوطنية 

وتمّيزت بجمال مفرداتها وتراكيبها 
التي تحمل بصمة الشاعر.

ُيشــار إىل أن الشاعر خلف الكعبي، 
يعمل مدّرســاً  الهمم،  من أصحاب 
يف وزارة الرتبيــة والتعليم، ويحمل 
عضوية عدد مــن الجهات املحلية، 
تشــمل جمعية اإلمــارات لحقوق 
االنســان وجمعية عجمان للتنمية 
ألصحاب  دبــي  ونادي  الثقافيــة 
الهمــم ونادي عجمــان ألصحاب 

اإلعاقة.

»دبي للثقافة« تحتفي بال�ساعر خلف الكعبي 
من اأ�سحاب الهمم

فازت بجائزة مجل�س ال�صالمة البريطاني

اأبوظبي-وام:

الرابع  اجتماعه  بالدولة  الرطة  قيادات   عقد مجلس 
ضاحي  الفريق  معايل  برئاسة  2022م،  الجاري  للعام 
بدبي،  العام  واألمن  الرطة  رئيس  نائب  تميم  خلفان 
بعد بحضــور قادة  الذي عقــد عن  املجلس،  رئيــس 
الرطة وكبار الضباط واملســؤولني بوزارة الداخلية، 
وتناول عددا من املواضيع الهامة املطروحة عى جدول 

أعماله واتخذ القرارات الالزمة بشأنها.
ومنها  املرورية  القضايــا  من  عــددا  املجلس  وناقش 
تنظيم مواعيد سري الشاحنات عى الطرقات بني إمارات 

الدولة، وتم اســتعراض عدد من الحلول املناسبة التي 
تحد من اآلثار املرتتبة عليها، باإلضافة إىل نتائج حملة 
التجاوز، إىل جانب  االلتزام بخط السري اإللزامي وعدم 
الطوارئ عى  بمداخل ومخارج  تتعلق  أخرى  مواضيع 
الطرقات الرئيســة والحيوية عى املستويني االتحادي 
تحليلية  دراســة  املجلس عى  واطلع  بالدولة،  واملحي 
عــن حاالت الوفاة الناتجة عــن الحوادث عى الطرق 
يف مختلف إمارات الدولة، وأهم األســباب املؤدية لتلك 

الحوادث.
واطلع املجلس عى دراســة حــول البالغات املرورية 
األمنية  التنبــؤات  ووضــع  وتحليلهــا،  والجنائيــة 

املبكر  التعرف واالكتشاف  التي تســاعد يف  املستقبلية 
ملرتكبيها، وإصدار عدد من التوصيات لالســتفادة من 
نتائج هذه الدراســة وتعميمها عى مستوى القيادات 
العامة للرطة. وتطرق املجلس ملؤرش الجرائم املقلقة 
الجرائم  تم تحقيقه من مســتهدفات يف عدد من  وما 
الطبي  الفحص  سياســة  وبحث  األمنيــة،  والقضايا 
والظواهر  الداخلية،  وزارة  يف  للعاملني  الصحية  للياقة 

والتحديات األمنية عى املناطق الصناعية بالدولة.
وناقــش املجلس عددا من املواضيــع األخرى املدرجة 
عى جدول أعماله واتخذ القرارات والتوصيات الالزمة 

بشأنها.

مجل�س قيادات ال�سرطة بالدولة يعقد اجتماعه الرابع

 دبي-الوحدة:

مركز  أحدث  افتتاح  دبي  شــهدت 
ملصابي  املتطور  اإلشعاعي  للعالج 
ثالثي  التصوير  باستخدام  األورام، 

ورباعي األبعاد.
عثمان  ريــم  الدكتــورة  وقالــت 
االقليمــي  التنفيــذي  الرئيــس 
االملاني  الســعودي  ملستشــفيات 
باإلمــارات إن املركــز القائــم يف 
مستشــفى املجموعة بدبي حصل 
هيئة  وموافقة  دويل  اعتمــاد  عى 

الصحة يف دبي.
املركــز أحدث  وأضافــت: يضــم 
وأماناً  دقــة  وأكثرها  التقنيــات 
باســتخدام  اإلشــعاعي  للعــالج 
األبعاد،  ورباعي  ثالثــي  التصوير 
الخطي  كما يضم جهــاز )املرسع 
املتطور( الذي يمكن الفريق الطبي 
يصعب  التي  األورام  استهداف  من 
العالج  وتقديــم  إليها،  الوصــول 
تقليل  بدقة عالية مع  اإلشــعاعي 
جرعة اإلشعاع باألنسجة السليمة 

املحيطة بالورم.
عثمان:  ريــم  الدكتورة  وتابعــت 
الدواء  لتحضري  وحدة  املركز  يضم 
قتل  عى  يســاعد  الذي  الكيميائي 

الخاليا الرسطانية، وتتميز الوحدة 
أعى  وفق  ومجهزة  محصنة  بأنها 
املعتمدة لضمان  الروط واملعايري 

منع انتشار املواد الكيميائية.
كما يضم املركز عيادتني لتشخيص 
األورام وإجراء الفحوص املطلوبة، 
وتــم مــده بالكفــاءات البرية 
املجاالت  كافة  الطبية يف  والخربات 
والعالجات  التشــخيص  خصوصاً 

الحديثة والذكية.
خدمات  يقدم  املركــز  أن  وذكرت 
والجهاز  الثــدي  رسطانات  عالج 

والنخاع  )الدماغ  املركزي  العصبي 
الشــوكي(، ورسطانــات الغــدد 
الغدة  الدرقيــة،  )الغدة  ــاء  الصمَّ
إضافة  النخامية(  الغدة  الكظرية، 
الهضمي  الجهــاز  اىل رسطانــات 
الكبد  )الرج، املســتقيم، املريء، 
البنكرياس،  الصفراوية،  واألقنية 
الجهــاز  ورسطانــات  املعــدة(، 
الكى،  )املثانــة،  التناســي  البويل 
الحالب(،  الخصية،  الربوســتات، 
والرسطانــات النســائية )عنــق 

الرحم، الرحم، املهبل، الفرج(.

افتتاح اأح��دث مركز للع��الج الإ�س��عاعي لم�سابي 
الأورام في دبي

هيئة البيئة ت�صدر دليالً للتعريف بتطبيق 
�صيا�صة المواد البال�صتيكية

اأبوظبي-وام:

 اســتعرضت هيئــة البيئــة - أبوظبــي خالل 
للمؤسسات  االثنني  يوم  نظمتها  توعوية  جلسة 
وشبكة  الخاص  القطاع  ومؤسسات  الحكومية 
املؤسسات الخرضاء ، الدليل الذي أعدته باللغتني 
العربيــة واالنجليزية و يوفر معلومات للجهات 
التابعني لها  الحكوميــة والخاصة واملوظفــني 
حول تطبيق االلتزام الوارد يف السياســة إلعالن 
البالســتيكية  املواد  من  خالية  أبوظبي  حكومة 
وغري البالســتيكية املستخدمة ملرة واحدة وذلك 
من خالل الحد من استخدام هذه املواد والتحول 
وذات  االستخدامات  البدائل متعددة  استخدام  إىل 

البيئي األقل. األثر 



6
 ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ـ العـدد ١٥٠٧٥                  
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اأبوظبي - الوحدة:
 تســلط "االتحاد الئتمان الصادرات"، 
خالل مشاركتها يف املنتدى األول ملبادرة 
اإلمــارات "املنعقد حالياً يف  "اصنع يف 
أدنوك لألعمال بأبوظبي، الضوء  مركز 
قبل  من  املقدمة  التمويلية  الحلول  عىل 
الرشكــة لتعزيز نمو القطاع الصناعي 
مــن خالل االســتفادة مــن التقنيات 
الرقمية املتقدمة كجزء من اسرتاتيجية 

الرابعة يف الدولة. الثورة الصناعية 
وتوفــر االتحــاد الئتمــان الصادرات 
ضمانــات تمويل التجارة واملشــاريع 
من  اإلماراتيــة  الــرشكات  لتمكــن 
االنخــراط يف ابتــكار منتجات جديدة 
بروح مبادرة "اصنع يف اإلمارات"، مما 
يخلق املزيد من فرص العمل والدخل يف 

جميع أنحاء الدولة.
من  املقدمة  الســداد  ضمانات  وتمكن 
االتحــاد الئتمــان الصــادرات، والتي 
15 عاًمــا،  يمكــن تمديدهــا حتــى 
الرشكات  إقراض  من  التجارية  البنوك 
للحصول عىل تقنيــات اإلنتاج الرقمي 
الثورة  أســاس  هــي  التي  املتقدمــة 

الرابعة. الصناعية 
الصادرات  الئتمان  االتحاد  تساعد  كما 
الحصول  يف  اإلماراتين  املصنعن  أيًضا 
التي  الجديــدة  للتقنيات  تمويــل  عىل 
يمكــن أن تزيد من كفاءة اإلنتاج، مما 
يؤدي إىل تنافســية صناعية مستدامة 
وتوســع يف قطاع الصناعة. وال تعمل 
هــذه التقنيات املتطورة عىل تحســن 
تساعدها  بل  فحسب،  املصنعن  كفاءة 
الطاقة  أيًضــا عىل تقليــل اســتهالك 
وانبعاثــات الكربــون يف كل مرحلــة 
مــن مراحــل اإلنتاج، مما يــؤدي إىل 
تحسن االســتدامة البيئية - وهو أحد 
االتحاد الئتمان  املهمة لرشكة  األهداف 
أجندة  مــع  تتماىش  التي  الصــادرات 

العربية  اإلمــارات  لدولة  االســتدامة 
املتحدة.

أحمد  بن  ثانــي  الدكتور  معــايل  وأكد 
الخارجية  للتجارة  دولة  وزير  الزيودي 
االتحاد  إدارة  رئيس مجلــس  ونائــب 
اإلمارات  دولة  أن  الصــادرات  الئتمان 
تشجع االستثمار يف التصنيع والتقنيات 
ضمن  املتجــددة،  والطاقة  املتقدمــة 
أجندة  لتعزيز  االســرتاتيجية  خططها 

التنويع االقتصادي.
وأضــاف معاليه إنه مــن هذا املنطلق 
فإن  الدولة  توجهــات  مع  وتماشــياً 
الصادرات تركز  االتحاد الئتمان  رشكة 
عىل قيادة االبتــكار وتمكن الرشكات 
خالل  من  الناشئة  والرشكات  الصغرية 
وتشجيع  التمويل  إىل  الوصول  تحسن 

الحكومي  القطاعــن  بــن  التعــاون 
مبادرة  إن  معاليــه  وقــال  والخاص. 
"اصنع يف اإلمارات" تجسد اسرتاتيجية 
بالقطاع  االرتقاء  إىل  تهدف  مستقبلية 
كنموذج  وابرازه  الدولــة  يف  الصناعي 
فقــط  ليــس  االقتصاديــة  للتنميــة 

للمنطقة، ولكن للعالم أجمع".
ومن جانبه قال ماســيمو فالسيوني، 
االتحاد  التنفيــذي لرشكــة  الرئيــس 
"اصنع  مرشوع  إن  الصادرات  الئتمان 
يف اإلمارات" يســعى لتحويل اإلمارات 
إىل قــوة تصنيعيــة من خــالل تعزيز 
وتهدف  محلًيــا.  املصنوعة  املنتجــات 
هــذه املبــادرة اىل مضاعفــة حجــم 
من  واحدة  وهي  الصناعيــة،  قاعدتها 
لتنويع  اإلمارات  حكومة  مبادرات  أهم 

اقتصادهــا وتعزيز خلق فرص العمل، 
الفتا إىل أن الرشاكة مع وزارة الصناعة 
الحملة  لتعزيز  املتقدمــة  والتكلنوجيا 
املستثمرين  وتشجيع  نوعها  من  األوىل 
املحليــن والدولين، وتســهيل تمويل 
ائتمــان  حلــول  وتوفــري  املشــاريع 
الصادرات للرشكات اإلماراتية ومنحها 
يف  واالزدهار  االستكشــاف  يف  الثقــة 

أسواق عاملية جديدة .
يوفر  املنتدى  ان  فالســيوني،  وأضاف 
فرصة مهمة لالتحاد الئتمان الصادرات 
للتواصل مــع رشكاء جدد وحالين يف 
القطاعن العام والخاص وتحديد املزيد 
التي من شأنها  املؤهلة  املشــاريع  من 
لدولة  الصناعي  البيئــي  النظام  تعزيز 

اإلمارات العربية املتحدة.

عجمان-الوحدة:  
حكومة  يف  املالية  دائرة  نظمت 
عجمان حفالً يف مقرها لتكريم 
وذلك  اإلعالميــن،  رشكائهــا 
ملســاهماتهم الفعالة يف إنجاح 
وإيصال  اإلعالمية  مســريتها 
رســالتها التي تربز الدور املايل 
جهود  لدعم  الدائرة  تلعبه  الذي 
إمارة  يف  املســتدامة  التنميــة 
بشكل  اإلمارات  ودولة  عجمان 

عام. 
سعادة  أكد  املناســبة،  وبهذه   
عام  مدير  عيل  آل  أحمد  مروان 

دائــرة املالية عــىل أهمية دور 
تعزيز  يف  اإلعالم  وسائل  ممثيل 
مســرية التنميــة املؤسســية 
مجريات  كافة  نقــل  من خالل 
األحداث واألخبار حول املبادرات 
واملشاريع االسرتاتيجية للدائرة 

بمهنية عالية.
تحرص  الدائــرة  أن  وأشــار    
اإلعالمية  عالقاتها  إدارة  عــىل 
بصــورة فعالــة، ومشــاركة 
نجاحاتها النوعية مع رشكائها 
ســيما  وال  االســرتاتيجين 
تبذل  التي  اإلعالمية  املؤسسات 

جهوداً حثيثة تســهم يف تحديد 
مالمح اإلعالم اإلماراتي ورسم 

مستقبل هذا القطاع الحيوي. 
ويف كلمــة لــه خــالل حفــل 
التكريــم، قال ســعادته: »لقد 
باإلنجازات  مليئــاً  كان عامــاً 
اإلعالمين  ورشكائنا  تشاركنا 
إنجــاح املبــادرات والفعاليات 
مختلف  يف  الدائرة  تتبناها  التي 
والتوعوية،  املاليــة  الجوانــب 
نحتفي خالله  عاماً  معاً  لنشهد 
تكللت  التي  اإليجابية  برشاكتنا 

بالنجاحات والتفّوق.

الشارقة-وام:
 تنفذ هيئــة كهرباء ومياه وغاز الشــارقة برنامجا 
مكثفا ألعمال الصيانــة الدورية لـ227 محطة لنقل 
33 كيلوفولت  196 محطة جهد  الكهرباء تضمنــت 
220 كيلوفولت و26  العــايل  و5 محطــات للضغط 
محطة 132 كيلوفولت باإلضافة إىل شــبكة الضغط 
العــايل بطول يتجــاوز 1200 كيلو مــرت يف مختلف 
مناطق الشارقة كما تضمن الربنامج الصيانة الوقائية 
لتمديدات شــبكة الكهرباء واملحوالت وذلك استعدادا 

إلستقبال أشهر الصيف.
وأكد املهنــدس حمد الطنيجي مدير إدارة نقل الطاقة 
الهيئة تعمل  أن  الشــارقة  بهيئة كهرباء ومياه وغاز 
بكامل طاقتها لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ 
الدكتور ســلطان بن محمد القاســمي عضو املجلس 
األعىل حاكم الشــارقة لتطوير شــبكات الكهرباء يف 
االســتقرار  وتحقيق  الشــارقة  إمارة  مناطق  جميع 
عالية  بجودة  الخدمات  الشــبكات وتوفري  يف  والثبات 
واملتابعة  الصيانة  أعمال  وإجراء  التمديدات  ومراجعة 

املستمرة لجميع املحطات والشبكات.
الدورية والوقائية  الصيانة  أعمال  برنامج  أن  وأوضح 
أكتوبر حتى   1 يبدأ ســنويا من  الطاقة  نقل  ملحطات 
15 مايو حتى يكون خالل أشــهر الشتاء التي تشهد 
انخفــاض يف األحمال مما يســاهم يف إجــراء أعمال 
الصيانة دون تأثري عىل املتعاملن حيث يشمل الربنامج 
صيانــة محطات ومحوالت نقــل الطاقة املنترشة يف 
مختلف مناطق إمارة الشــارقة وتــويل الهيئة أهمية 
كبرية ألعمال الصيانة الدورية والوقائية وتوفري قطع 
الغيار األصلية وضمان جودتها للحفاظ عىل األجهزة 

واملعدات واملحطات وضمان كفاءتها.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة 
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م�سيرة خليفة
الدول   في حين عقد مجلــس جامعة 
العربية، اجتماعا تأبينيا بدأه بالوقوف 

دقيقة حدادا على روح فقيد الوطن.
عزاء  في  الواسعة  المشاركة  وعكست 
الراحل الكبيــر حجم المكانة العالمية 
اإلمارات وفقيدها مســتذكرين  لدولة 
على  الفاعل  ودوره  الخالــدة  مآثــره 
فقد  والدولية  اإلقليميــة  الســاحتين 
الله"  نجحت اإلمارات بقيادته "رحمه 
في نسج عالقات قوية بدول العالم على 
أسس االحترام المتبادل، والوقوف إلى 
جانب قضايا الحق والعدل واإلســهام 
الدوليين  والسلم  االســتقرار  دعم  في 

وتعزيز التعايش اإلنساني.
كانت اإلمارات قد شــيعت المغفور له 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه 
رحلة  بعد  الماضي  الله" في 13 مايو 
عطاء امتدت لـ 74 عاما سطر خاللها 
المحلي  المستوى  إنجازات خالدة على 

والعربي والدولي.

�سلطان القا�سمي
واحتوت المجموعة نســخة مذهبة و 
نادرة جدا من المصحف الشريف كتبت 
بمناسبة تولي السلطان شاه عالم كبير 
الحكم وهو أحد السالطين المغول في 
الهنــد حيث أرخ هذا المصحف ســنة 
الخطاط محمد  بقلــم  1016 هجرية 

قاسم العمر.
نادرة  نسخا  كذلك  المجموعة  وضمت 
بخطــوط الخطاطين الكبار من أمثال 
مير محمد جعفر ومال إبراهيم و قادر 
و  و غالم حســين  بن محمد خوارش 
ســيد عالم ومحمد فاضــل بن محمد 
و حافــظ نظام إلــى جانب مجموعة 
بالمطابع  المطبوعــة  المصاحف  من 
لوحات  وثمانــي  القديمة  الحجريــة 
وذهبية  مزخرفة  قرآنية  آليات  خطية 
و قالب حجري لطباعة القرآن الكريم.

الهالل الأحمر
كثيرا  تأثر  الذي  التعليم  قطاع   خاصة 
من تداعيات الكارثة، لذلك أولته الهيئة 
اختيار مناطق  اهتمامــا كبيرا، وتــم 
ناموي،  ولوبــاو  لوتوكا وســيقتوكا 
لتحقيق تطلعات القيادة الرشــيدة في 
النهوض بمستوى التعليم في األرخبيل 
الــذي يواجه تحديــات تنموية كبيرة 
بســبب األعاصير والكوارث الطبيعية 

التي يتعرض لها من وقت ألخر.
وقام وفد من الهيئة زار فيجي مؤخرا 
اإلنســانية،  المهام  مــن  عدد  لتنفيذ 
برئاســة ســعادة حمــود عبــد الله 
لهيئة  المكلف  العــام  األمين  الجنيبي 
الهالل األحمر، بافتتاح الكليات التقنية 
المسؤولين  من  كبير  حضور  وســط 

والشعبيين في فيجي.
مراسم  خالل  كلمته  في  الجنيبي  وأكد 
االفتتاح أن هذه المشــاريع تؤســس 
لمرحلــة جديــدة من جهــود الهالل 
والتعليمية  التنموية  اإلماراتي  األحمر 
في فيجي، مشيرا إلى أن تواجد الهيئة 
تجســد  الهادي  المحيط  جنــوب  في 
بها  التــي تضطلع  العالمية  الرســالة 
دون النظر ألي اعتبارات غير إنسانية، 
باعتبــار أن الحاجــة هــي المعيــار 
الضرورية  الخدمات  لتقديم  األساسي 
التنمويــة، التي  المشــاريع  وتنفيــذ 
يحتاجها السكان في الدول والساحات 
متكررة،  طبيعية  كوارث  تشــهد  التي 
الساحلية  والمناطق  الجزر  في  خاصة 
فيجي، كما  أرخبيل  في  الحال  كما هو 
الــذي حققته  الكبير  االنتشــار  تؤكد 
الهيئة في تنفيذ المشــاريع والبرامج 
الكوارث  مــن  المتأثرين  تخــدم  التي 
العالم،  واألزمــات في جميع قــارات 
من  إال  المتجرد  التوجه  وأضاف »هذا 
خدمة اإلنسانية أكسب هيئتنا الوطنية 
والمنظمات  الدولــي  المجتمــع  ثقة 

اإلنسانية األممية«.
وقــال الجنيبــي إن مبــادرات الهالل 

التعليم،  مجال  فــي  اإلماراتي  األحمر 
فعلية  وترجمة  حقيقيا  تجسيدا  تعتبر 
بقصد  وتحركاتهــا  الهيئــة  لجهــود 
االســتثمار فــي اإلنســان، وتحقيق 
خالل  من  كرامتــه  وصون  تطلعاتــه 
تأهيله وإعداده جيدا من أجل مستقبل 
أفضل له وألسرته، مؤكدا سعي الهيئة 
للتوسع في هذا الجانب نسبة ألهميته 
التي  األجيال  إعــداد  البناء في  ودوره 
مســيرة  دفع  العبء في  عليهــا  يقع 
مشيرا  المنشــودة،  والتنمية  النهضة 
األساســي  المدخل  التعليم هو  أن  إلى 
إلحداث التنمية الشــاملة في المناطق 
المختلفــة، وأضــاف »  والســاحات 
بالتعليم ينحسر الجهل وتتراجع األمية 
والكراهية،  العنف  ظواهر  وتتالشــى 
وتزدهر وتنمو أواصر المحبة والسالم 

وتتعزز قيم األخوة اإلنسانية«.
وقــال إن هيئة الهالل األحمر حرصت 
على أن تكون مواصفات البناء في تلك 
وخصائص  عالية  جودة  ذات  المناطق 
تضرب  التي  الكوارث  طبيعة  تناســب 
فيجــي من وقــت آلخــر، ومقاومة 

لألعاصير والرياح والزالزل.
يذكــر أن أرخبيل فيجــي الذي يتكون 
مــن أكثر من 300 جزيرة تعرض في 
األعاصير  لعدد من  األخيرة  الســنوات 
المتتالية منها /جيتا، خوسيه، جوزي، 
ونســتون/ ما أثر كثيرا على األوضاع 
المحليين هناك،  اإلنســانية للســكان 
وأدى إلى دمار هائل في خدمات البنية 
قطاع  في  خاصة  األساســية  التحتية 

التعليم.

دائرة الثقافة
وتقــدم أبوظبي خدمات الضيافة ذات 
الترفيه  ووجهات  العالمي  المســتوى 
والمواقع  السياحية  والتجارب  العائلي 
متناول جميع  الثقافية وتجعلهــا في 
والــزوار من خالل "بطاقة  المقيمين 
أســعارها  تبلغ  أبوظبي"، التي  صيف 

درهم  و499  للكبــار،  درهــم   599
بين  أعمارهم  تتــراوح  الذين  لألطفال 
4 و17 عامــاً، وهي مجانية لألطفال 

الذين تبلغ أعمارهم 3 سنوات فأقل.
 وتسمح البطاقة لحامليها الدخول إلى 
في  الثالث  العالمية  الترفيهيــة  المدن 
أبوظبي"  فيراري  ياس، "عالم  جزيرة 
العالم،  في  األسرع  األفعوانية  وتجربة 
أبوظبي" ولقاء  براذرز  وارنر  و"عالم 
المحبوبين، و"ياس  الخارقين  األبطال 
واالســتمتاع  أبوظبي"  ووتروورلــد 

بأكثر من 40 جولة ولعبة ومنزلقة.
 وتشــمل البطاقة أيضاً زيارة مجانية 
اللوفر  متحــف  إلى  واحد  يــوم  لمدة 
أو  المجاني  الدخــول  أبوظبي، وكذلك 
بســعر مخفض إلى 13 موقعاً ثقافياً 
في مدينة أبوظبي ومنطقة العين، من 
الحرفيين،  ضمنها، قصر الحصن، بيت 
قصر الوطن، متحف قصر العين، قلعة 

الجاهلي، وقصر المويجعي.
 وتغطي البطاقة أيضاً التنقل المجاني 
عبر  بســهولة  أرجــاء المدينة  عبــر 
حافالت أبوظبي وفي جزيرة ياس من 

خالل حافالت "ياس إكسبرس".

ارتفاع قتلى
وأضافــت الوكالــة أنــه تم إرســال 
المروحيات وفرق اإلنقاذ إلى المناطق 

المتضررة.
باســم  المتحدث  كريمي  بــالل  وذكر 
حكومــة طالبــان أنــه تم تســجيل 
من  كل  في  وجرحى  وفيات  ســقوط 
المجاور  وننجرهــار  خوســت  إقليم 
الزلزال،  وكان  الباكســتانية.  للحدود 
على  شــدته 1ر6 درجات  بلغت  الذي 
مقياس ريختر، أكبر كارثة تحل بالبالد 
في 2014  أرضي  انهيار  أســفر  منذ 
عن وفــاة 2000 شــخص في إقليم 

بدخشان شمال شرقي البالد.
 وقــال الصحفي المحلــي رحيم هان 
كوشال، الذي زار منطقة جايان األكثر 

تضررا في إقليم باكتيكا، لوكالة األنباء 
األلمانيــة )د.ب.أ( " هناك فزع ضخم 
فــي كل مكان. اآلباء ال يســتطيعون 
صحيح،  والعكس  أبنائهم  على  العثور 
الحياة  الجميع يتساءلون من على قيد 

ومن توفى".

ت�ساعد التوتر
ُنشــرت على مواقع  وأظهرت لقطات 
األســبوع  هذا  االجتماعي  التواصــل 
فصيال معارضا للحكومة في طرابلس 
في  قاعدته  من  المدينة  صوب  يتحرك 
من  كبيرة  بقافلة  الجبلية  الزنتان  بلدة 

المركبات العسكرية.
بين  طويلة  اشــتباكات  ألي  ويمكــن 
الفصائــل المختلفة فــي طرابلس أن 
أوسع يجتذب قوات  إلى صراع  تتحول 
مرحلة  أنحاء ليبيا، فــي  جميــع  من 
يكون  األهليــة  الحــرب  من  جديــدة 

المدنيون أكثر المتضررين منها.
النار هذا الشــهر  وعندمــا بدأ إطالق 
فــي حديقة ســوق الثالثــاء بالقرب 
التاريخي، كانت  طرابلس  وســط  من 
العائالت تســتمتع بنسيم البحر البارد 
في ليلة عطلة نهاية األسبوع بعد يوم 

صيفي حار.
نــوال ســالم )42 عاما(، قد  وكانت 
ذهبت إلى هناك مع بناتها ألن انقطاع 
قادرة  غير  يجعلها  الكهربائــي  التيار 
الهواء في  تكييف  أجهزة  تشغيل  على 
المنــزل. ولعبت الفتيــات بدراجاتهن 
وكانــت نــوال تقلب فــي محتويات 

النار. هاتفها عندما سمعت إطالق 
ووســط الفوضــى، عندما أمســكت 
المنزل، كان  إلــى  وركضت  بأطفالها 
على  ويســقطون  يصرخون  النــاس 
مفقوديــن  أطفــاال  ورأت  األرض 

انفصلوا عن آبائهم.
بناتي  أتذكره هو حمل  ما  وقالت "كل 
بين ذراعــي طوال الوقت حتى وصلنا 
إلى منــزل أحد األقــارب وكنت أبكي 

كثيرا، وكانت بناتي خائفات جدا".
ذكــرت تقاريــر أن أربعة أشــخاص 
أصيبــوا، ولكن في عالمة على أن تلك 
وربما  عابــرة - بل  أصبحت  الحوادث 
طبيعية - بالنســبة لســكان المدينة، 
كانــت الحديقة مزدحمــة مرة أخرى 
التي  بالعائالت  التالي  اليوم  صباح  في 
اآليس كريم  تتمشى وتشــتري  أخذت 
)البوظــة( من شــاحنة. ومــع ذلك، 
هناك مؤشــرات متزايدة على احتمال 
يعرض  أوسع، مما  اشــتباكات  وقوع 
الذي  النار  اتفاق وقــف إطالق  للخطر 
إليه فــي عام 2020 بين  التوصل  تم 
األطراف الرئيسية في الحرب األهلية.

عملية  النــار  إطــالق  وقف  ورافــق 
االنهيار. وكان  على  أوشكت  سياسية 
من المفترض أن تجري حكومة وحدة 
الدبيبة  الحميــد  مؤقتة برئاســة عبد 
انتخابــات في ديســمبر كانون األول 
الحاكمة  القواعــد  حول  خالفــا  لكن 

لالنتخابات عرقلها.
وبدال مــن ذلك، عّين البرلمان والقوى 
المتمركــزة في شــرق البالد حكومة 
جديدة برئاســة فتحي باشــاغا، لكن 
التنحي وال يســتطيع  الدبيبــة رفض 

باشاغا دخول طرابلس.
ويبــدو أن الدبيبة ال يزال يحظى بدعم 
في  الرئيسية  المسلحة  القوات  معظم 

العاصمة، لكن البعض يدعم باشاغا.
مؤسســة  من  بادي  الدين  عماد  وقال 
المجلــس األطلســي البحثيــة "ألنه 
ال يوجــد منفذ سياســي للنقاش وال 
يجعل  ذلك  سياسية، فإن  عملية  توجد 

االشتباكات أكثر احتماال".
حكومتين  وجود  أن "حقيقة  وأضاف 

تؤدي إلى تفاقم هذا التوتر".
وقال مســؤول كبير في الدولة الليبية 
تمكنوا  المســلحة  الجماعات  قادة  إن 
لمقاتليهم  حكومية  رواتب  تأمين  من 
مقابل  حكومية  عقود  على  والحصول 
مدى  على  سياسية  لشخصيات  الوالء 

السنوات العشر الماضية.

»كهرباء ال�سارقة« تنفذ برنامجاً 
لل�سيانة الوقائية في 227 محطة 

لنقل الطاقة

اأبوظبي-وام:
للتنمية،  أبوظبــي  صنــدوق  شــارك 
"أدكس"  للصــادرات  أبوظبي  ومكتب 
الذي  اإلمارات"،  يف  "اصنــع  منتدى  يف 
نظمتــه وزارة الصناعة والتكنولوجيا 
التنمية  دائرة  مــع  بالتعاون  املتقدمة، 
االقتصاديــة يف أبوظبي، تحت شــعار 

"استثمار، رشاكة، نمو".
أهمية  عىل  املنتدى  جلســات  وتركزت 
القطــاع الصناعــي ودوره الحيوي يف 
دعم االقتصــاد الوطني، وزيادة قدرته 
عىل التعامل مع سالســل التوريد، كما 
فريدة  فرص  توفري  يف  الحدث  ســاهم 
الرائدة  الوطنيــة  للــرشكات  وجديدة 
إىل  الصناعي،  القطــاع  يف  لالســتثمار 
تدعم  اسرتاتيجية  رشاكات  بناء  جانب 
تطوير الصناعات القائمة وتســاهم يف 
استرشاف مســتقبل قطاع الصناعة يف 

اإلمارات.
محمد  ســعادة  قال  املناســبة،  وبهذه 
ســيف الســويدي، مدير عام صندوق 
الصندوق  مشاركة  إن  للتنمية  أبوظبي 
املنتدى  أبوظبــي للصادرات يف  ومكتب 
توحيد  عــىل  حرصنا  إطــار  يف  تأتــي 

تعزيز  إىل  الراميــة  الوطنيــة  الجهود 
املتحدة  العربية  اإلمــارات  دولة  مكانة 
كواحدة من أهم املراكز العاملية للتصنيع 
والتوجهات  الــرؤى  ودعم  والصناعة، 
لنمو  الهادفة  املستقبلية  االسرتاتيجية 
يف  مساهمته  وزيادة  الصناعي  القطاع 
االقتصاد الوطني" مشرياً إىل أن املنتدى 
استرشاف  يف  تساهم  مهمة  منصة  يعد 
مستقبل الصناعات الوطنية، والتي من 
خاللها نعمل بدورنــا عىل تعزيز قدرة 
واملنافسة  للدخول  الوطنية  الصادرات 

يف األســواق العاملية، مضيفاً أن انعقاد 
التعرف  يف  ســاهم  الهام  املنتــدى  هذا 
املعروضة  الرائدة  العاملية  التجارب  عىل 
واالســتثماري،  الصناعي  القطــاع  يف 
فرص  استكشــاف  إىل  املجال  أتاح  كما 
تدعــم قطاعات  نوعيــة  اســتثمارية 
اقتصاديــة واعــدة للدولــة." ويدعم 
خالل  من  للتنميــة  أبوظبي  صنــدوق 
الطموحــات  املنتــدى  يف  مشــاركته 
يف  االســتثمار  إىل  الهادفــة  الوطنيــة 

القطاعات االقتصادية املستقبلية.

االتحاد الئتمان ال�سادرات تعر�ض حلولها المبتكرة خالل منتدى 
»ا�سنع في االإمارات«

»اأبوظبي للتنمية« ي�سارك في منتدى »اأ�سنع 
في االإمارات«

مالية عجمان تنّظم حفاًل لتكريم �سركائها االإعالميين
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يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

اخلمي�س 23 يونيو 2022ـ  العـدد 15075 
12 متابعــــات

بكني – )د ب ا( :

يباع  الذي  الرو�سي  اخلام  النفط  جذب   

بتخفي�سات كبرية يف اأ�سواق اآ�سيا املزيد 

من �رشكات التكرير ال�سينية التي ت�سرتي 

اخلام الذي حتا�رشه العقوبات الأمريكية 

والأوروبية.

وذكرت وكالة بلومربج للأنباء يوم الأربعاء 

اأن ال�رشكات امل�سجلة يف 9 مناطق اإدارية 

يف ال�سني ا�ستوردت كميات قيا�سية من 

النفط اخلام الرو�سي خلل ال�سهر املا�سي 

بح�سب بيانات اجلمارك. كما و�سل عدد 

امل�ستوردة  ال�سينية  واجلهات  ال�رشكات 

الثاين/يناير  كانون  منذ  الرو�سي  للخام 

املا�سي اإىل رقم قيا�سي، وهو ما ي�سري اإىل 

اأن النفط الرو�سي يجد مزيدا من امل�سرتين 

يف اأكرب دولة م�ستوردة للنفط يف العامل.

وذكرت بلومربج اأن م�سرتيي النفط اخلام 

يف اآ�سيا هم اأكرث امل�ستفيدين من ال�رشاع 

ال�سني  ا�سرتت  حيث  اأوروبا  يف  الدائر 

اخلام  النفط  من  قيا�سية  كميات  والهند 

اأن  بعد  املا�سية،  ال�سهور  الرو�سي خلل 

تراجعت �سادرات النفط الرو�سي اإىل اأ�سواق 

الأوروبية  العقوبات  خلفية  على  اأوروبا 

والأمريكية املفرو�سة على مو�سكو ب�سبب 

غزوها اأوكرانيا.

خلل  رو�سيا  من  النفط  ال�سني  وا�سرتت 

ال�سهر املا�سي ب�سعر 93 دولر للربميل 

يف املتو�سط وهو ما يقل مبقدار 17 دولرا 

للربميل عن �سعر ال�سترياد من ال�سعودية 

نف�سه  الوقت  يف  نف�سه.   ال�سهر  خلل 

اأظهرت البيانات اأن حوايل 32% من اإجمايل 

�سادرات النفط اخلام الرو�سي خلل ال�سهر 

املا�سي واملقدرة بنحو 42ر8 مليون طن 

كانت  يوميا،  برميل  مليوين  يعادل  مبا 

من ن�سيب �رشكات م�سجلة يف العا�سمة 

ال�سينية بكني.

لندن -)وكاالت(:

اتفاق  ب�ساأن  حمادثات  بريطانيا  تبداأ   

دول  �ست  مع  احلرة  للتجارة  جديد 

خليجية من بينها ال�سعودية يوم الأربعاء 

فيما حذرت موؤ�س�سات حقوقية من جتاهل 

حقوق الإن�سان يف اأحدث م�سعى لتعزيز 

العلقات مع دول خارج الحتاد الأوروبي 

بعد خروج بريطانيا من التكتل.

تريفيليان  ماري  اآن  التجارة  وزيرة  تزور 

الريا�س لبدء املناق�سات مع دول جمل�س 

البحرين  من  املوؤلف  اخلليجي  التعاون 

والكويت وعمان وقطر والإمارات اإىل جانب 

اإجمايل  ال�سعودية. ويف عام 2021، بلغ 

حجم التجارة بني بريطانيا ودول جمل�س 

جنيه  مليار   33.1 اخلليجي  التعاون 

اإ�سرتليني )40.35 مليار دولر(، منها 11 

مليار جنيه اإ�سرتليني حجم التجارة مع 

ال�سعودية. وقالت تريفيليان يف بيان “اأنا 

متحم�سة اإزاء فتح اأ�سواق جديدة لل�رشكات 

الربيطانية الكربى منها وال�سغرى، ودعم 

�سغرية  �رشكة  اآلف  ع�رشة  من  اأكرث 

ومتو�سطة احلجم ت�سدر بالفعل للمنطقة”.

اتفاقات  رابع جولة من حمادثات  وهذه 

التجارة احلرة ت�رشع فيها بريطانيا هذا 

وكندا  الهند  مع  بداأتها  التي  بعد  العام 

اإبرام  اإىل  لندن  �سعي  مع  واملك�سيك، 

فلك  من  خروجها  بعد  جديدة  اتفاقات 

الحتاد الأوروبي التجاري. قالت بريطانيا 

اخلليجي  التعاون  اتفاقا مع جمل�س  اإن 

من �ساأنه اأن يخف�س اأو يزيل الر�سوم على 

�سادرات الأغذية وامل�رشوبات الربيطانية 

للمنطقة، والتي بلغ حجمها العام املا�سي 

يعود  واأن  اإ�سرتليني،  جنيه  مليون   625

بالنفع على اخلدمات التجارية.

والغاز  النفط  احتياطيات  اأن  حني  ويف 

اأي  ال�سخمة يف اخلليج لن تكون �سمن 

التوريد  و�سل�سل  الت�سنيع  فاإن  اتفاق، 

للقطاع �ستكون قيد التفاو�س.

قد  املحادثات  اإن  التجارة  وزارة  وقالت 

ت�ساعد دول اخلليج يف تنويع اقت�سادها 

لي�سمل  النفط  على  العتماد  عن  بعيدا 

قطاعات اأخرى، و�ستبحث يف اإزالة الر�سوم 

على مواد مثل قطع غيار توربينات الرياح 

الربيطانية.

اأبوظبي-وام:

 وقعت وزارة ال�سناعة والتكنولوجيا املتقدمة 

مذكرة تفاهم مع »جمموعة موانئ اأبوظبي« 

واخلدمات  وال�سناعة  للتجارة  الرائد  املحرك 

القدرة  دعم  بهدف  املنطقة،  يف  اللوج�ستية 

يف  والإ�سهام  ال�سناعي،  للقطاع  التناف�سية 

تعزيز منو القطاع ال�سناعي يف الإمارات مبا 

دولة  وحكومة  الر�سيدة  القيادة  روؤية  يحقق 

الإمارات وخططها ال�سرتاتيجية.

ح�رش مرا�سم توقيع التفاقية معايل الدكتور 

بنت  �سارة  ومعايل  اجلابر،  اأحمد  بن  �سلطان 

العام  للتعليم  دولة  وزيرة  المريي،  يو�سف 

�سعادة  ووقعها  املتقدمة،  والتكنولوجيا 

ال�سناعة  ال�سويدي، وكيل وزارة  عمر �سوينع 

والتكنولوجيا املتقدمة والكابنت حممد جمعة 

ال�سام�سي، الع�سو املنتدب والرئي�س التنفيذي 

ملجموعة موانئ اأبوظبي.

»ا�سنع  منتدى  اأعمال  �سمن  التوقيع  وجرى 

يف الإمارات: ا�ستثمار.. �رشاكة..

العا�سمة  يف  الأربعاء  يوم  املنعقد  منو«، 

ال�سناعات  منو  تعزيز  اإىل  ويهدف  اأبوظبي. 

والتعاون  ال�رشاكة  فر�س  وبحث  الوطنية 

عر�س  اإىل  اإ�سافة  ال�سناعي،  القطاع  يف 

قيمة  تدوير  واإعادة  املنتجات،  توطني  فر�س 

الوطني، وال�ستفادة  القت�ساد  امل�سرتيات يف 

قطاع  لتطوير  املحلية  ال�رشائية  القوة  من 

ال�رشكات  خطط  من  ال�ستفادة  مع  ال�سناعة، 

امل�سرتيات  على  للإنفاق  الرائدة  الوطنية 

واإنتاج هذه املنتجات حمليًا، ومبا يوؤدي اإىل 

مركز  اإىل  الإمارات  وحتويل  ال�سناعة  تعزيز 

لل�سناعات.

من  جمموعة  عر�س  اإىل  املنتدى  يهدف  كما 

يف  امل�ستقبلية  والت�سنيع  ال�رشاء  فر�س 

النمو  لتحقيق  حيوية،  �سناعية  قطاعات 

وت�سمل  اأولوية،  ذات  ك�سناعات  امل�ستهدف 

والبرتوكيماويات  املعادن،  القطاعات  هذه 

والآلت  والبل�ستيك،  الكيماوية،  وال�سناعات 

واملعدات، وال�سناعات الدفاعية، وال�سناعات 

الطبية،  واملعدات  والتكنولوجيا  الدوائية، 

والت�سالت، والتكنولوجيا الزراعية.

م�سقطـ  )الوحدة(:

القت�سادية  للمناطق  العامة  الهيئة  وقعت 

عمان  ب�سلطنة  احلرة  واملناطق  اخلا�سة 

مع  بالأر�س  انتفاع  حق  اتفاقية  الأربعاء 

�رشكة الهيدروجني الأخ�رش والكيماويات، التي 

اأ�س�ستها �رشكتّي اأكمي الدولية، التي تتخذ من 

�سكاتيك  و�رشكة  لها،  مقراً  املتحدة  اململكة 

الرنويجية لتطوير املرحلة الأوىل من م�رشوع 

الذي  والأمونيا  الأخ�رش  الهيدروجني  اإنتاج 

القت�سادية  باملنطقة  تنفيذه  ال�رشكة  تعتزم 

اخلا�سة بالدقم.

وقع التفاقية معايل الدكتور علي بن م�سعود 

عن  وقعها  فيما  الهيئة،  رئي�س  ال�سنيدي 

ال�رشكة مانوج اأوبادياي، رئي�س جمل�س اإدارة 

وموؤ�س�س جمموعة اأكمي.

ومبوجب التفاقية، �ستقوم �رشكة الهيدروجني 

الأوىل  املرحلة  بتنفيذ  والكيماويات  الأخ�رش 

من امل�رشوع على م�ساحة تبلغ 12 كيلومرتاً 

اخلا�سة  القت�سادية  املنطقة  يف  مربعًا 

بحوايل  تقدر  اإجمالية  بطاقة  وذلك  بالدقم، 

100،000 طن مرتي من الأمونيا �سنويًا، ومن 

املتوقع اأن ت�سل الطاقة الإنتاجية بعد اكتمال 

من  طن  مليون   1.2 اإىل  باأكمله  امل�رشوع 

الأمونيا اخل�رشاء �سنوًيا.

اأ�سار  التفاقية،  توقيع  له عقب  ويف ت�رشيح 

املهند�س يحيى بن خمي�س الزدجايل، املكلف 

اخلا�سة  القت�سادية  املنطقة  اأعمال  بت�سيري 

رئي�سًيا  دوًرا  �ستلعب  املنطقة  باأن  بالدقم، 

ُعمان،  �سلطنة  الطاقة يف  م�ستقبل حتول  يف 

الأمر الذي �سيجعل من الدقم مركًزا مل�ساريع 

الهيدروجني الأخ�رش، حيث �سي�سهم ا�ستقطاب 

اإىل  للدقم  وال�ستثمارات  امل�ساريع  هذه  مثل 

اإثراء قطاع الطاقة النظيفة الواعد يف �سلطنة 

ُعمان.

�ساهدا  التفاقية  هذه  توقيع  ميّثل  واأ�ساف: 

رائدة  كوجهة  عمان  �سلطنة  مكانة  على 

والأمونيا،  الأخ�رش  الهيدروجني  مل�ساريع 

الرياح  وطاقة  ال�سم�سية  الطاقة  لتوّفر  نظًرا 

على  �سي�سجع  الذي  الأمر  العام،  مدار  على 

وم�ساريع  ال�ستثمارات  من  املزيد  ا�ستقطاب 

والدقم  ُعمان  �سلطنة  اإىل  النظيفة  الطاقة 

ب�سكل خا�س.

الرئي�س  �سيك�ساريا،  راجات  اأفاد  جانبه،  من 

قريبا  �سيتم  باأنه  اأكمي،  ملجموعة  التنفيذي 

بدء الأعمال الإن�سائية للم�رشوع الذي يت�سمن 

اأحدث املعايري والتقنيات  اإن�ساء حمطة وفق 

التي متثل بداية  امل�ستخدمة يف هذا املجال 

الهند  بني  التجاري  للتعاون  جديد  ف�سل 

واململكة املتحدة و�سلطنة ُعمان.

على  ُعمان  ل�سلطنة  امتناننا  عن  ُنعرب  واإذ 

البتكار  م�سرية  يف  وم�ساهمتها  دعمها 

والتحّول اإىل ا�ستخدام م�سادر الطاقة النظيفة، 

وي�سعدنا كذلك اأن تكون �رشكة �سكاتيك �رشيكنا 

ال�سرتاتيجي يف هذا امل�رشوع احليوي.

كما علق تريجي بيل�سكوج، الرئي�س التنفيذي 

ل�رشكة �سكاتيك، اأن توقيع اتفاقية حق النتفاع 

يف  للم�سي  اأ�سا�سية  خطوة  ي�سّكل  بالأر�س 

الذي  اخل�رشاء  الأمونيا  اإنتاج  م�رشوع  تنفيذ 

يعك�س �رشاكتنا مع جمموعة اأكمي، حيث يعد 

اأمًرا  اخل�رشاء  والأمونيا  الأخ�رش  الهيدروجني 

احلراري  الحتبا�س  ظاهرة  من  للحد  حيوًيا 

اإىل 1.5 درجة مئوية فقط؛ لذا فاإننا ن�سعى 

اإمداد قوي  اإنتاج  اإىل  من خلل هذا امل�رشوع 

من الهيدروجني الأخ�رش للم�ساعدة يف اإيجاد 

طاقة نظيفة واآمنة.

الإقليمي  املدير  جازال،  جور�سارن  واأو�سح 

والكيماويات  الأخ�رش  الهيدروجني  ل�رشكة 

اتفاقية  توقيع  »ُيعد  قائًل:  ُعمان،  ب�سلطنة 

حق النتفاع علمة فارقة جلهودنا امل�ستمرة 

لتطوير م�رشوع الهيدروجني الأخ�رش والأمونيا 

اخل�رشاء يف الدقم، حيث �سيتم البدء بتنفيذ 

الأعمال اخلا�سة بامل�رشوع على الأر�س التي 

مت حجزها. كما اأننا نثّمن دعم حكومة �سلطنة 

القت�سادية  للمناطق  العامة  والهيئة  ُعمان 

قدمًا  للم�سي  احلرة  واملناطق  اخلا�سة 

جمموعة  �ستعمل  جانبها  ومن  بامل�رشوع. 

امل�رشوع  يف  ك�رشكاء  �سكاتيك  و�رشكة  اأكمي 

الطاقة واملعادن  الهيئة ووزارة  عن قرب مع 

ي�سهم  اأن  ناأمل  والذي  امل�رشوع  هذا  لتنفيذ 

ب�سكل كبري يف حتقيق روؤية �سلطنة ُعمان يف 

جمال الطاقة اخل�رشاء وي�سعها كمركز عاملي 

لت�سدير الوقود الأخ�رش.

عقب  جاءت  التفاقية  هذه  اأن  بالذكر  جدير 

الهيئة  وقعتها  التي  الأر�س  حجز  اتفاقية 

 ،2021 اأغ�سط�س  يف  الدولية  اأكمي  و�رشكة 

حتليلية  ميدانية  درا�سات  اإجراء  وت�سمنت 

حمطات  عده  تركيب  خلل  من  للم�رشوع 

وجمع  امل�سوحات  لأغرا�س  الطق�س  ملراقبة 

البيانات وقيا�س �رشعة الرياح يف الدقم.

كما جتدر الإ�سارة اأي�سًا اإىل اأن امل�رشوع وقع 

املركزية  املرافق  �رشكة  مع  تعاون  مذكرة 

بالطاقة  املحطة  مرافق  لإمداد  »مرافق« 

الطاقة  ا�ستخدام  اأوقات  غري  يف  الكهربائية 

هذه  ترجمة  قريبًا  �سيتم  حيث  ال�سم�سية، 

التي  للطاقة  �رشاء  اتفاقية  اإىل  املذكرة 

مبوجبها �ستكون �رشكة مرافق مزود اخلدمات 

للم�رشوع.

للخدمات  مزود  اأول  هي  مرافق  �رشكة  تعد 

احل�رشي  واملزّود  ُعمان  �سلطنة  املركزية يف 

اخلا�سة  القت�سادية  املنطقة  يف  للخدمات 

بالدقم.

املنامةـ  )الوحدة(:

عن  املركزي  البحرين  م�رشف  اأعلن 

 ISIN(  1918 رقم  الإ�سدار  تغطية 

اخلزانة  اأذونات  من   ،)BH000794D0W6

م�رشف  ي�سدرها  التي  ال�سهرية  احلكومية 

مملكة  حكومة  عن  نيابة  املركزي  البحرين 

البحرين. وتبلغ قيمة هذا الإ�سدار 35 مليون 

دينار بحريني لفرتة ا�ستحقاق 182 يومًا تبداأ 

فـي 26 يونيو 2022 وتنتهي يف 25 دي�سمرب 

هذه  على  الفائدة  �سعر  معدل  وبلغ   .2022

الأذونات 4.17% مقارنة ب�سعر الفائدة  %3.15 

للإ�سدار ال�سابق بتاريخ 29 مايو 2022، فيما 

بلغ معدل �سعر اخل�سم  97.933% ومت قبول 

بواقع  97.872% علمًا  للم�ساركة  اأقل �سعر 

باأنه قد متت تغطية الإ�سدار بن�سبة %161.

كما بلغ الر�سيد القائم لأذونات اخلزانة مع هذا 

الإ�سدار ما قيمته 2.010 مليار دينار.

لندن- )وكاالت(:

 تراجعت اأ�سعار النفط يوم الأربعاء تراجعا حادا 

بايدن  جو  الأمريكي  الرئي�س  من  م�ساع  و�سط 

خلف�س ال�رشائب على الوقود بهدف تقليل التكلفة 

التي يتكبدها ال�سائقون يف ظل توتر العلقة بني 

البيت الأبي�س وقطاع النفط الأمريكي.

جرينت�س،  بتوقيت   0918 ال�ساعة  وبحلول 

تراجعت العقود الآجلة خلام برنت 4.65 دولر 

اأو 4.1 باملئة اإىل 110 دولرات للربميل بينما 

نزلت العقود الآجلة خلام غرب تك�سا�س الو�سيط 

الأمريكي 5.08 دولر اأو 4.6 باملئة اإىل 104.44 

دولر للربميل. ويف وقت �سابق من اجلل�سة، خ�رش 

اخلامان ما يزيد على �ستة دولرات لكل منها 

لت�سل لأدين م�ستوى منذ 19 مايو اأيار و12 مايو 

اأيار على الرتتيب. وقال م�سوؤول كبري يف الإدارة 

من  بايدن  يطلب  اأن  املتوقع  من  اإن  الأمريكية 

الكوجنر�س اليوم الأربعاء املوافقة على تعليق 

ملدة ثلثة اأ�سهر ل�رشيبة احتادية على البنزين 

قدرها 18.4 �سنت للجالون.

بريطانيا تبداأ محادثات تجارة حرة مع دول مجل�س التعاون الخليجيزيادة االإقبال على �سراء النفط الرو�سي في ال�سين

»ال�سناعة والتكنولوجيا المتقدمة« توقع مذكرة تفاهم مع »مجموعة موانئ اأبوظبي«

�سلطنة عمان : توقيع اتفاقية لبدء تنفيذ المرحلة االأولى لم�سروع الهيدروجين االأخ�سر واالأمونيا 

م�سرف البحرين المركزي يعلن عن تغطية اإ�سدار بقيمة 

35 مليون دينار 

النفط يهوي بما يقارب خم�سة دوالرات مع دعوة بايدن 

لخف�س ال�سرائب على الوقود

وزير المالية ال�سعودي يوؤكد اأهمية تعزيز االأثر 

االإنمائي بين �سندوق االأوبك وال�سركاء االآخرين

رئي�س وزراء �سريالنكا: اقت�ساد البالد 

انهار تماماً

 و�سل اإلى اأعلى م�ستوى له منذ 4 عقود 

.. ارتفاع الت�سخم في بريطانيا 

ارتفاع الت�سخم ال�سنوي في المغرب

 5.9% في مايو

الريا�سـ  )الوحدة(:

الأربعاء  يوم  اجلدعان  املالية حممد  وزير  اأعلن 

والربعني  الثالث  الوزاري  الجتماع  اختتام 

الدولية مب�ساركة وزراء  الأوبك للتنمية  ل�سندوق 

الدول الأع�ساء.

واأكد اجلدعان خلل الجتماع على اأهمية تعزيز 

بني  التعاون  وتعزيز  وانت�ساره  الإمنائي  الأثر 

ال�سندوق وال�رشكاء الآخرين.

كولومبوـ  )وكاالت(:

قال رئي�س وزراء �رشيلنكا رانيل ويكرميي�سينجه 

للربملان يوم الأربعاء اإن اقت�ساد �رشيلنكا« انهار 

متاما« م�سيفا اأن التو�سل لتفاق مع �سندوق النقد 

الدويل هو ال�سبيل الوحيد للنجاة.

ونقلت وكالة بلومربج للأنباء عن ويكرميي�سينجه 

القول » نحن نواجه موقفا اأكرث خطورة من نق�س 

اأن  م�سيفا  والطعام«،  والكهرباء  والغاز  الوقود 

�رشيلنكا غري قادرة على �رشاء الوقود امل�ستورد، 

ب�سبب   ، نقدي  اأ�سا�س  على  الدفع  كان  لو  حتى 

الديون الكبرية التي تدين بها �رشكة البرتول.

الذي جتري  الوقت  املت�سائم يف  التحليل  وياأتي 

فيه ال�سلطات مباحثات مع �سندوق النقد الدويل 

للتو�سل لتفاق ب�ساأن احل�سول على اأموال اإ�سافية. 

وحتتاج �رشيلنكا 6 مليارات دولر خلل الأ�سهر 

املقبلة لنعا�س احتياطيها، ودفع فواتري ال�سترياد 

املت�سخمة والعمل على ا�ستقرار عملتها.

 لندن – )د ب اأ(:

 ارتفع الت�سخم يف اململكة املتحدة يف اأيار /مايو 

املا�سي اإىل اأعلى م�ستوى له منذ اأربعة عقود، بعد 

الرتفاعات الكبرية يف تكلفة كل �سيء من الوقود 

والكهرباء اإىل الأطعمة وامل�رشوبات.

الأربعاء  يوم  الوطني”  “الإح�ساء  مكتب  وقال 

ال�سهر  اإىل 1ر9%، من 9%، يف  ت�سارع  اإن املعدل 

ال�سابق، ح�سب وكالة “بلومربج” للأنباء .

وارتفعت اأ�سعار التجزئة باأكرث من املتوقع لت�سل 

اإىل 7ر11%، وكان هناك اأي�سا املزيد من املوؤ�رشات 

البيع  م�ستوى  على  الت�سخمية،  ال�سغوط  على 

ب�سكل  اخلام  املواد  تكاليف  زيادة  مع  باجلملة، 

قيا�سي .

ويف حني اأن الرتفاع كان اأقل مما كان عليه، يف 

الأ�سهر الأخرية، اإل اأن الرقام مازالت توؤكد حجم 

اأزمة الت�سخم التي تواجه اململكة املتحدة.

يحدث  عندما  العام،  هذا  �سوءا  الأمور  و�ستزداد 

ارتفاع اآخر يف اأ�سعار الطاقة، فيما يتوقع “بنك 

اإجنلرتا” ارتفاعات يف الأ�سعار تتجاوز 11 % يف 

ت�رشين الأول/اأكتوبر املقبل.

الرباط – )وكاالت :

 قالت مندوبية التخطيط يف املغرب يوم الأربعاء 

اإن موؤ�رش اأ�سعار امل�ستهلكني يف البلد ارتفع 5.9 

باملئة على اأ�سا�س �سنوي يف مايو اأيار.

وارتفعت اأ�سعار املواد الغذائية بن�سبة 8.4 باملئة، 

بينما زادت اأ�سعار املواد غري الغذائية 4.1 باملئة. 

وعلى اأ�سا�س �سهري ارتفع املوؤ�رش 0.3 باملئة.

وزاد الت�سخم الأ�سا�سي، الذي ي�ستثني اأ�سعار ال�سلع 

و1.2  �سنوي  اأ�سا�س  على  باملئة  املتقلبة، 5.6 

باملئة على اأ�سا�س �سهري.



يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

اخلمي�س 23 يونيو 2022ـ  العـدد 15075
13

اخلمي�س 23 يونيو 2022ـ  العـدد 15075

اخلمي�س 23 يونيو 2022ـ  العـدد 15075

اخلمي�س 23 يونيو 2022ـ  العـدد 15075

اخلمي�س 23 يونيو 2022ـ  العـدد 15075

اخلمي�س 23 يونيو 2022ـ  العـدد 15075

اخلمي�س 23 يونيو 2022ـ  العـدد 15075

اخلمي�س 23 يونيو 2022ـ  العـدد 15075

اخلمي�س 23 يونيو 2022ـ  العـدد 15075

اخلمي�س 23 يونيو 2022ـ  العـدد 15075

اخلمي�س 23 يونيو 2022ـ  العـدد 15075

اخلمي�س 23 يونيو 2022ـ  العـدد 15075

اخلمي�س 23 يونيو 2022ـ  العـدد 15075

اخلمي�س 23 يونيو 2022ـ  العـدد 15075

اخلمي�س 23 يونيو 2022ـ  العـدد 15075

اخلمي�س 23 يونيو 2022ـ  العـدد 15075

اخلمي�س 23 يونيو 2022ـ  العـدد 15075

اخلمي�س 23 يونيو 2022ـ  العـدد 15075

اخلمي�س 23 يونيو 2022ـ  العـدد 15075

اخلمي�س 23 يونيو 2022ـ  العـدد 15075

اخلمي�س 23 يونيو 2022ـ  العـدد 15075

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة:  النافورة إلدارة العقارات 

رخصة رقم : CN- 3950414 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة عبدالعزيز فيصل فيصل )100%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف خليفه احمد خليفة احمد السويدي 

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

تعديل إسم تجاري من ALNAFORAH REAL ESTATE - النافورة 

 ALNAFORAH REAL ESTATE - SOLE إىل  العقارات  إلدارة 

رشكة   - العقارات  إلدارة  النافورة   -  PROPRIETORSHIP L.L.C

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 الســـادة/ سويت 
تايم للحلويات 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  2809731   : 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/ بنيانك 
الدولية للوساطة التجارية 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  3686694   : 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/ خياط البيت 
السعيد  

رخصة رقم :CN -   1024925 قد تقدموا إلينا بطلب:
الرحمن  عزيز  محمد  اضافة  وبيع/   تنازل  الرشكاء  تعديل 

محمد نسيم 100%   
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد نسيم بديع العامل

 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.

بدر  بقالة  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
الزمان  

رخصة رقم :  CN - 1126087 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة احمد محمد سيف خالد 

الظاهري 100%  
سلطان  عبدالله  غالب  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

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

املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة  : ماجيك بورد للطباعة 
رخصة رقم : CN- 4200612 قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل وكيل خدمات/ حذف احمد صالح احمد صالح املشجري 
تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 
 تعديل إسم تجاري من MAGIC BOARD PRINTING - ماجيك 

 MAGIC BOARD PRINTING - SOLE بورد للطباعة إىل
PROPRIETORSHIP LLC. - ماجيك بورد للطباعة - رشكة الشخص 

الواحد ذ.م.م 
تعديل نشاط/ حذف خدمات التصميم الفني للمطبوعات )1812005.2( 

تعديل نشاط / حذف طباعة املطبوعات التجارية )1811001.1 ( 
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعو بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  نور 
املعارف الستشارات االكادميية

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2944881  : 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/ البيت 
الراقي للعقارات 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1027273  : 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.

مركز  الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن    
القادسية املتقدم لخدمة السيارات 

رخصة رقم :  CN - 4228613 قد تقدموا إلينا بطلب:
تنازل وبيع/ اضافة راشد محمد عيل محمد  تعديل الرشكاء 

الشاميس 100%   
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عيل سلطان حمد سلطان 

الكندي
 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/ مطعم خيرب 
داربار

رخصة رقم : CN -  2287069 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة سامل جمعه خميس سحوبه 

الظاهري 100%  
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف سامل سعيد خلفان بن عبود 

املزروعي 
 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.

القبييس  طارش  جاسم   : السادة   / بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

للمقاوالت العامة 

رخصة رقم : CN- 1172484 قد تقدموا إلينا بطلب :

 JASEM TARESH AL QUBAISI من  تجاري  إســم  تعديل 

GENERAL CONTRACTING - جاسم طارش القبييس للمقاوالت 

 JASEM TARESH AL QUBAISI GENERAL إىل  العامة 

MAINTENANCE - جاسم طارش القبييس للصيانة العامة

 تعديل نشاط / إضافة صيانة املباين )4329901(

تعديل نشاط / حذف مقاوالت مشاريع املباين بانواعها )4100002( 

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

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

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  موز 
جيم

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2690885  : 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   
سمسار لكجري للتجارة العامة 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3638766  : 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/ كافترييا بودي 
شاي  

رخصة رقم : CN -  2821651 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة جاسم سيف عامر الجابري 

    100%
مبارك  عتيق  عبدالله  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

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

املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة: اكتيف للمعدات امليكانيكية 

رخصة رقم: CN- 4313171 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة محمد عبد الكبري فاليابيديكاكال 

 )49%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / عبدالرحمن عبدالكريم محمد عبدالكريم الشحي من مالك 

إىل رشيك

 تعديل نسب الرشكاء / عبدالرحمن عبدالكريم محمد عبدالكريم الشحي من 100% 

إىل 51% 

تعديل رأس املال من NULL إىل 150000 

تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة 

اكتيف   -  ACTIVE MECHANICAL EQUIPMENT  /من تجاري  إسم  تعديل 

 -   ACTIVE MECHANICAL EQUIPMENT L.L.C إىل امليكانيكية  للمعدات 

اكتيف للمعدات امليكانيكية 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 

دعو بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة 

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة:  صوكيوم للتجارة العامة ذ.م.م 
رخصة رقم : CN- 3705350 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / توماس جيبلري من رشيك إىل مالك
 تعديل نسب الرشكاء / توماس جيبلري من %49 إىل 100% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / توماس جيبلري من رشيك إىل مدير
 تعديل نسب الرشكاء / توماس جيبلري من %49 إىل 0% 

الواحد  الشخص  رشكة   - الرشكات  لتمثيل  فوكيس  تيم  حذف   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 
 TEAM FOCUS REPRESENTATION OF  COMPANIES-SOLE ذ.م.م  

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

تعديل إسم تجاري من SOCIUM GENERAL TRADING L.L.C  . - صوكيوم للتجارة العامة 
 -   OCIUM GENERAL TRADING  -SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C إىل ذ.م.م 

صوكيوم للتجارة العامة - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
تعديل نشاط / حذف تجارة روبوتات الذكاء االصطناعي - بالجملة )4659973( تعديل نشاط / 
حذف إصالح وصيانة الروبوتات واألنظمة الخاصة بها )3312017( تعديل نشاط / حذف تجارة 

املعقامت واملطهرات - بالجملة )4669207( 
تعديل نشاط / حذف استرياد )4610008( 

تعديل نشاط / حذف خدمات حقول ومنشأت النفط والغاز الربية والبحرية )0910018( 
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 دعوى بعد انقضاء هذه 

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ ويدو 
لخدمات التوصيل 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  4014258   : 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   
الراهية للمالبس والعطور 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  2865349   : 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/ ورشة 
غالم رسوار لتصليح الدراجات 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1131475  : 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.

الهواتف  لتجارة  اخرت  محمد   : السادة   / بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
املتحركة  

رخصة رقم : CN- 1046105 قد تقدموا إلينا بطلب : 
الفزاري  سليامن  محمد  طالب  سعيد  إضافة   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

)100%(
 تعديل وكيل خدمات / حذف حسن احمد حسني الخوري 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف محمد اخرت الدين محمد حسني
 MOHAMMED AKTAR MOBILE PHOEN  / تعديل إسم تجاري من 
 GREEN  DHAKA محمد اخرت لتجارة الهواتف املتحركة إىل - TRADING

REFRESHMENT - جرين داكا كافترييا 
تعديل نشاط / إضافة بيع الوجبات الخفيفة )كافترييا( )5610003( 

تعديل نشاط / حذف  بيع الهواتف املتحركة - بالتجزئة )4741011( 
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 

�إعـــــالنات



لإعالناتكم بالوحدة: 

هاتف: 024488400 فاك�س 024488201

 اإعالن فقدان جواز �سفر 

 فقد املدعو /بادشا مياه محمد 

رويس مياه ، بنغالدش الجنسية 

 )BH0102323( جواز سفره رقم

تسليمه  عليه  يعرث  ممن  الرجاء 

إىل  أو  بنغالدش    سفارة  إىل 

أقرب مركز رشطة مشكوراً.    

اخلمي�س 23 يونيو 2022ـ  العـدد 15075

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

14اخلمي�س 23 يونيو 2022ـ  العـدد 15075 �إعــــــــــالنات

اخلمي�س 23 يونيو 2022ـ  العـدد 15075

اخلمي�س 23 يونيو 2022ـ  العـدد 15075

اخلمي�س 23 يونيو 2022ـ  العـدد 15075

اخلمي�س 23 يونيو 2022ـ  العـدد 15075

اخلمي�س 23 يونيو 2022ـ  العـدد 15075

اخلمي�س 23 يونيو 2022ـ  العـدد 15075

اخلمي�س 23 يونيو 2022ـ  العـدد 15075

اخلمي�س 23 يونيو 2022ـ  العـدد 15075

اخلمي�س 23 يونيو 2022ـ  العـدد 15075

اخلمي�س 23 يونيو 2022ـ  العـدد 15075

اخلمي�س 23 يونيو 2022ـ  العـدد 15075

اخلمي�س 23 يونيو 2022ـ  العـدد 15075

اخلمي�س 23 يونيو 2022ـ  العـدد 15075

اخلمي�س 23 يونيو 2022ـ  العـدد 15075

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�د�رة �لرت�خي�س �لتجارية

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�د�رة �لرت�خي�س �لتجارية

�د�رة �لرت�خي�س �لتجارية

اإعــــالن

اإعــــالن

اإعــــالن

اإعــــالن

اإعــــالن

اإعــــالن

اإعــــالن

اإعــــالن

 اإلغاء اعالن �سابق

اإعالن ت�سفية �سركة

اإعــــالن

اإعــــالن

اإعالن ت�سفية �سركة

اإعالن ت�سفية �سركة

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بان / السادة : مؤسسة ترست لالنشاءات 
رخصة رقم : CN- 1032796 قد تقدموا إلينا بطلب :

الجمل  فؤاد خميس عبدالرحمن  إضافة   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل   
 )100%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف مسعود شارع مفرح عىل األحبايب 
تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 
 TRUST CONSTRUCTION م��ن  ت��ج��اري  إس��م  تعديل   
 RUST إىل  لالنشاءات  ترست  مؤسسة   -  ESTABLISHMENT
 -  .   CONSTRUCTION -SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

ترست لالنشاءات - 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: مركز الراحة الطبي 
رخصة رقم : CN- 1029039 قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة حسام جالء فؤاد السيد )25%(
 TORNADO ذ.م.م لالستثامر  تورنيدو  إضافة   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

  INVESTMENT L.L.C
تعديل وكيل خدمات/ حذف مطر حميد معيوف سامل املنصوري تعديل الرشكاء 

تنازل وبيع / حذف اوبجيندر كارو اس جوربكس سينغ
 تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة

 تعديل إسم تجاري من AL RAHAT MEDICAL CENTRE - مركز الراحة 
الطبي إىل AL RAHA MEDICAL CENTER LLC - مركز الراحة الطبي 

ذ.م.م 
التنمية  دائ��رة  مراجعة  اإلع��الن  هذا  عىل  اع��رتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 
ستستكمل  حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعو  أو  حق  أي  عن  مسؤولة  غري 

اإلجراءات املطلوبة

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن السادة : برايت سيلينج للمقاوالت والصيانة 
العامة 

رخصة رقم : CN- 3853587 قد تقدموا إلينا بطلب :
 BRIGHT CEILING CONTRACTING AND تعديل إسم تجاري من
والصيانة  للمقاوالت  سيلينج  برايت   -  GENERAL MAINTENANCE
 -  BRIGHT CEILING FURNISHINGS AND DECOR إىل  العامة 

برايت سيلينج للمفروشات والديكور 
تعديل نشاط / إضافة تنجيد األثاث املنزيل )9524003 (

تعديل نشاط / إضافة بيع اقمشة الستائر والتنجيد - بالتجزئة )4753004( 
تعديل نشاط / حذف صيانة املباين )4329901(

 تعديل نشاط / حذف مقاوالت مشاريع املباين بانواعها )4100002( 
التنمية  دائ��رة  مراجعة  اإلع��الن  هذا  عىل  اع��رتاض  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 / السادة:  فاطمة لخياطة املالبس النسائية 

رخصة رقم : CN- 1044023 قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة منري االسالم نور محمد )100%(

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف منري االسالم نور محمد

 تعديل وكيل خدمات / حذف حسن عبدالله خلف الحامدي

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

فاطمة   -  FATIMA LADIES TAILORING من  تجاري  إسم  تعديل   

 FATIMA LADIES TAILORING - SOLE لخياطة املالبس النسائية إىل

رشكة   - النسائية  املالبس  لخياطة  فاطمة    PROPRIETORSHIP L.L.C

الشخص الواحد ذ.م.م  

التنمية  دائ��رة  مراجعة  اإلع��الن  هذا  عىل  اع��رتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 

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

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

اإلجراءات املطلوبة 

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : أدنا ستار للمقاوالت العامة ذ.م.م 
رخصة رقم : CN- 2770789 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / عيىس حسن خلفان الزعايب من رشيك إىل مالك 
تعديل نسب الرشكاء/ عيىس حسن خلفان الزعايب من %51 إىل 100% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف محمد عرفان محمد عاشق 
الشخص  رشكة  إىل  محدودة  مسؤولية  ذات  رشكة  من   / قانوين  شكل  تعديل 

الواحد ذ.م.م 
 ADNA STAR GENERAL CONTRACTING تعديل إسم تجاري من 
 LRIAZ GENERAL إىل  ذ.م.م  العامة  للمقاوالت  ستار  أدن��ا   -  L.L.C
الرياز   -   CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

للمقاوالت العامة - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
التنمية  دائ��رة  مراجعة  اإلع��الن  هذا  عىل  اع��رتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
الدائرة غري  تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن  أيام من  االقتصادية خالل سبعة 
مسؤولة عن أي حق أو دعو بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة 

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة: كلرز ملواد البناء ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 1169414 قد تقدموا إلينا بطلب :

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

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف محمد بيبالب دلوار حسني 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف ديلوار حسني انور مياه 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف محمد عىل يارس معيوف الهطايل 

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

 -  COLOURS BUILDING MATERIALS L.L.C من/  تجاري  إسم  تعديل 

 COLOURS BUILDING  MATERIALS - SOLE إىل  ذ.م.م  البناء  ملواد  كلرز 

PROPRIETORSHIP LLC - كلرز ملواد البناء - رشكة 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: ذا كنرتولر للصيانة والنظافة العامة 
رخصة رقم : CN- 1148653 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة سعيد حاتم سعيد عمر العمودي )100%(
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف سهيل درويش عبدالله محمدرشيف الشيباين 

تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 
 THE CONTROLER GENERAL CLEANING تعديل إسم تجاري من 
 H SA إىل  العامة  والنظافة  للصيانة  كنرتولر  ذا   -  & MAINTANANCE
 - القابضة  إيه  إس  أتش   -  .HOLDING - SOLE PROPRIETORSHIP

رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 
تعديل عنوان / من العني العني - الصناعية - بناية - عوض الذيب فرج الشاميس 
إىل أبوظبي البطني غرب 10 521769 521769 سمو الشيخ هزاع بن زايد بن 

سلطان 
التنمية  دائ��رة  مراجعة  اإلع��الن  هذا  عىل  اع��رتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 
املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة 

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : الديوان باك ذ.م.م

رخصة رقم : CN- 1096404 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / اسامه سعدالدين الصفح من رشيك إىل مالك 

تعديل نسب الرشكاء / اسامه سعدالدين الصفح من %49 إىل 100% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف زين احمد سامره

الشخص  إىل رشكة  محدودة  مسؤولية  ذات  من رشكة   / قانوين  تعديل شكل   

الواحد ذ.م.م 

 تعديل إسم تجاري من/ AL DEWAN PACK LLC - الديوان باك ذ.م.م 

 AL DEWAN PACK TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP إىل

L.L.C  - الديوان باك للتجارة - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

التنمية  دائ��رة  مراجعة  اإلع��الن  هذا  عىل  اع��رتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 

الدائرة غري  تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن  أيام من  االقتصادية خالل سبعة 

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

املطلوبة. 

  تعلن دائرة التنمية االقتصادي��ة بخص��وص الرخص��ة رقم 

للمقاوالت  دامين  بلو  نيو  التجاري  باالسم   CN -  1164598

والصيانة العامة  بإلغاء طلب تعديل الرخصة وإعادة الوضع 

كام كان عليه سابقا.  

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 

هذا  نرش  تاريخ  من  أسبوع  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املذكورة. 

CN -   1164598 / الرقم : د ت / ش ت

CA - 4354123  : رقم الخطاب

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 
االسم التجاري:   بريدج ستيالر لالستشارات التسويقية ذ.م.م 

 عنوان الرشكة: جزيرة ابوظبي، غرب 5 - 0 مبنى رشكة مسامك العقارية 
ذ.م.م 

  CN-2560674 :رقم القيد يف السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة
للتدقيق  واملحاسبة  الجنيبي  السادة/  نوال محمد عبدالله  2 - تعيني 
كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ 8-6-2022  وذلك بناًء عىل قرار محرض 
    : بالرقم  العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  الجمعية 

 2310250A1900EEA1A49
 تاريخ التعديل:  2022-6-22 

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

لتنظيم  انرتناشيونال  ميديكس   : بأن/السادة  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
املؤمترات

 رخصة رقم : CN- 3793634 قد تقدموا إلينا بطلب : 
تعديل مدير إضافة فارس نارص الدين الحاجب 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة فارس نارص الدين الحاجب 100% 
 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف جمعه حمد خلفان غريب الكعبي تعديل 

مدير/حذف معتصم الحاجب 
تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

 MEDICS INTERNATIONAL CONFERENCES تعديل إسم تجاري من 
 MEDICS إىل املؤمترات  لتنظيم  انرتناشيونال  ميديكس   -  ORGANIZING
 INTERNATIONAL CONFERENCES ORGANIZING - SOLE
انرتناشيونال  لتنظيم املؤمترات -  PROPRIETORSHIP L.L.C - ميديكس 

رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
التنمية  دائ��رة  مراجعة  اإلع��الن  هذا  عىل  اع��رتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 
ستستكمل  حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعو  أو  حق  أي  عن  مسؤولة  غري 

اإلجراءات املطلوبة. 

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة:  القادر للحوم الطازجة و األسامك 

رخصة رقم : CN- 4086252 قد تقدموا إلينا بطلب : 

الراشدي  مسلم  مبخوت  مبارك  محمد  إضافة   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

 )100%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف محمد عىل راشد عيىس املنصوري 

تعديل نشاط / إضافة بيع اللحوم الطازجة - بالتجزئة )4721004( 

تعديل نشاط / إضافة بيع اللحوم املربدة واملثلجة - بالتجزئة )4721005( 

تعديل نشاط / إضافة بيع األسامك و الحيوانات البحرية الطازجة - بالتجزئة 

)4721006( تعديل نشاط / حذف 

صناعات غذائية )90021( 

التنمية  دائ��رة  مراجعة  اإلع��الن  هذا  عىل  اع��رتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 

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

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

اإلجراءات املطلوبة. 

  نوع الرشكة: رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

االسم التجاري :موتو لينز للتصوير - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

 عنوان الرشكة: تاجر ابوظبي 

  CN-3675102 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/    باركر راسل عبيد لتدقيق الحسابات، فرع ابوظبي1 

كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ 21-6-2022  وذلك بناًء عىل قرار محرض 

     : بالرقم  العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  الجمعية 

2224001392

 تاريخ التعديل:   2022-6-22

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:  ذي ديكور هوم ذ.م.م 

 عنوان الرشكة:تاجر ابوظبي 

  CN-2940488 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/   مريال عبدالحبيب لتدقيق الحسابات واالستشارات 

اإلدارية كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ 21-6-2022  وذلك بناًء عىل قرار 

محرض الجمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم 

2205015467     :

 تاريخ التعديل:   2022-6-21

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

خالل مدة 30 يوماً من تاريخ نرش هذا االعالن.

�إعـــــــــالن �شطب قيد 

املحدودة  اوربيتيك  رشكة   / الس���ادة  بأن  االقتصاد  وزارة  تعلن 

أبوظبي الجنسية: كوريا ، جمهورية الجنوبية  قد تقدمت بطلب 

شطب قيد فرع الرشكة يف إمارة أبوظبي «العنوان:   شارع حمدان 

، ابوظبي، برج السامان، B ص.ب: 93367 

واملقيدة تحت رقم )4931( يف سجل الرشكات األجنبية بالوزارة.  

القانون االتحادي رقم )2( لسنة 2015 يف شأن   وتنفيذاً ألحكام 

لسنة   )377( رقم  الوزاري  والقرار  وتعديالته  التجارية  الرشكات 

ومكاتب  لفروع  الرتخيص  إجراءات  دليل  اعتامد  شأن  2010م يف 

املنشآت املؤسسة بالخارج واملناطق الحرة بالدولة.

يتقدموا  ان  االع��رتاض  يف  الحق  أصحاب  الس���ادة  من  يرجى   

النرش  تاريخ  يتجاوز شهر من  ميعاد ال  الوزارة يف  إىل  باعرتاضهم 

عىل العنوان التال����ي: 

 وزارة االقتصاد

  إدارة التسجيل التجاري

ص.ب: 901 أبوظبي 

اخلمي�س 23 يونيو 2022ـ  العـدد 15075

 دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

 وز�رة �لقت�شاد                                                     

 اسم الرشكة: ام ايه كيه اي كافيه  ش.ذ.م.م 
العنوان  : فيال رقم 13  ملك ديب للثقافة بر ديب، الفهيدي  

الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري:  1079582  رقم الرخصة   656658 

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

الحسابات، للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار : 13-6-2022 تاريخ تصديق القرار :  2022-6-16 

مكتب  الكائن  مكتبه  يف  املعني  املصفي  إىل  التقدم  مطالبة  أو  اعرتاض  أي  لديه  من  وعىل 
رقم 602 ملك عبدالرحيم محمد الزرعوين ، ديرة، املرقبات - هاتف 2517720 04 فاكس: 
من  يوماً  الثبوتية وذلك خالل 45  واألوراق  املستندات  كافة  معه  2517721 04 مصطحباً 

تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم الرشكة :  دي اتش يف كيبلز هولدينجز  ش.ذ.م.م 
العنوان :ارض ملك هيئة الكهرباء واملياه ديب، زعبيل

 مكتب الشكل القانوين :  رشكة ذات مسؤولية محدودة الشخص الواحد ذ.م.م
رقم القيد بالسجل التجاري    1601276  رقم الرخصة  977295                  

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

ش.ذ.م.م  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 
رقم 702 ملك محمد سعيد خلف الغيث، بورسعيد ديرة، هاتف  2288982 04-  فاكس:   
، مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا 

اإلعالن.

  اسم املصفي : ايه يت ام ريم النعيمي لتدقيق الحسابات 
العنوان :  مكتب رقم 602 ملك عبدالرحيم محمد الزرعوين، ديرة، املرقبات.

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

املصفي  وبتعيني  كافيه ش.ذ.م.م   اي  كيه  ايه  ام   / لتصفية رشكة  لديها  التجاري 

املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار : 13-6-2022 تاريخ تصديق القرار :  2022-6-16 

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

العنوان املذكور اعاله هاتف 2517720 04 فاكس: 2517721 04  مصطحباً معه 

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

 اسم املصفي: السويدي لتدقيق الحسابات ش.ذ.م.م
  العنوان:   مكتب رقم 702 ملك محمد سعيد خلف الغيث، بورسعيد ديرة،

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

بتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية رشكة / دي اتش يف كيبلز هولدينجز  ش.ذ.م.م 

وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
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و��شنطن  )د ب �أ( –

 مع دخول الغزو الرو�شي لأوكرانيا �شهره الرابع 

دون نهاية وا�شحة تلوح يف الأفق، رغم حملة 

العقوبات الق�شوى التي يفر�شها الغرب بقيادة 

ت�شاوؤل  يربز  مو�شكو،  على  املتحدة  الوليات 

مهم ، هو اإىل متى ميكن اأن ي�شمد هذا التحالف 

تتخلل  التي  الداخلية  التباينات  رغم  الغربي 

ال�شورة العامة للوحدة التي يبدو عليها؟

ن�رشته  تقرير  يف  ماي  ماثيو  الباحث  ويقول 

ي�شري  ما  غالبا  اإنه  اإنرتي�شت  نا�شونال  جملة 

العقوبات  اإىل  الأمريكيون  ال�شيا�شة  �شانعو 

على  كدليل  رو�شيا  على  املفرو�شة  الغربية 

ا�شتجابة دولية موحدة للحرب يف اأوكرانيا. على 

�شبيل املثال، ويف رد على �شوؤال لأحد ال�شحفيني 

الأ�شبوع املا�شي عما اإذا كانت مبادرات الرئي�س 

الفرن�شي اإميانويل ماكرون لل�شالم اأثارت خماوف 

ت�شمد  اأن  ميكن  الأطل�شي  عرب  الوحدة  اأن  من 

الأمريكي لدى  ال�شفري  اأجاب  ال�شغط«،  »حتت 

منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا مايكل كاربنرت 

لالحتاد  ال�شت  العقوبات  حزم  اإىل  بالإ�شارة 

الأوروبي كدليل على وجود »وحدة هائلة« مع 

»اختالفات جذرية حول التكتيكات«.

تختف  مل  الدقيق،  الفح�س  وبعد  ذلك،  ومع 

قبل  اأوروبا  قائمة يف  كانت  التي  النق�شامات 

اإدارة  تنفذ  مل  وما  الأوكرانية.  الرو�شية  احلرب 

يف  حادا  تغيريا  بايدن  جو  الأمريكي  الرئي�س 

ال�شيا�شة، فاإن النق�شامات داخل التحالف عرب 

تخاطر  رو�شيا،  �شد  ح�شده  مت  الذي  الأطل�شي 

ولي�شت  متفرجة،  املتحدة  الوليات  بجعل 

�شانعو  كان  واإذا  ال�شالم.  عملية  م�شاركة، يف 

ال�شيا�شة الأمريكيون ياأملون يف اأن يكون لهم 

يد يف �شياغة ت�شوية من �شاأنها اأن متهد الطريق 

ل�شالم دائم واإذابة اجلليد يف نهاية املطاف يف 

العالقات بني الوليات املتحدة ورو�شيا، فيجب 

عليهم تبني ا�شرتاتيجية خمتلفة تنظر اإىل ما 

وراء حزمة امل�شاعدات الفتاكة التالية املر�شلة 

اإىل كييف.

اأن ا�شتدامة حملة ال�شغط الأق�شى  ويرى ماي 

احللفاء  من  الدعم  على  تعتمد  الأمريكية 

و�شف  وكما  اأوروبا.  يف  وخا�شة  وال�رشكاء، 

اأنتوين بلينكن مرارا،  وزير اخلارجية الأمريكي 

من   »%50 من  »اأكرث  ت�شكل  التي  الدول  فاإن 

)الذي ي�شمل  الناجت املحلي الإجمايل العاملي 

اأي�شا اليابان وكوريا اجلنوبية واأ�شرتاليا( تعمل 

ب�شكل مت�شافر لفر�س تكاليف اقت�شادية ومالية 

على رو�شيا ب�شبب غزوها لأوكرانيا. وهذا مينح 

الوليات املتحدة، ف�شال عن حلفائها و�رشكائها، 

ميزة تفاو�شية فريدة اإذا كان تخفيف العقوبات 

وقابلة  حمدودة  �شيا�شية  باأهداف  مرتبطا 

للتحقيق.

وحتى الآن، حافظ التحالف الذي �شكلته وا�شنطن 

لعزل رو�شيا على �شموده، حتى لو كان الهدف 

اأو�شح  وكما  رو�شيا«،  »اإ�شعاف  هو  املعلن 

الرئي�س جو بايدن يف مقال راأي ن�رشته �شحيفة 

نيويورك تاميز، فاإن ت�شليح اأوكرانيا لتكون يف 

»اأقوى موقف ممكن على طاولة املفاو�شات«، 

التوازن  مال  فقد  ذلك،  ومع  بعد.  يتحقق  مل 

الع�شكري وال�شيا�شي ب�شكل حا�شم ل�شالح رو�شيا 

مع ا�شتمرارها يف ق�شف املواقع الأوكرانية يف 

منطقة دونبا�س، وال�شيطرة على املراكز احل�رشية 

الأوكرانية.  القتالية  القوة  واإ�شعاف  الرئي�شية، 

الأمريكيون  ال�شيا�شة  �شانعو  ي�شكك  وبينما 

اإجراء حمادثات �شالم بني رو�شيا  يف احتمال 

مللء  اآخرون  دوليون  و�شطاء  تدخل  واأوكرانيا 

الفراغ.

ويقول ماي اإنه بناء على ذلك، فاإن قوة التحالف 

تقييما  ت�شتحق  بايدن  اإدارة  ح�شدته  الذي 

تاميز  نيويورك  ل�شحيفة  تقرير  واأ�شار  نقديا. 

»مع  اأنه  اإىل  اجلاري  حزيران/يونيو   11 يف 

دخول ال�رشاع �شهره الرابع، يواجه امل�شوؤولون 

الأمريكيون الواقع املخيب لالآمال املتمثل يف اأن 

حتالف الدول القوي، املمتد من اأمريكا ال�شمالية 

عرب اأوروبا واإىل �رشق اآ�شيا، قد ل يكون كافيا 

لك�رش اجلمود الذي يلوح يف الأفق يف اأوكرانيا«.

وف�شلت اإدارة بايدن يف اإقناع �رشكاء من بينهم 

الهند والربازيل ودول اخلليج، »بالن�شمام اإىل 

الع�شكري  العقوبات القت�شادية والدعم  حملة 

وال�شغط الدبلوما�شي لزيادة عزلة رو�شيا وو�شع 

حد حا�شم للحرب«.

يفرت�س  اأن  اأي�شا  اخلطاأ  من  �شيكون  وباملثل، 

احللفاء  اأن  الأمريكيون  ال�شيا�شة  �شانعو 

من  اأن  اإىل  النظر  يف  �شي�شتمرون  الأوروبيني 

وا�شنطن،  حذو  يحذوا  اأن  الف�شلى  م�شلحتهم 

خا�شة واأن احلرب تتحول ل�شالح رو�شيا. و�شوف 

تعود التحالفات املختلفة، وت�شورات التهديد، 

التاريخية  واملنظورات  القت�شادية،  والقيود 

الظهور  اإىل  اأكرب  لأغرا�س  موؤقتا  تخ�شع  التي 

مع ا�شتمرار حرب ال�شتنزاف يف اأوكرانيا. ومن 

اأوروبا  يف  الأقوياء  احللفاء  يبداأ  اأن  املرجح 

الغربية يف جتنب العزلة كهدف �شيا�شي ل�شالح 

مفاو�شات ال�شالم لتحقيق ت�شوية مع رو�شيا.

ويقول ماي اإن هناك ثالثة حماور ت�شكل اجتاهات 

ال�شيا�شة اخلارجية الأوروبية وخطابها. الأول، 

الذي يدور حول باري�س وروما، يعطي الأولوية 

عن  ال�شتقالل  ويف�شل  املناف�شني  مع  للحوار 

رجب  الرتكي  الرئي�س  وبا�شتثناء  وا�شنطن. 

اأردوغان، كان ماكرون ورئي�س الوزراء الإيطايل 

الرو�شي  بالرئي�س  ات�شال  على  دراجي  ماريو 

فالدميري بوتني اأكرث من اأي قادة عامليني اآخرين 

طوال احلرب.

ومن بني ال�رشكاء الآخرين لهذا املحور املجر، 

اأوربان  الوزراء فيكتور  التي فاز قائدها رئي�س 

باإعادة انتخابه يف ني�شان/اأبريل جزئيا بناء 

على اأ�شا�س ر�شالة قومية مناه�شة للحرب.

احلثيثة  بالقوة  دفع  الذي  الثاين،  املحور  اأما 

من اأجل قطع الطاقة الرو�شية بالكامل، وت�شليم 

امل�شاعدات الفتاكة لأوكرانيا وفر�س العقوبات 

الق�شوى  الع�شكرية  الأهداف  ودعم  القت�شادية 

وبولندا  املتحدة  اململكة  في�شمل  لكييف، 

الت�شيك.  البلطيق و�شلوفاكيا وجمهورية  ودول 

وتبنت بولندا ودول البلطيق، لأ�شباب تاريخية 

وجغرافية، تقليديا موقفا مت�شددا جتاه رو�شيا.

واحدة،  عا�شمة  حول  الأخري  املحور  ويدور 

هي برلني. فقد حاول امل�شت�شار الأملاين اأولف 

�شولت�س، على غرار امل�شت�شارة ال�شابقة، ت�شكيل 

على  اأوكرانيا  ب�شاأن  الأوروبي  الحتاد  اإجماع 

النحو الذي ميكن للمحورين الأول والثاين قبوله. 

ومن الناحية العملية، يعني هذا دعم العقوبات 

اأ�شلحة  نقل  عمليات  على  واملوافقة  بحذر، 

خمتارة، والدعوة اإىل ت�شوية دبلوما�شية.

�شيا�شة  اأملانيا  تتبعه  الذي  النهج  ويعك�س 

اإىل  الأمنية  التكاليف  مترر  متوازنة  خارجية 

املقرتحات  من  وتخفف  املتحدة،  الوليات 

الفرن�شية لهياكل دفاعية بديلة لعموم اأوروبا، 

مع  قوية  ودبلوما�شية  جتارة  يف  وتنخرط 

مناف�شني من القوى العظمى، مثل رو�شيا. والواقع 

اأن ال�شفقة املزدوجة التي تو�شلت اإليها اأملانيا 

تر�شي تف�شيالت كال املحورين الذين، على الرغم 

من عدم ر�شاهم يف كثري من الأحيان عن النزعة 

املحافظة يف برلني، اإل اأنهم ل ي�شتطيعون بناء 

اإجماع جديد مبفردهم.

بود�ب�شت  )د ب �أ(-

 يتم حاليا تاأجيل م�رشوع لتو�شيع حمطة 

اأ�شباب  تعود  املجر  يف  النووية  الطاقة 

خماوف  اإىل  جزئية  ب�شورة  التاأجيل 

ت�شاور الهيئة التنظيمية يف البالد وتتعلق 

بال�شالمة على خلفية احتمال بناء الأجزاء 

�شدع  خط  اأعلى  املحطة  من  اجلديدة 

تليك�س  موقع  ذكر  ح�شبما   ، جيولوجى 

الإخباري نقال عن م�شادر مطلعة.

وزير اخلارجية املجري بيرت  وبينما يرغب 

�شيارتو ، امل�شوؤول حاليا عن امل�رشوع الذي 

التو�شع  عملية  ت�رشيع  يف  رو�شيا،  تقوده 

بعد �شنوات من التاأخر، هناك خماوف لدى 

الهيئة املنظمة لالأن�شطة النووية من اأن خط 

الأر�س ب�شكل  ال�شدع قد يت�شبب يف هبوط 

املباين،  على  خطرا  ي�شكل  ما  مت�شاو،  غري 

الإخباري   36 ديركت  ملوقع  لتقرير  وفقا 

ال�شتق�شائي ن�رش يوم الأربعاء على تليك�س.

باأن  لالأنباء  »بلومربج«  وكالة  واأفادت 

التقرير ذكر اأن الزلزل ت�شكل م�شدر قلق اأقل 

من م�شكالت ا�شتقرار الأر�س.

كانت الهيئة املنظمة املجرية قد اأجلت يف 

مهم  ت�رشيح  اإ�شدار  الأول/اأكتوبر  ت�رشين 

ل�رشكة  الأخ�رش  ال�شوء  اإعطاء  �شاأنه  من 

تو�شعة  لبدء  احلكومية  الرو�شية  رو�شاتوم 

باك�س  مدينة  يف  النووية  الطاقة  حمطة 

و�شط املجر.

بروك�سل  )د ب �أ(-

يوم  الأوروبية  املفو�شية  اأعلنت   

تهدف  ت�رشيعية  حزمة  الأربعاء 

البيئية  الأنظمة  جتديد  اإعادة  اإىل 

املتدهورة يف اأوروبا وا�شتعادة التنوع 

احليوانات  لإنقاذ  وذلك  البيولوجي، 

واحل�رشات  الربية  والنباتات  الربية 

املهددة بالنقرا�س اجلماعي بحلول 

عام 2050.

رئي�س  نائب  تيمرمانز  فران�س  وقال 

مفو�شية الحتاد الأوروبي، يف بيان، : 

»اإن اأزمات املناخ والتنوع البيولوجي 

تهدد اأ�شل حياتنا على الأر�س ذاته ».

على  نعتمد  الب�رش  :«نحن  واأ�شاف 

الطبيعة. من اأجل الهواء الذي نتنف�شه، 

ومن  ن�رشبها،  التي  املياه  اأجل  ومن 

اأجل  من  نتناوله،  الذي  الطعام  اأجل 

احلياة كلها. كما اأن اقت�شادنا يعتمد 

على الطبيعة«.

من   %80 فاإن  للمفو�شية،  ووفقا 

الحتاد  يف  الطبيعية  املحميات 

الأوروبي يف حالة �شيئة حاليا.

دول  �شتكون  املقرتحات،  ومبوجب 

بالوفاء  مطالبة  الأوروبي  الحتاد 

خمتلف  ل�شتعادة  ملزمة  باأهداف 

حتى  املت�رشرة،  البيئية  الأنظمة 

وتنخف�س  الربية  احلياة  تتعافى 

النبعاثات.

و�شع  املقرتحة  التدابري  وتت�شمن 

حد للرتاجع يف اأعداد الكائنات التي 

تقوم بنقل حبوب اللقاح، مثل النحل، 

حواجز  واإزالة   ،  2030 عام  بحلول 

الأنهار، وا�شتعادة املوائل البحرية.

كما ت�شعى املفو�شية لتقليل ا�شتخدام 

املبيدات احل�رشية يف الحتاد الأوروبي 

بن�شبة 50% بحلول عام 2030.

اجلديدة  املقرتحات  رفع  املقرر  ومن 

بالحتاد  الأع�شاء   27 الـ  الدول  اإىل 

الأوروبي والربملان الأوروبي. ويتعني 

حتى  اجلميع،  مبوافقة  حتظى  اأن 

يت�شنى تبني ت�رشيع جديد.

جنيف  )د ب �أ(-

تطبيقا  العاملية  ال�شحة  منظمة  اأطلقت   

ب�شاأن  معلومات  لتقدمي  الذكية  للهواتف 

ويحدد  البنف�شجية  فوق  الأ�شعة  م�شتويات 

اإىل  التي تكون فيها حاجة  الزمنية  الأوقات 

ال�شحة  ال�شم�س. وقالت منظمة  احلماية من 

قامت  اإنها  الثالثاء  يوم  بيان  يف  العاملية 

يو  جلوبال  �شمارت  »�شن  تطبيق  بتطوير 

يف« بال�شرتاك مع املنظمة العاملية لالأر�شاد 

اجلوية وبرنامج الأمم املتحدة للبيئة ومنظمة 

ويهدف  جماين  تطبيق  وهو  الدولية،  العمل 

اجللد  ل�رشطان  العاملي  العبء  »خف�س  اإىل 

وال�رشر الذي ي�شيب العني ب�شبب الأ�شعة فوق 

البيانات  التطبيق  وي�شتخدم  البنف�شجية«. 

احلالية من خدمات الطق�س. وقالت الدكتورة 

البيئة وتغري املناخ  ماريا نريا، مديرة ق�شم 

»الأدلة  العاملية  ال�شحة  مبنظمة  وال�شحة 

فوق  لالأ�شعة  ال�شديد  التعر�س  ان  تظهر 

البنف�شجية هو ال�شبب الرئي�شي ل�رشطان اجللد. 

لذلك من املهم للغاية اأن يعرف النا�س متى 

وكيف يحمون اأنف�شهم«.

باحث اأمريكي يت�ساءل  - هل ي�سمد التحالف عبر الأطل�سي �سد رو�سيا؟

 مخاوف تتعلق بال�سالمة تلقي بظاللها على 

م�سروع نووي في المجر

المفو�سية الأوروبية تعلن حزمة ت�سريعات لإنقاذ الأنظمة 

البيئية المهددة بالنهيار

ال�سحة العالمية والأمم المتحدة تطلقان تطبيقا يقدم 

معلومات ب�ساأن م�ستويات الأ�سعة فوق البنف�سجية

ثالث من دول غرب  البلقان تح�سر قمة 

التحاد الأوروبي بعد التفكير في مقاطعتها

التحاد الأوروبي يطالب باللتزام باأهداف 

المناخ رغم العودة الموؤقتة ل�ستخدام الفحم

تعطل ع�سرات ال�سيارات في فرن�سا بعد 

ملء خزاناتها بوقود خطاأ

�سكوبي /بري�ستينا  )د ب �أ(-

 من املتوقع اأن ي�شارك زعماء ثالث من دول غرب 

البلقان وهي �رشبيا واألبانيا ومقدونيا ال�شمالية، يف 

قمة تعقد يف بروك�شل اخلمي�س لبحث التقدم يف 

عملية الن�شمام اإىل الحتاد الأوروبي، على الرغم 

من تفكري هوؤلء الزعماء يف وقت �شابق يف مقاطعة 

يف  راما  ايدي  األبانيا،  وزراء  رئي�س  وكتب  القمة. 

تغريدة له على موقع التوا�شل الجتماعي)تويرت( 

اليوم الأربعاء »�شنح�رش اجتماع جمل�س الحتاد 

الأوروبي«. واأ�شاف راما اأن بلغاريا كانت »تخطف« 

دول غرب البلقان و«تدمر« روح اأوروبا.

وكان زعماء الدول الثالث يف غرب البلقان قد در�شوا 

عدم امل�شاركة يف قمة الحتاد الأوروبي ، التي تعقد 

هذا الأ�شبوع.

كمر�شح  اأوكرانيا  و�شع  مناق�شة  اإىل  وبالإ�شافة 

اأن  اأي�شا  املتوقع  من  الأوروبي،  الحتاد  لع�شوية 

تبحث القمة، التي تبداأ  اخلمي�س، احتمالت ان�شمام 

دول غرب البلقان للتكتل.

هو  الثالث  للدول  املحتمل  الغياب  وراء  وال�شبب 

قبل  من  النق�س)الفيتو(  حق  با�شتخدام  التهديد 

كانت  والتي  الأوروبي،  بالحتاد  الع�شو  بلغاريا، 

متنع بدء مفاو�شات الن�شمام مع مقدونيا ال�شمالية 

واألبانيا، منذ اأكرث من عامني.

بروك�سل )د ب �( –

 قالت املفو�شية الأوروبية اإن دول الحتاد الأوروبي 

التي ا�شطرت اإىل التو�شع يف ا�شتخدام الفحم جمددا 

للمحافظة على ا�شتقرار اإمدادات الطاقة يف ظل نق�س 

كميات الغاز الطبيعي القادمة من رو�شيا، يجب اأن 

على  باملحافظة  اخلا�شة  الحتاد  باأهداف  تلتزم 

املناخ ومكافحة ظاهرة التغري املناخي.

ماكفي  تيم  عن  لالأنباء  بلومربج  وكالة  ونقلت 

املتحدث با�شم مفو�شية الطاقة يف الحتاد الأوروبي 

القول »نعرف اأنه �شيتم تعديل مزيج الطاقة وخطط 

الدول الأع�شاء بن�شبة ب�شيطة لآننا نواجه موقفا 

غري متوقع  حيث قررنا اإنهاء اعتمادنا على الوقود 

الأحفوري الرو�شي«.

واأ�شاف اأن دول الحتاد الأوروبي »ملتزمة  بقانون 

املناخ الأوروبي والذي ي�شتهدف خف�س النبعاثات 

الأقل،  بن�شبة 55% على  بحلول 2030  الكربونية 

هذا  داخل  تكون  اأن  يجب  تغيريات  اأي  فاإن  لذلك 

النطاق، و�شرتى اأن الدول الأع�شاء املختلفة تتعامل 

بطرق خمتلفة« مع مو�شوع الطاقة واأهداف املناخ.

من ناحيتها اأعلنت وزارة القت�شاد الأملانية اعتزامها 

التم�شك بهدف التخلي عن الفحم بحلول عام 2030 

وذلك رغم ال�شتخدام املزمع لعدد اأكرب من حمطات 

الفحم لتقليل ا�شتهالك الغاز.

اأحد ال�شحفيني حول هذا  ويف رد على �شوؤال من 

املو�شوع، قال متحدث با�شم الوزارة اليوم الثنني 

اإن »التخلي عن الفحم يف 2030 لن يتزحزح على 

الإطالق، وقد �شار من املهم من اأي وقت م�شى اأن يتم 

)هذا التخلي( يف 2030«.

يف  اأفاد  هابيك  روبرت  القت�شاد  وزير  اأن  يذكر 

ت�رشيحات باأن احلكومة تعتزم ا�شتخدام املزيد من 

حمطات الفحم يف ظل تقل�س توريدات الغاز القادم 

من رو�شيا وذلك بغر�س تقلي�س ا�شتهالك الغاز.

من  املزيد  �شدور  تعني  اخلطوة  هذه  اأن  غري 

النبعاثات الكربونية من حمطات الفحم وهو ما 

الأملانية اخلا�شة  الأهداف  يهدد  اأن  بالتايل  ميكن 

باملناخ.

التم�شك  اأن  القت�شاد  وزارة  با�شم  املتحدث  واأكد 

باجلدول الزمني للتخلي عن الفحم اأ�شبح »اأكرث 

ح�شة  اإىل  م�شريا  الراهن  الو�شع  ظل  اأهمية« يف 

ال�شهادات اخلا�شة بانبعاثات ثاين اأك�شيد الكربون 

والتي مت حتديدها يف الحتاد الأوروبي.

باري�س  )د ب �أ(-

 مالأ ما ي�شل اإىل 42 من �شائقي ال�شيارات يف و�شط 

فرن�شا خزانات �شياراتهم بنوع خاطئ من الوقود، 

وذلك ب�شبب عطل يف حمطة للوقود.

وبعد عمليات ملء خزانات ال�شيارات من امل�شخة 

املت�رشرة يف نقطة كوزين �شور لوار، تعر�س بع�س 

الطريق،  على  متاما  �شياراتهم  لتعطل  ال�شائقني 

بينما متكن اآخرون من الو�شول اإىل اأماكن لإ�شالح 

تعرث  من  الرغم  على  منازلهم  اإىل  اأو  ال�شيارات 

املحركات، ح�شبما ذكرت �شحيفة لو جورنال دو 

�شنرت.

ومت تتبع اأ�شل اخلطاأ ليتم اكت�شاف اأن �شائق �شيارة 

نقل الوقود ت�شبب فيه عندما و�شع البنزين العادي 

يف �شهريج خم�ش�س لوقود الديزل.

جهودا  بذلت  الوقود  حمطة  اإن  ال�شحيفة  وقالت 

لهم  وقدمت  املت�رشرين  جميع  مكان  لتحديد 

تعوي�شات عن الوقود وخدمات لإ�شالح املحركات.

�أخبار و�إعالنات
يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
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  اسم الرشكة :  سارة االجنف للخدمات الرياضية  ش. ذ.م.م
العنوان :   مكتب  رقم M11 معايل سعيد خلفان احمد الغيث ، ديرة املمزر

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1414743  رقم الرخصة   834816      

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  :8-6-2022 تاريخ تصديق القرار:2022-6-8    

 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 
واألوراق  املستندات  كافة  معه  مصطحباً   -04  2955598 فاكس:   -04  2955582  : هاتف 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم الرشكة :  الخط املتعدد للصناعات   ش.ذ.م.م 
العنوان :مستودع رقم S25  ملك مؤسسة ديب العقارية، القوز الصناعية الثالثة 

 مكتب الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري   1061769   رقم الرخصة    641538                

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

ش.ذ.م.م  للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار :19-4-2022 تاريخ تصديق القرار :   2022-4-19 

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف  مكتب 
رقم 702 ملك محمد سعيد خلف الغيث، بورسعيد ديرة، هاتف  2288982 04-  فاكس:   
، مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا 

اإلعالن.

  اسم الرشكة : رويال بريستو لصيانة املباين ذ.م.م 
العنوان :    مكتب رقم 03 ملك عبدالعزيز محمد حسن الشيخ القصيص الثانية

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1365999    رقم الرخصة   815360        

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

بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :7-6-2022 تاريخ تصديق القرار:   2022-6-7

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديره -بورسعيد ، هاتـف 
2973060 04 فاكـس: 2973071 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 /  سارة االجنف للخدمات الرياضية ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي 

املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :8-6-2022 تاريخ تصديق القرار:2022-6-8    

 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: السويدي لتدقيق الحسابات ش.ذ.م.م
  العنوان:   مكتب رقم 702 ملك محمد سعيد خلف الغيث، بورسعيد ديرة،

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

بتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية رشكة /  الخط املتعدد للصناعات   ش.ذ.م.م 

وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :19-4-2022 تاريخ تصديق القرار :   2022-4-19 

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

أعاله  هاتف  2288982 04-  فاكس:

تاريخ نرش  من  يوماً  الثبوتية وذلك خالل 45  املستندات واألوراق  كافة  معه  4  مصطحباً 

هذا اإلعالن 

   اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 - الشباب   مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم  مكتب  العنوان:    

ديره- بورسعيد 

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

لديها لتصفية رشكة /  رويال بريستو لصيانة املباين ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :7-6-2022 تاريخ تصديق القرار:   2022-6-7

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

أعاله هاتـف 2973060 04  فاكـس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

اخلمي�س 23 يونيو 2022ـ  العـدد 15075اخلمي�س 23 يونيو 2022ـ  العـدد 15075

اخلمي�س 23 يونيو 2022ـ  العـدد 15075

اخلمي�س 23 يونيو 2022ـ  العـدد 15075اخلمي�س 23 يونيو 2022ـ  العـدد 15075

اخلمي�س 23 يونيو 2022ـ  العـدد 15075

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

لإعالناتكم بالوحدة:
 هاتف: 024488400  فاك�س 024488201
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طالب االدعــاء العام يف مقاطعة 
أمس  إيطاليا،  شــمايل  بريوجيا، 
األربعــاء بتربئــة محامية نادي 
ســيزارينا  ماريــا  يوفنتــوس، 
االحتيــال  قضيــة  يف  توركــو، 
الالعــب  حصــول  اختبــار  يف 
ســواريز  لويس  األوروجوائــي 
عىل الجنســية اإليطالية يف سبيل 
العجوز،  السيدة  لفريق  انضمامه 
إعالم  ملــا نرشته وســائل  وفقا 

محلية.
محامية  توركو، بصفتها  وكانت 
نادي يوفنتوس، ضمن املتورطني 
للويس  الزائف  االختبار  قضية  يف 

اللغة اإليطالية. سواريز يف 
قد  األوروجوائــي  الالعــب  كان 
توجه يف 17 من ســبتمرب/ أيلول 
جامعــة  عــام 2020 إىل  مــن 
للخضــوع  بريوجيــا لألجانــب 
الختبار مكتوب يف اللغة اإليطالية 
السفر  الحصول عىل جواز  بهدف 
اإليطايل ومن ثم تسهيل انضمامه 

إىل اليويف.
االختبــار  ســواريز  واجتــاز 
بسهولة، األمر الذي جعل القضاء 
اإليطايل يشتبه يف األمر، ليكتشف 
كرة  العب  أن  وجيــزة  فرتة  بعد 
االختبار  أسئلة  يعرف  كان  القدم 

مسبقا.
واالمتحــان  الفضيحــة  وأدت 
الزائــف إىل الرتاجــع عن صفقة 
انضامه لفريق "السيدة العجوز" 
أتلتيكو  بنادي  التحاقه  وســهلت 

مدريد.

أشــاد نارص الخليفي، رئيس نادي باريس سان جريمان 
بالنجم األرجنتيني، ليونيل مييس، رغم تواضع مســتواه 

يف املوسم األول مع الفريق.
قال الخليفي يف ترصيحاته لصحيفتي لو باريزيان وماركا 
"ال مجال للحديث عن العب فاز بسبع كرات ذهبية، لقد 

التاريخ". كتب مييس 
وأضاف "صحيح أنه لم يكن أفضل موســم له، لكن بعد 
أكثر من 20 عاما يف برشــلونة، استكشف وضعا جديدا 
للثقافة  بالكامل: دولة ومدينة ومسابقة وفريق، إضافة 

املختلفة".
عىل  ينطبق  نفسه  البارييس "األمر  النادي  رئيس  ورصح 
عائلتــه، كما أصيب مييس بفريوس كورونا، لذا األمر لم 

يكن سهال".

الفريق  لتدعيم  اإليطايل خطــة  يوفنتوس  نــادي  وضع 
بصفقــات مــن العيار الثقيــل خالل فــرتة االنتقاالت 

الصيفية الجارية.
أشارت صحيفة ســبورت الكتالونية إىل أن ماسيمليانو 
الفريق  صفوف  تدعيم  طالب  يوفنتوس  أليجري، مدرب 

بصفقات بارزة.
ولفتــت إىل أن اليويف لن يكتفي بضــم آنخيل دي ماريا 
وبول بوجبا مجانا بعــد انتهاء تعاقد الثنائي مع ناديي 

باريس سان جريمان ومانشسرت يونايتد عىل الرتتيب.
وتابعت "بل إن اليويف يريد أيضا ضم نيمار جونيور لكن 

ذلك متوقف عىل مدى استعداده لخفض راتبه".
من جانبها، أشارت شــبكة فوت مريكاتو الفرنسية إىل 
أن لويس كامبوس، املستشــار الريايض الجديد لبي إس 
للبيع  املعروضني  الالعبني  قائمة  نيمار ضمن  جي وضع 

هذا الصيف.
أوضحــت أن النادي البارييس ينتظــر العروض املقدمة 
لنيمــار، لكن يبقــى راتبه الضخــم )30 مليون يورو 

سنويا( عقبة أمام األندية الراغبة يف ضمه.
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بوجبا.. دي ماريا .. بيل وديمبلي.. نجوم بال عقود 
وم�ستقبل غام�ض

أتم نادي بايرن ميونخ صفقة السنغايل ساديو 
ليفربول، بعد جولة  ماني، قادماً من صفوف 
مكثفــة من املفاوضات عقب نهاية املوســم 

املنقيض )2021-2022(.
عرب  رســمي  بيان  يف  األملاني  النــادي  وأعلن 
مع  اإللكرتوني،  األربعــاء، تعاقده  موقعــه 

ماني ملدة 3 سنوات.
ووصــل الدويل الســنغايل إىل األرايض األملانية  
التي  الطبية  للفحوصــات  الثالثاء، للخضوع 
اجتازهــا بنجــاح، قبل توقيعــه عىل عقود 

انتقاله لبطل البوندسليجا.
وأنهى ماني رحلته داخل ملعب أنفيلد بقميص 
الريدز، الذي ارتداه منذ عام 2016، وذلك بعد 

فرتة ناجحة مع وصيف بطل أوروبا.
وتأتي صفقة انتقال ماني إىل بايرن ميونخ يف 
ظل األنباء التي تفيد باقرتاب املهاجم البولندي 
النادي  الرحيل عن  ليفاندوفسكي من  روبرت 

البافاري صوب برشلونة هذا الصيف.

ر�سمياً.. بايرن ميونخ يعلن تعاقده مع ماني

موقــف  ميــالن  نــادي  يراقــب 
األرجنتينــي باولــو ديبــاال، نجم 
االنضمام  من  يوفنتوس، القريــب 

لصفوف إنرت.
كامل  شــبه  التفاق  ديباال  وتوصل 
مع مسؤويل النرياتزوري لالنضمام 
االنتقاالت  فــرتة  لصفوفــه خالل 
ينتهي  الجارية، مجانا، إذ  الصيفية 
عقده مع اليويف رسميا، آخر الشهر 

الجاري.
ديلو  "الجازيتا  صحيفــة  وذكرت 
األربعاء  أمس  اإليطالية،  سبورت" 
أن ميــالن يتابع مــن كثب موقف 
املحتمل  انتقالــه  وقضيــة  ديباال 

لصفوف إنرت.
وأشــارت إىل أن الروسونريي يأمل 
املفاوضات بينهما وضمه  انهيار  يف 

لصفوف النادي.
يف  ميالن  رغبــة  وأضافــت "رغم 

أمام  عقبة  هناك  أن  ديباال، إال  ضم 
موافقة  رضورة  يف  تتمثــل  النادي 
الالعب عىل تخفيض نســبة كبرية 

من راتبه السنوي".
األرجنتيني  النجم  أن  بالذكر  جدير 

بقميص  يف 293 مبــاراة  شــارك 
يوفنتوس يف مختلف املسابقات منذ 
 2015 عام  يف  للفريــق  انضمامه 
بالريمــو، تمكن فيهم  قادما مــن 

ديباال من تسجيل 115 هدفا.

ميالن يترقب انهيار مفاو�سات ديباال واإنتر

عواصم  ــ وام:
 

األندية نشــاطها  العديد من  بدأت  فيما 
الالعبني  انتقــاالت  ســوق  يف  مبكــرا 
من  عددا  بعضها  املوسم، وحســم  هذا 
الصفقات عىل مدار األســابيع املاضية، 
ال يزال عدد مــن أبرز نجوم الكرة عىل 
"قائمة االنتظار" حيث يحيط الغموض 

بمستقبلهم.
العديد من هؤالء  بالفعل عقود  وانتهت 
النجــوم بأنديتهم وباتــت لهم الحرية 
الكاملة يف التوقيع لألندية التي يرغبون 
تكلف  لن  أن صفقاتهم  يعنــي  ما  فيها 
املال حيث  أنديتهــم مبالغ طائلة مــن 
ســتقترص عىل الــرشوط املالية املتفق 
يف  أنفســهم  هؤالء الالعبني  مع  عليها 

صفقات "انتقال حر".
وشائعات  أحاديث  من  يرتدد  ما  وبرغم 
ضم  يف  الراغبة  األنديــة  بشــأن  كثرية 
هــؤالء الالعبني، إال أنهم مــا زالوا لم 
يحسموا وجهاتهم حتى اآلن ولم يعرف 
الذي سريتدي قميصه  الفريق  أي منهم 

يف املوسم املقبل.
من  عــددا  التقرير  هــذا  ونرصــد  يف 
ارتباطاتهم  انتهت  الذيــن  النجوم  أبرز 
بأنديتهــم أو تنتهي مع نهاية الشــهر 
سوق  يف  موقفهم  يحســم  الحايل، ولم 
بوجبا : بعد  اآلن: بول  حتى  االنتقاالت 
مانشســرت  إىل  عودته  من  6 ســنوات 
خط  العب  اإلنجليــزي، رفض  يونايتد 
االستمرار  بوجبا  بول  الفرنيس  الوسط 
مع الفريق وفضل الرحيل بنهاية عقده 

يف يونيو الحايل.
التقارير اسم بوجبا  العديد من  وربطت 
يوفنتوس  الســابق  بناديه  /29 عاما/ 
اإليطايل لكن شــيئا لم يتــم حتى اآلن 
الالعب  إىل جهود  رغم حاجة يوفنتوس 
عىل  للفريق  متواضعني  موســمني  بعد 

املستويني املحيل واألوروبي.
املهاجم  انتقــال  ديمبــيل: منذ  عثمان 
الفرنــيس عثمان ديمبيل إىل برشــلونة 
يف 2017، لــم تكن األمــور عىل نفس 
النحو الذي أراده الالعب أو النادي الذي 
تكلف الكثري الســتقدامه من بوروسيا 

دورتموند األملاني.
عقده  ينتهــي  الــذي  ديمبيل،  ولكــن 
يزال يف  الشــهر، ال  مع برشــلونة هذا 
كما  عمره  مــن  والعرشين  الخامســة 
يمتلــك إمكانيات فنيــة وبدنية مميزة 
جعلته هدفا لبعض األندية ويف مقدمتها 
إدارة  وأن  خاصة  اإلنجليزي  تشــيليس 
نادي برشــلونة لم تفلــح حتى اآلن يف 

إقناعه بالبقاء مع الفريق.
إيسكو: بعد 9 مواسم قضاها اإلسباني 
ريال  صفــوف  إيســكو /30 عاما/ يف 
من  العديد  خاللهــا  مدريــد، وأحــرز 
األلقــاب مع الفريق مثــل لقب دوري 
الدوري  ولقب  أوروبا 4 مــرات  أبطال 
اإلســباني 3 مــرات، يســتعد الالعب 

للبحث عن فرصة جديدة يف ناد آخر.
حســابات  ضمن  إيســكو  يكــن  ولم 
كبري  بشكل  مدريد  لريال  الفني  الطاقم 
يف املوســم املنقيض حيث شارك يف 14 
كما  اإلســباني  الدوري  يف  مباراة فقط 
فقد مكانه بقائمة املنتخب اإلسباني ما 
يدفعه للرحيــل عن الفريق امللكي بحثا 
عن فرصــة أفضل للمشــاركة. ويبدو 
أرســنال اإلنجليزي وأشبيلية اإلسباني 

من أكثر املهتمني بضمه.
ماريا : بعد 7 مواســم يف  دي   آنخــل 
صفوف باريس سان جريمان الفرنيس، 

األرجنتيني  القــدم  كــرة  نجــم  ودع 
الفريق بشكل  آنخل دي ماريا  املخرضم 
مباراته  يف  الشــباك  هز  خالل  من  جيد 
املنقيض، والتي  املوســم  خالل  األخرية 

فاز فيها الفريق عىل ميتز 5-0 .
وأحــرز دي ماريــا 93 هدفا يف 295 
مباراة خاضها مع ســان جريمان عىل 
الفريق  مع  السبع، وتوج  املواسم  مدار 
بلقــب الدوري الفرنيس يف 5 مواســم 
وبلقب كأس فرنسا يف 5 مواسم وبلقب 
الرابطة 4 مــرات لكنه لم ينضم  كأس 
حتــى اآلن ألي ناد رغم انتهاء ارتباطه 

البارييس. بالنادي 
من  كل  رغبة  إىل  أشارت  تقارير  وكانت 
اإليطايل  ويوفنتوس  اإلسباني  برشلونة 
يف التعاقد معــه ضمن خطة كل منهما 

إلعادة بناء الفريق.
من  العديد  اهتمام  بيل: برغــم  جاريث 
األندية بالتعاقد معه، لم يحسم جاريث 
بشــأن  قراره  ويلز  منتخب  نجــم  بيل 
عن  رسميا  رحيله  بعد  الجديدة  وجهته 

ريال مدريد اإلسباني.
وأوضــح بيــل /32 عامــا/ أن عنرص 
أهم  من  ســيكون  بانتظام  املشــاركة 
التي تحدد وجهته املقبلة حيث  العوامل 
يرغــب الالعب يف الحفــاظ عىل لياقته 
من  مستوياتها  أعىل  يف  والفنية  البدنية 

بطولة  يف  بــالده  منتخبي  قيــادة  أجل 
كأس العالم خالل نوفمرب املقبل.

ومــن أبرز األندية التــي ترغب يف ضم 
وميالن  اإلنجليزي  الالعب، نيوكاســل 

اإليطايل وكارديف سيتي الويلزي.
كريســتيان إريكسن : تســببت األزمة 
كرة  نجم  لهــا  تعرض  التــي  الصحية 
إريكسن  كريســتيان  الدنماركي  القدم 
خــالل مشــاركته مع منتخــب بالده 
ببطولــة كأس أمــم أوروبــا /يــورو 
تغيري  يف  املايض  العام  2020/ منتصف 

شكل مسرية الالعب الكروية.
هذه  عــىل  رسيعا  إريكســن  وتغلــب 
واملشاركة  اللعبة  ملمارسة  وعاد  األزمة 
برينتفورد  خــالل  مــن  املباريــات  يف 
اإلنجليــزي بعدما فســخ انــرت ميالن 
الدنمارك  نجم  العتماد  بالرتايض  عقده 
القلب وعدم  لتنظيم رضبات  عىل جهاز 

إمكانية مشاركته يف الدوري اإليطايل.
إريكســن  قدمه  الذي  املســتوى  ولكن 
/30 عاما/ مــع برينتفورد وأيضا بعد 
املنتخب  صفوف  يف  للمشــاركة  عودته 
األندية  من  لعدد  هدفا  جعله  الدنماركي 
يونايتد  ومانشســرت  توتنهــام  مثــل 
نفسه..  لربينتفورد  إضافة  اإلنجليزيني 
وبرغــم هذا لم يحســم موقف الالعب 

حتى اآلن.

تط��ورات جديدة في ق�سية االحتيال ب�س��اأن 
اختبار �سواريز

الخليفي: مي�سي كتب التاريخ.. و�سفقته رابحة

اأبوظبي  �� وام:
لكرة  األرجنتيني  نادي روساريو ســنرتال   أعلن 
األرجنتيني  القــدم  كرة  نجم  تعيــني  القدم  عن 
الســابق كارلوس تيفيز مديــرا فنيا للفريق بعد 

اعتزاله اللعب رسميا بنحو أسبوعني فقط.
وأشار النادي األرجنتيني العريق إىل أن عقد تيفيز 

/38 عاما/ مع الفريق يمتد ملوسم واحد فقط.
القدم  تيفيز توقف فعليا عن ممارسة كرة  وكان 
قبــل عام كامل ، وبالتحديد منذ أعلن يف 4 يونيو 
جونيورز  بوكا  صفــوف  عن  رحيله  2021 عن 

األرجنتيني.
بلقب "األباتيش" بمسرية  املعروف  تيفيز  وحظي 
كرويــة حافلة حيث لعب لعــدة أندية كبرية مثل 
اإلنجليزيني  يونايتد  ومانشسرت  سيتي  مانشسرت 
ويوفنتوس اإليطايل وبوكا جونيورز وشــنغهاي 

شينخوا الصيني.
كما خاض تيفيز 76 مبــاراة دولية مع املنتخب 

األرجنتيني أحرز خاللها 13 هدفا.
مســريته  بداية  يف  صعبة  مهمة  تيفيــز  ويواجه 
يتوىل مسؤولية روساريو سنرتال  التدريبية حيث 
الدوري  يف  الفريــق 4 مباريــات  خــاض  بعدما 
األرجنتينــي هذا املوســم وحقق فيهــا انتصارا 

واحدا مقابل تعادل وحيد وهزيمتني.

نجم مان�س�ستر �سيتي ال�سابق 
يتولى تدريب رو�ساريو 

الأرجنتيني

وأن  "شجعت تشــيليس يف صغري 
الفريق  وأحاول مساعدة  اآلن  أعود 
عىل الفوز باملزيد من األلقاب، فهذا 
كلمات  تلك  مذهل"، كانت  شــعور 
إىل  عودته  عنــد  لوكاكو  روميلــو 
شهر  يف  بريدج  ســتامفورد  ملعب 
العــام املايض،  أغســطس/آب من 

قادًما من صفوف إنرت.
وبعــد أقل من 12 شــهر من تلك 
الصفقة، يغــادر املهاجم البلجيكي 
تشيليس باعتباره ربما أكثر صفقة 
تاريخ  يف  خاطئــة  الثمن  باهظــة 
الربيمريليج، حيث انتقل إىل تشيليس 
يف صفقة قياســية للنــادي مقابل 
إســرتليني،  جنيه  مليــون   97,5
ويقــرتب اآلن من الرحيل إلنرت من 

جديد ولكن عىل سبيل اإلعارة
وعندما تعاقد تشيليس مع لوكاكو، 

القطعة  باعتبــاره  إليه  ينظر  كان 
البلوز، حيث  صفــوف  يف  الناقصة 

العمر 29  من  البالغ  الالعب  سجل 
عاًمــا قبلها 24 هدًفــا يف الدوري 
وصنع 11 آخرين، ومكن  اإليطايل 
إنرت من إنهاء هيمنة يوفنتوس عىل 
لعقد  اســتمرت  التي  الدوري  لقب 

من الزمان، بحسب "بي بي يس".
وكان أمــام لوكاكــو مهمــة غري 
مكتملة يف تشيليس، حيث سبق وأن 
عام 2011 ورحل  يف  للبلوز  انضم 
تسجيل  دون  سنوات  بثالث  بعدها 

أي هدف.
وبالتــايل كان الحافز موجوًدا لدى 
لوكاكــو، وكان تشــيليس بحاجة 
ملهاجــم هــداف، وبــدت الصفقة 
ببداية  للطرفني، وحظــي  مثاليــة 
جيدة بالتسجيل يف ظهوره األول يف 
آرسنال )0-2( يوم 22  عىل  الفوز 

أغسطس/آب املايض.

كيف تحول لوكاكو من وح���س كا�سر اإلى ال�سفقة 
االأف�سل بالبريميرليج؟



السابق  العبه  الشارقة،  هنأ 
اليد، المصري  كرة  فريق  في 
من  انتقل  والذي  زين،  علي 
الموسم  اإلماراتي  الفريق 
في  لالحتراف  الماضي 

برشلونة.
بمناسبة  التهنئة  وجاءت 
تتويج علي زين مع برشلونة 
أوروبا  أبطال  دوري  بلقب 
على  تفوق  اليد، بعدما  لكرة 
كيلسي البولندي في المباراة 

النهائية.
الحصان،  عبيد  محمد  وقال 
الشارقة،  إدارة  مجلس  عضو 
رئيس إدارة األلعاب الجماعية 
"علي زين من أفضل الالعبين 

في مركزهم بالعالم".
حريصين  "كنا  وأضاف 
لموهبته  معه  التعاقد  على 
تقديم  أجل  من  والتزامه 
قدوة وقيمة مضافة لالعبينا 
تحقق  ما  وهو  الصغار، 
مواسم   3 خالل  بالفعل 
منذ  الفريق  مع  قضاها 
الدوري  من  قادًما   2018
موسم  وحتى  الفرنسي 

."2021

زين  علي  "ساهم  وأكمل 
خالل فترة لعبه مع الشارقة، 
بطولة   11 تحقيق  في 
باإلضافة  وخارجية،  محلية 
إلى ميداليتين برونزيتين في 

بطولة آسيا".
البداية  من  نعلم  "كنا  ونوه 
اللعب  في  زين  علي  طموح 
لبرشلونة، لذلك عندما جاءت 
إدارة  تعاونت  الفرصة، 
مع  احترافي  بشكل  النادي 
رغبة  ومع  البارسا،  عرض 
مصلحة  يحقق  بما  الالعب 
الصفقة  وتمت  الجميع، 

بنجاح لجميع األطراف".
يحصد  أن  الرائع  "من  وأتم 
من  انتقل  عربي  العب 
أبطال  دوري  لقب  الشارقة، 
نحن  اليد،  لكرة  أوروبا 

سعداء بما تحقق". 
زين  علي  مشوار  أن  يذكر 
عقب  انتهى  برشلونة  مع 
دوري  نهائي  في  المشاركة 
دينامو  أوروبا، وأعلن  أبطال 
ضم  الروماني  بوخارست 
يمتد  بعقد  المصري  النجم 
الموسم  من  بداية  لعامين 

المقبل.

من  ياس، الثالثاء، مجموعة  بني  نادي  نظم 
المتنوعة  المجتمعية  الرياضية  الفعاليات 
"أهال  مسمى  تحت  الهمم  ألصحاب 
الرياضية  الصالة  في  وذلك  باألبطال"، 

المغلقة للنادي.
والتشويق  بالتحدي  مليئة  الفعالية  وجاءت 
والمتعة، واستهلها أصحاب الهمم، بممارسة 
الصباحية  اإلحماء  عمليات  من  مجموعة 

للجسم.
مدربين  إشراف  اإلحماء تحت  عملية  وتمت 
بمختلف  النادي  أكاديميات  من  وخبراء 
القدم،  كرة  بممارسة  بدأوا  ثم  األلعاب، 
المتعة  وحضرت  شوطين،  من  مباراة  في 

واإلثارة في جميع دقائق المباراة.
حمل  الحبل، والذي  شد  تحدي  بعدها  وأقيم 

جانب  إلى  واإلثارة،  الحماس  من  الكثير 
فيها  أبدعت  والتي  السلة،  كرة  ممارسة 

فتيات مؤسسة زايد العليا ألصحاب الهمم.
عن  وعبرن  التحدي،  راية  الفتيات  ورفعت 
األلعاب،  مختلف  في  بالمشاركة  سعادتهن 
البصمة  لديه  النسائي  العنصر  أن  وأكدن 

الكبيرة في مختلف المجاالت.
بوالحج  حميد  بحضور  الفعالية  وجرت 
الرياضية  األلعاب  شركة  رئيس  الرميثي 
المدربين  إلى  باإلضافة  ياس،  بني  بنادي 

اللعبة والمشرفين على الصالة. ومسؤولي 
لمتابعة  مختص  طبي  فريق  تواجد  كما 
المشاركين،  سالمة  وضمان  النشاطات، 
ألصحاب  العليا  زايد  مؤسسة  ممثلو  ومعه 

الهمم، والذين ساهموا في نجاح الفعالية.

رئيس  العجلة  الله  عبد  استقبل 
من  وفداً  القدم،  لكرة  الشارقة  شركة 
لدوري  حديثا  الصاعد  البطائح  نادي 
الطنيجي  عبيد  برئاسة  المحترفين، 

رئيس شركة البطائح للعبة.
اعتماد ستاد خالد  على  الجانبان  واتفق 
رسميا  ملعبا  الشارقة  بنادي  محمد  بن 
الموسم  في  البطائح  فريق  لمباريات 

المقبل، بدوري أدنوك للمحترفين.
نادي  إدارة  مجلس  عقد  اللقاء  وسبق 
إعادة  بعد  األول،  اجتماعه  البطائح 
تشكيله، برئاسة حمد سالم بن حموده 
المناصب  توزيع  تم  حيث  الكتبي، 
سعيد  عبيد  وتولى  اإلدارية.  والحقائب 
مجلس  رئيس  نائب  منصب  الطنيجي 
منصب  مبارك  سيف  وحران  اإلدارة، 
ثاني  وحمودة  العام،  السر  أمين 
المالي،  المدير  منصبي  أمبليشة  علي 

والمشرف العام على األلعاب الفردية.
حليس،  الله  عبد  محمد  تولى  فيما 
والتميز  التخطيط  لجنة  رئيس  منصبي 
لعبة  على  عام  والمشرف  المؤسسي، 

كرة قدم الصاالت
سلومة  بن  سلطان  الله  عبد  وتولى 
الثقافية  الفعاليات  لجنة  رئيس  منصب 
واإلعالمية،  المجتمعية  والمشاركات 
مشرف  مبارك، منصب  الله  عبد  وأحمد 

عام لأللعاب الجماعية.
لكرة  البطائح  شركة  عقدت  والحقا 
عبيد  برئاسة  األول  اجتماعها  القدم 
جميع  وحضور  الطنيجي،  عبيد  سعيد 

أعضاء الشركة.
المهام  توزيع  االجتماع  خالل  وتم 
عبيد  محمد  حسن  فتولى  اإلدارية 
مجلس  رئيس  نائب  منصبي  التفاق 

االستثمار  لجنة  الشركة، ورئاسة  إدارة 
والتسويق.

المسافري  سيف  خلفان  وسيتولى 
سالم  وطارق  المالي،  المدير  منصب 
العام  المشرف  منصب  الخنبشي 
والمدير  والرديف،  األول  الفريق  على 

التنفيذي للشركة.
منصب  الشمام  سعيد  ناصر  ويتولى 

والعالقات  اإلعالمية  اللجنة  رئيس 
النقبي  أحمد  علي  وسليمان  العامة، 

منصب مشرف عام المراحل السنية.
وتطرق االجتماع إلى احتياجات الفريق 
لتدعيم  القادمة  الفترة  في  األول 
بدوري  األول  موسمه  في  صفوفه 
عقد  على  األعضاء  واتفق  المحترفين، 

اجتماعات دورية.

أبوظبي-الوحدة:
اإلمارات  اتحاد  يستضيف 
سيمنار  القدم  لكرة 
لمراقبي  اآلسيوي  االتحاد 
الُمستجدين من  المباريات 
خالل  آسيا  غرب  منطقة 
 14 إلى   12 من  الفترة 
القادم،  أيلول  سبتمبر/ 
مراقًبا   50 بمشاركة 

مستجًدا.
هزام  الله  عبد  محمد  وأكد 

الظاهري، األمين العام التحاد الكرة اإلماراتي، على 
قوة العالقات بين االتحادين اإلماراتي واآلسيوي.

اآلسيوي  االتحاد  مع  الوطيدة  "العالقات  وقال 
الدورات  من  العديد  تنظيم  خالل  اللعبة، من  تخدم 

التدريبية وورش العمل".
اإلمارات،  في  القاري  االتحاد  ثقة  على  وشدد 
الرياضية  والفعاليات  األحداث  جميع  الستضافة 
من  اللعبة  منتسبي  الكرة، وكافة  بنشاط  المتعلقة 
مباريات  ومراقبي  ومحاضرين  ومدربين  حكام 

والمنسقين اإلعالميين من مختلف قارات العالم.
اإلمكانات  بتوافر  تتمتع  اإلمارات  أن  إلى  وأشار 
تسهم  التي  اللوجيستية  األمور  وكافة  والخبرات 
لتنظيم  الظروف  أفضل  توفير  في  كبير  وبشكل 
جميع األحداث الرياضية المختلفة، وُتعد من الدول 
كورونا  جائحة  كافحت  التي  العالم  في  الرائدة 

بنجاح.
اإلماراتي  الكرة  اتحاد  إدارة  "مجلس  وأضاف 
الوطنية،  العناصر  خبرات  تطوير  على  يحرص 
جميع  في  لكوادره  مستمر  الكرة  اتحاد  دعم  وأن 

المجاالت".

18 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
الريا�سةالخميس ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥٠٧٥

50 م�ساركاً في دورة التحاد الآ�سيوي 
البطائح يختار ملعبه في دوري المحترفين الإماراتيللمراقبين الُم�ستجدين بالإمارات

العبي  مع  التجديد  سلسلة  عجمان،  نادي  واصل 
الفني  االستقرار  لتوفير  القدم،  لكرة  األول  فريقه 

للفريق قبل بدء اإلعداد للموسم الجديد.
الالعبين  مع  التجديد  في  عجمان،  إدارة  ونجحت 
خالل  نجحت  إسماعيل، بعدما  ومحمد  يوسف  بالل 

األيام الماضية في التجديد مع أكثر من العب.
علي  البحريني  مع  التعاقد  من  عجمان  اقترب  كما 
بعد  واحد،  موسم  لمدة  اإلعارة  سبيل  على  مدن، 
تألق الالعب مع العروبة اإلماراتي الموسم الماضي.
 17 يوم  التجمع  عجمان،  يبدأ  أن  المقرر  ومن 
من  األولى  المرحلة  لتنفيذ  المقبل،  يوليو/تموز 
عجمان،  مدرب  ويصل  الجديد،  للموسم  اإلعداد 
قبل  الدولة  إلى  المساعد  جوران، وطاقمه  الصربي 

يومين من التجمع.

عجمان يوا�سل تجديد عقد لعبيه

ال�سارقة يهنئ علي زين بدوري الأبطال 
مع بر�سلونة

اأ�سحاب الهمم يف �سيافة بني يا�س 
�سمن مبادرة اأهاًل بالأبطال

اإلماراتي  دبي  أهلي  شباب  نادي  أن  علمنا 
األندية  بطولة  الستضافة  بطلب  تقدم  قد 

اآلسيوية لكرة السلة.
وأوضحت المصادر أن البطولة ستنطلق يوم 
خطابات  وفق  المقبل،  أيلول  سبتمبر/   25

أرسلت لألندية المشاركة.
بين  رسميا  التوقيع  يتم  أن  المنتظر  ومن 
شباب  ونادي  للبطولة  الراعية  الشركة 
الصاالت  في  البطولة  الستضافة  دبي  أهلي 

الرياضية في دبي.
العربية  المملكة  من  البطولة  في  ويشارك 
الخليج  كأس  وصيف  النصر  فريق  السعودية 
الكويتي  الكويت  البطل  بجانب  األخيرة، 
وأحد  دبي،  أهلي  شباب  نادي  والمستضيف 

أندية لبنان، إضافة ألندية من شرق القارة.
أكثر  منذ  إقامتها  المقرر  البطولة  وكانت 
ألسباب  مرات  عدة  تأجلت  قد  من 10 أشهر 
دولة  في  أخيرا  رحالها  لتحط  مختلفة، 

اإلمارات العربية المتحدة.

�سباب اأهلي دبي ي�ست�سيف بطولة 
اآ�سيا لل�سلة

تغلب المنتخب العراقي على شقيقه 
في  الثالثاء،    ،2-1 بنتيجة  اليمني 
للناشئين،  آسيا  افتتاح بطولة غرب 

التي تقام حالًيا في األردن.
الرافدين، التسجيل عن  افتتح أسود 
الدقيقة  الرضا في  طريق أحمد عبد 

.48
الثاني  الهدف  جعفر،  كرار  وأضاف 

في الدقيقة 64.
النبي،  عبد  الرحمن  عبد  وقلص 

الفارق لليمن في الدقيقة 68.
واالعتماد  العشوائية  وسيطرت 
على التمريرات الطويلة، على أجواء 

اللقاء. 
جدول  العراقي،  المنتخب  وتصدر 
مؤقًتا  األولى  المجموعة  ترتيب 
نتيجة  انتظار  برصيد 3 نقاط، في 

مباراة األردن وعمان.

العراق للنا�سئين  يح�سل على 3 نقاط بالفوز 
على اليمن

الأردن يكتفي بهدف 
في عمان ببطولة غرب 

اآ�سيا للنا�سئين
األردن، مشواره  منتخب  افتتح 
في بطولة غرب آسيا للناشئين، 
العماني،  نظيره  على  بالفوز 
ملعب  على  رد،  دون  بهدف 

العقبة.
التسجيل  من  النشامى  وتمكن 
الرحمن  عبد  طريق  عن 
20، قبل  الدقيقة  في  الخضور 
لركلة  الطرايرة  يتصدى  أن 

جزاء عمان.
وحاول المنتخب األردني تعزيز 

الثاني،  الشوط  في  النتيجة 
تمكن  العماني  الحارس  أن  إال 
لفرص  ببراعة  التصدي  من 
منتخب  وحصد  النشامى.  
في  له  نقاط   3 أول  األردن، 
رصيد  نفس  وهو  البطولة، 

العراق الذي فاز على اليمن.
األردني  المنتخب  ويلتقي 
الخميس،  اليوم  اليمني،  نظيره 
عمان  مباراة  اللقاء،  ويسبق 

ضد العراق.

الوحدة  قائد  اللحياني  سلطان  رشح 
السابق، 5 العبين من المنتخب السعودي 
في  األخضر  كتيبة  مع  للتواجد  األولمبي 
مونديال 2022، مؤكدا بالوقت ذاته بأنه 
ال يتوقع حدوث مفاجآت في الجولة 29 

للدوري.
لبرنامج  تصريحات  في  اللحياني  وقال 
االنضمام  يستحق  وليد: »من  مع  أكشن 
العالم  بكأس  األول  السعودي  للمنتخب 
2022 من األولمبي المتوج بكأس آسيا، 
هم الحارس نواف العقيدي وهو األفضل 
الربيعي  ومحمد  العويس،  محمد  بعد 
كحل  عبدالحميد  سعود  األيمن  والظهير 
متعب  واأليسر  دفاعيا،  مركز  من  ألكثر 
فريق  مع  مستواه  وثبات  المميز  الحربي 
ياسر  بعد  األفضل  وهو  أيضا  الشباب 

الشهراني، وأيمن يحيى كحلول هجومية 
لفراس  رديف، إضافة  متنوعة، وعبدالله 
مع  منتظم  بشكل  المتواجد  البريكان 

المنتخب األول«.
للمنتخب  القادم  »المعسكر  وأضاف: 
مختلفة،  جاهزية  سنرى  السعودي 
ونحتاج مباراة ودية إضافية مع منتخب 

أوروبي غير لقاء منتخب كرواتيا«.
األجانب  الالعبين  »وجود  وأشار: 
لالعبين  التنافسية  يزيد  بالدوري 
المحليين، والالعب المميز ينتزع الفرصة 

وهذا ما حقق اإلنجاز اآلسيوي«.
الجولة  إمكانية حدوث مفاجأة في  وعن 
للمحترفين، قال:  السعودي  للدوري   29
»ال أتوقع مفاجآت والنتائج ستكون كما 

هو متوقع«.
يحتاج  »االتحاد  قائال:  اللحياني،  وختم 
األفضلية  له  لتكون  الهجومية  للحلول 

ويسجل مبكًرا أمام االتفاق«.

اللحياني: ل اأتوقع حدوث مفاجاآت في الجولة 29



أبوظبي-الوحدة:

اليوم الخميس بتوقيت  تجرى بعد ظهر 
منغوليا قرعة بطولة أوالن باتار جراند 
سالم للجودو التي تستضيفها العاصمة 
من  الفرتة  خالل  باتــار  أوالن  املنغولية 
تشــهد  الحايل، والتي  24 – 26 يونيو 
مشــاركة 257 العبا والعبة من  30 
الوطني  منتخبنــا  مقدمتهم  يف  دولــة 
الذي يشــارك بالعبني هما -  للجــودو 
الذي يشارك يف منافسات  ارام  جريجور 
وزن تحــت 90 كغــم وماجو معروف 
منافســات وزن فوق 100  يف  املشارك 
كغــم، من أصــل البعثة التي يرأســها 
العام  األمــني  التميمي  نــارص  الســيد 
والجودو  للمصارعة  اإلمــارات  التحاد 
أمــني صندوق االتحاد الــدويل للجودو، 
و3  ســيكرتوف  فيكتور  املدرب  بجانب 
العبني اخرين هم: جور شغييل املشارك 
تحت  وهو  الخفيف  الوزن  منافسات  يف 
66 كجم، وســعيد النقبي يف وزن تحت 
تحت  وزن  يف  نوغزاري  73 كجم، وتاتا 
يف  املشــاركة  الدول  عدد  بلغ  81 ، وقد 
بطولــة منغوليــا 30 دولــة تتقدمها 
العربية  الدول  من  وقطر  االمارات  دولة 
املشــاركة ، وســتكون بداية تصفيات 
مباريــات منتخبنــا املشــارك يف الدور 
التمهيدي يــوم االحد املقبل 26/6 عىل 
التي تجرى ظهر  البطولــة  ضوء قرعة 
اليوم ، وبعد تلك البطولة ينتقل منتخبنا 

آخر  اســبانيا إلقامة معسكر قصري  اىل 
استعدادا لبطولة املجر جراند سالم التي 
تقام خالل الفــرتة من 8 اىل 10 يوليو 

املقبل.
ثعلوب  بــن  محمد  ســعادة  وحــرص 
الدرعي رئيس اتحاد املصارعة والجودو 
عىل تهنئة الســيد باتولجا خلتما رئيس 
املنغويل يف رســالة نقلها  الجودو  اتحاد 

الســيد نارص التميمي لعــودة منغوليا 
الســتضافة بطــوالت االتحــاد الدويل 
للجــودو عىل ضوء االتفاقيــة التي تم 
ظبي  أبو  بطولة  هامــش  عىل  توقيعها 
التوفيق  املاضية، وتمنى  ســالم  جراند 
التي  املشــاركة  تلــك  خالل  ملنتخبنــا 
األلعاب  لدورة  التأهل  يف  نقاطها  تسهم 

القادمة.

دبي-الوحدة:

تشهد دبي إقامة 10 فعاليات رياضية متنوعة تقام بالتعاون 
الوطنية  املؤسســات  من  وعــدد  الريايض  دبــي  مجلس  مع 
الحكومية والخاصة خالل نهاية األســبوع الجاري يف مختلف 

املناطق بدبي.
للكيك بوكســينغ قائمة  الدولية  وتتصــدر بطولة سيســادا 
التي تقام يف نهاية األســبوع الجاري بدبي، وتقام  الفعاليات 
البطولة يوم الســبت 25 يونيو يف قاعــة أرينا بمدينة جمريا 
التايالندي توني  العاملي املالكم  والتي يحرضها نجم هوليوود 

جا بطل فيلم أونغ باك.
ويتنافس يف البطولة نخبة من أقوى أبطال الكيك بوسكينغ يف 
العالم من الصني وفرنسا وإيطاليا وبيالروسيا وتركيا وإيران 
وغريها، وتشــهد البطولة إقامة 15 نزااًل، ســيكون أبرزها 
النــزال الرئييس بني البيالرويس ديزنيــس زوييف بطل العالم 
2014 الذي هزم العديد من الالعبني املشهورين عىل مستوى 
بالحزام  فاز  الذي  باييه  الفرنيس جرييمي  العالم، وســيواجه 
العاملــي من اتحاد "دبليو بــي إم إف" للمحرتفني يف  الذهبي 
املالكمة التايالندية وحزام الذهب العاملي لبطولة "دبلو إم أو" 
العامليــة للمالكمة التايالندية، وحافظ عىل لقبه العاملي لثالث 

سنوات متتالية منذ أكتوبر 2019.
الفرنيس فلورنت كاوتيش مــع اإليراني كامبيز  كما يواجــه 
رايان  الفرنيس  يواجــه  عبداللــه يف وزن 90 كيلوغرام، كما 
فالــريس مع اإليطايل ســتيفانو كابوني، ويواجــه اإليراني 
بيجمــان أنصاري مع عيل خان محمدي، كما يواجه الفرنيس 
راشيد حميل مع اإليراني هادي صفاري، والفرنيس أليكسيس 
نيكــوالس مع اإليراني محمد أمري، واملغربي وليد الكحيل مع 

اإليراني حســن، ويواجه األمريكي آرون زاكون مع اإليراني 
مهدي أســعدي، والفرنيس رافايل رايبني مع اإلسباني خايزر 
حيــات، والفرنيس مارتن ســتيفن مع أخميــدوف، ويلتقي 
الصيني ليونغ مع الجنوب إفريقي ســتانيل، ويلتقي الصيني 
تويــرادو مع شــاريبوف، والصينــي أالتينــغ باوليجاو مع 
اإليراني سيد عيل موسايف، والصيني سيجوريلنغ مع اإليراني 
نيما سارشام، كما يقام نزال للسيدات حيث تواجه الفرنسية 

روجريي مايون مع اإليرانية سهيلة مانصوريان.

اأبوظبي- الوحدة:

أعلنت اللجنة املنظمة لسلسلة بطوالت 
“محاربي اإلمــارات” للفنون القتالية 
املختلطة، عن أن النســخة رقم )30(  
الدوليــة، و)31( العربيــة، واملقــرر 
إقامتهمــا  يومــي 2 و3 مــن يوليو 
املقبلـ يف احتفالية بمناسبة تنظيم هذا 
النســخ خالل فرتة وجيزة،  من  العدد 
وأن هــذا يمثل جزء من النجاح الكبري 
اإلمارات  دولــة  يف  الريايض  للقطــاع 

العربية املتحدة. 
يف  التوايل  عىل  النسختني  إقامة  ويشهد 
صالة االتحاد أرينا يف العاصمة أبوظبي 
بحضور رشكة خاصة هوليود لتصوير 
النزال الذي سيجمع بني البطل األردني 
عــيل القييس والكنــدي جي يس ارنت 
الدولية،  النســخة  النزاالت يف  يف اقوى 
وذلك ضمن الفيلم الذي تنتجه الرشكة 
الحدث  اىل نقل  اإلمــارات، إضافــة  يف 
كاملــة عىل قناة يو اف يس باث وقناة 
إعالمية  بمتعابعة  الرياضيــة  ابوظبي 

من املنصات اإلعالمية املهتمة برياضة 
الفنون القتالية املختلطة يف العالم. 

نزال  الدولية  النســخة  ستشهد  وكما 
فينيســيوس  بني  يجمع  ثــان  رئييس 
طالب،  عــيل  والعراقي  اولفيــريا  دي 
وكمــا تتضمــن النســخة العربية 3 
نزاالت  رئيســية قوية.  وتسعى باملز 
االستمرار  الحدث، إىل  منظم  الرياضية 
و  إحرتايف  بتنظيم  اإلنجازات  يف تحقيق 
ونجوم  لألبطال  مميز  وبحضور  مبهر 
واألفريقية  العربية  الــدول  من  اللعبة 
والعاملية، يف صالة اإلتحاد أرينا بجزيرة 
عاصمة  أبوظبي  حضور  ياس، لتعزيز 

الفنون القتالية املختلطة الجديدة. 
من جانبه، أكــد فؤاد درويش الرئيس 
التنفيذي لرشكة باملز الرياضية، رئيس 
للنســخة  الوصول  املنظمة، إن  اللجنة 
والنجاحات  وجيــزة  فرتة  رقم 30 يف 
حقيقة  إىل  ليتحول  يكن  لم  املســتمرة 
مــن دون دعم القيــادة العليا ورؤية 
الهاشمي،  املنعم  عبد  سعادة  ومتابعة 
واآلســيوي-  اإلماراتي  االتحاد  رئيس 

الدويل  االتحــاد  لرئيس  األول  النائــب 
للجوجيتســو، مما ساهم يف اظهار " 
اإلمــارات" كافضل منصة  محاربــي 

رياضية عاملية يف املنطقة العربية. 
وعــر دوريش عن ســعادتهم بأن  " 
محاربي اإلمارات"  جزء من نجاحات 
الرياضة اإلماراتية والعربية وقال " لنا 
الفخــر باننا جزء من مرشوع وطني، 
والوصول اىل العاملية يف اقل من 3 أعوام 
أبوظبي  الحبيبة  عاصمتنا  من  إنطالقا 
الرشيدة  القيادة  الية  حفزتنا  ما  وهذا 
للدولــة".   وقال: "نتذكــر انطالقتنا 
التــي كانت يف 29 ينايــر 2019 لقد 
بدأنا يف وقت صعــب ولكننا نجحنا يف 
تخطــي كل الصعوبــات خاصة خالل 
تفيش فريوس كورونا، لقد اوفينا بكل 
الوعود التي قطعانها، واستطعنا خالل 
النسائي  العنرص  3 سنوات من إضافة 
العربية  النسختني  واشــهرنا  للبطولة 
إضافة  نحــو  وماضون  واألفريقيــة 
السلسلة، بالتأكيد  ضمن  رابعة  بطولة 
من  النجاحات  االحتفاء بهذه  لنا  يحق 

خالل النسخة رقم 30". 
لبطولة  املنظمة  اللجنــة  رئيس  ولفت 
النســخة  أن  اإلمارات" إىل  " محاربي 
كبري،  ريايض  إحتفال  )30( ستشــهد 
بنزال  عاملــي  حدث  ســتتضمن  وكما 
القييس  االدرني عيل  بني  يجمع  منتظر 
العربية  الرياضــة  يدافع عــن  الــذي 
والكنــدي جي يس ارنت  من  اشــهر 
العنارص الرياضية يف كندا، وهذا النزال 
رشكات  كرى  من  تصويره  سيشــهد 
السينمائي ضمن مرشوع فيلم  اإلنتاج 

يصور يف اإلمارات. 
النسخة 31  أن  وأشــار درويش " إىل 
نظراً ألنها  األضواء كذلك  ستستقطب 
الساحة  األسماء الجديدة يف  العديد من 
العربيــة ســتكون موجــودة، وقال: 
من  كوكبة  ستضم  نسخة  أمام  "نحن 
املواهب العربية التي سيكون لها شأن 
عىل  املنافسة  املســتقبل، وتتضمن  يف 
3 أحزمة، كذلك نســتقبل املشــاركني 
السابقني يف حال كانوا يريدون اختبار 

قدراتهم مجدداً". 

عجمان ــ وام:

 أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد 
عجمــان قراًرا أمريًيا رقم / 10 / لســنة 2022 م 
لرئيس  نائبا  النعيمي  بن عمار  راشد  الشيخ  بتعيني 

الثقايف الريايض . نادي عجمان 
الرســمية ويعمل به من  الجريدة  القــرار يف  ينرش 

تاريخ صدوره االربعاء املوافق 22 يونيو 2022.

دكا يف  / وام /
 ناقــش اإلماراتــي قيس الظالعــي رئيس االتحاد 
اآلســيوي للرجبــي ســبل التعــاون األوملبي بني 
بنجالديش ونيبال وأهمية تواجد رياضة الرجبي يف 

برنامج دورة األلعاب بجنوب آسيا.
جــاء ذلك خــالل تواجــد الظالعي يف مقــر لجنة 
بدعوة من  دكا  العاصمــة  يف  األوملبية  بنجالديــش 
اللجنة  أمني عام  العام سيد شاهد وبحضور  أمينها 

النيبالية نيليندرا راج . األوملبية 

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة19 الريا�سة
ولي عهد عجمان ي�شدر قراراً اأميرياً بتعيين را�شد 

بن عمار النعيمي نائبا لرئي�س نادي عجمان 

الخميس ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥٠٧٥

ـ

قرعة بطولة اأوالن باتار جراند �سالم للجودو اليوم

بطولة »محاربي االإمارات« تحتفل بالو�سول للن�ســخة 
30 في تاريخها 

10 فعاليات ريا�سية متنوعة في نهاية 
االأ�سبوع بدبي

دبي ــ وام:

 أشــاد االتحــاد الدويل لكرة القــدم "فيفا" 
بجهود اتحاد اإلمارات لكرة القدم يف استخدام 
املســاعد "VAR" يف  الفيديو  حكــم  تقنية 
مختلف مسابقاته الكروية واعتباره أحد أهم 
االتحادات الوطنية يف تطوير هذه التقنية من 
خالل تطبيقها يف مختلف مسابقاته الكروية.

لكرة  اإلمارات  اتحــاد  حصول  بعد  جاء ذلك 
القدم عىل املوافقة النهائية من االتحاد الدويل 
وإدراجــه كمنظم متمــرس وصاحب خرة 
فيمــا يتعلق باســتخدام التقنيــة ، وجاءت 
املوافقــة النهائية بعد قيــام اتحاد اإلمارات 
ملدة  التقنية ملسابقة كروية كاملة  باستخدام 
األقل وحصوله  ال تقل عن ثالث سنوات عىل 
عىل ثــالث موافقات متتاليــة لهذا الغرض، 
املتمرســني وأصحاب  اعتباره من  مما يعني 
الخرة باســتخدام التقنيــة، وبالتايل لم يعد 
برنامج  عــىل  املوافقة  عملية  إىل  حاجــة  يف 
املســاعدة /IAAP/ أو موافقــة من االتحاد 
التقنية يف املسابقات املحلية  الدويل الستخدام 
بما يتوافق مــع قوانني اللعبة ، وبروتوكول 
 ،/IAAP/ واملتطلبات املتبقية بموجب VAR

باســتخدام  فقط  الدويل  االتحــاد  إبالغ  مع 
التقنيــة قبــل 15 يوماً عىل األقــل من بدء 
الذي سيتم فيه  املوســم  األوىل يف  املنافســة 

استخدام التقنية.
القدم من هذه  لكــرة  الدويل  االتحاد  ويهدف 
ملنظمي  الكاملة  املسؤولية  إعادة  إىل  الخطوة 
املنافســة ذوي الخرة ومنحهــم مزيًدا من 
املرونة فيما يتعلق ب VAR وتعليم منسقي 
التقنية والحكام والعمليات ذات الصلة، حيث 
ســيقوم مســؤولو الفيفا بجمع معلومات 
أساســية من اتحاد اإلمارات بشــكل دوري 
تطوير  وبهدف  املســتمرة  املراقبة  لضمــان 

استخدام VAR يف جميع أنحاء العالم.

»مايا باالنزا غودين« مقيمة يف اأبوظبي تنتزع 
لقب بطولة اأمريكا للجولف االأوروبي

دبي ــ الوحدة:

اعتلت مايا باالنزا غودين املقيمة يف أبوظبي، 
املركــز األول يف بطولــة أمريــكا للجولــف 
للفتيات(،  لألطفال )فئة 12 عاماً  األوروبي 
التي جرت يف نــادي غليني للجولف يف مدينة 

أدنره االسكتلندية.
مدار  عىل  أداء الفت  تقديــم  يف  مايا  ونجحت 
اسكتلندا،  بطولة  منافسات  من  الثالثة  األيام 
بـ 72  األول  اليــوم  انهت مســلك  أن  بعــد 
برصيد  الصدارة  خاللهــا  منتزعًة من  رضبة 
)بــار رضبة(، قبل أن تنهــي اليوم الثاني بـ 
74 رضبــة )2+( مرتاجعة إىل املركز الثاني، 
األداء ذاته  تقديــم  الثالث  اليــوم  يف  وتعاود 
أخطاء يف  صفر  معدل  عىل  الحفاظ  يف  خاصة 
بـ 74  املسلك  منهية  األخرية  التســع  الحفر 
رضبة )2+(، والتي قادتها يف الختام للفوز يف 

البطولة بإجمايل 220 رضبة )4+(.
أبوظبي منذ 10  املقيمة يف  مايا  واســتعانت 
وشقيقتها، بخراتها  والديها  برفقة  سنوات 
كبطلة للسيدات يف نادي ياس لينكس أبوظبي 
لعام 2021، التي قادتها يف اسكتلندا لتخطي 
الطقس  ملعب غلني، وعقبات  تحديات مسار 
العاصف واملاطر، واألجــواء الباردة والرياح 
"أستطيع  وإرصار  بعزيمة  متسلحة  القوية، 
أن أفعــل". وبرهنــت مايا وعــىل مدار 54 
حفرة امتدت عليها منافســات البطولة، عىل 
رضبات  تقديم  يف  نجحــت  أن  موهبتها، بعد 
رضبة  املحرتفات، بتسجيلها  الالعبات  توازي 
الكرة  إلدخــال  املعدل  تحت  إيغل )رضبتــني 
بــار )أدخال  بالحفــرة(، مقابل 42 رضبة 
الخاص  ذاته  الرضبات  بمعدل  بالحفرة  الكرة 
بوغي  دبل  بالحفرة(، وعدم وقوعها يف خطأ 
يف  الكرة  إلدخــال  املعــدل  فــوق  "رضبتني 
الختامي  اليوم  يف  اســتطاعت  الحفرة(، كما 

االبتعــاد عن أي خطأ عىل مدار تســع حفر 
متتالية وانهائها برصيد )بار(.

املقبلة للمشاركة  وتتجه مايا يف مشــاركتها 
يف بطولــة العالم لألطفال يف الواليات املتحدة 
األمريكية، املقامة يوليو املقبل يف منتج "بيني 

هارست" يف كارولينا الشمالية
وتعد بطولة أمريكا للجولف األوروبي، إحدى 
كرى بطــوالت الجولف يف القارة األوروبية، 
من  القادم  الجيل  عن  الكشــف  يف  تعنى  التي 
البطولة يف 2022 عر  اللعبة، لتقــام  نجوم 
الفرتة  وذلك خــالل  خمســة مالعب جولف 
من 31 مايو إىل 3 يونيو، وســط مشــاركة 
مثلوا 45 دولة،  مبتــدئ  500 العب جولف 
أندية غلني، وكرايغيالو،  تنافسوا عىل مالعب 
ولونغنيدري، وموسيلرغ، رويال موسيلرغ، 
من ضمنها مواهب سافرت ألكثر من 7000 
ميل من تشييل للتنافس يف البطولة املرموقة.

»فيفــا« يمنــح اتحــاد االإمــارات الموافقــة النهائيــة 
"VAR " ال�ستخدام تقنية الـ
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أفعى تطرق باب أمريكية وتلدغها في عينهاأفعى تطرق باب أمريكية وتلدغها في عينها

يف  السعودية  القنصلية  أعلنت 
تلقت  سيدني بأســراليا، أنها 
الخارجية  وزارة  بالغــاً مــن 
األســرالية، يفيد  والتجــارة 
يف  سعوديَتْي  مواطنَتْي  بوفاة 
مقر سكنهما يف مدينة سيدني.

وأشــارت القنصلية يف تغريدة 
عرب حسابها عىل موقع توير، 
إىل أنــه انطالقاً من توجيهات 
توليه  وما  الرشــيدة،  القيادة 
للمواطني  اهتماٍم ورعاية  من 
فوراً  الســعوديي، تواصلــت 
األســرالية  الجهــات  مــع 
حيثيات  عىل  للوقوف  املختصة 
منها  املؤسفة، وطلب  الواقعة 

موافاتها يف أرسع وقت بنتائج 
التحقيق يف أســباب وفاتهما. 

وفقاً لصحيفة “الرياض”.
أنهــا  القنصليــة  وأضافــت 

مع  القضية  متابعة  ستواصل 
السلطات األسرالية املختصة.

كما أعربت عن خالص تعازيها 
ومواساتها ألرسة الفقيدتي.

عندما وصل الالجئ السوري فاضل الخرض 
املنحدر من مدينة حلــب إىل أملانيا يف العام 
2015، كانــت كاتدرائية كولونيا األثرية، 
والتــي تعد من أشــهر املعالم الســياحية 
األوروبية،  الدولة  غرب  يف  الواقعة  للمدينة 

أول ما رأته عيناه.  
واملهيب، والذي  الضخم  الديني  الرصح  هذا 
املعقدة، أذهل  وزخارفه  بأبراجه  يشــتهر 

الشاب البالغ من العمر 42 عاًما. 
وكان الخرض يميض ساعات وساعات وهو 
ورسم  الصور  والتقاط  تفاصيله  يتفحص 
نســخة  تصميم  يقرر  أن  اللوحات، قبــل 
خشبية مشابهة طبق األصل.  خطوة كانت 
الخرض، الذي نجح  نقطة تحول يف حيــاة 
حديث  إىل  مطابق، وتحول  مجسم  صنع  يف 

اإلعالم األملاني وكل محب لفن النحت. 
أمىض  لـ “يورونيــوز” إنه  الخرض  يقول 
حــوايل 3 أعوام أو ما يوازي حوايل 5000 
ســاعة من العمــل املتواصــل، يف صناعة 
املجســم الذي يبلغ طولــه مرين يف قبوه 
الصغري الذي حوله إىل استوديو يف كولونيا.

الســوري، الذي اختار أن يوقف دراســته 
الثانوية وأن يســلك درب والده وأن يتعلم 
مهنة النحت منــذ أن كان يف الثالثة عرشة 
إنه كثريًا ما كان يســأل  من عمره، قــال 
نفسه، إن كان من الغريب أن يكرس شاب 
مســلم وقته يف العمل ألشــهر دار للعبادة 
بالنسبة للمسيحيي يف أملانيا، ليعود ويجيب 

“ال عىل اإلطالق”. 
ويؤكد الشــاب الذي وصل إىل أملانيا بعد أن 
السنوات، أنه  تعب  السورية  الحرب  دمرت 
كرب وترعــرع يف حلب قبل الحرب األهلية، 
املسلمي  بي  مشــاكل  أية  هناك  يكن  ولم 
واملسيحيي، وأن أصدقاءه كانوا من ديانات 

مختلفة ..

لــم تكن االمريكيــة، مارا جو، تــدري أن اقرابهــا من الباب 
الخارجي ملنزلها، ســيكون مرعباً، يومــاً ما، ويصل حدود 

تهديد حياتها. إذ وقع ذلك بالفعل، يف الفرة األخرية، وذلك 
يف حادثة غريبة من نوعها حصلت يف الواليات األمريكية. 
إذ فوجئت هذه السيدة املقيمة يف والية كنتاكي األمريكية، 
بأفعــى كبرية معلقة عــىل باب منزلهــا، هاجمتها فوراً 

فلدغتها يف عينها.
وكانــت مارا جــو توماس قد ســمعت رصاخ ابنتها كينيل 

فاندفعــت إىل الخارج ملعرفة الســبب، إال أنها تفاجأت بوجود 

األفعى الكبرية عىل الباب الخارجي للمنزل. وحسبما نقلت صحيفة 
»دييل ستار« الربيطانية عن مارا، فإن األفعى لدغتها يف عينها 

برسعة وبحركة مفاجئة.
ويف منشــور عــىل صفحتها يف »فيســبوك« قالــت مارا: 
الثعبان ســاماً«،  »حالفني الحظ يف الحادثة حيث لم يكن 
حســب ما ذكر موقع ســكاي نيوز عربية. وأضافت مارا 
أنهــا توجهت بعد اللدغة إىل أقرب مستشــفى، حيث تلقت 
إسعافات أولية بسيطة شملت تعقيم موضع العضة، دون أن 

يعطيها األخصائيون أي عقار مضاد للسموم.

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

تحقــق رشكــة أمنية يف موقــع عىل شــبكة اإلنرنت لبيع 
الجوازات األسرالية والوثائق الرسمية بأسعر بخسة.

 Dark وانترش موقع ضخم عىل شــبكة اإلنرنــت املظلم
األسرالية  السفر  جوازات  بنســخ من  ويتاجر  Web يبيع 

بأسعار زهيدة جداً.
السيرباني  لم يكشــف محققو رشكة NorDVPN لألمن 
عن اسم املوقع، لكنهم أكدوا بدء التحقيق يف بيعه مئات آالف 
النسخ بنحٍو غري قانوني، بحسب موقع “أسراليا بالعربي”.

وقال املحققون إن قيمة املبيعات زادت عىل 23 مليون دوالر 
ُتباع النســخة اإللكرونية بقيمة  منذ إطــالق املوقع، حيث 

16.50دوالر فقط، ورخصة القيادة مقابل 48دوالرا.

كشفت دراســة حديثة وجود صلة بي أمراض اللثة ووظيفة الرئة 
مــا يعني أن نظافة األســنان الجيدة قد تفيد صحــة الفم والجهاز 
التنفيس عىل حد سواء. تتدهور وظيفة الرئة مع تزايد أمراض اللثة 
الشــديدة، وفقا لبحث تم تقديمه يف euroPerio10، وهو مؤتمر 
األوروبي ألمراض  االتحاد  ينظمه  األسنان  اللثة وطب  عاملي يف طب 

.)eFP( اللثة
وقال مؤلف الدراســة الدكتور أندرس روســالند من جامعة بريغن 
بالنرويج: »تشري دراستنا إىل وجود صلة بي أمراض اللثة ووظيفة 
الرئة ما يعني أن نظافة األسنان الجيدة قد تفيد صحة الفم والجهاز 
التنفيس عىل حد ســواء. وهناك حاجة إىل مزيــد من البحث لتقييم 
األســباب وما إذا كان يمكن تحســي وظائف الرئة من خالل عالج 

دواعم األسنان«.

 هاتف: 065541133
فاكس: 065541166

تصـدر عـن دار صـحف الوحـدة
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بلدية  رئيــس  مونوز  أنتونيــو  أكــد 
إشبيلية يف إسبانيا أن املدينة استحدثت 
املتكررة  الحر  موجات  لتسمية  نظاما 
التي تؤثر عىل سكان املدينة الواقعة يف 
تصنيفات  وضع  القاحل، مع  الجنوب 
لهــا لربط توقعــات األرصاد الجوية 
ترتب  قد  التــي  الصحية  باملخاطــر 
عليهــا. وأضــاف مونــوز يف بيان يف 
ساعة متأخرة من مساء أمس الثالثاء 
الحارة  املوجات  ســيصنف  النظام  أن 
تحذير  عىل  وســيعمل  فئات  ثالث  إىل 

السكان قبل خمسة أيام من هبوبها.
يف  مدينة  أول  قائــال “نحــن  ومىض 
التي  الخطــوة  هــذه  تخطو  العالــم 
التخطيط  يف  تســاعدنا  أن  شأنها  من 
وقوع  عند  الالزمة  اإلجراءات  واتخاذ 

حادثة مناخية من هذا النوع”.
باالشــراك  املرشوع  البلدية  وأطلقت 
مع مؤسســة معنيــة بتطوير حلول 
التعاون مع  املناخ مــن خالل  ملخاطر 

الخرباء وصانعي السياسات.
وسيتم تســمية موجات الحر بحسب 
بالفعل  وتــم  عكيس  أبجــدي  ترتيب 
الخمس  املوجــات  أســماء  اختيــار 
وياجــو وزينيا  لتكون زوي  املقبلــة 

وونسيسالو وفيجا.
وتقــع إشــبيلية يف وادي نهر الوادي 
الكبــري يف األندلس وهــي واحدة من 
أشــد األماكن حرارة يف إسبانيا حيث 
الحرارة يف كثري من  تتجاوز درجــات 
األحيــان 40 درجــة مئوية يف فصل 

الصيف.
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يف  الباحثي  مــن  فريق  توصل 
منهج  إىل  املتحــدة  الواليــات 
لعالج  جديــد  وإجــراء علمي 
الصلبــة  الرسطانيــة  األورام 
الجزيئات  من  نوعية  بواسطة 
وترتبط  الصغــر.  متناهيــة 
أنواع  ببعض  الصلبــة  األورام 
الرسطــان مثل رسطان الثدي 

والرأس والعنق والقولون.
الدراســة، استخدم  إطار   ويف 
املتخصص  مينج  شي  الباحث 
يف مجــال الرسطــان بجامعة 
ويــك فورســت بوالية نورث 
جزيئات  األمريكية  كارولينــا 
لتوصيــل  الصغــر  متناهيــة 
جرعة من مــادة يطلق عليها 
اســم »إيه. أر. إل 67156« 
من  الرسطانية،  الخاليا  داخل 
أجــل تحفيز رد فعــل مناعي 
وقام  الرسطــان،  مرض  ضد 

باختبار هذه التقنية عىل أورام 
والرأس  القولون  يف  رسطانية 

والعنق لدى فئران.
التــي  الدراســة  وأثبتــت   
العلميــة  الدوريــة  نرشتهــا 
ميديســي«  »ترانسليشــنال 
ســاعدت  الجديدة  التقنية  أن 
املرىض. ونقل  عمــر  إطالة  يف 

املوقــع اإللكروني »ميديكال 
يف  املتخصــص  إكســربيس« 
مينج  الباحث  عن  الطب  مجال 
قولــه: إن تركيــب الجزيئات 
الجديــدة  الصغــر  متناهيــة 
املركب  وصول  يتيح  أن  يمكن 
الرسطان  خاليا  إىل  العالجــي 

وتحسي فرص الشفاء. 

جزيئات متناهية الصغر لعالج األورام 
السرطانية

بيع جوازات ووثائق رسمية أسترالية بأسعار 
بخسة في اإلنترنت المظلم

العثور على شقيقتين سعوديتين متوفيتين 
في شقتهما بأستراليا

دراسة تكشف عالقة بين أمراض اللثة وضعف 
وظائف الرئة

تناقلــت وســائل إعــالم مقطع 
نادر  حيوان  ظهــور  يوثق  فيديو 
العراق، وتحديدا  نهر دجلــة يف  يف 
اإلســحاقي يف محافظة  ناحية  يف 

صالح الدين.
وقالت صحيفــة “الوفد” إن هذا 
الحيوان هــو كلب املاء األورايس، 
طفرة  نتيجــة  والدته  وحدثــت 

املهــاق، وأن هذه الــوالدة تحدث 
للمــرة األوىل يف الرشق األوســط 

وثاني تسجيل يف العالم للطفرة.
صياد  اكتشــاف  الفيديو  ويظهر 
عراقي لهذا الحيوان ,هو يف الشهر 
لون  الثالــث من عمــره، ويمتاز 
جلــده باللون الــوردي أما عيناه 
فحمروتان وأظافره بيضاء اللون.

ظهور حيوان نادر في نهر دجلة بالعراق

 يعتــزم معلم يوجا هندي شــهري القيام 
نارية،  دراجة  متن  العالم عىل  برحلة حول 
يزور خاللها العديد من املدن، بهدف تعزيز 
الوعــي فيما يتعلق بالحفــاظ عىل الربة 

الزراعية عىل كوكب األرض.
ويقول ياجاديش فاســوديف، وهو مدرب 
لفنــون اليوجا وزعيــم روحي هندويس، 
لوكالــة األنباء األملانيــة )د.ب.أ( إنه يريد 
أن يجنــب العالم كارثــة، ويتابع “الربة 
الحياة  أنواع  جميــع  مصدر  هي  الزراعية 

التي نراها”.
من  الناس  أن “يوقظ  يف  فاسوديف  ويأمل 
ســباتهم العميق” إزاء قضية تآكل الربة، 
التــي تبدأ من  القيام برحلته  عن طريــق 
النارية  دراجته  راكبا  الهند  حتى  بريطانيا 

عىل مدى 100 يوم.

ويكافح فاســوديف من أجل الحفاظ عىل 
التصحر، وهي  الزراعية ضد أخطار  الربة 
املتحدة،  األمم  منظمة  أيضا  أثارتها  قضية 
حيث حذرت يف تقرير من أن ثلث ســطح 
إىل  يؤدي  للتدهــور، مما  يتعرض  األرض 

فقدان الربة العنارص املغذية الثمينة.
بلقــب  املعــروف  فاســوديف،  ويريــد 

اتخــاذ  السياســيي  مــن  ســادجورو، 
أيضا  الالزمة، تجاه قضية تؤثر  اإلجراءات 

عىل األمن الغذائي.
وصــارت قضية األمــن الغذائي تثري قلقا 
الهند، مع وجــود نحو 195  يف  متزايــدا 
مليون مواطن يعانون من ســوء التغذية، 
موجات  نتيجة  الرقــم  يرتفع  أن  ويتوقع 
أثرت  الشــديدة، التي  والحرارة  الجفــاف 

سلبا عىل نمو املحاصيل وإمدادات الغذاء.
وقام فاسوديف بجولة أوروبية، وتوقف يف 
مدن، من برلي إىل بلجراد، ومن بوخارست 
الرياض،  إىل  أبيب  تل  إســطنبول، ومن  إىل 
وهو يقول رســالته، مرارا وتكرارا، وهي 
جانب  من  كبــريا  اهتماما  لقيت  رســالة 
أعضاء الربملانات واألمم املتحدة، واملؤثرين 

عىل منصات التواصل االجتماعي.

معلم يوجا شهير يجوب العالم إليقاظ الناس من »سباتهم العميق«.. ما القصة؟

من  الصينية  الرشطة  تمكنت 
استعادة جزء من مبلغ 120 
ألــف يــوان )18 ألف دوالر 
قامت  مراهقة  من  أمريكي( 
التي  والدتها،  مــن  برسقتها 
إلجراء  إليها  بحاجــة  كانت 
وذهبت  جراحيــة،  عمليــة 
تسّوق  جولة  يف  ذلك  بدالً عن 
االنرنــت. واتصلــت  عــرب 
األم وزوجهــا بالرشطــة يف 
يف  هيبي  بمقاطعة  باودينــغ 
شــمال الصي لإلبالغ عن أن 
العمر 14  البالغة من  ابنتهما 
عاماً أنفقت املال عىل التسّوق 
عرب اإلنرنت واشرت هواتف 

محمولة ومالبس وطعاما.

واتصلــت الرشطــة بمنصة 
التســّوق عىل االنرنت، التي 
الفتــاة حوايل  فيها  أنفقــت 
أن  وأبلغتهــا  دوالر   4500
ويستخدم  قارص  املشــري 
محاولة  يف  أمواالً مرسوقــة 

السرداد املبلغ.
وكانــت األرسة قــد ادخرت 
األموال عىل أمل إجراء عملية 
تعاني  التــي  لألم  جراحيــة 
ظهرها  فقــرات  يف  آالم  من 

السفىل، وفق مونت كارلو.

مراهقة صينّية تسرق 18 ألف دوالر كانت مخصصة إلجراء عملية 
جراحية ألمها لتتسّوق عبر االنترنت
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