
و��شنطن-)د ب �أ(:

األمن  باســم مجلس  المتحدث   قال 
إن  كيربي  جــون  األمريكي  القومي 
العمليــة التي تــم خاللها قتل زعيم 
تنظيــم القاعدة أيمن الظواهري في 
أشهر  عدة  اســتغرقت  أفغانســتان 
لتتبع عائلة  من عمل االســتخبارات 

اإلرهابي إلى كابول وتحديد الهدف.
الثالثاء لشــبكة  يوم  وقــال كيربي 
تبلورت  المهمة  ان" "هذه  ان  "سي 

خــالل الســتة أو الســبعة أشــهر 
األخيرة. كان ذلك في وقت مبكر من 
العام الجاري، كما ســمعتم الرئيس 
يقــول، إننا حصلنا على مؤشــرات 
على أن الظواهــري انتقل إلى داخل 

أفغانستان".
وأوضــح أن الواليات المتحدة تلقت 
مؤشــرات على أن الظواهري وصل 
من  كابول  األفغانية  العاصمــة  إلى 

خالل تعقب أفراد عائلته.

�أبوظبي-و�م:

 أكد سمو الشــيخ حمدان بن زايد آل نهيان 
رئيس  الظفرة  منطقــة  في  الحاكــم  ممثل 
هيئــة الهــالل االحمر حــرص الهيئة على 
على  تعمل  التــي  المحلية  المبــادرات  تبني 
اســتدامة العطاء وتعزيز القدرات من خالل 

المتعففة  لألســر  ثابتة  دخل  مصادر  توفير 
والشرائح الضعيفة.

الهيئة خطت خطوات كبيرة  إن  وقال سموه 
نحــو آفاق أرحب من التوســع واالنتشــار 
والبرامج  المشــاريع  في  والكيفي  الكمــي 
ترعاها  التي  والشــرائح  للفئات  الموجهــة 

داخل الدولة وخارجها.

تايبيه-)د ب �أ(:

النواب   تعهدت رئيســة مجلــس 
األمريكى نانسي بيلوسي بتضامن 
تايوان في  المتحــدة مع  الواليات 
مقــال افتتاحي نشــرته صحيفة 
من  دقائق  بعد  بوســت  واشنطن 

وصول بيلوسى للجزيرة.
وكتبت بيلوسي "ال يمكن أن نقف 
متفرجيــن بينما يمضــى الحزب 
الشــيوعي الصيني قدمــا لتهديد 

تايوان والديمقراطية ذاتها ".
نقوم  الواقــع،  "فــي  وتابعــت 
بهــذه الجولــة في وقــت يواجه 
فيــه العالم خيارا بين االســتبداد 
تشــن  والديمقراطيــة. وبينمــا 
المتعمــدة غير  روســيا حربهــا 
وتقوم  أوكرانيــا  ضد  القانونيــة 
حتــى  المدنييــن-  آالف  بقتــل 
األطفال- من الضروري أن توضح 
نستسلم  لن  أننا  وحلفاؤنا  أمريكا 

للحكام المستبدين".

�أبو ظبي-و�م:

الشيخ  الســمو  صاحب   اســتقبل 
رئيس  نهيــان  آل  زايد  بــن  محمد 
الثالثاء  اللــه" يوم  الدولة "حفظه 
الشــاعر  البحر  قصر  مجلــس  في 
مســاعد بــن طعســاس الحارثي 
المليون "  بلقــب "شــاعر  الفائز 
العاشــر  للموســم  البيرق  وحامل 
إدارة  لجنة  تنظمه  الــذي  للبرنامج 
الثقافية  والبرامــج  المهرجانــات 

والتراثية في أبوظبي.
وهنأ سموه الشاعر الحارثي بفوزه 
بــارك لجميع  بـــ " البيرق " كما 
فــي  والمشــاركين  المتســابقين 
المليون " الذين  برنامج " شــاعر 
الدولة  فــي  الشــعر  محبي  أمتعوا 
شكره  العربي .. معرباً عن  والعالم 
البرنامج  علــى  للعاملين  وتقديره 
في  أســهم  من  وكل  والمنظميــن 
إنجاحه واســتمرار تألقه خالل كل 

المواسم السابقة.

ـ روما-)د ب �أ(: تون�سـ 

 أعلنت الســلطات األمنية في تونــس يوم الثالثاء 
عن ضبط متورطين في تزوير شــهادات في اللغة 
الجامعات  للدراسة في  التونسيون  الطلبة  يحتاجها 

خارج البالد.
ذكرت  اإليطالية  الصحافــة  فــي  تقارير  وكانــت 
في وقت ســابق أن قضاة في رومــا بدأوا بالفعل 
بالتحقيق في تلك الشــهادات التي يحملها أكثر من 
الشهادات  ومصدرها. وتحمل  تونســيا  80 طالبا 
تكوينا  التونسيين  الطلبة  تلقي  إلى  تشــير  أختاما 

اللغة االيطالية حتى مستوى 2. ناجحا في 
وقالــت إدارة األمــن الوطني في تونــس إن هذه 
الشهادات مسلمة من قبل المراكز الثقافية األجنبية 

المرخصة لها من الدولة األجنبية )إيطاليا(.
وأفادت بأن قوات األمن داهمت بعد عمليات تحري 
على  القبض  وألقت  شــبهة  محل  معمقة، مكتبين 
اعترف  المكتبين  أحد  أن  أشــخاص، مضيفة  ثالثة 
بتزوير 17 شهادة سلمت لـ17 طالبا بينما وال تزال 
الموقوفون  الطلبة  التحقيقات مســتمرة. ويواجه 
عن الدراسة في الجامعة االيطالية مصيرا مجهوال.

وقال السياســي والناشــط التونســي المقيم في 
التعجيزية  إن "الشــروط  الكربعاي  إيطاليا مجدي 
لطلبات التأشــيرة تجعل الطلبة التونسيين فريسة 

سهلة لهؤالء المحتالين. 

دبي-�لوحدة:

أجري فريق طبي بمستشــفى في دبي، 
أول عملية جراحية في منطقة الشــرق 
مع  اصطناعية  ركبة  لزراعة  االوســط 
الخلفي  الصليبي  الربــاط  على  الحفاظ 
للركبة، لرجــل اعمال امريكي، يبلغ من 

العمر 69 عاًما. 

وأنتــج الفريــق الطبــي، بالتعاون مع 
ركبة  متخصصة،  سويســرية  شــركة 
باستخدام  بالمريض  خاصة  اصطناعية 
انتجت  االبعــاد، حيث  ثالثية  الطباعــة 
الشركة المصنعة نموذًجا للركبة حسب 
بنســبة 100 % مع  يتناســب  الطلب 

مقاسات ركبة المريض.
 

�ليمن-رويترز:

 قال مبعوث األمــم المتحدة يوم الثالثاء 
إن األطــراف المتحاربة في اليمن وافقت 
علــى تمديد هدنة مدتها شــهرين تنتهي 
من  الدولية  الضغوط  الثالثاء، رغــم  يوم 
أجل اتفاق موســع يمكنه االستفادة من 
سبع  حوالي  في  هدوء نسبي  فترة  أطول 

سنوات.
الخاص  المبعوث  جروندبيرج  هانز  وقال 
بموقعه  مكتبه  نشره  بيان  في  اليمن  إلى 
التمديد  اإلنترنــت »يتضمن هــذا  علــى 
للهدنــة التزاما من األطــراف المتحاربة 
بتكثيــف المفاوضات للوصول إلى اتفاق 

هدنة موسع في أسرع وقت ممكن«.

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

�لأطر�ف �لمتحاربة في �ليمن 
تو�فق على تمديد �لهدنة
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 �لإمار�ت تعّزي ليبيا في �شحايا 
حادث �لزوية

أبوظبي-وام:

عّبــرت دولة اإلمارات عن تعازيها الصادقــة وتضامنها مع دولة 
ليبيا والشعب الليبي الشقيق في ضحايا انفجار شاحنة نقل وقود 
في منطقة الزوية التابعة لبلدية بنت بية جنوبي ليبيا ما أسفر عن 

وفاة عدد من األشخاص وإصابة العشرات.
وأعربــت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عــن خالص تعازيها 
ومواساتها إلى الشعب الليبي الشقيق وإلى أهالي وذوي الضحايا، 

وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

�شبط �شبكة متورطة في تزوير �شهاد�ت 
لغة لطلبة تون�شيين في �إيطاليا

و��شنطن-)د ب �أ(:

الوكالة  الثالثاء، من خالل  المتحدة يوم  الواليات  أعلنت 
األمريكية للتنمية الدولية، عن تقديم أكثر من 88 مليون 
دوالر كمساعدات إنسانية إضافية لشعب السودان الذي 
ال يزال يعاني مــن اآلثار المدمرة للعنف وانعدام األمن 

الغذائي والصدمات المناخية، بما في ذلك الفيضان.
ووفقــا لبيان من الخارجية األمريكيــة - تلقته وكالة 
األنباء األلمانية )د.ب.أ(- فقد"تّم تأمين هذا التمويل بعد 
سحب الرصيد الكامل لصندوق بيل إيمرسون اإلنساني، 
وجاء ذلك بالتنســيق مع وزارة الزراعة األمريكية التي 
تقــّدم 670 مليون دوالر إضافية كمســاعدات غذائية 
النعدام  المسبوقة  وغير  العالية  للمستويات  لالستجابة 

األمن الغذائي الحاد حول العالمية".
وتابع البيان "تدعــم الحكومة األمريكية بهذا التمويل 

��شطنبول-)د ب �أ(:

التركية إنه من المتوقع أن تصل  قالت وزارة الدفــاع 
أول ســفينة شــحن محملة بالحبوب األوكرانية منذ 
في  البوســفور  مضيق  مدخــل  إلى  الروســي  الغزو 
اسطنبول في وقت الحق يوم الثالثاء. وتابعت الوزارة 
المتوقع أن تصل سفينة الشحن رازوني، التي  أنه من 
غــادرت ميناء أوديســا األوكراني يــوم االثنين، عند 
الساعة 9  البحر األسود  البوسفور على  مدخل مضيق 
مســاء )1800 بتوقيت جرينتش(. يذكر أن المضيق 

يربط بين البحر األسود والبحر المتوسط.
يشــار إلــى أن مركزا للتنســيق في اســطنبول هو 
المسؤول عن فحص شحنات الحبوب من ثالثة موانئ 
تم  اتفاق  العالمية، كجزء من  األســواق  إلى  أوكرانية 
التوصل إليه مؤخرا بين أوكرانيا وروســيا إلى جانب 

األمم المتحدة وتركيا.

�أمريكا تقّدم 88 مليون دولر م�شاعد�ت 
�إن�شانية ل�شعب �ل�شود�ن

 و�شول �أول �شــحنة حبوب �أوكر�نية 
�إلى تركيا 

�أبوظبي-و�م:

مؤتمر "أفغانستان:  في  اإلمارات  دولة   شاركت 
في  عقد  االقتصادية" الــذي  والتنميــة  األمــن 
يومــي 25 و26  طشــقند  األوزبكية  العاصمة 
الدولة ســعادة سالم  يوليو 2022، وترأس وفد 

محمد الزعابي، مدير إدارة التعاون األمني الدولي 
بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وفي كلمة أمام المؤتمر أكد سعادة الزعابي على 
موقف دولة اإلمارات الثابت والراسخ لدعم األمن 
والسالم واالســتقرار وتحقيق التنمية اإلنسانية 

واالقتصادية في أفغانستان، »تتمة ص 88««
»تتمة ص 88««

 الإمارات ت�سارك بم�ؤتمر »اأفغان�ستان: الأمن 
والتنمية القت�سادية« في ط�سقند

نجاح اأول جراحة ا�ستبدال ركبة والحفاظ على 
الرباط ال�سليبي بال�سرق الأو�سط

رئي�س الدولة ي�شتقبل الفائز بلقب »�شاعر المليون« رئي�س الدولة ي�شتقبل الفائز بلقب »�شاعر المليون« .. ويعزي الم�شت�شار .. ويعزي الم�شت�شار 
فار�س محمد المزروعي في وفاة �شقيقهفار�س محمد المزروعي في وفاة �شقيقه

حمدان بن زايد: مجتمع الإمارات يتميز حمدان بن زايد: مجتمع الإمارات يتميز 
بمبداأ التكافل والتراحم والعطاء بمبداأ التكافل والتراحم والعطاء 

  �أبوظبي-و�م:

الصحة  وزارة  خطــة  مــع   تماشــيا 
ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق 
الفحوصات في الدولة بهدف االكتشاف 
المصابة  الحــاالت  وحصــر  المبكــر 
بفيــروس كورونا المســتجد »كوفيد 
- 19« والمخالطيــن لهــم وعزلهــم 
إجــراء 206,905  عن  الوزارة  أعلنت 
فحوصــات جديدة خالل الســاعات الـ 

24 الماضيــة على فئــات مختلفة في 
وأحدث  أفضــل  باســتخدام  المجتمع 

تقنيات الفحص الطبي.
التقصي  إجــراءات  تكثيــف    وســاهم 
والفحــص في الدولة وتوســيع نطاق 
في  الدولة  مســتوى  على  الفحوصات 
إصابة  عــن 1,032 حالــة  الكشــف 
جديدة بفيروس كورونا المســتجد من 

جنسيات مختلفة، 

�س��فاء 965 من ك�رونا وت�س��جيل 1,032 
اإ�سابة جديدة ..ول وفيات

بيل��س��ي تتعه��د بت�سام��ن ال�ليات 
المتحدة مع تاي�ان

كيربي يك�س��ف تفا�سيل مهم��ة قتل اأيمن 
الظ�اهري 

حل مجل�س �لأمة �لكويتي و�لدعوة 
لنتخابات جديدة

الكويــت-) د ب أ (:  أعلنت الكويت يوم الثالثاء، حل مجلس األمة 
والدعوة النتخابات جديدة خالل أشهر.

وكان ولي العهد الكويتي، الشــيخ مشعل األحمد الجابر الصباح، 
أعلن في 22 حزيران/ يونيو الماضي اإلعالن عن حل مجلس األمة 

دستوريا واللجوء إلى إجراء انتخابات.
وقــال ولي عهد الكويــت، في خطاب  نقله التلفزيون الرســمي 
حينها: "لن نتدخل فــي االنتخابات، وال في اختيار رئيس مجلس 

األمة القادم".
الدســتورية  الثالثاء اليمين  الجديدة يوم  الكويتية  وأدت الحكومة 

أمام ولي العهد الكويتي.

»تتمة ص 88««»تتمة ص 88««

 

 ..«طالـع �س 2» رئي�س الدولة ونائبه والحكام يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة مي بنت بندر اآل �شعودرئي�س الدولة ونائبه والحكام يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة مي بنت بندر اآل �شعود

»طالع ص 33«« »تتمة ص 88««
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 ¤G ±OÉ¡dG »HÓ£dG ∫OÉÑàdG ÖLƒÃ ,kÉeÉY 18h

 QÉµaC’G ∫OÉÑJh äÉaÉ≤ãdG ÚH ±QÉ©àdGh π°UGƒàdG

.äGQÉjõdG ∫ÓN øe

 øY ÜÓ£∏d É¡ãjóM ‘ ƒ«cƒW áªcÉM âHôYCGh

 ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¤EG ôµ°ûdG

 ≥«≤ëàd  zˆG  ¬¶ØMzádhódG  ¢ù«FQ  ¿É«¡f  ∫BG

 .¿ÉHÉ«dG  ™e  »HÓ£dG  ‘É≤ãdG  ∫OÉÑàdG  èeÉfôH

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G äQR z: »µjƒc âdÉbh

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ™e  AGQB’G  âdOÉÑJh  ƒjÉe  ‘

 øY  ÉæKó–h  ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  óªfi ï«°ûdG

 ..ájƒfÉãdG ¢SQGóŸG ÜÓW ÚH ä’OÉÑàdG èeÉfôH

 ájƒfÉãdG á∏MôŸG óah IQÉjR ¿CG É k≤M Ió«©°S ÉfCG

. zäGQÉe’G ¤EG »JQÉjR øe Ò°üb âbh ó©H ≥≤–

 ájõ«∏µf’Gh á«Hô©dG Úà¨∏dÉH áªcÉ◊G âKó–h

 .¿ÉHÉ«dG ‘ ÚYƒÑ°SCG Gƒ°†eCG øjòdG ,ÜÓ£dG káÄæ¡e

 Éæg ºµdÉÑ≤à°SÉH kGóL Ió«©°S ÉfCG{ »µjƒc âdÉbh

 »gh áæ«ªK áHôŒ ¿ÉHÉ«∏d ºµJQÉjR ¿EG  ..Ωƒ«dG

 õjõ©Jh  øjó∏ÑdG  ƒ‰  ‘  ºgÉ°ùJ  á©FGQ  ájGóH

.zπÑ≤à°ùŸG ‘ ÉæJÉbÓY

 ÜÉÑ°ûdG iód ¿ƒµj ¿CG º¡ŸG øe{ »µjƒc âdÉbh

 ô©°TCG ..‘É≤ãdG ∫OÉÑàdG ‘ ÜQÉŒh »ŸÉY Qƒ¶æe

 πLC’ äGQOÉÑe ¿ƒeó≤j ±ƒ°S ÜÉÑ°ûdG ¿CG  Iƒ≤H

.z¿ÉHÉ«dGh IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G πÑ≤à°ùe

 ¿ÉHÉ«dG ‘ /ΩGh/ π°SGôe ¤G ¢UÉN íjöüJ ‘h

 ,ƒ°Tƒ«c á©eÉL øe »chCG hQÉJƒj Qƒ°ù«ahÈdG ∫Éb

 ¿Éc ¬fEG ,äGQÉeE’G ÜÓW óah IQÉjR ≈∏Y ±öûŸG

 ƒ«cCG  äGQÉeE’G iód ¿ÉHÉ«dG ÒØ°S ™e çó– ób

 ôjRh ™e ÒØ°ùdG ≈≤àdG h ,èeÉfÈdG øY ÉJÉeƒ°ùjEG

 äôL å«M äGQÉeE’G ádhO ‘ º«∏©àdGh á«HÎdG

.¬©e IQÉjõdG á°ûbÉæe

 Éæ«e-»L  ´höûe  »chCG  Qƒ°ù«ahÈdG  ¢SCGôj

 á«ŸÉ©dG  á°SGQódG  áµÑ°T  ´höûe/ J-MENA
 ,/É«≤jôaEG  ∫Éª°Th  §°ShC’G  ¥öûdGh  ¿ÉHÉ«dG  ‘

 á≤£æe øe ÜÓ£dG OóY áØYÉ°†e ¤EG ±ó¡j …òdG

 äGƒæ°ùdG  ∫ÓN É«≤jôaEG  ∫Éª°Th §°ShC’G  ¥öûdG

 ƒ°Tƒ«c á©eÉL ´höûŸG òØæJh .á∏Ñ≤ŸG ¢ùªÿG

.á«fÉHÉ«dG áeƒµ◊G øe πjƒªàH

 ‘ ÉcÉà«e á«MÉ°V øe ¿ƒ«fÉHÉ«dG ÜÓ£dG ôµ°Th

 IQÉjR ‘ º¡àÑZQ øY GƒHôYCGh º¡aƒ«°V ƒ«cƒW

.äGQÉeE’G

 ±öûd  ¬fEG{  á«fÉHÉj  áÑdÉW  âdÉb  ,AÉ≤∏dG  ‘h

 ≈∏Y ¿ƒ°üjôM øëf .Ωƒ«dG Éæg »≤à∏f ¿G º«¶Y

 ≥«≤ëàd á«dhO ô¶f á¡Lh ôjƒ£J á«Ø«c º∏©J

 øe ¢SÉædG ™e πYÉØàj äÉaÉ≤ãdG Oó©àe ™ªà›

 äGQÉeE’G ∂dP ‘ ÉÃ ,äÉaÉ≤ãdGh ¿Gó∏ÑdG ∞∏àfl

 ¿CG  ‘  É¡∏eCG  øY  âHôYCGh  .zIóëàŸG  á«Hô©dG

 πÑ≤à°ùŸG  ‘  äGQÉeE’G  IQÉjR  á°UôØH  ≈¶–

.Öjô≤dG

 »JGQÉe’G »HÓ£dG óaƒdG º°SÉH áKóëàŸG âHôYCGh

 IQÉjõdG √òg ∫ÓN á«fÉHÉ«dG IhÉØë∏d Égôjó≤J øY

 ¿ÉHÉ«dG ‘ á∏«ªL ™bGƒe äGQÉjR âæª°†J »àdG

.IÈÿG IOÉjRh áaô©ŸGh ∫OÉÑàdG ¢Uôa ¤G áaÉ°VG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 …òdG - »æ«£°ù∏ØdG »JGQÉeE’G ábGó°üdG …OÉf ≥∏WCG 

 IõFÉL{ - ¬d kGô≤e »ÑXƒHCG áª°UÉ©dG øe òîàj

 ô◊G  º°SôŸG  ™e  ¿hÉ©àdÉH  ,zá«aÉ≤ãdG  IqƒNC’G

 á«HÉÑ°ûdG äÉYGóH’G ±É°ûàcG ±ó¡H ,»ÑXƒHCG ‘

 ,  á«aÉ≤ãdG  IÉ«◊G  AGôKEÉH  áªgÉ°ùŸGh  ,á«æØdG

.IqƒNC’Gh áqÑëŸG ¢ù°SCG õjõ©Jh

 É¡H Ωƒ≤j »àdG äGQOÉÑŸG çóMCG IõFÉ÷G Èà©Jh

 15  ôª oY  øe  ÜÉÑ°ûdG  ÖgGƒÃ  AÉ≤JQÓd  …OÉædG

 ,IOó©àe á«aÉ≤K ∫ƒ≤M øª°V ,kÉeÉY 23 ≈àMh

 º°Sh â– ¤hC’G IQhó∏d º°SôdG QÉ«àNG ” å«M

 zÚ£°ù∏a hCG äGQÉe’G ‘ IQÉª©dG øa ¿qƒdh º°SQG{

 Ëó≤dG …QÉª©ŸG øØdG º°SQ ≈∏Y Ú≤HÉ°ùàŸG å◊

 ,º¡JGQó≤H QÉªãà°S’Gh ,øjó∏ÑdG Óc ‘ åjó◊Gh

 áªq«b  á«dÉe  õFGƒL  ó°UQ  ”  å«M  ,º¡JGQÉ¡eh

.Ú∏gCÉàª∏d IójóY á«æ«Y õFGƒLh ,øjõFÉØ∏d

 30 Ωƒj IõFÉ÷G ≈∏Y áaöûŸG áæé∏dG äOóMh

 ,äÉÑ∏£dG  ∫ÉÑ≤à°S’  óYƒe  ôNBG  πÑ≤ŸG  ÈªàÑ°S

 óYƒŸG πÑb ∫ÉªYC’G º«∏°ùJ IQhö†H â°UhCG å«M

 êGôHCG ,»ÑXƒHCG ‘ øFÉµdG …OÉædG qô≤e ‘ OóëŸG

 π«é°ùàdG á«dBG ÈY ÜÉ°ùàf’G øµÁ Éªc ,Ú£ÑdG

www. …OÉædG ™bƒe ≈∏Y ≥Ñ°ùŸG ÊhÎµd’G

.epfclub.ae

ƒ«cƒW áªcÉM ¿ƒ≤à∏j äGQÉeE’G øe ÜÓW

 »æ«£°ù∏ØdG »JGQÉeE’G ábGó°üdG …OÉf

á«aÉ≤ãdG I qƒNC’G IõFÉL ≥∏£j

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 15107 Oó`©dG  ̀2022  ¢ù£°ùZCG 3 AÉ©HQC’G2 øWƒdG QÉÑNCG

ÉµfÓjô°S ¢ù«FQ ™e kÉ«ØJÉg k’É°üJG …ôéj ójGR øH óªëe

»Ø«°üdG É¡ª«îe »a πÑ≤à°ùªdG OGhôH ÖMôJ záÑàµe{

zOGó©à°SG{ »æWƒdG ÉfDhGôØ°S èeÉfôH ∞«°†à°ùJ äGQÉeE’G á©eÉL

 ø«eôëdG ΩOÉN ¿hõ©j ΩÉµëdGh ¬ÑFÉfh ádhódG ¢ù«FQ

Oƒ©°S ∫BG QóæH âæH »e Iô«eC’G IÉah »a

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U iôLCG 

 ’É°üJG zˆG ¬¶ØM{ ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG

 ¢ù«FQ ¬¨æ«°ù«Áôµjh π«fGQ áeÉîa ™e É«ØJÉg

 á«cGÎ°T’G  á«WGô≤ÁódG  ÉµfÓjöS  ájQƒ¡ªL

 kÉ°ù«FQ ¬HÉîàfG áÑ°SÉæÃ ¬dÓN √CÉæg ,á≤jó°üdG

 IOÉ«b ‘ ≥«aƒàdG ¬d ≈æ“h .. OÓÑ∏d kGójóL

 RhÉŒh  ΩÓ°ùdGh  QGô≤à°S’G  ƒëf  ÉµfÓjÒ°S

.É¡H ô“ »àdG ±hô¶dG

 á«FÉæãdG äÉbÓ©dG »ØJÉ¡dG ∫É°üJ’G ∫hÉæJ Éªc

 kGOóYh ,É¡à«ªæJ πÑ°Sh Ú≤jó°üdG øjó∏ÑdG ÚH

 ΩÉªàg’G πfi á«dhódGh á«ª«∏bE’G ÉjÉ°†≤dG øe

.∑Î°ûŸG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 áÑàµe  º«fl{  èeÉfôH  äÉ«dÉ©a  â≤∏£fG  

 á©HÉàdG  záÑàµe{  ¬ª¶æJ  …òdG  z»Ø«°üdG

 ôªà°ùjh »ÑXƒHCG – áMÉ«°ùdGh áaÉ≤ãdG IôFGód

.…QÉ÷G ¢ù£°ùZCG 28 ≈àM

 á«æØdG  èeGÈdG  øe  ábÉH  èeÉfÈdG  øª°†àj

 á«∏YÉØàdG  ¢TQƒdGh  ,á«Ø«≤ãàdGh  á«ª«∏©àdGh

 õcôJ  »àdG  ,™ªàéŸG  OGôaCG  áaÉµd  á¡LƒŸG

 iód  IOÉjôdG  ìhQ  õjõ©J  ≈∏Y ¢UÉN πµ°ûH

 ≈∏Y  º¡JGQób  õ«Ø–h  ,Ú©aÉ«dGh  ∫ÉØWC’G

 IôµàÑeh  IóFGQ  ™jQÉ°ûe  IQGOEGh  ¢ù«°SCÉJ

.áëLÉfh

 äÉÑàµŸG IQGOEG ôjóe ,…Ò¡ŸG áî«°T âë°VhGh

 ¿CG  »ÑXƒHCG  –  áMÉ«°ùdGh  áaÉ≤ãdG  IôFGO  ‘

 ≈∏Y õcôj ΩÉ©dG Gò¡d »Ø«°üdG º«îŸG èeÉfôH

 ÚcQÉ°ûŸG  iód  QÉµàH’Gh  IOÉjôdG  »eƒ¡Øe

 ≈©°ùjh  Ú©aÉ«dGh  ∫ÉØWC’G  »àÄa  á°UÉNh

 ≈∏Y º¡©«é°ûJh á«YGóHE’G º¡JÉµn∏e õ«Øëàd

 ..  IôµàÑŸG  ºgQÉµaCG  ò«ØæJ  ‘ IQOÉÑŸG  òNCG

 ¢VGô©à°SG  ó¡°û«°S  º«îŸG  ¿CG  ¤G  IÒ°ûe

 ÚYóÑeh ∫ÉªYCG OGhôd áëLÉf á«©bGh ÜQÉŒ

 IOó©àe  ä’É›h  äÉYÉ£b  ‘  øjôµàÑeh

 ¿CG  ≈∏Y  záÑàµe{  πªY  ≥jôa  ¢UôM  óbh

 ™HÉW  º«îŸG  á£°ûfCGh  äÉ«dÉ©a  ™ªŒ

 áaô©ŸGh IóFÉØdG ≥«≤– ™e ¬«aÎdGh á©àŸG

 ¿ƒµj ¿CG á«ªgC’ Éqæe kÉcGQOEG ∂dPh ,ÚcQÉ°ûª∏d

 kGOGóYEGh ∞«°üdG IRÉLE’ kGOGóàeG ∞«°üdG èeÉfôH

.¬JGP âbƒdG ‘ ójóL »°SGQO ΩÉ©d

 »Ø«°üdG º«îŸG èeÉfôH QÉWEG ‘ ¬fG âaÉ°VGh

 ∫ÉØWC’G õØë«d z»Ø«°üdG IAGô≤dG …ó–{ Oƒ©j

 ºgóYÉ°ùjh ‘ô©ŸG º¡≤°ùf ≈∏Y ®ÉØ◊G ≈∏Y

 áé«àf  z»Ø«°üdG  ¥’õf’G{  ÖæŒ  ≈∏Y

 å«M  ∞«°üdG  π°üa  ∫ÓN  á©dÉ£ŸG  ¢ü≤æd

 ájÉ¨dh äGƒæ°S 6 ôªY øe ∫ÉØWC’G øµªà«°S

 kÉHÉàc 30 IAGôb ÈY ,ácQÉ°ûŸG øe áæ°S 16

 ¢ù£°ùZCG 28 ájÉ¨dh ƒ«dƒj 5 øe IÎØdG ∫ÓN

 kÓ°†ah õFGƒ÷ÉH RƒØdGh …óëàdG Gò¡H ìÉéæ∏d

 ácQÉ°ûŸG øe QƒeC’G AÉ«dhCG øµªà«°S ∂dP øY

 ∫ÓN øe ∂dPh …óëàdG Gòg ‘ º¡dÉØWCG ™e

.™«HÉ°SCG 6 QGóe ≈∏Y Öàc 6 IAGôb

 »Ø«°üdG IAGô≤dG …ó– ÖfÉL ¿G ¤EG äQÉ°TCGh

 áÑ∏£∏d á«Ø«°üdG IRÉLE’G záÑàµe{ º«fl …Ìj

 äGöVÉfih ¢TQhh äÉWÉ°ûf º«¶æJ ∫ÓN øe

 º¡JÉ«°üî°T »ªæJh º¡ÑgGƒe π≤°üJ á«∏YÉØJ

 á«∏ª©dG º¡JGÈNh á«aô©ŸG º¡JÒNP »æÑJh

 ìhQ õjõ©J ¤EG  á«eGôdG äÉ«dÉ©ØdG ÚH øeh

 ∫ƒMCG ∞«c{ á°TQh RÈJ ∫ÉØWC’G iód IOÉjôdG

 ƒ¡£dG ¢TQhh z?…QÉŒ ´höûe ¤EG »JÉeƒ°SQ

 á°ûjÉY ÉgOƒ≤J »àdG á«¡°ûdG ¥ÉÑWC’G Ò°†–h

 Ö°ùcG{ á°TQhh á«JGQÉeEG ∞«°T ô¨°UCG ‹ó«Ñ©dG

 ≈∏Y á«©bGh á∏ãeCG Ωó≤J »àdG z∂àÑgƒe øe

.πNódG IOÉjõd ÖgGƒŸG øe IOÉØà°S’G á«Ø«c

 äGQÉ¡e Ö∏£àJ ∫ÉªYC’G IOÉjQ ¿CG ¤G âàØdh

 GOóY  º«îŸG  èeÉfôH  Ωó≤j  á°UÉN  ájOÉ«b

 »àdGh IOÉ«≤dGh IQGOE’G  Ωƒ∏Y ‘ ¢TQƒdG  øe

 ∫ÉéŸG ‘ Ú°ü°üîàŸG øe áYƒª› Égôjój

 »àdGh z∫GƒeC’G IQGOEG á°TQh{ QGôZ ≈∏Y ∂dPh

 ∫Gƒe’G IQGOEG ‘ áãjó◊G Ö«dÉ°SC’G ≈∏Y õcôJ

 Ö°SÉæàj  ÉÃ OGôaCÓd  á«dÉŸG  OƒæÑdG  º«°ù≤Jh

 óFÉb  äGQÉ¡e{  á°TQhh  ,º¡JÉLÉ«àMG  ™e

 äGQÉ¡ŸG RôHCG ‘ åëÑà°S »àdGh zÚ°ùªÿG

 Éæàbh  ‘  ÜÉÑ°ûdG  É¡LÉàëj  »àdG  ájOÉ«≤dG

 »àdGh  zQÉªãà°S’G  QGöSCG{  á°TQhh  ,‹É◊G

 ™jRƒJ äÉ«dBGh ∫GƒeC’G QÉªãà°SG ¥ôW ≈∏Y õcôJ

 äÉÄØdG ™e Ö°SÉæàj ÉÃ ájQÉªãà°S’G á¶ØëŸG

.á«dÉŸG º¡aGógCGh OGôaCÓd ájôª©dG

 ÚcQÉ°ûª∏d  Ωó≤J  záÑàµe{  ¿G  âë°VhCGh

 ‘  QÉëHE’G  ≈∏Y  ºgóYÉ°ùJ  É°TQh  ∫ÉØWCÓd

 ôªãeh øeBG πµ°ûH »YÉªàL’G π°UGƒàdG ⁄ÉY

 º«∏©J ¤EG á«eGôdG zø°ûcCG{ á°TQh ∫ÓN øe

 πFÉ°Sh  ≈∏Y  ó«Øe  iƒàfi  áYÉæ°U  ∫ÉØWC’G

 ™æ°UCG  ∞«c { á°TQhh ,»YÉªàL’G  π°UGƒàdG

 õcôJ  »àdG  z?∫õæŸG  ‘  ƒ°ù«eGÒàdG  iƒ∏M

 äÉjƒ∏M ´höûe ¥ÓWE’ á«∏ªY áHôŒ ≈∏Y

 ..ΩGô¨à°ùfE’G  á°üæe  ÈY  ¬©«Hh  ∫õæŸG  ‘

 äÉ«dÉ©ØdG √òg ™e …RGƒàdG ≈∏Y ¬fG ¤G ¬àa’

 áÑàµe  º«fl  Ωó≤j  ,áYƒæàŸG  á£°ûfC’Gh

 »àdG á«Ø«≤ãàdG äGöVÉëŸG øe GOóY »Ø«°üdG

 É°TQhh  áª¡∏e  á«JÉ«M  ÜQÉŒ  ¢Vô©à°ùJ

 á£°ûfC’G øe ábÉH ÖfÉL ¤EG á«∏YÉØJ á«FGôb

 º°SôdG  ‘  ÖgGƒŸG  ÜÉë°UC’  á¡LƒŸG

.ä’ÉéŸG øe ÉgÒZh áHÉàµdGh

 áÑàµe º«fl{ äÉ«dÉ©a ‘ π«é°ùàdG øµÁh

 äÉÑàµŸG ´ôaCÉH ∫É°üJ’G ∫ÓN øe z»Ø«°üdG

.»ÑXƒHCG IQÉeEG OGóàeG ≈∏Y záÑàµez`d á©HÉàdG

:ΩGh-Ú©dG

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G á©eÉL ∞«°†à°ùJ 

 ™e  ¿hÉ©àdÉH  ,áÑ∏£dG  ¿hDƒ°T  ´É£≤H  á∏ã‡

 øe  áãdÉãdG  áî°ùædG  º«∏©àdGh  á«HÎdG  IQGRh

 zOGó©à°SG{  /»æWƒdG  ÉfDhGôØ°S  /  èeÉfôH

 50 øe ÌcCG ácQÉ°ûÃ zkÉ«°VGÎaG{ ΩÉ≤j …òdGh

 ‘ áeÉ©dG ájƒfÉãdG áÑ∏W øe áÑdÉWh kÉÑdÉW

.á«YGóHEGh ájQÉµàHG äGQÉ°ùe ™HQCG

 ÖFÉædG  …ôgÉ¶dG  á°ûFÉY IQƒàcódG  âë°VhCGh

 ΩÉ≤ŸG  èeÉfÈdG  ¿CG  áÑ∏£dG  ¿hDƒ°ûd  ∑QÉ°ûŸG

 ,¢ù£°ùZCG 5 ájÉ¨dh ƒ«dƒj 18 øe IÎØdG ∫ÓN

 πµd  Ióªà©e áYÉ°S  40 ¤EG  30 øe øª°†àj

 èeÉfÈdG  ‘  Ióªà©ŸG  äGQÉ°ùŸG  øe  QÉ°ùe

 ä’ÉéŸG  QÉ°ùe  ∫hC’G  QÉ°ùŸG  »gh  ,≥Ñ£ŸG

 áÄ«ÑdG Ωƒ∏Yh AÉ°†ØdG Ωƒ∏Y πª°ûjh á«FGôKE’G

 äÉeƒ∏©ŸG  º¶f  äÉ≤«Ñ£Jh  áeGóà°S’Gh

 øe πc ±GöTEÉH ,ó©H øY QÉ©°ûà°S’Gh á«aGô¨÷G

 º°ùb ‘ ∑QÉ°ûe PÉà°SCG »Ñ©µdG ádƒN IQƒàcódG

 IQƒàcódGh  ,ájö†◊G  áeGóà°S’Gh  É«aGô¨÷G

 áÑ∏£dG ¿hDƒ°ûd ó«ª©dG óYÉ°ùe »£«ª°ùdG áØjôW

 ÉeCG ,á«YÉªàL’Gh á«fÉ°ùfE’G Ωƒ∏©dG á«∏c ‘

 ∫ÉéŸ  ¬JÉ«dÉ©a  â°ü°üN  ÊÉãdG  QÉ°ùŸG

 ±GöTEG â– ,á«YGóHE’Gh á«aÉ≤ãdG äÉYÉæ°üdG

 ΩÓY’G º°ùb ¢ù«FQ ,…Qƒ°üæŸG óªMCG QƒàcódG

 á«fÉ°ùfE’G Ωƒ∏©dG á«∏µH á«YGóHE’G äÉYÉæ°üdGh

 ådÉãdG  QÉ°ùŸG  ¢ü°üN  Éª«a  ,á«YÉªàL’Gh

 OÉ©°S  IQƒàcódG  ±GöTEG  â–  ,á«°SÉeƒ∏Hó∏d

.»Áô©dG

 á«∏c  ‘  ™ªàéŸGh  áeƒµ◊G  º°ùb  ¢ù«FQ

 QÉ°ùŸGh  ,á«YÉªàL’Gh  á«fÉ°ùfE’G  Ωƒ∏©dG

.∫ÉªYC’G IOÉjQh QÉµàH’G QÉ°ùe :™HGôdG

 kÉªFGO ¢Uôëf äGQÉe’G á©eÉL ‘ { âdÉbh

 ≈∏Y  º«∏©àdGh  á«HÎdG  IQGRh  ™e  ¿hÉ©àdÉH

 áÑ∏£d  á«Ø«°üdG  äÉ«dÉ©ØdG  √òg  πãe  º«¶æJ

 ¢ùµ©æj ÉÃh º¡aQÉ©e AGôKE’ áeÉ©dG ájƒfÉãdG

 AÉ≤JQ’Gh,  º¡JQÉ¡e  ôjƒ£J  ≈∏Y  kÉHÉéjEG

 ≈∏YCG ≥ah á«ÁOÉcC’Gh á«ª«∏©àdG º¡JÉLôîÃ

 º«∏©àdG  äÉ«æ≤J  Qƒ£J  ÖcGƒJ  »àdG  ÒjÉ©ŸG

 ≈∏Y äGQó≤dG º¡cÓàeG ‘ ºgÉ°ùj É‡, º∏©àdGh

 º¡à°SGQO  AÉæKCG  äGQÉ«ÿGh  äGQÉ°ùŸG  ójó–

 »àdG  á«ÁOÉcC’G  äÉ°ü°üîà∏d  ºgQÉ«àNGh

 º¡JGQÉ¡eh º¡JGÈîH ≈bôJh ,º¡JÉMƒªW »Ñ∏J

 ≥jôØd ôµ°ûdÉH Ωó≤JCG Éªc ,ájQÉµàH’Gh á«YGóHE’G

 óYÉ°ùe …ôgÉ¶dG »∏Y PÉà°SC’G ±GöTÉH πª©dG

 ≈∏Y  OGó©à°SEG  èeÉfôH  ≥°ùæe  ™jQÉ°ûe  ôjóe

.záî°ùædG √òg ò«Øæàd ºgOƒ¡L

 kGôNDƒe â≤∏WCG º«∏©àdGh á«HÎdG IQGRh ¿CG ôcòj

 / »æWƒdG ÉfDhGôØ°S / èeÉfôH øe áãdÉãdG IQhódG

 IRÉLE’G ∫ÓN É«°VGÎaG òØæ oj …òdG zOGó©à°SG{

 äÉ©eÉ÷G  ™e  ácGöûdÉH  áÑ∏£∏d  á«Ø«°üdG

.ádhódG ‘ äÉ°ù°SDƒŸGh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ójGR  øH óªfi ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U å©H 

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

 ÚØjöûdG  Úeô◊G  ΩOÉN  ¬«NCG  ¤EG  ájõ©J

 ∂∏e  Oƒ©°S  ∫BG  õjõ©dGóÑY  øH  ¿Éª∏°S  ∂∏ŸG

 É¡«a ÈY á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG

 IÉah ‘ ¬JÉ°SGƒe ¥OÉ°Uh ¬jRÉ©J ¢üdÉN øY

 óªfi øH QóæH âæH »e IÒeC’G ƒª°ùdG áÑMÉ°U

.Oƒ©°S ∫BG øªMôdGóÑY øH

 ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H Éªc

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

 ájõ©J á«bôH zˆG √ÉYQ{ »HO ºcÉM AGQRƒdG

.ÚØjöûdG Úeô◊G ΩOÉN ¤EG á∏KÉ‡

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H π°üàe ó«©°U ≈∏Y

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

 ájõ©J á«bôH ábQÉ°ûdG ºcÉM ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG

 ∂∏ŸG  ÚØjöûdG  Úeô◊G  ΩOÉN  ¬«NCG  ¤EG

 áµ∏ªŸG ∂∏e Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S

 øY  É¡«a  ÈY  ,á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG

 IÉah  ‘  ¬JÉ°SGƒe  ¥OÉ°Uh  ¬jRÉ©J  ¢üdÉN

 óªfi øH QóæH âæH »e IÒeC’G ƒª°ùdG áÑMÉ°U

.Oƒ©°S ∫BG øªMôdGóÑY øH

 øH óªfi øH ¿É£∏°S ï«°ûdG ƒª°S å©H Éªc

 ºcÉM  ÖFÉfh  ó¡Y  ‹h  »ª°SÉ≤dG  ¿É£∏°S

 øH  ⁄É°S  øH  ˆGóÑY ï«°ûdG  ƒª°Sh  ,ábQÉ°ûdG

 ƒª°Sh ,ábQÉ°ûdG ºcÉM ÖFÉf »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S

 »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S øH óªMCG øH ¿É£∏°S ï«°ûdG

 ¤EG á∏KÉ‡ ájõ©J äÉ«bôH ,ábQÉ°ûdG ºcÉM ÖFÉf

. ÚØjöûdG Úeô◊G ΩOÉN

 øH  ó«ªM  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©H  Éªc

 ºcÉM  ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG  ƒ°†Y  »ª«©ædG  ó°TGQ

 Úeô◊G ΩOÉN ¬«NCG ¤EG ájõ©J á«bôH ¿ÉªéY

 Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ∂∏ŸG ÚØjöûdG

 ÈY ,á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ∂∏e

 ‘ ¬JÉ°SGƒe ¥OÉ°Uh ¬jRÉ©J ¢üdÉN øY É¡«a

 øH QóæH âæH »e IÒeC’G ƒª°ùdG áÑMÉ°U IÉah

.Oƒ©°S ∫BG øªMôdGóÑY øH óªfi

 »ª«©ædG ó«ªM øH QÉªY ï«°ûdG ƒª°S å©H Éªc

 ó°TGQ øH öUÉf ï«°ûdG ƒª°Sh ¿ÉªéY ó¡Y ‹h

 ájõ©J »à«bôH ¿ÉªéY ºcÉM ÖFÉf »ª«©ædG

.ÚØjöûdG Úeô◊G ΩOÉN ¤EG Úà∏KÉ‡

 ô≤°U øH Oƒ©°S ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H Éªc 

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

 Úeô◊G ΩOÉN ¬«NCG ¤EG ájõ©J á«bôH , áª«ÿG

 Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ∂∏ŸG ÚØjöûdG

 ÈY á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ∂∏e

 ¬JÉ°SGƒe  ¥OÉ°Uh  ¬jRÉ©J  ¢üdÉN  øY  É¡«a

 øH QóæH âæH »e IÒeC’G ƒª°ùdG áÑMÉ°U IÉaƒH

.Oƒ©°S ∫BG øªMôdGóÑY øH óªfi

 ô≤°U øH Oƒ©°S øH óªfi ï«°ûdG ƒª°S å©H Éªc

 ájõ©J á«bôH , áª«ÿG ¢SCGQ ó¡Y ‹h »ª°SÉ≤dG

.ÚØjöûdG Úeô◊G ΩOÉN ¤EG á∏KÉ‡

 øH  óªM  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©H  Éªc  

 ºcÉM ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG  ƒ°†Y »böûdG  óªfi

 Úeô◊G ΩOÉN ¬«NCG ¤EG ájõ©J á«bôH IÒéØdG

 Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ∂∏ŸG ÚØjöûdG

 ÈY ,á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ∂∏e

 ‘ ¬JÉ°SGƒe ¥OÉ°Uh ¬jRÉ©J ¢üdÉN øY É¡«a

 øH QóæH âæH »e IÒeC’G ƒª°ùdG áÑMÉ°U IÉah

.Oƒ©°S ∫BG øªMôdGóÑY øH óªfi

 øH  óªM  øH  óªfi  ï«°ûdG  ƒª°S  å©H  Éªc

 ájõ©J á«bôH IÒéØdG ó¡Y ‹h »böûdG óªfi

 å©H Éªc .ÚØjöûdG Úeô◊G ΩOÉN ¤EG á∏KÉ‡

 Ó©ŸG ó°TGQ øH Oƒ©°S ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U

 á«bôH øjƒ«≤dG ΩCG ºcÉM ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ƒ°†Y

 ÚØjöûdG  Úeô◊G  ΩOÉN  ¬«NCG  ¤EG  ájõ©J

 ∂∏e  Oƒ©°S  ∫BG  õjõ©dGóÑY  øH  ¿Éª∏°S  ∂∏ŸG

 É¡«a ÈY á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG

 IÉah ‘ ¬JÉ°SGƒe ¥OÉ°Uh ¬jRÉ©J ¢üdÉN øY

 óªfi øH QóæH âæH »e IÒeC’G ƒª°ùdG áÑMÉ°U

.Oƒ©°S ∫BG øªMôdGóÑY øH

 ó°TGQ øH Oƒ©°S øH ó°TGQ ï«°ûdG ƒª°S å©H Éªc

 á∏KÉ‡ ájõ©J á«bôH øjƒ«≤dG ΩCG ó¡Y ‹h Ó©ŸG

.ÚØjöûdG Úeô◊G ΩOÉN ¤EG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ≈∏YCG ≈∏Y »ÑXƒHCG á©eÉL â∏°üM 

 OÉªàY’G áÄ«g ¬eó≤J »ÁOÉcCG OÉªàYG

 äÉ©eÉ÷  »ŸÉ©dG  »ÁOÉcC’G

 á«µjôeC’G  IóëàŸG  äÉj’ƒdG  ÜôZ

 á°ù°SDƒe ,É«fQƒØ«dÉc ‘ zWASC{

 kÉ«ŸÉY áahô©ŸG »ÁOÉcC’G OÉªàY’G

 äÉ°ù°SDƒe  â°S  ÚH  øe  IóMGhh

 äÉj’ƒdG ‘ á«ª«∏bEG »ÁOÉcCG OÉªàYG

.á«µjôeC’G IóëàŸG

 πeÉµdG OÉªàY’ÉH á©eÉ÷G â«¶Mh

 10 IóŸ ‹GƒàdG ≈∏Y á«fÉãdG Iôª∏d

.á∏Ñ≤e ΩGƒYCG

 ≈∏Y »ÑXƒHCG á©eÉL ∫ƒ°üM »JCÉjh

 ó©H  ΩÉ¡dG  »ŸÉ©dG  OÉªàY’G  Gòg

 âeÉb …òdG ≥«bóàdG  øe ô¡°TCG  IóY

 Ú«µjôeC’G  Ú«ÁOÉcC’G  áæ÷  ¬H

 ∂dP  ‘  ÉÃ  ,»ÑXƒHCG  á©eÉL  ‘

 kÉYƒÑ°SCG  âbô¨à°SG  á«fGó«e  IQÉjR

 á«FÉ¡f  á©LGôeh  á©eÉ÷G  ≥aGôŸ

 ÈY ΩÉ©dG Gòg ≥HÉ°S âbh ‘ â“

 äÉ©eÉ÷Gh äÉ«∏µ∏d É«∏©dG áæé∏dG

 äCGóH  ,2016 ΩÉY  ‘h  .áÄ«¡dG  ‘

 »ŸÉ©dG  »ÁOÉcC’G  OÉªàY’G  áÄ«g

 IóëàŸG  äÉj’ƒdG  ÜôZ  äÉ©eÉ÷

 äÉ©eÉ÷G  ΩÉeCG  OÉªàY’G  áMÉJEÉH

 ∫Éª°Th  §°ShC’G  ¥öûdG  á≤£æe  ‘

 ∫hCG  »ÑXƒHCG  á©eÉL ó© oJh ,É«≤jôaEG

 ‹É©dG  º«∏©à∏d  á°UÉN  á°ù°SDƒe

 ΩÉ©dG ‘ ¥ƒeôŸG OÉªàY’ÉH ≈¶–

 ,óªMCG  QÉbh Qƒ°ù«ahÈdG  ∫Ébh .¬JGP

 ‘ õà©f  {  »ÑXƒHCG  á©eÉL  ôjóe

 ó«cCÉàdG  á∏°UGƒÃ  »ÑXƒHCG  á©eÉL

 øe ¬H Ωƒ≤f Ée πc ‘ õ«ªàdG ≈∏Y

 OÉªàY’G áÄ«g ‘ º««≤àdG ≥jôa πÑb

 ÜôZ äÉ©eÉ÷ »ŸÉ©dG  »ÁOÉcC’G

 π«ãªàH  ôîØfh  IóëàŸG  äÉj’ƒdG

 ÚH IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO

 ‹É©dG º«∏©àdG äÉ°ù°SDƒe øe áÑîf

 ≈∏Y  á∏°UÉ◊G  ábƒeôŸG  á«ŸÉ©dG

 .zOÉªàY’G

 òæe  »ÑXƒHCG  á©eÉL  ¢UôM  ócCGh

 ‘  áÑ∏£dG  ™°Vh  ≈∏Y  É¡°ù«°SCÉJ

 ,á«ÁOÉcC’G  É¡JÉ«é«JGÎ°SG  º«ª°U

 É¡égÉæe ôjƒ£Jh õjõ©àH Ωõà∏J å«M

 á«aô©e  ¢Uôa  áMÉJEGh  ,QGôªà°SÉH

 ¢Vƒÿ áÑ∏£dG ó© oJ Iõ«ªàe á«∏ªYh

.πÑ≤à°ùŸG ‘ πª©dG ¥ƒ°S QÉªZ

 πª©dG  ≥jôØd  ¬fÉæàeG  øY  ÜôYCGh

 »ÁOÉcC’G OÉªàY’G áÄ«g ‘ õ«ªàŸG

 äÉj’ƒdG  ÜôZ  äÉ©eÉ÷  »ŸÉ©dG

 ÉgƒdòH  »àdG  Oƒ¡é∏d  IóëàŸG

 »àdG  á«dÉ©dG  á«æ¡ŸGh  á«aÉØ°ûdGh

 á©LGôŸG πMGôe ≈à°T ‘ Éghô¡XCG

 ¤EG  ™∏£àf  {  ∫Ébh  ,º««≤àdGh

 É¡eó≤J »àdG á£°ûfC’G ‘ ácQÉ°ûŸG

 ,á∏Ñ≤ŸG Iöû©dG ΩGƒYC’G ∫ÓN áÄ«¡dG

 á°UÉN á©eÉL ÈcCÉc Éfõ«“ π°UGƒæd

.zäGQÉeE’G ‘

ójóL »ªdÉY »ªjOÉcCG OÉªàYG ≈∏Y π°üëJ »ÑXƒHCG á©eÉL á«fÉªdC’G ¿ó°ùjQOh ø«©dG »à©eÉL ø«H »ªjOÉcCG ¿hÉ©J

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 á«YÉªàL’Gh á«fÉ°ùfE’G Ωƒ∏©dGh á«HÎdG á«∏c âeôHCG 

 ÜGOB’G  á«∏c  ™e ºgÉØJ  Iôcòe Ú©dG  á©eÉL ‘

 ¿ó°ùjQO á©eÉéH á«YÉªàL’Gh á«fÉ°ùfE’G Ωƒ∏©∏d

 á«FÉæãdG ¿hÉ©àdG äÉbÓY ó«Wƒàd É«fÉŸCG ‘ á«æ≤àdG

.Úaô£dG ÚH

 á«∏c ó«ªY øjÓc ƒfhôH Qƒ°ù«ahÈdG IôcòŸG ™bh

 á©eÉL ‘ á«YÉªàL’Gh á«fÉ°ùfE’G Ωƒ∏©dGh ÜGOB’G

 Qƒ°TÉY AÉæ°S IQƒàcódGh ,á«≤«Ñ£àdG Ωƒ∏©∏d ¿ó°ùjQO

 á«∏c  ‘ »≤«Ñ£àdG  ´ÉªàL’G  º∏Y  èeÉfôH  ôjóe

 øY áHÉ«f ,á«YÉªàL’Gh á«fÉ°ùfE’G Ωƒ∏©dGh á«HÎdG

.Ú©dG á©eÉL ‘ á«HÎdG á«∏c IOÉªY

 »ÁOÉcC’G  ∫OÉÑàdG  õjõ©J  ¤EG  IôcòŸG  ±ó¡Jh

 ,»ª∏©dG  åëÑdGh  º«∏©àdG  ä’É›  ‘  ‘É≤ãdGh

 ¢ùjQóàdG áÄ«g AÉ°†YCG  äGQÉjR ™«é°ûJ ∫ÓN øe

 á£°ûfCG  ‘ •Gôîf’G  ¢Vô¨H  iôNCG  ¤EG  á«∏c  øe

 ó≤©d ∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdGh ,á«ª«∏©J á£°ûfCG hCG á«ãëH

 çƒëH öûfh ,á«ÁOÉcC’G á£°ûfC’G õjõ©Jh äGô“DƒŸG

 á«ÁOÉcC’G  çÉëHC’G  äGQƒ°ûæŸG  ∫OÉÑJh  ácÎ°ûe

 ¥ÉØJ’G IôcòŸG øª°†àJ Éªc .á«ª∏©dG äÉeƒ∏©ŸGh

 áaÉ°†à°SG  ∫ÓN  øe  ÜÓ£dG  ∫OÉÑJ  π«¡°ùJ  ≈∏Y

 ¢Vô¨H  iôNCG  ¤EG  á©eÉL  øe  Ú∏gDƒŸG  ÜÓ£dG

.É«∏©dG äÉ°SGQódGh ¢SƒjQƒdÉµÑdG èeGÈH ¥Éëàd’G

 ,Ú©dG á©eÉL ¢ù«FQ ,»YÉaôdG ÖdÉZ QƒàcódG ócCGh

 èeGôH  ôjƒ£J  Rõ©J  »àdG  ºgÉØàdG  Iôcòe  á«ªgCG

 ‘ º¡°ùJ á«ÑjQóJh á«ãëH É°Uôa ôaƒJh á©eÉ÷G

 ÚÑfÉ÷G  ÚH  äGÈÿG  ∫OÉÑJh  áaô©ŸG  õjõ©J

 Óµd  áMÉàŸG  äÉfÉµeE’G  øe  iƒ°ü≤dG  IOÉØà°S’Gh

 kGÒ°ûe ,∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G äGP ä’ÉéŸG ‘ Úaô£dG

 Rõ©«°S á«æ≤àdG ¿ó°ùjQO á©eÉL ™e ¿hÉ©àdG ¿CG ¤EG

 äGÒKCÉJ äGP IójóL á«æ≤Jh á«ãëH ™jQÉ°ûe ôjƒ£J

.™ªàéŸG ≈∏Y á«HÉéjEG

 ≈bQCG  øe IóMGh á«æ≤àdG ¿ó°ùjQO á©eÉL Èà©Jh

 á©eÉ÷G ïjQÉJ Oƒ©jh ,É«fÉŸCG ‘ äÉ©eÉL öûY

 ÈcCGh  ¥ôYCG  øe  IóMGh  É¡∏©éj  É‡ 1828 ΩÉ©d

 17 º°†J å«M ,É«fÉŸCG ‘ zá«æ≤àdG äÉ©eÉ÷G{

 Ωƒ∏©dG ÚH Ée kÉYƒæàe É k°ü°üîJ 124 Ωó≤J á«∏c

 ájƒ«◊G  á°Sóæ¡dGh  …ƒ«◊G  Ö£dGh  á«ë°üdG

 á≤«bódG  äÉ«fhÎµdE’Gh  äÉeƒ∏©ŸG  É«LƒdƒæµJh

 áÄ«ÑdGh π≤æàdGh ábÉ£dGh äBÉ°ûæŸGh á«còdG OGƒŸGh

.»©ªàéŸG Ò«¨àdGh áaÉ≤ãdG ¤EG áaÉ°VE’ÉH



:ΩGh-»HO

 ¢ùeÉÿG  ±ó¡∏d  »ŸÉ©dG  ¢ù∏éŸG  ó≤Y  

 ¬YÉªàLG  áeGóà°ùŸG  á«ªæàdG  ±GógCG  øe

 ≈æe IOÉ©°S á°SÉFôH á«fÉãdG IQhó∏d ∫hC’G

 äGQÉeE’G ¢ù∏› á°ù«FQ áÑFÉf …ôŸG ÂÉZ

 Öàµª∏d ΩÉ©dG ôjóŸG Ú°ùæ÷G ÚH ¿RGƒà∏d

 ¬dÓN  ¢Vô©à°SG  »HO  áeƒµ◊ »eÓYE’G

 ‘  ∂dPh  áeOÉ≤dG  á∏MôŸG  ±GógCGh  iDhQ

 ™jQÉ°ûe  ôjƒ£àd  ¢ù∏éŸG  »©°S  QÉWEG

 øe  ¢ùeÉÿG  ±ó¡dG  õjõ©àd  äGQOÉÑeh

 ¿RGƒàdÉH »æ©ŸG áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ±GógCG

 ∫ƒM AÉ°ùædG ™«ªL Úµ“h Ú°ùæ÷G ÚH

 äGP  πª©dG  ä’É›  ¢ûbÉf  Éªc  ⁄É©dG

 IQhó∏d ójó÷G ¬∏«µ°ûJ QÉWEG  ‘ ájƒdhC’G

 ÈY  ´ÉªàL’G  ájGóH  ”h  2023  -2021

.¢ùfGôØfƒc ƒjó«ØdG á«æ≤J

 ¢ùeÉÿG ±ó¡∏d »ŸÉ©dG ¢ù∏éŸG º°†jh

 ¬àjƒ°†Y ‘ áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ±GógCG øe

 Ú°ùæ÷G ÚH ¿RGƒàdG ‘ áYƒæàe äGÈN

 πª°ûJ áØ∏àfl ¿Gó∏Ñd »ªàæJ äÉ«°üî°ûd

 IQGRh  π«ch  ídÉ°U  ∫BG  ˆGóÑY  IOÉ©°S

 øJQÉe  IOÉ©°Sh  ¢ù«Fô∏d  ÉÑFÉf  OÉ°üàb’G

 ÊÉŸÈdG OÉ–Ód ΩÉ©dG ÚeC’G ≠fƒ¨fƒ°ûJ

 ¢ù«FQ ¢SÉf Üƒ∏«æ«Hh zGöùjƒ°S{ ‹hódG

 áeGóà°S’Gh  á«dhódG  áeÉ©dG  ¿hDƒ°ûdG

 IóëàŸG  äÉj’ƒdG{  ¢SG  »H  ƒj  ácöûH

 …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG áæeƒHCG ’hQh zá«µjôeC’G

 ´É£≤dG øY á∏ã‡ OôJQÉ°ûJ OQófÉà°S ∂æÑd

 πé«°S  Éæ«∏jEGh  äGQÉeE’G  ádhóH  ¢UÉÿG

 ÊÒc  »J  ¬jEG  ácöûd  ∂jöûdG  ¢ù°SDƒŸG

 Ú°ùæ÷G  ÚH  ¿RGƒàdG  ‘  IÒÑN  »gh

 áeÉ©dG äÉ°SÉ«°ùdGh á«eƒµ◊G ä’ƒëàdGh

 ∫É°üJÓd  ¢ù«FôdG  ÖFÉf  Ö«©°T  AÉã«eh

.ÜÉÑ°û∏d ká∏ã‡ ÜÉchO ácöûH »°ù°SDƒŸG

 AÉ°†YCÉH  …ôŸG  ≈æe  IOÉ©°S  âÑMQh

 √òg AGôLEÉH É¡JOÉ©°S øY áHô©e ¢ù∏éŸG

 QÉµaC’Gh iDhôdG ∫OÉÑJ ¤EG ±ó¡j …òdG QGƒ◊G

 Ú°ùæ÷G ÚH ¿RGƒàdG õjõ©àd kÉ©e πª©dGh

 IòÑf  áeó≤e  ⁄É©dG  AÉëfCG  ™«ªL  ‘

 á«ŸÉ©dG ¢ùdÉéŸG øY AÉ°†YCÓd á«Øjô©J

 É¡bÓWEG ” »àdG áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ±GógC’

 á«ŸÉ©dG áª≤dG øe á°SOÉ°ùdG áî°ùædG ∫ÓN

 áµÑ°T  ó©Jh  2018  ΩÉY  ‘  äÉeƒµë∏d

 øe  äÉ°ü°üîàdG  IOó©àe  Iójôa  á«dhO

 äÉª¶æŸGh äÉeƒµ◊G ‘ QGô≤dG  »©fÉ°U

 äÉª¶æŸGh á«ÁOÉcC’G äÉ°ù°SDƒŸGh á«dhódG

 ¢UÉÿG  ´É£≤dG  äÉcöTh  á«©ªàéŸG

 ±GöTEÓd  kÉ©e  πª©∏d  ÜÉÑ°ûdG  ácQÉ°ûÃh

 QÉµaC’G á°ûbÉæeh IôµàÑŸG ™jQÉ°ûŸG ≈∏Y

 á«ªæàdG  ±GógCG  ò«Øæàd  áaOÉ¡dG  á«YGóHE’G

 Újƒà°ùŸG ≈∏Y öûY á©Ñ°ùdG áeGóà°ùŸG

 É¡à≤K  øY  âHôYCG  Éªc  »ŸÉ©dGh  »æWƒdG

 »ŸÉ©dG ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG øe AGÈÿG ¿CÉH

 IôµàÑe QÉµaCÉH ¿ƒªgÉ°ù«°S ¢ùeÉÿG ±ó¡∏d

 ÌcCG  ¢†©H  á÷É©Ÿ ∫ƒ∏M  ¤EG  π°Uƒà∏d

 Ú°ùæ÷G ÚH IGhÉ°ùŸGh áeGóà°S’G äÉjó–

.ÉföüY ‘ kÉMÉ◊EG

 á«ŸÉ©dG ¢ùdÉéŸG IQOÉÑe ¿CG …ôŸG äócCGh

 GÒÑc GQób ≥∏îJ áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ±GógC’

 ¿CGh ΩGóà°ùŸG Ò«¨àdGh IQÉKE’Gh áª«≤dG øe

 πª©dG Gòg ‘ áª«b ÌcC’G öUÉæ©dG óMCG

 ÈY  IôKDƒe  äÉcGöT  AÉæÑH  ΩGõàd’G  ƒg

 ÚH IGhÉ°ùŸG ≥«≤ëàd áØ∏àîŸG äÉYÉ£≤dG

.áeGóà°ùe á≤jô£H Ú°ùæ÷G

 ±ó¡∏d »ŸÉ©dG ¢ù∏éŸG á°ù«FQ äQÉ°TCGh

 ¤EG áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ±GógCG øe ¢ùeÉÿG

 ¢ù∏éŸG  É¡≤≤M »àdG  äGRÉ‚E’G  øe OóY

 äÉYÉ£≤dG ÈY πªY ó≤a ¤hC’G IQhódG ‘

 ï«°SÎd äGhOCG áYƒª› ôjƒ£àd ¿Gó∏ÑdGh

 »ŸÉ©dG ó«©°üdG ≈∏Y Ú°ùæ÷G ÚH ¿RGƒàdG

 kGõgÉL íÑ°UCG …òdG OQƒŸG Gòg ¿CG káØ«°†e ,

 äÉ°SQÉ‡  π°†aCG  ≈∏Y  πªà°ûj  ¥ÓWEÓd

 øe  èeGÈdGh  äÉ©jöûàdGh  äÉ°SÉ«°ùdG

 É¡≤«Ñ£J  ”  »àdGh  ⁄É©dG  AÉëfCG  ™«ªL

 Ú°ùæ÷G ÚH IGhÉ°ùŸG ¤EG Oƒ≤J É¡fCG äÉÑKEGh

 ‘h  ádGó©dG  ¤EG  ∫ƒ°UƒdGh  OÉ°üàb’G  ‘

 äÉeRC’G ∫ÓNh äÉfÉŸÈdGh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M

 ó¡L IôªK ¿Éc πª©dG Gòg ¿CG ¤EG kIÒ°ûe

 ¢ùeÉÿG ±ó¡∏d »ŸÉ©dG ¢ù∏éª∏d »YÉªL

 ¢ù∏›h  áeGóà°ùŸG  á«ªæàdG  ±GógCG  øe

 áª¶æeh  Ú°ùæ÷G  ÚH  ¿RGƒà∏d  äGQÉeE’G

.á«ªæàdGh …OÉ°üàb’G ¿hÉ©àdG

 ¢ù∏› ºYóH …ôŸG ≈æe IOÉ©°S äOÉ°TCGh

 á°SÉFôH  Ú°ùæ÷G  ÚH  ¿RGƒà∏d  äGQÉeE’G

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

 ¿GƒjO  ôjRh  AGQRƒdG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ÖFÉf

 øH óªfi âæH ∫Éæe áî«°ûdG ƒª°S á°SÉFôdG

 ±ó¡∏d »ŸÉ©dG ¢ù∏éª∏d Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ

 Ée áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ±GógCG øe ¢ùeÉÿG

 ≈∏Y äGQÉeE’G ádhO áeƒµM ¢UôM ¢ùµ©j

 ±GógCG  ™jöùàd  IóëàŸG  ·C’G  iDhQ  ºYO

 ¿CG  ¤EG  kIÒ°ûe  2030 áeGóà°ùŸG  á«ªæàdG

 â∏ªY »àdG ∫hódG πFGhCG øe âfÉc äGQÉeE’G

 kGOƒ¡L  äOÉbh  É¡«æÑJh  Égôjƒ£J  ≈∏Y

.É¡≤«≤ëàd áYƒæàe á«ŸÉY

 ™e Éjƒ°S πª©∏d É¡©∏£J øY âHôYCG Éªc

 ¢ùeÉÿG ±ó¡∏d »ŸÉ©dG ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG

 IGhÉ°ùŸÉH ¢Vƒ¡æ∏d á«fÉãdG IQhódG ∫ÓN

 πeÉ°T  ±óg  ¬fCG  kIócDƒe  ,  Ú°ùæ÷G  ÚH

 ÚH IGhÉ°ùŸG ¤EG á°SÉe áLÉM ∑Éæg ¿CGh

 ¢UÉÿG ´É£≤dGh äÉeƒµ◊G ÈY Ú°ùæ÷G

 ±GógC’G  ≥«≤–  πLCG  øe  äÉ©ªàéŸGh

.áeGóà°ùe á≤jô£H iôNC’G öûY áà°ùdG

 Gòg ∫ÓN øe πeBG »æfCG{ : á∏FÉb âaÉ°VCGh

 ìƒàØe ¢TÉ≤æd á°Uôa πãÁ …òdG ´ÉªàL’G

 øe  ¢ùeÉÿG  ±ó¡dG  ∫ƒM  ôªãe  QGƒMh

 ÉfOƒ¡L õ«côJ áeGóà°ùŸG á«ªæàdG  ±GógCG

 ¬≤«≤– ” Ée õjõ©J ƒëf kÉeób »°†ª∏d

 ±ó¡dG ¿CG ¤EG IÒ°ûe.. z¤hC’G IQhódG ∫ÓN

 »∏ªY èàæe ôjƒ£J ƒg ¢ù∏éŸG Gòg øe

 õjõ©J  ¬fCÉ°T  øe  ò«ØæàdG  π¡°Sh  ∫É©ah

 AÉëfCG  ™«ªL ‘ Ú°ùæ÷G ÚH IGhÉ°ùŸG

 äÉ«°UƒàdGh ™jQÉ°ûª∏d øµÁ å«M ⁄É©dG

 äÉ°TÉ≤ædG √òg ÈY É¡«dEG π°UƒàdG ºàj »àdG

 õjõ©àd QGô≤dG »©fÉ°Uh IOÉ≤dG ºYO IôªãŸG

 ®ÉØ◊Gh Ú°ùæ÷G ÚH ¿RGƒàdG áeGóà°SGh

 ∫ÓN øe  ⁄É©dG  AÉëfCG  ™«ªL ‘ ¬«∏Y

 áÑ«éà°ùe ôWoCGh èeGôHh äÉ°SÉ«°S º«ª°üJ

 Ωób  ´ÉªàL’G  ∫ÓNh  .»YÉªàL’G  ´ƒæ∏d

 Ú°ùæ÷G  ÚH  ¿RGƒà∏d  äGQÉeE’G  ¢ù∏›

 ¢UÉÿG ´É£≤dG ó¡©J{ IQOÉÑe øY É°VôY

 áÑ°ùf ™aQh Ú°ùæ÷G ÚH ¿RGƒàdG õjõ©àH

 ájOÉ«≤dG  Ö°UÉæŸG  ‘  ICGôŸG  π«ã“

 ádÉM á°SGQóc z»JGQÉeE’G ¢UÉÿG ´É£≤dÉH

 ±GógCG øe ¢ùeÉÿG ±ó¡dG ≥«≤– äGQOÉÑŸ

 »ŸÉ©dG iƒà°ùŸG ≈∏Y áeGóà°ùŸG á«ªæàdG

 á«ŸÉYh  á«æWh  ácöT  23  äQOÉH  å«M

 äGQÉeE’G ádhóH áYƒæàe ä’É› ‘ πª©J

 áÑ°ùf  ™aôd  »Yƒ£dG  ó¡©àdG  Gòg  ™«bƒàH

 ¤EG É«∏©dGh ≈£°SƒdG äGQGOE’ÉH ICGôŸG π«ã“
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:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 ∫Ó¡dG áÄ«g ¢ù«FQ IôØ¶dG á≤£æe ‘ ºcÉ◊G

 äGQOÉÑŸG  »æÑJ  ≈∏Y  áÄ«¡dG  ¢UôM  ôªM’G

 AÉ£©dG  áeGóà°SG  ≈∏Y  πª©J  »àdG  á«∏ëŸG

 πNO QOÉ°üe ÒaƒJ ∫ÓN øe äGQó≤dG  õjõ©Jh

.áØ«©°†dG íFGöûdGh áØØ©àŸG öSCÓd áàHÉK

 IÒÑc  äGƒ£N  â£N  áÄ«¡dG  ¿EG  √ƒª°S  ∫Ébh

 »ªµdG QÉ°ûàf’Gh ™°SƒàdG øe ÖMQCG ¥ÉaBG ƒëf

 äÉÄØ∏d á¡LƒŸG èeGÈdGh ™jQÉ°ûŸG ‘ »Ø«µdGh

.É¡LQÉNh ádhódG πNGO ÉgÉYôJ »àdG íFGöûdGh

 ô≤Ÿ √ƒª°S É¡H ΩÉb »àdG IQÉjõdG ∫ÓN ∂dP AÉL

 ≈∏Y ´ÓWÓd »ÑXƒHCG ‘ ôªM’G ∫Ó¡dG áÄ«g

 záª©ædG  ßØM{  »Yhöûe  äGQOÉÑeh  ±GógCG

.áÄ«¡∏d Ú©HÉàdG zôjó¨dGzh

 ¿EG ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S ∫Ébh

 ó◊G ‘ ÒÑc QhóH º¡°ùj áª©ædG ßØM ´höûe

 øe É¡H ˆG ÉfÉÑM »àdG º©ædG ôµ°Th ±GöSE’G øe

 AÉ°ùµdGh AGò¨dG øe ¢†FÉØdG ôjhóJ IOÉYEG ∫ÓN

 πNódGh äÉLÉ◊G ÜÉë°UC’ É¡H ´ÈàdGh çÉKC’Gh

 IOƒŸGh ºMGÎdGh πaÉµàdG CGóÑe õjõ©àd OhóëŸG

 ™ªà›  É¡H  õ«ªàj  »àdG  AÉ£©dGh  AÉNE’Gh

.äGQÉeE’G

 ¤G ∂dòc ≈©°ùj ´höûŸG ¿CG ¤EG √ƒª°S QÉ°TCGh

 ≈∏Y á°UÉÿGh á«eƒµ◊G äÉÄ«¡dGh OGôaC’G åM

 ÚLÉàëŸG ™e π°UGƒàdG Qƒ°ùL øe ójõŸG óe

 ΩÉ©£dG äÉ«ªc øe iƒ°ü≤dG IOÉØà°S’G ≥«≤–h

 Ió«Øà°ùŸG íFGöûdG iód áLÉ◊G ó°Sh IQó¡ŸG

 áæeBGh  á∏¡°S  á≤jô£H  äGóYÉ°ùŸG  ∫ƒ°Uhh

 ¢†FÉØdG ôjhóJ ∫ÓN øe áÄ«ÑdG ≈∏Y á¶aÉëŸGh

.áLÉ◊G øY

 É¡∏LCG  øe  Å°ûfCG  »àdG  ±GógC’ÉH  √ƒª°S  √ƒfh

 …òdGh  zá«JGQÉeE’G  ±ôë∏d  ôjó¨dG{  ´höûe

 äÓeÉ©dG  äÉ«aô◊G  IÉ«M  Ú°ù–  ‘  º¡°ùj

 ájOÉ°üàb’G øgöSCG ´É°VhCG ºYOh ´höûŸG ‘

 á«KGÎdGh  á«aÉ≤ãdG  ájƒ¡dG  RGôHGh  á«YÉªàL’Gh

 ÜÉ°ùàcG  øe  äÉæWGƒŸG  Úµ“h  äGQÉeEÓd

 áÁó≤dG  ±ô◊G  AÉ«MG  ±ó¡H  áeRÓdG  äGÈÿG

.á«dÉ◊G ∫É«L’G ¤EG É¡∏≤fh

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

 ≈∏Y  ¿ƒªFÉ≤dG  É¡dòÑj  »àdG  IÒÑµdG  Oƒ¡÷G

 ÉYOh  zôjó¨dGzh  záª©ædG  ßØM{  »Yhöûe

 øe »àdG èeGÈdGh äGQOÉÑŸG øe ójõŸG ìôW ¤EG

.ÚYhöûŸG ±GógCGh QhO õjõ©Jh π«©ØJ É¡fCÉ°T

 ób ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S ¿Éch

 äGQOÉÑeh ±GógCG ≈∏Y IQÉjõdG ájGóH ‘ ±ô©J

 óªMCG  IOÉ©°S  Qƒ°†ëHh  áª©ædG  ßØM ´höûe

 ‘ ºcÉ◊G πã‡ ƒª°S Öàµe ôjóe …ôgÉ¶dG ô£e

 Úe’G »Ñ«æ÷G OƒªM IOÉ©°Sh IôØ¶dG á≤£æe

 øe  OóYh  ôªM’G  ∫Ó¡dG  áÄ«¡d  ∞∏µŸG  ΩÉ©dG

.áÄ«¡dÉH ÚdhDƒ°ùŸG

 ´höûŸG ¢ù«°SCÉJ ájGóH ≈∏Y √ƒª°S ±ô©J Éªc

 ºgCGh  ¬eÉ°ùbGh  ¬££Nh  ¬∏ªY  á«é«JGÎ°SGh

 äGƒæ°ùdG ∫ÓN É¡≤≤M »àdG äGRÉ‚E’Gh äGQOÉÑŸG

 Ωób å«M á«∏Ñ≤à°ùŸG ¬©jQÉ°ûe RôHCGh á«°VÉŸG

 ΩÉY  ‘  ¬bÓ£fG  òæe  áª©ædG  ßØM  ´höûe

 πNGO øjó«Øà°ùŸG øe Òãµ∏d äGóYÉ°ùe 2004

 AÉ°ùµdGh AGhódGh AGò¨dG â∏ª°T É¡LQÉNh ádhódG

 äGóYÉ°ùŸGh  èeGÈdG  øe  ÉgÒZh  çÉKC’Gh

.ájÒÿGh á«fÉ°ùf’G

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S ógÉ°Th

 ∫ÓN ´höûŸG É¡eób »àdG äÉeóÿG øY É°VôY

 øjó«Øà°ùŸG OóY ≠∏H å«M á«°VÉŸG ô¡°TCG áà°ù`dG

 ¢üî°T  ∞dG  700  øe  ÌcCG  AGò¨dG  º°ùb  øe

 ¿ƒ«∏e ‹GƒM áYRƒŸG äÉéàæŸG OóY ‹ÉªLÉHh

 ,ºgQOh ¿ƒ«∏e 21 É¡àª«b â¨∏H Ééàæe 147h

 OóY  ≠∏H  ó≤a  AÉ°ùµdG  º°ù≤H  ¢üàîj  Éª«ah

 OÉØà°SG á©£b ∞dG 332 ‹GƒM áYRƒŸG ¢ùHÓŸG

 â¨∏H  áª«≤Hh  ¢üî°T  ∞dG  16 øe ÌcCG  É¡æe

 çÉK’G øe OÉØà°SG Éª«a ºgQO ∞dG 143 ‹GƒM

 ‹GƒM â¨∏H áª«≤Hh IöSCG 300 øe Üô≤j Ée

.ºgQO ∞dG 900

 á«é«JGÎ°S’G  á£ÿG  ≈∏Y  √ƒª°S  ™∏WG  Éªc

 ìôW  øª°†àJ  »àdGh  áª©ædG  ßØM  ´höûŸ

 ≥«Ñ£J  ‘  πãªàJ  IójóL  á«fhÎµdG  äÉeóN

 ô¡°ûdG  ∫ÓN  ¬bÓWG  ™eõŸGh  »còdG  ∞JÉ¡dG

 äÉeóÿG Ëó≤J ‘ ™°SƒàdG ¤G ±ó¡jh …QÉ÷G

 Ëó≤J ‘ Qƒ£àdG áÑcGƒeh ´Èà∏d äGƒæb íàah

 ΩÉ¶f ≥«Ñ£J ¤G áaÉ°V’ÉH á«fhÎµd’G äÉeóÿG

.áª©ædG ßØM ¿RÉîŸ ÊhÎµdG

 á«∏c áÑ∏W øe IóFGQ IQOÉÑe á£ÿG πª°ûJ Éªc

 É¡dÓN  øe  ºàj  »ÑXƒHCG  á©eÉéH  á°Sóæ¡dG

 á«≤«Ñ£àdGh  á«ÁOÉcC’G  º¡JGÈN  ∞«XƒJ

 øcÉ°ùŸ  áeRÓdG  çÉKC’G  äÉÑ∏£àe  ÒaƒJ  ‘

 çÉKC’G  äÉYÈJ  øe  IOÉØà°S’Gh  ,ÚLÉàëŸG

 äÓfih ¥OÉæØdGh  äÉ¡÷G  ¢†©H  øe  IOQGƒdG

 IOÉYGh  É¡àfÉ«°U  ≈∏Y πª©dGh  OGôa’Gh  çÉK’G

 »àdG á«ª∏©dG ÒjÉ©ŸG π°†aC’ É≤ah É¡ª«ª°üJ

 ‘ ÚæWÉ≤dG äÉLÉ«àMG »Ñ∏Jh áeGóà°S’G ≥≤–

.øcÉ°ùŸG √òg

 áfÉ«°Uh  ôjhóJ  IOÉYG  IQOÉÑŸG  πª°ûJ  Éªc

 ó°S ‘ á«∏ªY IQƒ°üH ¬æe IOÉØà°S’Gh çÉK’G

 äÉ°ùŸ  AÉØ°VG  ™e  øcÉ°ùŸG  √òg  äÉLÉ«àMG

 çÉKC’G ™£b »∏Y äÉÑdÉ£dGh ÜÓ£dG øe á«YGóHG

 πµd  …QÉª©ŸG  §«£îà∏d  πeÉ°T  Qƒ¶æe  ÈY

 OÉ©H’ÉH  ΩGõàd’Gh  øcÉ°ùŸG  √òg  øe  øµ°ùe

 áÄ«ÑdG  Ö°SÉæJ  »àdG  á«ë°üdGh  á«YÉªàL’G

 äÉ©ªéª∏d  ÊGôª©dG  §«£îàdGh  á«∏ëŸG

.Ió«Øà°ùŸG äÉÄØdG √ò¡d á«æµ°ùdG

 »æWÉb  Úµ“  ∂dòc  IQOÉÑŸG  ±ó¡à°ùJ  Éªc

 ∞«XƒJ  ÈY ËôµdG  ¢û«©dG  øe  øcÉ°ùŸG  √òg

 ∞«XƒàH É¡WÉÑJQGh áMÉàŸG á«Ä«ÑdG  öUÉæ©dG

 √ò¡d  IÉ«◊G  IOƒL  ≥«≤ëàd  ‹õæŸG  çÉKC’G

 äÉYÈJ  øe  IOÉØà°S’Gh  á«YÉªàL’G  äÉÄØdG

 äÉÑ∏£àeh  äÉLÉ«àMG  Úµªàd  √OQGƒdG  çÉK’G

 áfÉ«°Uh ôjhóJ IOÉYG ¤G áaÉ°V’ÉH øjó«Øà°ùŸG

 ±ó¡H  ¥OÉæØdG  çÉKG  øe  IOÉØà°S’Gh  çÉK’G

.ÚLÉàëŸG ≈∏Y É¡©jRƒJ

 áWÉ«î∏d  π¨°ûe  AÉ°ûfG  äGQOÉÑŸG  øª°†àJh

 áãjóM áª©ædG ßØM äÉjhÉM øe OóY ™jRƒJh

 Iójó÷Gh áÁó≤dG äÉ«æà≤ŸG ™«ªéàd ájöüYh

 ¤G áeóîà°ùŸG ÒZ áª©W’G äÉØ∏fl πjƒ–h

 ¤G áaÉ°V’ÉH É¡æe IOÉØà°S’Gh ájƒ°†Y Ióª°SCG

 ájQÉéàdG  õcGôŸG  ‘ ´höûŸG  äÉLÓK  ™°Vh

 äÉÑLƒdG  øe  ºYÉ£ŸG  äÉªgÉ°ùe  ∫ÉÑ≤à°S’

 πµ°ûH  øjó«Øà°ùŸG  ≈∏Y  É¡©jRƒJh  áLRÉ£dG

.»eƒj

 ójGR øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S ΩÉb ôNBG ÖfÉL øe

 ôjó¨dG  ´höûe ó≤ØàH  IQÉjõdG  ∫ÓN ¿É«¡f ∫BG

 áÄ«¡d IóFGôdG ™jQÉ°ûŸG óMCG ,á«JGQÉeE’G ±ôë∏d

 áÁôc ájÉYôH ≈¶ëjh »JGQÉe’G ôªM’G ∫Ó¡dG

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

 ∫BG ó`ªfi øH ¿GóªM âæH á°ùª°T áî«°ûdG ƒª°S

 ôªMC’G ∫Ó¡dG áÄ«g ¢ù«FQ ƒª°S IóYÉ°ùe ¿É«¡f

 òæe  øµe  …òdGh  ,á«FÉ°ùædG  ¿hDƒ°û∏d  »JGQÉeE’G

 øe  á«aôM 200 øe  ÌcCG  2006 ‘ ¬àbÓ£fG

.áeGóà°ùŸG ±ô◊G ∫É› ‘ äÉYóÑŸG AÉ°ùædG

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S ™ªà°SGh

 äÉéàæŸGh äÉeóÿG ¤G äÉ«aô◊G ¢†©H øe

 ΩÉ°ùbCG ºgCG ≈∏Y ±ô©Jh ´höûŸG É¡eó≤j »àdG

 ∫É°ü∏°üdGh  hó°ùdGh  ¢UƒÿG  »gh  ´höûŸG

 É°ü«°üN É¡JÉéàæe ¢†©H ™«æ°üJ ºàj »àdGh

 ºYóJ »àdG á°UÉÿGh á«eƒµ◊G äÉ¡÷G ¢†©Ñd

.ºFGO πµ°ûH ôjó¨dG ´höûe

 äÉéàæe øe áãjóM áYƒª› √ƒª°S ógÉ°T Éªc

 ¿ƒµàJh zIôØ¶dG áYƒª›{ É¡«∏Y ≥∏WCG ôjó¨dG

 π«îædG  ¿ƒë°Uh  IôØ¶dG  ø°üM  ´ƒª°T  øe

 øe IÉMƒà°ùŸG Ö«◊G á©ª°Th ¢UƒÿG ∫Ó°Sh

 áaÉ°V’ÉH  ôªàdG  IGƒf  øe áLôîà°ùŸG  äƒjõdG

 ¢UƒÿG »àaôM ÚH èeO »gh IôØ¶dG ∫Ó°S ¤G

.∫É°ü∏°üdGh

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 ¿É£∏°S øH óªMCG øH ¿É£∏°S ï«°ûdG ƒª°S ¢SCGôJ 

 ¢ù«FQ  ÖFÉf  ábQÉ°ûdG  ºcÉM  ÖFÉf  »ª°SÉ≤dG

 ƒª°S Öàµe ‘ AÉKÓãdG ìÉÑ°U …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG

.ábQÉ°ûdG IQÉeE’ …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ´ÉªàLG ºcÉ◊G

 øe  áYƒª›  ¬YÉªàLG  ∫ÓN  ¢ù∏éŸG  åëH

 ∫hóL  ≈∏Y  áLQóŸG  á«eƒµ◊G  äÉYƒ°VƒŸG

 øe ójó©dG ‘ πª©dG Ò°S ≈∏Y ™∏WGh ,¬dÉªYCG

 ∞∏àfl  ‘  ájƒªæàdG  äÉYhöûŸGh  äÉYÉ£≤dG

.IQÉeE’G ≥WÉæeh ¿óe

 ø°üMh  Ö∏b  êGQOEG  ∞∏e  ≈∏Y  ¢ù∏éŸG  ™∏WGh

 zá◊É°üàŸG äGQÉeE’G áHGƒH{ ∞∏e øª°V ábQÉ°ûdG

 …OÉe ‘É≤K çGÎc ƒµ°ù°ùjEÓd á«FÉ¡ædG áªFÉ≤∏d

 ™bƒe ∫hCÉc êGQOE’G AÉL å«M ,IQÉeE’G ¬H õ«ªàJ

 √òg  ‘  IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhO  øe

 áfÉµe øe ™bƒŸG ¬∏ãÁ Ée ≈∏Y AÉæH ,áªFÉ≤dG

 çGóMC’Gh  ,É¡îjQÉJh  ábQÉ°ûdG  IQÉeE’  á≤jôY

 QhOh  ,™bƒŸÉH  äôe  »àdG  IÒÑµdG  á«îjQÉàdG

 IQÉéàdG øeCG ≈∏Y ®ÉØ◊G ‘ »îjQÉàdG ábQÉ°ûdG

.á◊É°üàŸG äGQÉeE’G IÎa ∫ÓN á«ŸÉ©dG

 áMÎ≤ŸG äGAGôL’Gh πMGôŸG ôjô≤àdG øª°†J Éªc

 äGQÉeE’G  áHGƒH  :ábQÉ°ûdG{  í«°TôJ  ∞∏e  OGóYE’

 õcÒ°S »àdG á«°ù«FôdG õFÉcôdG ºgCGh zá◊É°üàŸG

 á«KGÎdGh  á«aÉ≤ãdG  áª«≤dG  ¿É«Ñd  ∞∏ŸG  É¡«∏Y

 áeÓ°ùdGh ,»ŸÉ©dG çGÎdG ÒjÉ©Ÿ kÉ≤ah á«ª∏©dGh

.™bƒŸG IQGOEGh ájÉª◊Gh ,ádÉ°UC’Gh

 äÉ¡÷G  Oƒ¡L  ôjô≤J  ≈∏Y  ¢ù∏éŸG  ™∏WGh

 …ƒ÷G ¢†ØîæŸG ™e πeÉ©àdG ∫ÓN á«eƒµ◊G

 øe ¬Ø∏N Éeh »°VÉŸG ´ƒÑ°SC’G ∫ÓN ¬JGÒKCÉJh

 πMÉ°ùdG ≈∏Y IQÉeE’G ¿óe ‘ áYƒæàe á«ÑfÉL QÉKBG

 á«∏Ñ≤à°ùŸG  §£ÿG  ôjô≤àdG  øª°†Jh  ,»böûdG

 ±hô¶dG ∞∏àfl ™e πeÉ©à∏d ájõgÉ÷G ∫ÉªcE’

.áHÉéà°S’G áYöSh á«©«Ñ£dG

 äÉ¡÷G  áaÉc  Oƒ¡L  ≈∏Y  ¢ù∏éŸG  ≈æKCGh

 ™e  πeÉ©àdG  ‘  âªgÉ°S  »àdG  πª©dG  ¥ôah

 ìGhQC’G ≈∏Y á¶aÉëŸGh Ió«L IQƒ°üH ¢†ØîæŸG

 ¢ùµ©fG  …òdG  »YÉªàL’G  »YƒdGh  ,äÉµ∏àªŸGh

 ¿hÉ©àdG  ‘ ™ªàéŸG  OGôaCG  ácQÉ°ûe  ∫ÓN øe

.ΩÉ¡ŸG áaÉc ‘ ´ƒ£àdGh IóYÉ°ùª∏d

 áeÉ©dG áfRGƒŸG AGOCG ôjô≤J ≈∏Y ¢ù∏éŸG ™∏WG Éªc

 ,Ω 2022 ΩÉ©d ∫hC’G ™Hô∏d á£°ûfC’G äÉLôflh

 AGOCG  á©HÉàŸ ájõcôŸG á«dÉŸG IôFGO øe Ωó≤ŸG

 Ú°ù–h Égôjƒ£J ≈∏Y πª©dGh áeÉ©dG áfRGƒŸG

.É¡JÉLôflh É¡ÑfGƒL

 áfRGƒª∏d  á«fÉ«ÑdG  äGöTDƒŸG  ôjô≤àdG  øª°†Jh

 äGOGôj’G  ÚH  áfQÉ≤ŸG  ∫hGóLh  áeÉ©dG

 äÉ¡é∏d 2022 ΩÉ©d ∫hC’G ™Hô∏d äÉahöüŸGh

 Éªc  ,IQÉeE’G  ‘ á∏≤à°ùŸG  äÉÄ«¡dGh  á«eƒµ◊G

 øe  πµd  »∏©ØdG  ±öüdG  Ö°ùf  ôjô≤àdG  øª°†J

 á«eƒµ◊G IQGO’Gh á«YÉªàL’G á«ªæàdG äÉYÉ£b

.ájOÉ°üàb’G á«ªæàdGh á«àëàdG á«æÑdGh

 …òdGh  ≈æÑŸG  ájƒg  ´höûe  ¢ù∏éŸG  ¢ûbÉfh

 ≈æÑe πµd á«JGP ájƒæ©e ájƒg AÉ£YEG ‘ º¡°ù«°S

 á«ë°üdG áÄ«ÑdG äÉeóÿ ≥Ñ°ùe ójó– ∫ÓN øe

 ™ªL ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,≈æÑŸG ‘ ÉgôaGƒJ ÖLGƒdG

 ¬«æWÉbh  ≈æÑŸG  ∫ƒM  á«∏«°üØàdG  äÉeƒ∏©ŸG

 äÉfÉ«H  IóYÉb  AÉ°ûfE’  ÊhÎµdEG  ΩÉ¶æH  É¡£HQh

 íjQÉ°üàdGh äÉeóÿG äÉfÉ«H É¡H ôaƒàJ á∏eÉ°T

.≈æÑŸÉH á≤∏©àŸG ÉgÒZh ¢üNôdGh

      

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 15107 Oó`©dG  ̀2022  ¢ù£°ùZCG 3 AÉ©HQC’G
øWƒdGQÉÑNCG

 äÉ¡édG Oƒ¡éH ó«°ûj ¿ƒæëW øH ¿É£∏°S

 º¡àHÉéà°SG ∫ÓN ø«Yƒ£àªdGh á°üàîªdG

 á«bô°ûdG á≤£æªdG ¿Éµ°ùd

 ï«°ûdG IõFÉéd á«ª∏©dG áÄ«¡dG ¿ÓYEG 

17`dG É¡JQhO »a ÜÉàµ∏d ójGR
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zôjó¨dG{ h záª©ædG ßØM{ »Yhô°ûe äGQOÉÑeh ±GógCG ≈∏Y ™∏£jh ôªMC’G ∫Ó¡dG ô≤e Qhõj ójGR øH ¿GóªM

…ò«ØæàdG ¢ù∏éªdG ´ÉªàLG ¢SCGôàj »ª°SÉ≤dG óªMCG øH ¿É£∏°S

ø«°ùæédG ø«H ¿RGƒàdG õjõ©J πÑ°S π°†aCG ¢ûbÉf

á∏Ñ≤ªdG πª©dG á∏Môe äÉjƒdhCG ¢Vô©à°ùj ¢ùeÉîdG …ƒªæàdG ±ó¡∏d »ªdÉ©dG ¢ù∏éªdG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ¿É«¡f ∫BG ¿ƒæëW øH ¿É£∏°S ï«°ûdG ‹É©e OÉ°TCG 

 Oƒ¡éH  øWƒdG  ôîa  Öàµe  IQGOEG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ

 OGôaCG  øe  ádhódG  ‘  á°üàîŸG  äÉ¡÷G  ™«ªL

 ¥ôah á«ÑW QOGƒch ÚYƒ£àeh Êóe ´ÉaOh áWöT

 áeÓ°S ÚeCÉàd ∫hC’G ´ÉaódG §N ‘ ºgÒZh ÇQGƒW

 ádhódG øe á«dÉª°ûdGh á«böûdG ≥WÉæŸG ‘ ¿Éµ°ùdG

.≥WÉæŸG ∂∏J É¡Jó¡°T »àdG QÉ£eC’G ôKEG

 á°ü∏îŸG Oƒ¡é∏d √ôjó≤Jh √ôµ°T øY ¬«dÉ©e ÜôYCGh

 »àdG á«NÉæŸG ±hô¶dG ∫ÓN ™«ª÷G É¡dòH »àdG

 ºgOƒ¡L ¿CG kGócDƒe ..ádhódG ≥WÉæe ¢†©H É¡Jó¡°T

 ∂∏J ‘ øjQö†àŸG IóYÉ°ùe ‘ πYÉa QhóH âª¡°SCG

 ¤EG IÉ«◊G IOƒYh º¡àeÓ°S ≈∏Y ®ÉØ◊Gh ≥WÉæŸG

.É¡à©«ÑW

 øe ÉªgÉæjCGQ  øjò∏dG  ∞JÉµàdGh  ¿hÉ©àdG  ¿EG  ∫Ébh

 ¿Gó°ùéj äGQÉeE’G ¢VQCG ≈∏Y Úª«≤ŸGh øWƒdG AÉæHCG

 É¡H  º°ùàj  »àdG  á∏«°UC’G  ºMÓàdGh  ∞JÉµàdG  º«b

.äGQÉeE’G ™ªà›

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 áÄ«¡dG  øY  á«Hô©dG  á¨∏d  »ÑXƒHCG  õcôe  ø∏YCG  

 ójGR  ï«°ûdG  IõFÉL  øe  17`dG  IQhó∏d  á«ª∏©dG

 á«Hô©dG á¨∏d »ÑXƒHCG õcôe øY Qó°üJ »àdG ÜÉàµ∏d

 á°SÉFôH  ,»ÑXƒHCG  –  áMÉ«°ùdGh  áaÉ≤ãdG  IôFGóH

 »ÑXƒHCG õcôe ¢ù«FQ º«“ øH »∏Y QƒàcódG IOÉ©°S

 ájƒ°†Yh  ,IõFÉé∏d  ΩÉ©dG  ÚeC’G  á«Hô©dG  á¨∏d

 …ò«ØæàdG ôjóŸG ,»é«æ£dG ¿GóªM ó«©°S øe Óc

 QƒàcódG  ,áHÉfE’ÉH  á«Hô©dG  á¨∏d  »ÑXƒHCG  õcôŸ

 QƒàcódG ,É«fÉŸCG RƒH øZQƒj ,¿OQC’G ï«°ûdG π«∏N

 ï«°ûdG ÉjOÉf IQƒàcódG ,É°ùfôa ¿Éà°ùZÉfÉ°S ∫ÉjQƒ∏a

 IQƒàcódG ,öüe ˆG OÉL OGDƒa ÊÉeCG IQƒàcódG ,¿ÉæÑd

 ≈Ø£°üeh ,ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG öûÑdG ájQóH

.¿OQC’G / É«fÉŸCG ¿Éª«∏°ùdG

 ÚãMÉÑdG  áYƒª›  QÉ«àNG  áÄ«¡dG  ¤ƒàJh

 ¿É÷  øª°V  πª©∏d  ÚØ≤ãŸGh  Ú«ÁOÉcC’Gh

 ∂∏J  äÉMÎ≤e  ‘  ô¶æJ  Éªc  ,á©°ùàdG  º«µëàdG

 AÉæeCG  ¢ù∏› ¤EG  É¡©aQ πÑb ÉgOÉªàYGh ¿Éé∏dG

 øjõFÉØdG QÉ«àNGh á«FÉ¡ædG á≤aGƒŸG QGó°UE’ IõFÉ÷G

.ÜÉàµ∏d ójGR ï«°ûdG IõFÉéH

 ΩÉ©dG ÚeC’G º«“ øH »∏Y QƒàcódG IOÉ©°S ÖMQh

 AÉ°†YC’G  QGhOCG  ø qªKh  Oqó÷G  AÉ°†YC’ÉH  IõFÉé∏d

 ácôM õjõ©J ‘ âª¡°SCG »àdG ºgOƒ¡Lh Ú≤HÉ°ùdG

 .äGõéæŸG  øe  ÒãµdÉH  É¡JóaQh  á«Hô©dG  áaÉ≤ãdG

 øe  áÑcƒµdG  √òg  Ú«©J  ¢ùµ©j  :¬JOÉ©°S  ∫Ébh

 á«aÉ≤ãdG áMÉ°ùdG ≈∏Y ®ƒë∏ŸG ôKC’G äGP AÉª°SC’G

 IOÉØà°S’Gh ,IõFÉ÷G áfÉµÃ AÉ≤JQ’G ≈∏Y ¢Uô◊G

 ,É¡µ∏à“  »àdG  á«aô©ŸGh  á«ª∏©dG  äGÈÿG  øe

 ∫Éªµà°SG ≈∏Y Oó÷G AÉ°†YC’G IQó≤H Ú≤j Éæ∏ch

 øe  ÒãµdG  Gƒeób  AÉ°†YCG  øe  º¡≤Ñ°S  øe  IÒ°ùe

 áfÉµe ôjƒ£Jh õjõ©J π«Ñ°S ‘ á«YƒædG äÉeÉ¡°S’G

 øjó«©°üdG ≈∏Y »Yƒf Qƒ°†ëH ≈¶– »àdG IõFÉ÷G

.»ŸÉ©dGh »Hô©dG

 …OƒLh :»é«æ£dG ¿GóªM ó«©°S ∫Éb ,¬à¡L øeh

 ¬H qõàYCG lôjó≤Jh l∞«∏µJ ábƒeôŸG áæé∏dG √òg øª°V

 kÉeÉY 16`dG ∫ÓN âeób ÜÉàµ∏d ójGR ï«°ûdG IõFÉéa

 áYÉæ°üH AÉ≤JQ’G ‘ âªgÉ°Sh ,áª¡eh á«æZ áHôŒ

 â©æ°Uh  ÚãMÉÑdGh  ÚYóÑŸG  âªYOh  ÜÉàµdG

.Éª¡∏e É«YGóHEGh É«ãëH ÉNÉæe

ôªMC’G ∫Ó¡dG ô≤e ¬JQÉjR ∫ÓN ójGR øH  ¿GóªM

´ÉªàL’G ¬°SDhôJ ∫ÓN »ª°SÉ≤dG óªMCG øH ¿É£∏°S

  :…ôªdG ≈æe

 á«ªdÉ©dG ¢ùdÉéªdG

 á«ªæàdG ±GógC’

 IQOÉÑe áeGóà°ùªdG

á«Yƒf

 ¢ù∏éªdG äÉ«°UƒJ

 »©fÉ°üd k ÉªYO πãªJ

 õjõ©àd QGô≤dG

 ø«H ¿RGƒàdG

 ø«°ùæédG

:ΩGh-»HO

 á¡÷G - ÜGOBÓd äGQÉeE’G á°ù°SDƒe âæ∏YCG 

 ÜGOBÓd äGQÉeE’G ¿GÒW ¿ÉLô¡Ÿ áª¶æŸG

 ⁄É©dG ‘ á«HOC’G äÉfÉLô¡ŸG π°†aCG óMCG

 ¥öûdG ‘ ¢ü°ü≤dÉH ºà¡J á«dÉØàMG ÈcCGh

 äÉ°ù∏L RôHCG øe OóY ÒaƒJ øY - §°ShC’G

 iôL »àdGh  2022 ΩÉ©d  ¿ÉLô¡ŸG  IQhO

 ™«ª÷  ¿ÉLô¡ŸG  IÎa  ∫ÓN  É¡∏«é°ùJ

 á°üæe ≈∏Y á°ù°SDƒŸG IÉæb ≈∏Y øjógÉ°ûŸG

.Üƒ«Jƒ«dG

 IOÉ«≤dG{  QGƒM  ≈∏Y  äÉ°ù∏÷G  πªà°ûJh

 º«gGôHEG  âæH  ËQ  ‹É©e  ™e  zá«ŸÉ©dG

 ¿hÉ©àdG  ¿hDƒ°ûd  ádhO  IôjRh  »ª°TÉ¡dG

 »HO  2020  ƒÑ°ùcEG  ΩÉY  ôjóe  ‹hódG

 ≥HÉ°ùdG  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  »jƒf  GQófEGh

 ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  zPepsiCo{  ácöûd

 ™fÉ°U øe Óc ¬«a ¢Vô©à°ùj õ«‡ ¢TÉ≤f

 zÜƒ«Jƒj{ á°üæe ≈∏Y ô¡°TC’G iƒàëŸG

 ⁄É°Sh zí«MódGz`H Ö≤∏ŸG Qhóæ¨dG óªMCG

 AÉ°†ØdG OGhôd äGQÉeE’G èeÉfôH ôjóe …ôŸG

 ∫ƒM  ºgQÉµaCG  »Nƒ∏H  »MÒ°S  ∞dDƒŸGh

.Qƒ°ü©dG ôe ≈∏Y á«ª∏©dG äÉaÉ°ûàc’G

 »HhQ QƒàcódG IógÉ°ûe Ú©HÉàª∏d øµÁ Éªc

 É©«Ñe ÌcC’G ÖàµdG øe ójó©dG ∞dDƒe ÓLhCG

 èeGÈdG  áeó≤eh  ïÑ£dG  Öàc  áØdDƒe  ™e

 ¢ûbÉæjh  ˆG  óÑY  IôgR  ∫ÉªYC’G  IóFGQh

 äÉØ°UƒdG  ƒ¡£d  çóMC’G  ≥FGô£dG  ÉªgÓc

 AÉ≤àdG{ á°ù∏L ∞°ûµà°ùJ Éª«a .á«µ«°SÓµdG

 ‘ πjƒ£dG áŸƒ©dG ïjQÉJ zÜô¨dÉH ¥öûdG

 ábƒeôŸG áØdDƒŸG ™e ΩÉ©£dGh ÜOC’Gh øØdG

 ∞dDƒŸG  Ió«ØM  »∏°ùcƒg  õæµjO  Góæ«°Sƒd

 ¿Éeƒ«f ∫EG π««fGOh õæ«µjO õdQÉ°ûJ ô¡°TC’G

 á©eÉL ‘ á«Hô©dG äÉ°SGQódG º°ùb ¢ù«FQ

 äÉbÓ©dG  ¢ù«FQ  QRhÉg  Ëôch  ΩÉgQhO

.É«fÉÑ°SEÉH »Hô©dG â«ÑdG ‘ á«dhódG

 ÜOCG »ÑëŸ É¡Yƒf øe Iójôa á°ù∏L ìÉàJh

 Ú°ü°üîàŸG øe áYƒª› Ωó≤J PEG áÁô÷G

 ‹ƒa »°Sƒdh ÜÉj É°ù«∏«a ∫ÉéŸG Gòg ‘

 º¡FGQBG  ¢ùÑ«∏«a  ‹ƒHh  ΩÉ¡¨æ«∏«H  ∑QÉeh

 áÁô÷G  Öàc  ‘  QÉµaC’G  ádÉ°UCG  ∫ƒM

 ´Éàªà°S’G øjógÉ°ûª∏d øµÁ Éªc .IQÉKE’Gh

 ™e  É‚  Qƒf  á«FGhôdGh  IôYÉ°ûdG  åjóëH

 ∫ƒM  ÆÉHódG  ≈ª∏°S  IQôëŸGh  áÑJÉµdG

.»Hô©dG ÜOC’G ‘ á«ª«ª◊G

 Iôjóe  »cƒ∏H  ΩÓMCG  äÈY  É¡à¡L  øe

 É¡JOÉ©°S  øY  ÜGOBÓd  äGQÉeE’G  ¿ÉLô¡e

 äÉ°ù∏÷G  øe  IójóL  á∏°ù∏°S  ¥ÓWEÉH

 ó¡°ûŸG π©÷ QGôªà°SÉH ≈©°ùf { âdÉb..

 áMÉJEG  ∫ÓN  øe  á«dƒª°T  ÌcCG  »HOC’G

 áYƒæàŸG äÉKOÉëŸG ¤EG ádƒ¡°ùH ∫ƒ°UƒdG

 ÜGOBÓd  äGQÉeE’G  ¿ÉLô¡e  É¡eó≤j  »àdG

 ÚªFÉ≤dG  áª¡e  ¢üî∏àJ  âfÎfE’G  ≈∏Y

 ÜOC’G  á©àe  π©L  ‘  ¿ÉLô¡ŸG  ≈∏Y

 ¬aöT ≈∏Y ΩÉ≤J »àdG á©àªŸG äÉ°TÉ≤ædGh

 ∫ƒM øe Qƒ¡ª÷G íFGöT ∞∏àîŸ Iôaƒàe

 áHôéàdÉH ´Éàªà°S’G º¡d ≈æ°ùà«d ;⁄É©dG

.z¿ÉLô¡ŸG É¡eó≤j »àdG á«FÉæãà°S’G

 äÉ°TÉ≤f  ∂dòc  äÉ°ù∏÷G  á∏°ù∏°S  º°†Jh

 äÉfhóŸG áÑJÉch ÖàµdG áØdDƒe ™e á≤«ªY

 OGhQ ™e ájöüM äÉ°ù∏Lh ¿ƒ°Sƒd »æ«L

 ∞«°S ôªY IOÉ©°S äGQÉeE’G ádhO ‘ ôµØdG

 ¿hÉ©àdGh  á«LQÉÿG  ôjRh  óYÉ°ùe  ¢TÉÑZ

 á«°SÉeƒ∏HódGh  á«aÉ≤ãdG  ¿hDƒ°û∏d  ‹hódG

 ¢ù°SDƒe  QƒàÑ◊G  óªMCG  ∞∏Nh  áeÉ©dG

.QƒàÑ◊G áYƒª› IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQh

 äGQÉeE’G ¿Gô«W ¿ÉLô¡e äÉ°ù∏L ôaƒJ ÜGOBÓd äGQÉeE’G á°ù°SDƒe

zÜƒ«Jƒ«dG{ á°üæe ≈∏Y ÜGOBÓd
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اأبوظبي-وام:

 شــهد املقدم ركن طيار الشيخ زايد 
بن حمد بن حمــدان آل نهيان مدير 
بقطاع  الخاصــة  الدوريــات  إدارة 
األمــن الجنائي برشطــة أبوظبي ، 
حفــل تخريج أول دورة تأسيســية 
للتدريــب والتأهيل عىل الفروســية 
املساندة  الوحدات  قيادة  يف  للعاملني 
الضباط  صــف  فئة  من  بأبوظبــي 

واألفراد .
3 أشهر  ركزت الدورة التي استمرت 
كيفية  عــىل  الفرســان  تدريب  عىل 
التعامل مع الخيول من خالل رعايتها 
ومتابعتها ، وتحســني مستوى أداء 
الفرسان وتنمية مهاراتهم وقدراتهم 
التدريبية ورفع كفاءتهم التخصصية 
واإلملــام  الفروســية  أعمــال  يف 

باالجــراءات املطلوبة يف التعامل مع 
الخيول .

حــر الحفــل املقــدم خالــد عيل 
الفروســية  قســم  رئيس  الجنيبي 

بالوكالة يف قيادة الوحدات املســاندة 
أقسام  رؤســاء  من  وعدد  بأبوظبي 
والضباط  الخاصة  الدوريــات  إدارة 

وضباط الصف برشطة أبوظبي .

 العني-الوحدة:

اإلمــارات  جمعيــة  نظمــت 
مــع  بالتعــاون  للرسطــان 
التابع   الــدم  بنــك  خدمــات 
للخدمات  أبوظبــي  لرشكــة 
الصحية »صحة« حملة للتربع 
بالدم لتشــجيع أفراد املجتمع  
من  حياة  إلنقــاذ  التربع  عىل 
يحتاج إىل قطرة دم من املرىض 
العاجلة  الصحيــة  والحاالت 
أقيمــت  حيــث  والطارئــة، 
قطرة   « شــعار  تحت  الحملة 
يف  وذلك  حياة«،  تســاوي  دم 
مبنى بنك الدم منطقة الجيمي 
من  إقباالً  شهدت  والتي  العني 
الجاليات  وأبنــاء  املواطنــني 
وأعضاء الجمعية واملتطوعني.

وا�شنطن-وام:

مهرجان  فعاليات  يف  مشاركتها  خالل   
شعار  رفع  الذي   2022 سميثسونيان 
مشــهٌد  املتحدة..  العربية  "اإلمــارات 
نابٌض بالحياة وذكريات خالدة"، وُعقد 
يف "مركز التسّوق الوطني" يف العاصمة 
هيئة  أخــذت  واشــنطن،  األمريكيــة 
الثقافة والفنون يف دبي "دبي للثقافة" 
زوار املهرجان يف رحلة مبتكرة للتعرف 
إىل تــراث اإلمــارة وروعــة تقاليدها 
وتاريخهــا العريق، وذلــك عىل امتداد 
 4 22 يونيو وحتى  املهرجان من  فرتة 

يوليو املاضيني.
الفنية  األحداث  أبرز  أحد  املهرجان  ُيعد 
ويتم  العالم،  مســتوى  عىل  والثقافية 
تنظيمــه ســنوياً يف واشــنطن. وبعد 
املهرجان  استضاف  عامني،  ملدة  توّقفه 
اإلمارات،  دولــة  العام  يف دورته هــذا 
بدعم كامل من وزارة الثقافة والشباب 
الخارجيــة  وزارة  مــع  وبالرشاكــة 
يف  الدولة  وســفارة  الدويل  والتعــاون 
الواليــات املتحــدة األمريكيــة، وذلك 

80 فناناً من الدولة. بمشاركة من 
واحتفى جــدول الحدث بعراقة الرتاث 
وباملنجــزات  اإلماراتيــة،  والهويــة 
الثقافيــة والفنيــة واإلبداعية للدولة، 
وأبــرز دورها ومكانتهــا يف احتضان 
املرموقة  الثقافية  الفعاليات  العديد من 
التي تجمع العالم ومثقفيه عىل أرضها.

للثقافة"  "دبــي  مشــاركة  وتضمنت 
عرضــاً ملركب رشاعي إماراتي تقليدي 
جانــب  إىل  الهيئــة،  مقتنيــات  مــن 
التابعة  الرتاثية  املقتنيات  من  مجموعة 

ملتحف الشــندغة، والتــي تم إقراضها 
ألغراض املشــاركة يف املهرجان، فضالً 
البحرية  باملالحة  متعلــق  محتوى  عن 
تقديم  يف  واملشاركة  اللؤلؤ،  ومغاصات 
محــارضات و أداء نهمــات وشــالت 
بحريــة /أغانــي البحر التــي واكبت 

رحالت الغوص/.
فرصة  املهرجان  زوار  أمام  أتاحت  كما 
فريــدة الستكشــاف ابتــكار األجداد 
تشــّكل  كانت  التي  الــدرور  لخريطة 
عن  الطقس  بأحــوال  للتنّبؤ  مرجعــاً 
النجوم، وسلطت  طريق معرفة مواقع 
اإلمــارة يف صون  الضوء عــىل جهود 
املــوروث الثقايف اإلماراتــي والحفاظ 

عليه عرب األجيال.
التميمــي، مدير حي  وأكــدت مريــم 
الشــندغة ومدير إدارة املواقع الرتاثية 
مكلف يف "دبي للثقافة"، عىل أن الهيئة 
حريصة عىل االحتفاء بالثقافة والرتاث 
ســبيل  يف  جهداً  تّدخر  وال  اإلماراتيني، 
نرش إرث دبي الثقايف يف العالم، من أجل 
تعزيز بصمة اإلمارة الثقافية يف املحافل 
الدولية وترسيخ مكانتها كمركز عاملي 
دبي  أن  التميمــي:  وأردفت  للثقافــة. 
مدينة نابضة بالحياة، وتوفر لقاطنيها 
وزائريها تجارب فريدة للتعرف إىل تراثها 
املمّيز وأصولها التاريخية العريقة، وقد 
فرصًة  املهرجان  هذا  يف  املشاركة  كانت 
للرتويج ملتحف الشندغة باعتباره عامل 
جذب ثقايف رئييس يف اإلمارة، ما يسهم 
فيها.  الثقافية  الســياحة  تنشــيط  يف 
وجاء ذلــك يف إطار التعاون بني متحف 
الذي  الشندغة ومؤسسة سميثسونيان 
ينطلق من إيمان الهيئة بأهمية التعاون 

بــني الثقافات، وبنــاء رشاكات دولية 
متميزة تسهم يف دعم االقتصاد اإلبداعي 

ومساهمته يف االقتصاد الوطني".
أكرب متحف  الشــندغة  أن متحف  ُيذكر 
رحلة  لــزواره  يوفــر  دبي  يف  تراثــي 
املايض  تــراث  مكنونات  الستكشــاف 
الجميــل، واالطالع عــىل صفحات من 
اإلجتماعية واإلقتصادية يف هذه  الحياة 
من  مجموعة  عــرب  العريقة  املنطقــة 
البيوت التاريخية التي تحّولت إىل أجنحه 
يف املتحف تضــم أحدث تقنيات العرض 
التفاعيل، بما فيها دار آل مكتوم، وبيت 

إضافة  البحرية،  الحياة  وجناح  العطور 
إىل جناح األطفــال والفعاليات األخرى 

املخصصة لجميع أفراد العائلة.
وُتَعــدُّ دبي للثقافــة الهيئة الحكومية 
املؤتمنــة عىل صون تــراث دبي الغني 
اإلبداعية،  املواهــب  ونــرشه، ورعاية 
ودعــم التنــوع الثقــايف يف اإلمــارة، 
الثقايف  بما يســهم يف تمكني القطــاع 
واإلبداعــي كرافــد لالقتصــاد املحيل 
عاملياً  مركــزاً  دبــي  مكانة  وتعزيــز 
ملتقًى  لإلبــداع،  حاضنــة  للثقافــة، 

للمواهب.

يومية .. �شيا�شية .. م�شتقلة
األربعاء ٣ أغسطس ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥١٠٧

اأخبار الوطن

ن�ص��ر املوروث الثقايف الإماراتي الأ�صيل وتعزيز 
ب�صمة الإمارة الثقافية يف املحافل الدولية 

الحتف��اء مبتح��ف ال�ص��ندغة باعتب��اره عامل ج��ذب ثقايف 
رئي�صياً يف دبي وتن�صيط ال�صياحة الثقافية فيها 

5
مركز اأبوظبي للغة العربية ي�صدر كتاب 

»الفن الخالد في عمارة الم�صاجد«

أبوظبي-وام:
 صدر حديثــا عن » مركز أبوظبي للغة العربية » 
بدائرة الثقافة والســياحة- أبوظبي كتاب /الفن 
تأليف وتصوير حسني  املساجد/  يف عمارة  الخالد 

محمود األعظمي.
الكتاب الذي صدر عن قسم »إصدارات« مخصص 
ألجمل املســاجد يف العالم، من إندونيســيا رشقا 
إىل بريطانيــا غربا، ومن جنوب أفريقيا جنوبا إىل 
السويد يف أقىص الشــمال، ويضم مساجد قديمة 
وحديثــة. ودرة تاجها مســجد الشــيخ زايد بن 
افتتحت به  الــذي  أبوظبي  آل نهيان يف  ســلطان 
صفحــات الكتاب لكونه من الــروح املعمارية 
الكبري املغفور  الراحل  التي تجســد حياة  املتميزة 
له الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان- طيب الله 
ثراه وتقدم صورة مرشقة لدولة اإلمارات العربية 
فيها..  والحضــاري  املتمدن  وللمعمــار  املتحدة، 
وأضحى مركزا إسالميا و ثقافيا وسياحيا يرتاده 

الزوار من كل بقاع العالم.
الكتاب معلومات دقيقة عن مســاحة كل  يجمع 
مسجد وموقعه وسعته وما استخدم يف بنائه من 
مواد، والوصف املعماري املفصل لخصائص بنيانه 
وهندســته وتزيينه، وجوانب من تاريخ تأسيسه 
وانطباعات شــائقة عن جمالياته وما  وإنشائه، 
يصنع شــخصيته وبهاءه. وجــاء ترتيب فصول 
املتزامن مع  الجغرايف  املســح  الكتاب بما يشــبه 
حركة الشمس، حيث بدأ بمساجد أقىص الرشق يف 
قارة آســيا، وانتهى بأقىص الغرب يف قارة أوروبا 
مرورا بجنوب ورشق وغرب آســيا وشبه القارة 
الهندية ومناطق القوقاز والبلقان وشبه الجزيرة 
العربيــة والرشق األوســط وشــمال أفريقيا ثم 
يواصل باتجاه أوروبا حتى املنطقة االسكندنافية 
الربيطاني.  الشــمال  أقــىص  الكتاب يف  لينتهــي 
سنوات  عرش  قرابة  الكتاب  عىل  العمل  اســتغرق 
الكامريات  مــن  أنواع مختلفة  فيها  اســتخدمت 
وتغريت معها أساليب العمل والتصوير، ليصل من 
خالله إىل خريطة متكاملة لفن العمارة اإلسالمية، 

عىل مختلف مراحل تطورها.

»دبي للثقافة« تبرز عبق تراث دبي وتاريخها الناب�ض بالحياة 
بمهرجان �شميث�شونيان للفنون ال�شعبية في وا�شنطن

اأبوظبي-وام:

 صدر حديثا عن " مركز أبوظبي 
الثقافة  بدائــرة   " العربية  للغة 
/ كتاب  أبوظبــي  والســياحة- 

الفن الخالد يف عمارة املســاجد/ 
تأليف وتصوير حســني محمود 

األعظمي.
قســم  عن  صدر  الذي  الكتــاب 
"إصــدارات" مخصــص ألجمل 
إندونيسيا  من  العالم،  يف  املساجد 
ومن  غربا،  بريطانيــا  إىل  رشقا 
السويد  إىل  جنوبا  أفريقيا  جنوب 
الشمال، ويضم مساجد  أقىص  يف 
تاجها  ودرة  وحديثــة.  قديمــة 
سلطان  بن  زايد  الشــيخ  مسجد 
الــذي  أبوظبــي  يف  نهيــان  آل 
الكتاب  صفحــات  بــه  افتتحت 
لكونــه من الــروح املعمارية 
الراحل  التي تجسد حياة  املتميزة 
الكبــري املغفور له الشــيخ زايد 
طيب  نهيــان-  آل  ســلطان  بن 
الله ثــراه وتقدم صورة مرشقة 
املتحدة،  العربية  اإلمارات  لدولة 
والحضاري  املتمــدن  وللمعمار 
إســالميا  مركزا  وأضحى  فيها.. 
الزوار  يرتاده  وسياحيا  ثقافيا  و 

من كل بقاع العالم.
الكتــاب معلومات دقيقة  يجمع 
وموقعه  مسجد  كل  مساحة  عن 
وسعته وما استخدم يف بنائه من 
املعماري املفصل  مواد، والوصف 

وهندســته  بنيانه  لخصائــص 
وتزيينــه، وجوانب مــن تاريخ 
وانطباعات  وإنشــائه،  تأسيسه 
يصنع  وما  جمالياته  عن  شائقة 

شخصيته وبهاءه.
بما  الكتاب  فصول  ترتيب  وجاء 
املتزامن  الجغرايف  املســح  يشبه 
مــع حركة الشــمس، حيث بدأ 
قارة  يف  الرشق  أقىص  بمســاجد 
الغرب  بأقــىص  وانتهى  آســيا، 
بجنوب  مــرورا  أوروبا  قارة  يف 
وشــبه  آســيا  وغــرب  ورشق 
القوقاز  ومناطق  الهندية  القارة 
العربية  الجزيرة  وشبه  والبلقان 
وشــمال  األوســط  والــرشق 
أفريقيا ثم يواصل باتجاه أوروبا 
االســكندنافية  املنطقــة  حتى 

الشمال  أقىص  يف  الكتاب  لينتهي 
العمل عىل  اســتغرق  الربيطاني. 
الكتــاب قرابــة عرش ســنوات 
مختلفة  أنواع  فيها  اســتخدمت 
الكامريات وتغــريت معها  مــن 
ليصل  والتصوير،  العمل  أساليب 
متكاملة  خريطة  إىل  خاللــه  من 
عىل  اإلســالمية،  العمارة  لفــن 
بدءا  تطورها،  مراحــل  مختلف 
العربية  الجزيرة  من عمارة شبه 
والعباســية،  األموية  املرحلة  ثم 
مــرورا باململوكيــة والفاطمية 
باملدارس  وانتهــاء  والعثمانية، 
وكذلك  العمــارة،  لفن  املعارصة 
يف  واملرابطني  املوحديــن  عمارة 
أفريقيا.. وهو ما يجعل  شــمال 
ومادة  تاريخية  وثيقــة  الكتاب 

الباحث  منهــا  يســتفيد  علمية 
املعماريــة  الهندســة  وطالــب 
العربي  والخط  الزخرفة  وفنانو 

عىل حد سواء.
يقع الكتاب يف /408/ صفحات 
وهو  املربع،  الكبــري  القطع  من 
مكوناته  مختلــف  يف  منســجم 
وثري يف تنــوع زوايا النظر التي 
هذه  العبادة  أمكنــة  منها  نتأمل 
وشــاكلة حضورهــا يف الفضاء 
الطبيعــي من جهــة، ويف األفق 
ملرتاديهــا من جهة  الروحانــي 

أخرى.
وافرة  صور  النصــوص  وترافق 
العــدد فاتنة الحضــور، تعرض 
معماريــة  كشــواهد  األمكنــة 
املصلني  وترينــا  تــارة،  ودينية 
تارة  وخشــوع  تعبد  بأوضــاع 

أخرى.
األعظمي  محمود  حسني  املؤلف 
من  تلفزيوني  ومخــرج  كاتــب 

مواليد العراق..
حاصل عىل شهادة دبلوم وإخراج 
يف  الجميلة  الفنــون  معهــد  من 
عددا  للتلفزيون  أخــرج  بغداد.. 
من األفــالم الدرامية، كما أخرج 
مئات الســاعات التلفزيونية من 
والتســجيلية  الوثائقية  الربامج 
واملنوعات.. وحصل عىل عدد من 
اإلخراج  مجال  يف  املهمة  الجوائز 
العويس  جائزة  منهــا  واملرسح، 

.2016 لإلبداع عام 

مركز اأبوظبي للغة العربية ي�شدر كتاب »الفن الخالد 
في عمارة الم�شاجد«

�شرطة اأبوظبي تنظم دورة »مهارات الفرو�شية« 
لقيادة الوحدات الم�شاندة

جمعية الإمارات لل�شرطان تنظم حملة  
للتبرع بالدم

بحث التعاون الم�شترك بين »دبي 
لالإعالم« ومجموعة الظفرة

دبي-وام:
 بحث راشــد أمــريي نائــب املدير 
يف  التلفزيــون  لقطــاع  التنفيــذي 
خــالل  لإلعــالم  دبــي  مؤسســة 
الظفرة  مجموعــة  وفد  اســتقباله 
الظاهري  آمنة  برئاســة  اإلعالمية 
مدير عام مجموعة الظفرة، يرافقها 
الظفرة،  قناة  مدير  الداوود  هاشــم 
موقع  تحرير  رئيس  طهبوب  وعمر 
أوجــه  اإلخبــاري،   7e.NeWS
التعاون املشرتك بني املؤسسة ممثلة 
الظفرة  وقناة  الفضائيــة  بقنواتها 
األحداث  بتغطية  يتعلق  ما  خاصة يف 

الكــربى والنقل املبــارش بما يخدم 
برورة  الرشيدة  القيادة  توجهات 
التعــاون بني وســائل االعالم وبما 
يعكس نهضــة دولة اإلمارات ونقل 
الدولــة محلياً  صــورة إلنجــازات 

واقليمياً وعاملياً.
مجال  يف  التعاون  اللقــاء  بحث  كما 
مســتوى  عىل  التلفزيوني  اإلنتــاج 
يعود  بما  الربامــج  أو  املسلســالت 
مستوى  ورفع  الطرفني  عىل  بالنفع 
التلفزيوني  املحتوى  وخدمة  اإلنتاج 
عــرب إنتاج راقي يخاطب املشــاهد 

العربي بشكل الئق وفني.
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الفجرية-الوحدة:
محمد  الشيخ  سمو  مبادرة  من  انطالًقا 
بــن حمد الرشقي، ويل عهــد الفجرية، 
100 متطوع من فريق  شارك أكثر من 
 " مبادرة  يف  التطوعي  لعطائك  شــكراً 
الناجمة  األرضار  إلزالة  بيد"  يداً  معكم 
عــن األحــوال الجوية التي شــهدتها 

اإلمارة يف الفرتة املاضية.
وتطــوع أعضاء فريق شــكراً لعطائك 
التطوعية األخرى واألفراد  الفــرق  مع 
املتطوعــون، بالتعــاون مــع الجهات 
املترضرة  األرس  دعم  عمليات  يف  املعنية 
الطرق،  وتنظيــف  اإليــواء،  مراكز  يف 
وإزالــة اآلثــار التي خلّفتها الســيول 
التــي تعّرضت لها  الغزيرة  واألمطــار 
الحياة  الفجــرية، تمهيداً إلعادة ســري 

الطبيعية فيها.
وتوجه الشيخ الدكتور سالم بن ركاض 
صاحب  إىل  واالمتنان  بالشكر  العامري 
الرشقي،  محمد  بن  حمد  الشيخ  السمّو 
الفجرية،  حاكــم  األعىل  املجلس  عضو 
الرشقي،  حمد  بن  محمد  الشيخ  وسمّو 
توجيهاتهما  عــىل  الفجرية،  عهــد  ويل 
املرتبطة  األرضار  للحد مــن  الســديدة 

باألمطار األخرية.

وقــال إن فريق شــكراً لعطائك ينطلق 
من قناعات راسخة ومؤسسية بأهمية 
التعــاون والتضامن مــع كافة رشائح 

املجتمعية،  األهداف  املجتمع، لتحقيــق 
وتأكيــد التواصــل اإليجابــي ألجــل 
واإلنســانية  التطوعية  األهداف  خدمة 

املستلهمة من القيادة الرشيدة يف مختلف 
املؤسســات والقطاعــات، وتكريــس 
الرؤى الخاصة بالعمل التطوعي، ونرش 
هذه الثقافة يف املجتمع، بما يتماىش مع 

األهداف الوطنية.
بدوره أوضح سيف الرحمن أمري، رئيس 
لعطائك،  شــكراً  فريق  إدارة  مجلــس 
أن املشــاركة ضمن الفــرق التطوعية 
خلفتها  التي  األرضار  من  للحد  األخرى 
الوطني،  للواجب  تلبية  جاءت  األمطار، 
وإعالء للقيم التطوعية التي دأب الفريق 
عل تنفيذها يف مختلف القطاعات داخل 
الدولة، مضيفاً أن هذه املشاركة تضاف 
إىل الســجل املرشف لهم يف مجال العمل 

التطوعي.
عىل  الفريق  أعضــاء  جميع  وأضــاف: 
آهبة االســتعداد للمشاركة يف املبادرات 
جميع  يف  التطوعــي  بالعمل  الخاصــة 
أرجــاء الدولة، ونتعــاون مع الجهات 
أهمية  يعزز  بما  املختلفة،  واملؤسسات 
التطوعية،  الفرق  من  املخلصة  الجهود 
الذي  واإليجابي  البناء  التعاون  ونشكر 
كان لــه األثــر اإليجابــي يف مواجهة 
تســببت  التــي  الطبيعيــة  الظــروف 

باألرضار املختلفة". 

دبي-الوحدة:
الهندســة  كلية  طالب  من  فريق  نجح 
ونظم املعلومات يف جامعة دبي يف إعداد 
وابتكار نظام جديد وتطبيق لتســجيل 
الجامعات خالل دقائق باستخدام  طلبة 
الوقت  الذكي مما يوفر  نظام »اليكسا« 
الطلبة ويتم بسالسة تامة  والجهد عىل 

أثناء فرتة التسجيل.
قــام بتنفيــذ املرشوع الطالب راشــد 
الجسمي  الفريق وعيل  الشاميس رئيس 

ومحمد الجنيبي وخليفة البلويش.
عيىس  الدكتور  األســتاذ  سعادة  وأشاد 
بابتكارات  دبي  جامعة  رئيس  البستكي 
من  االســتفادة  عىل  وحرصهم  الطلبة 
وتقنية  الحاســبات  وعلــوم  برامــج 
الجوانب  عــىل  تركز  التي  املعلومــات 
التطبيقية، مشريا إىل أن الهدف الرئييس 
املســتقبل  إعــداد جيل  للجامعــة هو 
باملهارات  وتزويدهم  املهنيــة  لحياتهم 
ومتطلبات  احتياجــات  لتلبية  الالزمة 

السوق.
 وأشــار إىل أن أعضــاء هيئة التدريس 
يف الجامعــة يركزون عىل تعليم الطلبة 
فقط  وليس  أفكارهم  تســويق  كيفية 
إكمال مشاريعهم أو مهامهم الجامعية، 

وأن املنطقــة الحرة لالبتــكار وريادة 
وترعى  ترحــب  الجامعة  يف  األعمــال 
والخريجني  الطلبــة  وابتكارات  أفكار 
خدمة  ويمكنهم  أعمــال  رواد  ليكونوا 
يف  ناشــئة  رشكات  وإنشــاء  املجتمع 

املجاالت املهنية والتكنولوجية.
وقال راشد الهاشمي إن فكرة املرشوع 
جــاءت نتيجــة أن تســجيل الطلبــة 
الطلبة  وقــت  مــن  الكثري  يســتغرق 
واملرشدين األكاديميني والشؤون املالية 

لتسهيل  فكرنا يف طريقة   ... واإلداريني 
هذه اإلجراءات وتم االســتعانة بنظام 
»اليكســا« وذلك من خالل اعداد خطة 
عن  معلومات  أوال  تتضمــن  للطالــب 
الطالب واملواد التي حصل عليها واملواد 
املطروحــة يف الجامعــة، ويتم تزويده 
باملواد واملساقات املطلوبة ومواعيدها، 
وبعدهــا وبناءا عــىل اختياراته يقوم 
نظام »أليكسا« برتتيب األمور من خالل 
األكاديمي  واملرشــد  للطالب  اإليميــل 

واإلدارة والشــؤون املالية بصفة عامة 
خالل وقت قصري جدا.

الطلبة  أن عملية تســجيل  إىل   ولفــت 
التي كانت تستغرق وقتا طويال تتحول 
ودقيقة  سهلة  عملية  إىل  الطريقة  بهذه 
بدون أي أخطاء وتعطي للطالب تجربة 
ممتعة وسلسة يف عالقته مع الجامعة، 
إضافــة إىل أنها تتم مــن خالل النظام 
الصوتي »اليكسا« التي يتم الكالم معها 

ويخرج منها أوامر.
الدكتور  املــرشوع  تنفيذ  عىل  وأرشف   
الهندسة  بكلية  األستاذ  املنياوي  سامي 

وتقنية املعلومات يف الجامعة.
تســتفيد  أن  يمكن  الجامعات  إن  وقال 
من هذا النظام يف تســجيل الطلبة مما 
األكاديمي  للمرشــد  أطول  وقتا  يعطي 
مجهود  بأقل  العمليــة  يراقب  ويجعله 
التي  األخرى  املهام  من  للعديد  ويتفرغ 
أن يقوم  يقوم بهــا، والطالب يمكــن 
الصوتي  النظام  خالل  من  بالتســجيل 

إلنجاز املعامالت.
أن  يمكــن ألي جامعة  أنه  إىل  وأشــار 
عمليات  يف  النظــام  هذا  من  تســتفيد 
دائرة  يمكن ألي  كما  الطلبة،  تســجيل 
النظام  هذا  من  تستفيد  أن  مؤسسة  أو 
املبتكر يف عملياتها وإجراءاتها املتعددة.    

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة 
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رئي�س الدولة
مــن جانبه أعرب الفائز بـ " شــاعر 
المليــون "عــن بالغ ســعادته بلقاء 
الدولــة مبدياً  الســمو رئيس  صاحب 
لمبادرات  سموه  لدعم  وتقديره  شكره 
التي  النوعية  الثقافية  اإلمــارات  دولة 
الثقافي في  إثراء المشهد  تســهم في 
المنطقة العربية بإبداعات األدب والفن 
أفضل  إلبراز  منصــة  وتوفير  والفكر 
الجديدة وصقــل موهبتها  المواهــب 

للتميز والتألق في أفكارها وتقديمها.
البيرق هذا  لقــب حامل  وتنافس على 
الموسم 48 مشاركاً من مختلف الدول 

العربية.
البحر .. ســمو  قصر  مجلــس  حضر 
نهيان ممثل  آل  زايد  بن  الشيخ حمدان 
الظفرة وســمو  الحاكــم في منطقة 
الشــيخ طحنون بن محمــد آل نهيان 
العين وسمو  الحاكم في منطقة  ممثل 
الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  نهيان  الشيخ 
مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان 
واإلنسانية  الخيرية  لألعمال  نهيان  آل 
وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان 
وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو 
الشــيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل 
رئيس  السمو  صاحب  مستشار  نهيان 
الدولة وسمو الشيخ حمدان بن محمد 
زايد  الشيخ  آل نهيان وســمو  زايد  بن 
ومعالي  نهيان  آل  زايــد  بن  محمد  بن 
الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير 
الشيوخ  من  وعدد  والتعايش  التسامح 

وكبار المسؤلين.على صعيد مختلف
 قدم صاحب الســمو الشيخ محمد بن 
الدولة "حفظه  رئيــس  نهيان  آل  زايد 

العزاء إلى  الثالثــاء واجب  الله " يوم 
معالي فــارس محمد أحمد المزروعي 
وإخوانه  الرئاسة  ديوان  في  مستشار 

في وفاة شقيقهم عيد المزروعي.
مجلس  زيارته  ســموه ـ لدى  وأعرب 
المشــرف في أبوظبي ــــ عن صادق 
تعازيه ومواســاته إلى أســرة الفقيد 
داعيــاً المولــى عز وجــل أن يتغمده 
جناته  فسيح  ويسكنه  رحمته  بواسع 
الصبر  جميــل  وذويه  أهلــه  ويلهــم 

والسلوان.
سمو  ســموه  جانب  العزاء إلى  وقدم 
نهيان ممثل  آل  زايد  بن  الشيخ حمدان 
الظفرة وســمو  الحاكــم في منطقة 
وزير  نهيان  آل  زايد  بن  عبدالله  الشيخ 

الخارجية والتعاون الدولي.

�شفاء 965 من
وتخضع  مســتقرة  حاالت  وجميعها 
للرعايــة الصحية الالزمة، وبذلك يبلغ 
المسجلة 993,684  الحاالت  مجموع 

حالة.
  كمــا أعلنــت وزارة الصحــة ووقاية 
المجتمع عدم تســجيل أي حالة وفاة 
الماضية،  ساعة  والعشرين  األربع  في 
وبذلــك يبلغ عدد الوفيــات في الدولة 
عن  الوزارة  أعلنت  2,335 حالة.   كما 
شــفاء 965 حالة جديــدة لمصابين 
»كوفيد  المســتجد  كورونا  بفيروس 
أعراض  التــام من  - 19« وتعافيهــا 
الصحية  الرعاية  تلقيهــا  بعد  المرض 
الالزمــة منــذ دخولها المستشــفى، 
الشــفاء  يكون مجموع حاالت  وبذلك 

972,722 حالة.

كيربي يك�شف

 وبعد تحديد مسكنه، درس المسؤولون 
يســمى  ما  لتحديد  وعاداته  تحركاته 
بنمط حياة للتأكد أنهم حددوا هدفهم.

لألنباء عن  بلومبــرج  وكالة  ونقلــت 
بعض  تجميع  من  قوله "تمكنا  كيربي 
على  بناء  االســتخباراتية  المعلومات 
تحركات عائلته، بصراحة شــديدة، ثم 
إلى داخل كابول وتمكنا من  تعقبناهم 
تعقبه وتتبع جهوده لجمع شــملهم.. 
وقد أدى هذا إلى أسابيع، وربما أشهر، 

أننا وصلنا للرجل نفسه". للتأكد 
األحد في  يــوم  الظواهري  قتــل  وتم 
مسكنه  شرفة  إلى  خرج  عندما  كابول 
اســتخدمت  أمريكية  ضربة  في  وذلك 
صاروخين من طــراز "هيلفاير" ولم 
مدنية، وفقا  خســائر  أي  في  تتسبب 

لمسؤول كبير في اإلدارة األمريكية.

 الإمارات ت�شارك
واالستقرار  األمن  تحقيق   وقال: "إن 
في وسط آسيا مهم للمنطقة والعالم". 
تولي  االمــارات  دولــة  أن  وأوضــح 
والتطرف  اإلرهاب  لمكافحــة  أولوية 
دولة  إدانة  أشكاله، مشيراً إلى  بجميع 
اللذين  اإلرهابيين  الهجومين  اإلمارات 
وقعا في أفغانستان في يونيو الماضي 
شمال  في  مسجداً  أحدهما  واستهدف 
اآلخر  استهدف  فيما  أفغانستان  شرق 
العاصمة  الســيخ فــي  معبدا لطائفة 
كابول، وأسفرا عن مقتل وإصابة عدد 
من األبرياء، معبراً عن خالص التعازي 
والتمنيات  الصديق  األفغاني  للشــعب 

بالشفاء العاجل للمصابين.
قائالً:  كلمتــه  في  ســعادته  وأضاف 
وتعليم  المرأة  حقوق  تكون  أن  "يجب 

الفتيــات األفغانيــات هدفاً أساســياً 
المحور  ذلــك  الــدول" باعتبار  لكافة 
اإلمارات،  األساســي لجهــود دولــة 
وفي هذا الســياق، استعرض سعادته 
بنت  فاطمة  الشــيخة  ســمو  مبادرة 
محمد بن زايد لتمكين المرأة األفغانية 
الحياة  العمــل وضمان  وتوفير فرص 
برنامج "سجاد  لها من خالل  الكريمة 
وتطوير  الســجاد  الســالم" إلنتــاج 
الريف األفغاني. كما استعرض سعادة 
الزعابي المساعدات اإلغاثية والتنموية 
منوهاً  األفغانــي،  للشــعب  المقدمة 
الشــيخ  الســمو  صاحب  توجيه  إلى 
الدولة  نهيان، رئيس  آل  زايد  بن  محمد 
"حفظه الله"، بتســيير جســر جوي 
يحمل سالالً غذائية متكاملة وإمدادات 
طبية وفريقاً طبياً ومستشفى ميدانياً 
للتخفيف مــن تداعيات الزلزال المدمر 
وبكتيكا  خوســت  واليتي  ضرب  الذي 
جنــوب شــرق أفغانســتان الشــهر 
الماضي. كما أشــاد بجهــود منظمة 
اإلسالمي  والبنك  اإلســالمي  التعاون 
المساعدات  إيصال  تسهيل  في  للتنمية 
اإلنســانية عن طريق انشاء الصندوق 

اإلستئماني اإلنساني األفغاني.
كلمتــه  الزعابــي  ســعادة  واختتــم 
المرجوة  النتائــج  تحقيــق  متمنيــاً 
مــن مؤتمر طشــقند الدولي لتحقيق 
للشعب  واالزدهار  واالســتقرار  األمن 

األفغاني الصديق.

نجاح اأول جراحة
الصليبي  الربــاط  على  الحفاظ  وأدى 
حركة  فــي  يتحكم  الخلفــي، الــذي 
الركبــة ذهاًبــا وإياًبــا، الــى تحرك 
واحدة  ساعة  بعد  والمشــي  المريض 

فقط من الجراحة وبدأ الســير بشكل 
إجراء  من  قليلة  ساعات  خالل  مستقل 
في  شــائع  غير  أمر  الجراحــة، وهو 

جراحات الركبة األخرى. 
الطرابيشــي،  ســميح  الدكتور  وقال 
بمستشفى  العظام  جراحة  استشاري 
برجيــل للجراحــة المتطــورة بدبي، 
الركبة  اســتبدال  جراحي  أشهر  وأحد 
المريض  األوسط: " عانى  الشرق  في 
محمــد شــفيق على مدى الســنوات 
تشوه  بسبب  آالم  الماضية، من  الثالث 
األنشــطة  اليمنى جعل  ركبتــه  فــي 
المشي صعبة". واضاف:  اليومية مثل 
" أثر تفاقــم األلم يوما بعد يوم، على 
تنفيذي  كرئيس  المريض  عمل  طبيعة 
لشركة رائدة مقرها دبي، حيث تتطلب 
وظيفته الســفر كثيًرا، وهو ما تسبب 
ألم بالركبة ومشــاكل عند  في حدوث 
أثر  الطائرة، مما  أو نزوله من  صعوده 

على خطط سفره وانجاز اعماله".
المريض،  فحص  بعد  انه  الى  واشــار 
أظهــرت األشــعة الســينية عظمــة 
ال  عادي  غيــر  بشــكل  الحجم  كبيرة 
المختلفة  المقاســات  معظم  تغطيها 
من المفاصــل الصناعية المتوفرة في 
الرباط  الســوق، وفضلنا عدم قطــع 

أثناء الجراحة. الصليبي الخلفي 
للحفاظ علــى البنية الطبيعية للركبة، 
من  فريدة  جراحــة  جعلها  مــا  وهو 

نوعها بالمنطقة. 
تشــير اإلحصاءات الطبية والدراسات 
على  الحافظ  عندما  أنه  المختصة، إلى 
تســتمر  أن  الصليبي، يمكن  الربــاط 
عملية الزرع للركبة االصطناعية لفترة 
أطول، قد تستمر طوال حياة المريض، 
وال يحتاج الى جراحة تصحيحية فيما 

بعد.  
جراحة  ان  الــى  الطرابيشــي،  ولفت 
حســب  المصنوعة  الركبة  اســتبدال 
عام  بشكل  تتم  شائعة، ولكنها  الطلب 
الصليبي  بالرباط  التضحيــة  بطريقة 
الخلفــي، وعلى الرغم من أنها طريقة 
فعالة، إال أن طريقة التضحية بالصليب 
البقاء في  إلى  تؤدي  أن  يمكن  الخلفي 
المستشفى لفترة طويلة بعد الجراحة. 
الطرابيشــي ، فان  للدكتــور  وفًقــا 
أكثر  أصبح  للركبة  الكامل  "االستبدال 
تعقيــًدا، وهناك العديــد من الخيارات 
التــي يمكننا تقديمهــا للمريض بناًء 
على حجمه واحتياجاته ونمط حياته، 
لحجم  القديم  المفهــوم  يعد  لم  حيث 
المرضى  يناســب جميع  للركبة  واحد 

معموال به اآلن". 
تشير الدراسات إلى أنه كلما كان األمر 
التشــريح،  أكثر دقة وتحديًدا في علم 
الغرســة  بقاء  وقوة  النتيجــة  كانت 
بالرباط  نحتفــظ  وعندمــا  أفضــل، 
أكثر  الجراحة  الخلفي، تصبح  الصليبي 

دقة. 
من جهته، عبر المريض محمد شفيق، 
اســتبدال  الجراء جراحة  ارتياحه  عن 
تحققت، قائال:  التي  وبالنتائج  الركبة 
الركبة طوال  "قد عشــت مع آالم في 
الســنوات الثالث الماضيــة، لكن بعد 
خالل  المشــي  من  تمكنت  الجراحــة 

ساعات". 
وقال: " في عام 2011، أجرى الدكتور 
الطرابيشي جراحة استبدال الركبة في 
ساقي اليســرى، هذه المرة، أنا سعيد 
طريقة  باستخدام  أجريت  عمليتي  ألن 
جديدة وآمل أن تكون هذه التكنولوجيا 

نقطة انطالق في طب العظام ". 

بقلم ـ د. فاطمة محمد خمي�س  

العرب والطب: اأخالقيات العمل 
والتعامل

تسعى دراسات عديدة يف علوم 
املستشــفيات  وإدارة  قيــادة 
إىل تعزيــز »أنســنة« الرعاية 
الصحيــة والطبيــة، وتوعية 
دور  بــأن  الصحية  الكــوادر 
الطبيــب ال ينحرص يف الجانب 
فقط.  تخصصه  مــن  العلمي 
ال  العالجية  الخطة  أن  بمعنى 

يجب أن تقترص عىل املرض سببا وتطورا وعالجا، وإنما 
واالجتماعية  النفسية  السياقات  أيضا  تراعي  أن  يجب 
حول املريض من خالل التعامل الواعي واملدروس معه 
ومــع عائلته. والحجة األوىل لتلك الدراســات أن مثل 
هذه الشــمولية يف الخطة العالجية كفيلة بمســاعدة 
وبالتايل  له  املقّدمة  العالجية  الخدمات  تقبل  يف  املريض 
رسعــة تعافيه. ويتمّيز غالــب األطباء العرب بوجود 
هذه القيمة يف أخالقيات عملهم وتعاملهم مع املرىض، 
فالثقافة العربية ال تزال تتمسك بقيم عميقة ال تفصل 
فقيم  والعمل.  التعامل  وأخالقيات  اإلنسانية  عن  العلم 
الثقافة والدين التي تتعلق بالرحمة والتعاطف وحسن 
املعاملــة هي ممارســات يومية للشــخصية العربية 
بالقبول  تتعلق  وأنها ممارســات  ال ســيما  واملسلمة 

والرىض ذاتيا واجتماعيا وثقافيا ال وظيفيا فقط.
وال يعنــي هــذا إنكار تميــز الحضــارات األخرى يف 
الرعاية  التعامــل والعمل يف مجال  أو قيم  علوم الطب 
الصحيــة، وإنما القصد التنبه إىل خصوصية كل ثقافة 
الرعاية  القيم يف مياديــن مثل  تلك  يف طريقة تفعيــل 
املجتمع  توعية  أيضا  املهمــة  الجوانب  ومن  الصحية. 
يف هذا الجانب، وهي أهمية أدركتها ســلطات الرعاية 
الصحية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة بدليل انتشار 
استبيانات قياس جودة الخدمة التي تعقب زيارة كثري 
بنا  أو مراكزها الصحية. ويعود ذلك  من مستشفياتها 
إىل العرص الذهبي لعلماء الطب العرب األوائل أمثال ابن 
ســينا وأبي بكر الرازي وابن النفيس والخدمات التي 
قدموها إىل مهنــة الطب علما وُخُلقا. وال زال األطباء 
يثبتون حضورا متميزا وفّعاال يف محافل دولية  العرب 
عديدة يف وقتنا الحايل، ومن أشــهرهم عىل سبيل املثال 
والربوفيسور  يعقوب  الربوفيســور مجدي  الحرص  ال 

محمد غنيم.
اإلنساني بعد مسرية  العطاء  الرجلني مستمر يف   وكال 
الربوفيسور مجدي يعقوب  أنشــأ  مهنية حافلة، فقد 
مستشــفى خريية تعنى باألطفال الفقراء ممن ولدوا 
بعيــوب خلقية خطــرية يف القلب يف مــرص، ومركزا 
آخر ألمراض القلب يف أســوان حيــث يقدم العمليات 
الربوفيســور محمد غنيم  أما  فيه.  املجانية  الجراحية 
فهو من أســس مركزا طبيا يف مجال تخصصه يتميز 
%85 من  بقاعــدة بيانية رقميــة تضم ما يقــارب 
تفعيل مسارات  يف  الطبية مما يساهم  الحاالت  بيانات 
التشخيص الطبي واتخاذ القرار يف العالج الطبي بشكل 
فعال. ومن أنشطته اإلنسانية التي ُتذكر له مساهمته 
يف عمليات اإلغاثة اإلنسانية يف حرب غزة عام 2009، 
والتي شّدد فيها عىل أهمية مساهمة األطباء العرب يف 

مثل هذا املجال.   

طالب جامعة دبي يبتكرون نظاماً لت�سجيل الطلبة 
في دقائق

طرق دبي تطلق مبادرة »رخ�س وانطلق«
دبي-وام:

 أطلقــت هيئة الطــرق واملواصالت بدبــي مبادرة /
املتعاملني  رحلة  هندسة  إعادة  وهي  وانطلق/،  رخص 
الهيئة  املركبات، وتعد  يف الحصول عىل رخصة قيــادة 
الحصول  تقــدم خدمة  العالم  يف  أول جهة حكوميــة 
..كما  القيادة وفق تجربة رقمية متكاملة  عىل رخصة 
أعلنــت الهيئة حزمة مــن املبــادرات لتعزيز التحول 
وتدشني  املركبات،  تســجيل  خدمات  تقديم  يف  الرقمي 
التي تعد األوىل من نوعها  املتنقل،  النظر  خدمة فحص 

عىل املستوى املنطقة.
وأكــد معايل مطر الطاير املديــر العام ورئيس مجلس 
املديرين يف هيئة الطرق واملواصالت حرص الهيئة عىل 
التطوير املستمر لخدمات ترخيص السائقني واملركبات، 
وتعزيــز التحول نحو القنــوات الذكية، لتحقيق رؤية 
وتوجيهات صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي »رعاه الله«، وســمو الشيخ حمدان بن محمد بن 
راشد آل مكتوم ويل عهد دبي رئيس املجلس التنفيذي، 
املدينة  الذكية وجعل إمارة دبي  بالتحول نحو املدينــة 
وأداء يفوق  تقديم خدمات  العالم، من خالل  األذكى يف 
لسكان  السعادة  تحقيق  إىل  وصوالً  املتعاملني  توقعات 

وزوار إمارة دبي.

اأكثر من 100 متطوع من �س��كراً لعطائك بمب��ادرة »معكم يداً بيد« 
لإزالة اأ�سرار الأمطار في الفجيرة 

حمد �س��هيل الخييلي يخ�س�ص 206 غرف فندقية لالأ�س��ر المت�سررة 
من الأمطار في الفجيرة

أبوظبي-وام:

خصص ســعادة حمد سهيل عويضة الخيييل " مالك 
فنــدق كونكــورد الفجرية" 206 غــرف و أجنحة 
بالفندق إليواء األرس املترضرة من األمطار والسيول 
يف املناطــق الرشقية من الدولة إىل جانب توفري ثالث 
تنجــيل ظروفهم  أن  إىل  للمتأثريــن  يوميا  وجبــات 
بالتنسيق مع  إىل مســاكنهم وذلك  الراهنة و يعودوا 

هيئة الهالل األحمــر اإلماراتي والجهات املختصة يف 
الفجرية. وبلغت الطاقة االســتيعابية للفندق 2013 
األمطار  أعقاب  يف  تسكينهم  تم  املتأثرين  من  شخصا 
.. وجاءت مبادرة ســعادة حمد  والســيول مبارشة 
الهالل األحمر ومختلف  الخيييل تعزيزا لجهود  سهيل 

الجهات عىل جميع املستويات يف إيواء املترضرين .
أفضل  تقديم  عىل  مبادرته  وفق  الفندق  إدارة  وعملت 
الخدمات لألرس وتوفري رعاية خاصة ألصحاب الهمم 

وكبار املواطنني وأصحاب األمراض املزمنة واألطفال 
منهــم. وأعربت هيئــة الهالل األحمر عن شــكرها 
وتقديرها لســعادة حمد سهيل الخيييل عىل مبادرته 
دعم الجهود املبذولة يف الدولة عىل املســتويات كافة 
لتعزيز قــدرة املتأثرين من األمطار و الســيول عىل 

تجاوز ظروفهم الراهنة..
دائم لربامج  أن ســعادته مســاند وداعم  إىل  مشرية 

الهيئة اإلنسانية والتنموية محليا وخارجيا.

بالتن�شيق مع » الهالل« .. 
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دبي -وام:

والبيئة وم�رصف  املناخي  التغري  وزارة   وقعت 

الرئي�سي  املايل  املحرك   - للتنمية  الإمارات 

ال�سناعي  والتحول  القت�سادي  التنويع  لأجندة 

يف الإمارات - مذكرة تفاهم ب�ساأن برنامج متويل 

م�ساريع الزراعة احلديثة يف جمال الأمن الغذائي، 

ال�رصكات  لدعم  التمويلية  احللول  تقدمي  بهدف 

ال�سغرية واملتو�سطة وال�رصكات النا�سئة لت�ساهم 

وذلك  للإمارات،  امل�ستدام  القت�سادي  النمو  يف 

لدعم قطاع الأمن الغذائي الذي يعد اأحد القطاعات 

اخلم�سة ذات الأولوية التي يركز عليها امل�رصف 

بيئة  وتناف�سية  القت�سادية  املرونة  لتعزيز 

الأعمال للدولة.

وقع املذكرة �سعادة حممد مو�سى الأمريي الوكيل 

امل�ساعد لقطاع التنوع الغذائي يف وزارة التغري 

الرئي�س  النقبي  واأحمد حممد  والبيئة،  املناخي 

التنفيذي مل�رصف الإمارات للتنمية.

وتاأتي املذكرة �سمن جهود الوزارة لتعزيز قدرات 

ا�سرتاتيجيتها  اإطار  املحلي يف  الزراعي  الإنتاج 

�سعيها  من  وانطلقا  الغذائي،  الأمن  لتحقيق 

لـو�سع الربامج الكفيلة برفع م�ساهمة قطاعات 

وال�سمكية  واحليوانية  الزراعية  والرثوات  البيئة 

يف تاأمني الأمن الغذائي واحليوي يف الدولة، ويف 

اإطار دور م�رصف الإمارات للتنمية �سمن الروؤية 

والتي  الوطني،  القت�ساد  مل�ستقبل  املتكاملة 

ت�سعى لتعزيز مكانة الدولة لتكون مركزاً عامليًا 

مع  امل�ستقبل،  و�سناعات  املتقدمة  لل�سناعة 

�سمان الأمن ال�سناعي والغذائي والتكنولوجي.

التنوع  لقطاع  امل�ساعد  الوكيل  قال  جانبه  من 

اإن  والبيئة..  املناخي  التغري  وزارة  يف  الغذائي 

تعزيز قدرات الإنتاج الزراعي املحلي عرب تو�سيع 

اأحد  ميثل  احلديثة  الزراعة  نظم  تبني  نطاق 

املناخي  التغري  وزارة  حتر�س  التي  الأولويات 

والبيئة على حتقيقها �سمن ا�سرتاتيجيتها ل�سمان 

الأمن الغذائي.

م�رصف  مع  التفاهم  مذكرة  تاأتي   « واأ�ساف 

لتعزيز  الوزارة  جهود  �سمن  للتنمية  الإمارات 

وحتفيز  ال�سرتاتيجيني  �رصكائها  مع  التعاون 

م�ساريع الزراعة احلديثة فيما يخت�س بالإنتاج 

ا�ستك�ساف  عرب  وال�سمكي  واحليواين  الزراعي 

منا�سبة جتتذب  متويلية  برامج  وتوفري  الفر�س 

�رصيحة وا�سعة من ال�سباب ورواد الأعمال«.

الرئي�س  النقبي  حممد  اأحمد  قال  جانبه  من 

للتنمية » نركز يف  الإمارات  التنفيذي مل�رصف 

القطاعات  دعم  على  للتنمية  الإمارات  م�رصف 

التي ت�سهم يف التنويع القت�سادي ومنو الناجت 

تتمتع  والتي  النفطي،  غري  الإجمايل  املحلي 

ودعم  املحلي  الإنتاج  لتعزيز  وطنية  باأولوية 

النمو امل�ستدام. ي�رصّنا توقيع هذه املذكرة التي 

تندرج �سمن جهودنا يف دعم قطاع الأمن الغذائي 

الذي ي�سمل اأن�سطة الزراعة، واملوا�سي، والأ�سماك، 

الغذائية  احللول  من  وغريها  املياه  وحتلية 

والزراعية القائمة على التكنولوجيا«.

التزامنا  املذكرة  هذه  تعك�س   « النقبي  واأ�ساف 

 ،2051 الغذائي  للأمن  الوطنية  بال�سرتاتيجية 

والتي تركز على حتقيق املرونة يف تكنولوجيا 

الغذاء والزراعة، مبا يعزز منظومة الغذاء واملياه 

الإمارات  الدولة. ونحن يف م�رصف  والزراعة يف 

للتنمية، نويل قطاع الأمن الغذائي اأهمية بالغة 

ب�سبب دوره املحوري يف تعزيز الإنتاج املحلي 

للغذاء يف الدولة. ونحن على ثقة باأن �رصاكتنا 

يف  �ست�سهم  والبيئة  املناخي  التغري  وزارة  مع 

ت�رصيع وترية هذا القطاع احليوي حيث �سنعمل 

عن كثب معًا ل�ستك�ساف جمالت التعاون وتقدمي 

احللول التمويلية املرنة والتناف�سية واحللول غري 

التمويلية لدعم ال�رصكات العاملة يف هذا القطاع 

ودفع عجلة منوه وا�ستدامته«.

ومبوجب املذكرة �سيعمل الطرفان على التعرف 

على الفر�س املتبادلة للتعاون يف تعزيز جمالت 

العمل يف جمال الأمن الغذائي، ودعم ال�رصكات 

�سيقدم  وبدوره  والنا�سئة،  واملتو�سطة  ال�سغرية 

م�رصف الإمارات للتنمية حلوًل متويلية ل�رصكات 

الزراعة احلديثة العاملة يف جمال الأمن الغذائي، 

ويحقق  الوزارة  مع  امل�سرتك  التعاون  يعزز  مبا 

الأمن الغذائي وال�ستدامة البيئية.

و�ستعمل الوزارة بالتن�سيق مع امل�رصف على عقد 

ندوات ودورات تعريفية ب�سكل دوري فيا يخت�س 

والتقنيات  والنظم  احلديثة  الزراعة  مبجالت 

املتعلقة بها وفوائدها ومدى م�ساهمتها يف �سمان 

الأمن الغذائي وحتقيق ال�ستدامة.

م�سرتكة،  جلنة  ت�سكيل  املذكرة  مبوجب  و�سيتم 

والتي �ست�رصف على �سمان حتقيق اأهداف التعاون 

بني الطرفني.

املنامةـ  )الوحدة(:

ا�ستقبل مطار البحرين الدويل اأوىل رحلت �رصكة 

مومباي  من  اأقلعت  التي  »اإنديغو«،  طريان 

اإطلق خدمتها  اأعقاب  اإىل مملكة البحرين، يف 

اجلديدة للرحلت املبا�رصة، حيث مت ا�ستقبال 

الرحلة الأوىل بتحية املاء التقليدية.

 وقد قام وفد ميثل �رصكة مطار البحرين و�رصكة 

اخلدمات  �رصكة  ممثلي  من  وعدد  »اإنديغو« 

بالرتحيب  املطار  يف  لل�سفريات  الدولية 

الرحلت  اأوىل  على  املغادرين  بامل�سافرين 

املتوجهة اإىل مومباي يف حفل اأقيم يف مطار 

البحرين الدويل يوم الثنني.

 وبهذه املنا�سبة اأكد ال�سيد اأمين زينل الرئي�س 

التنفيذي لل�سوؤون التجارية والت�سويق يف �رصكة 

مطار البحرين اأن مبنى امل�سافرين اجلديد ميكن 

مطار البحرين الدويل من ا�ستيعاب عدد اأكرث من 

بفاعلية  ال�رصكاء  مع  والعمل  الطريان  �رصكات 

لإ�سافة مزيد من اخلطوط اجلديدة لتعزيز ربط 

مملكة البحرين بالعامل، م�سريا اإىل اأنه يف هذا 

العمل  اإىل  البحرين  تتطلع �رصكة مطار  الإطار 

مع �رصكة »اإنديغو« لتوفري جتربة �سفر مريحة 

لعملئها.

 وقال اإن اإ�سافة هذا اخلط اجلوي اجلديد �سيعزز 

مملكة  بني  املتميزة  التاريخية  العلقات  من 

الهند و�سيزيد من �سهولة  البحرين وجمهورية 

ال�سفر بني البلدين للعمل وال�سياحة.

 من جانبه اأعرب ال�سيد �ساجناي كومار رئي�س 

»اإنديغو«  ب�رصكة  والإيرادات  ال�سرتاتيجية 

باإ�سافة هذا اخلط اجلوي اجلديد  عن �سعادته 

الوجهة  متثل  والتي  البحرين،  مملكة  اإىل 

الدولية اخلام�سة والع�رصين والوجهة التا�سعة 

والت�سعني اإجمال �سمن �سبكة »6E« التابعة 

لل�رصكة، م�سريا اإىل اأن مطار البحرين الدويل هو 

اأول حمطة دولية ت�سيفها ال�رصكة اإىل �سبكتها 

منذ بدء جائحة كوفيد-19.

املنامةـ  )الوحدة(:

تغطية  عن  املركزي  البحرين  م�رصف  اأعلن   

 )ISIN BH00010I85F8( رقم 204  الإ�سدار 

من �سكوك التاأجري الإ�سلمية احلكومية ق�سرية 

الأجل التي ي�سدرها م�رصف البحرين املركزي 

نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

 وتبلغ قيمة الإ�سدار 26 مليون دينار بحريني 

الرابع من  لفرتة ا�ستحقاق 182 يومًا تبداأ يف 

اأغ�سط�س 2022  اإىل الثاين من فرباير 2023.

ال�سكوك %3.95  املتوقع لهذه  العائد   ويبلغ 

ال�سابق  العائد 4.05% للإ�سدار  مقارنة ب�سعر 

متت  قد  باأنه  علما   ،2022 يوليو   7 بتاريخ 

تغطية الإ�سدار بن�سبة %271.

اأبوظبيـ  )وام(:

القت�سادية يف  التنمية  دائرة  من  وفد  بحث   

»ايدج«  مع  امل�سرتك  التعاون  تعزيز  اأبوظبي 

جمال  يف  املتقدمة  التكنولوجيا  جمموعة   -

الدفاع وجمالت اأخرى - بهدف حتقيق التنمية 

القت�سادية امل�ستدامة.

على  لـ«ايدج«،  زيارته  خلل  الوفد  واطلع 

م�ستجدات التكنولوجيا والت�سنيع التي تتمتع 

بها ايدج ومرافقها الت�سنيعية يف جممع توازن 

ال�سناعي يف اأبوظبي.

عبدالكرمي  را�سد  تراأ�سه   الذي  الوفد  والتقى 

عبداهلل  �سامح  و�سم   الدائرة  وكيل  البلو�سي، 

القبي�سي، املدير العام لل�سوؤون القت�سادية وعدد 

من م�سوؤويل الدائرة - مع تري�س الكتبي، رئي�س 

خدمات دعم الأعمال يف ايدج، والدكتور اأحمد 

النايلي، م�ست�سار - مكتب الع�سو املنتدب يف 

ايدج.

املنامةـ  )الوحدة(:

 �سارك الدكتور حممد بن مبارك بن دينه وزير 

النفط والبيئة البحريني املبعوث اخلا�س ل�سوؤون 

املناخ يف املوؤمتر العاملي الثالث املعني بتغري 

املناخ واأهداف التنمية امل�ستدامة عرب الت�سال 

املتحدة  الأمم  اتفاقية  نظمته  والذي  املرئي، 

الإطارية ب�ساأن تغري املناخ واإدارة الأمم املتحدة 

لل�سوؤون القت�سادية والجتماعية يف العا�سمة 

اليابانية »طوكيو« برئا�سة وزير البيئة الياباين 

ت�سويو�سي ياماغوت�سي.

اخلا�س  املبعوث  والبيئة  النفط  وزير  واأكد    

خلل  األقاها  التي  الكلمة  يف  املناخ  ل�سوؤون 

املوؤمتر اأن مملكة البحرين بقيادة ح�رصة �ساحب 

ملك  خليفة  اآل  عي�سى  بن  امللك حمد  اجلللة 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  ودعم   ، املعظم  البلد 

الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

جمل�س الوزراء، كر�ست ا�سرتاتيجياتها الوطنية 

لتج�سيد مبداأ حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة، 

اأولوياتها يف  ال�ستدامة �سمن  وو�سعت معيار 

روؤية البحرين القت�سادية 2030 الرامية لتعزيز 

التنمية امل�ستدامة، لفتًا اإىل اإعلن مملكة البحرين 

 2060 عام  بحلول  ال�سفري  احلياد  ا�ستهداف 

برنامج  بدور  م�سيداً  اجلانب،  هذا  واأهميته يف 

الأمم املتحدة للبيئة واليابان يف توحيد اجلهود 

الدولية الداعمة ملواجهة اآثار تغري املناخ.

0
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»التغير المناخي« و »الإمارات للتنمية« يوقعان مذكرة تفاهم لتمويل م�ساريع زراعية

مطار البحرين الدولي ي�ستقبل اأولى رحالت �سركة اإنديغو 

من مومباي

 تغطية اإ�سدار ل�سكوك ق�سيرة الأجل بقيمة 26 مليون دينار بحريني

وفد »اقت�سادية اأبوظبي« يطلع على م�ستجدات التكنولوجيا 

والت�سنيع في »ايدج«

وزير النفط البحريني ي�سارك في الموؤتمر العالمي لأهداف 

التنمية الم�ستدامة

»ما�ستركارد للمدفوعات« : اإقبال وا�سع على 

اأنظمة المدفوعات الرقمية في الإمارات

دبيـ  )الوحدة(:

ت�سهد دولة الإمارات ت�سارعًا يف ا�ستخدام جمموعة 

وا�سعة من اأنظمة الدفع الرقمية يف ظل توفري البنية 

لدعم  اللزمة  والتكنولوجيا  املتقدمة  التحتية 

ما�سرتكارد  موؤ�رص  لنتائج  وفقًا  املدفوعات  نظم 

عن  املوؤ�رص  وك�سف   .2022 اجلديدة  للمدفوعات 

بحلول  الدولة  يف  امل�ستهلكني  معرفة  تنامي 

املدفوعات اجلديدة على غرار العملت امل�سفرة، 

والبطاقات الرقمية، وحلول امل�سادقة البيومرتية، 

واخلدمات  لحقًا«،  وادفع  الآن  »ا�سرت  وخدمة 

امل�رصفية املفتوحة، وا�ستخدامهم املتزايد والن�سط 

لهذه التقنيات يف حياتهم اليومية.

من   2022 اجلديدة  املدفوعات  ملوؤ�رص  ووفقًا 

ما�سرتكارد، ا�ستخدم )88%( من الأفراد يف الإمارات 

طريقة دفع جديدة واحدة على الأقل خلل العام 

املا�سي، وجلاأ )39%( منهم اإىل الهواتف املحمولة 

لإجراء عمليات الدفع اللتلم�سية، وا�ستخدم )%29( 

خدمة »ا�سرت الآن وادفع لحقًا«، يف حني ا�ستخدم 

)20%( اإحدى العملت امل�سفرة، و)18%( ا�ستخدموا 

اأجهزة تقنية قابلة للرتداء تدعم عمليات الدفع. 

ويعمد امل�ستهلكون ب�سكل متزايد اإىل اإجراء عمليات 

ال�رصاء بطرق متنوعة، ت�سمل العتماد على امل�ساعد 

ال�سوتي وتطبيقات التوا�سل الجتماعي.

بالرغم من اأن طرق الدفع التقليدية ل تزال تتمتع 

اأ�سار  امل�ستهلكني،  من  قطاعات  لدى  بجاذبية 

)29%( من امل�ستهلكني يف الإمارات اإىل انخفا�س 

العام  خلل  النقدي  الدفع  لطرق  ا�ستخدامهم 

املا�سي فيما اأفاد )66%( من هوؤلء امل�ستخدمني 

بزيادة  العامل(  م�ستوى  على   %61 بـ  )مقارنة 

ا�ستخدامهم لطريقة دفع رقمية جديدة واحدة على 

الأقل العام املا�سي، مبا يف ذلك البطاقات الرقمية، 

وتطبيقات حتويل  الق�سرية،  الر�سائل  ومدفوعات 

الفوري. وبالرغم  الدفع  الرقمية وخدمات  الأموال 

من ال�ستخدام املنخف�س للعملت امل�سفرة، ذكر 

)40%( من م�ستخدمي تلك العملت يف الدولة اأنهم 

العام املا�سي. ومن  اأكرث  ا�ستخدموها على نحو 

اأن ي�ستمر هذا التوجه لدى امل�ستهلكني  املتوقع 

الأ�سا�سيان  والأمان  الراحة  عن�رصي  لتوافر  نظراً 

لت�رصيع تبني هذه احللول.

واأكدت نتائج املوؤ�رص اأن درجة الأمان ت�سكل اأولوية 

الذي  الدفع  نظام  حتديد  عند  امل�ستهلكني  لدى 

ينبغي ا�ستخدامه، وذلك على م�ستوى دولة الإمارات 

واملكافاآت  الأمان  عامل  وي�سغل   .)%36( والعامل 

املرتبة الأوىل يف اعتبارات امل�ستهلكني يف الدولة، 

تليه العرو�س الرتويجية و�سهولة ال�ستخدام.

ونظراً لتزايد الهتمام بق�سايا ال�ستدامة ودورها 

 %36 قال  املنطقة،  اقت�ساد  حتريك  يف  الرئي�س 

اإنهم ياأخذون الفوائد  من امل�ستهلكني يف الدولة 

الجتماعية والبيئية يف احل�سبان اأي�سًا عند حتديد 

نظام الدفع الذي يف�سلونه.

وقال جهاد خليل، مدير عام املنطقة ال�رصقية يف 

ما�سرتكارد:  لدى  اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�رصق 

»نحن �سعداء بالإقبال املتزايد على اأنظمة الدفع 

ثمار  جني  على  امل�ستهلكني  وبحر�س  النا�سئة، 

ملتزمون  ما�سرتكارد  نحن يف  الرقمي.  القت�ساد 

مبعرفة وفهم احتياجات وتف�سيلت املجتمعات 

يف الأ�سواق التي نقدم خدماتنا فيها، و�سنوا�سل 

تعاوننا عن كثب مع �رصكائنا يف القطاعني العام 

لهذه  ومفيدة  ناجحة  حلول  لتطوير  واخلا�س 

املجتمعات، وبناء م�ستقبل رقمي مرتابط ي�سمل 

اجلميع«.

واأكد )87%( من امل�ستهلكني يف الإمارات معرفتهم 

 )%46( واأفاد  لحقًا«،  وادفع  الآن  »ا�سرت  مبفهوم 

واأ�سار  ا�ستخدامه.  عند  بالرتياح  ي�سعرون  اأنهم 

امل�ستهلكون اأنهم يف�سلون املرونة والراحة التي 

توفرها هذه اخلدمة، ولكن دون التهاون يف مو�سوع 

اأو  البنوك  الذي ي�سفيه مزود موثوق مثل  الأمان 

�سبكات الدفع.

واأفاد العديد من الأ�سخا�س الذين ا�ستخدموا خدمة 

»ا�سرت الآن وادفع لحقًا« اأنها مفيدة يف عمليات 

اإ�سافة  الكبرية،  وامل�سرتيات  الطارئة  ال�رصاء 

وحالت  ال�رصائية،  القوة  تعزيز  يف  فوائدها  اإىل 

فاعلة  اأداة  التي جتعل منها  الفريدة،  ال�ستخدام 

فيما يتعلق بامليزانية والتخطيط املايل.

وهناك اطلع عام على مو�سوع العملت امل�سفرة 

 )%86( لل�ستبدال  القابلة  غري  والرموز   )%95(

العملت  هذه  عمل  اآلية  فهم  يف  الق�سور  رغم 

الكامنة وراءها، حيث وافق 3 من  والتكنولوجيا 

كل اأربعة )74%( من امل�ستهلكني يف الدولة على 

امل�سفرة  العملت  ا�ستخدام  على  عازمون  اأنهم 

ب�سكل اأو�سع اإذا فهموها على نحو اأف�سل. ويبحث 

امل�ستهلكون عن املعرفة والأمان واملرونة لإدارة 

يتفق  ذلك،  ومع  امل�سفرة.  العملت  من  اأ�سولهم 

حوايل ثلثي امل�ستهلكني )66%( يف الإمارات على 

اأن الرموز غري القابلة لل�ستبدال والأ�سول الرقمية 

الأخرى ميكن اأن تكون ا�ستثمارات جيدة، واأ�سار 2 

من كل 3 م�ستهلكني )67%( اإىل اأنهم قاموا بن�ساط 

واحد على الأقل ذي �سلة بالعملت امل�سفرة العام 

املا�سي، مثل فتح حمفظة عملت رقمية اأو �رصاء، اأو 

تداول اأو الحتفاظ بهذه العملت بغر�س ال�ستثمار.

280 مليون درهم �سافي اأرباح »حديد الإمارات اأركان« خالل الن�سف الأول
اأبوظبيـ  )وام(:

عن  اأركان،  الإمارات  حديد  �رصكة  اأعلنت   

العام  من  الثاين  للربع  املالية  نتائجها 

2022، حيث بلغ �سايف اأرباح املجموعة 

مقارنًة  درهم  مليني   207 الثاين  للربع 

مليون   24 بقيمة  الندماج  قبل  بخ�سارة 

درهم للفرتة ذاتها من العام املا�سي، وبنمو 

ن�سبته 184% مقارنة ب�سايف اأرباحها للربع 

الأول من العام اجلاري والذي بلغ 73 مليون 

درهم، فيما ارتفع �سايف اأرباح املجموعة 

منت  درهم  مليون  اإىل280  الأول  للن�سف 

اليرادات اإىل 4.61 مليار درهم.

حجم  ارتفاع  اإىل  الزيادة  هذه  وُتعزى 

املبيعات وزيادة الأ�سعار ف�سًل عن حت�سن 

والظروف  الت�سغيلية  العمليات  كفاءة 

املواتية يف �سوق ال�سلع. وارتفعت اإيرادات 

املجموعة اإىل 2.57 مليار درهم يف الربع 

الثاين مقارنًة بـ 195 مليون درهم للفرتة 

�ساهمت  املا�سي، حيث  العام  من  نف�سها 

»حديد الإمارات« بتحقيق 90% من اإيرادات 

املجموعة بينما �ساهمت »اأركان« بـ%10 

منها.

الربع  خلل  الواحد  ال�سهم  ربح  وارتفع 

بخ�سارة  مقارنًة  درهم   0.03 اإىل  الثاين 

قبل الندماج بواقع 0.014 درهم لل�سهم 

الواحد يف الفرتة ذاتها من العام املا�سي. 

وبلغ �سايف اأرباح املجموعة 280 مليون 

درهم للأ�سهر ال�ستة الأوىل من عام 2022 

بقيمة 23  الندماج  قبل  بخ�سارة  مقارنًة 

العام  من  الأول  الن�سف  يف  درهم  مليون 

الن�سف  اإيرادات  ارتفعت  بينما  املا�سي، 

مع  مقارنة  درهم  مليار   4.61 اإىل  الأول 

418 مليون درهم للفرتة نف�سها من العام 

املا�سي. وجنحت املجموعة خلل الن�سف 

كفاءة  تعزيز  يف   2022 العام  من  الأول 

اأداء م�سانعها واعتمدت نهجًا حكيمًا يف 

حفاظها  مع  اخلام  املواد  خمزون  اإدارة 

على انخفا�س م�ستويات كميات املنتجات 

النهائية لل�ستفادة من زيادة الأ�سعار واإدارة 

املخاطر املرتبطة بتقلباتها.

علوًة على ذلك، �سهدت امليزانية العمومية 

للمجموعة يف نهاية الن�سف الأول حت�سنًا 

انخفا�س  ملحمه  اأبرز  من  كان  ملحوظًا 

انعك�س  مما  امل�رصفية  القرو�س  حجم 

اإيجاباً على »ن�سبة �سايف الدين اإىل حقوق 

امللكية« التي تراجعت اإىل 21% يف نهاية 

يونيو مقارنًة مع 32% يف نهاية دي�سمرب 

.2021

وقال حمد عبداهلل حممد ال�رصفاء احلمادي، 

الإمارات  اإدارة �رصكة حديد  رئي�س جمل�س 

خلل  وا�سلت  املجموعة  اإدارة  اإن  اأركان 

وترية  ت�رصيع  يف  جهودها  الثاين  الربع 

التكامل بني »اأركان« و«حديد الإمارات«، 

الأمر الذي انعك�س اإيجابًا على فر�س النمو 

والتوظيف. كما توا�سل املجموعة م�ساهمتها 

الن�سطة يف دعم حتقيق اأهداف ال�سرتاتيجية 

الوطنية لل�سناعة والتكنولوجيا املتقدمة 

»م�رصوع 300 مليار«، مما يعزز اإمكانية 

فوزها بعقود توريد جديدة يف امل�ستقبل. 

تعزيز  ال�ستثمار يف  على  كذلك  وحتر�ُس 

ا�ستدامة عملياتها وتوظيف اأحدث التقنيات 

»ا�سرتاتيجية  مع  يتما�سى  مبا  واحللول 

اأبوظبي ال�سناعية«.

ويعك�س اأداوؤها القوي الدور املحوري الذي 

ميكن اأن تلعبه �رصكة وطنية رائدة للحديد 

ومواد البناء يف دعم جهود دولة الإمارات 

لتحقيق املزيد من التنويع القت�سادي من 

وزيادة  ال�سناعية  قاعدتها  تنمية  خلل 

واخلدمات  لل�سلع  التناف�سية  القدرة 

الإماراتية يف الأ�سواق العاملية. ومن �ساأن 

يف  املجموعة  اتخذتها  التي  الإجراءات 

اأن  اأعمالها  كفاءة  لتح�سني  الأول  الن�سف 

تتيح لها موا�سلة تنفيذ ا�سرتاتيجيتها بثقة 

اأكرب. و�سهدت اأعمال »اأركان« حت�سنًا كبرياً 

يف الأداء خلل الن�سف الأول، حيث �سجلت 

والإهلك  وال�رصائب  الفوائد  قبل  اأرباحًا 

وال�ستهلك قدرها 70 مليون درهم مقارنًة 

ذاتها من  الفرتة  درهم يف  مليون  مع 39 

هوام�س  بف�سل حت�سن  وذلك  العام 2021 

لزيادة  اإجراءات  تطبيق  نتيجة  ربحها 

م�ستوى  على  والأ�سعار  املبيعات  اأحجام 

جميع فئات منتجاتها. وت�ستعد املجموعة 

حاليًا لت�سدير اأوىل �سحناتها من الإ�سمنت 

والكلنكر.

كما �سجلت اأعمال »حديد الإمارات« اأرباحًا 

قبل الفوائد وال�رصائب والإهلك وال�ستهلك 

بلغت 524 مليون درهم يف الن�سف الأول 

كبرياً  منواً  ميثل  ما  م�ستقل،  اأ�سا�س  على 

مقارنة مع 246 مليون درهم يف الن�سف 

الأول من عام 2021.

القوي من  الطلب  اإىل  الزيادة  وُتعزى هذه 

الت�سليح  حديد  على  والأمريكيتني  اأوروبا 

الرتكازية  والألواح  الإن�سائية  واملقاطع 

بجانب زيادة عدد اأ�سواق الت�سدير من 56 

مبيعات  اأحجام  وارتفعت  �سوقًا.   60 اإىل 

اأ�سا�س  على   %8 بن�سبة  الت�سليح  حديد 

�سنوي اإىل 904 اآلف طن مرتي يف الن�سف 

الأول، بينما منت اإيرادات الألواح الرتكازية 

يف الن�سف الأول بن�سبة 400% على اأ�سا�س 

�سنوي.

لزيادة  الهادفة  ا�سرتاتيجيتها  اإطار  ويف 

على  املجموعة  تعمل  عملئها،  قاعدة 

الألواح  من  منتجاتها  حمفظة  تو�سيع 

على  األواح  تطوير  ذلك  ومن  الرتكازية 

�سكل حرف U والتي يكرث ا�ستخدامها يف 

انطلقت  وقد  والت�سييد.  البناء  تطبيقات 

اأعمال اإنتاج الألواح اجلديدة املذكورة خلل 

الربع الثاين ومن املتوقع طرحها يف ال�سوق 

ذلك،  اإىل  وبالإ�سافة  املقبل.  العام  مطلع 

حققت املجموعة خلل الربع الثاين حت�ّسنًا 

كبرياً يف كفاءة اإنتاج الأنواع احلالية من 

الألواح الرتكازية مما انعك�س اإيجابًا على 

هوام�س ربحها الإجمالية.

ب�سمتها  بتقليل  التزامها  مع  ومتا�سيًا 

الكربونية، تخطط املجموعة خلل الن�سف 

الثاين من عام 2022 لإطلق حديد الت�سليح 

اجلديد / ES600/ الذي يتميز بخفة وزنه 

�سيدعم  مما  وا�ستدامته  الفائقة  و�سلبته 

جهود العملء يف احلد من التاأثري ال�سلبي 

لأعمالهم على البيئة. وي�ساعد هذا املنتج 

الكربونية  الب�سمة  تقليل  يف  املبتكر 

احلديد،  اإنتاج  عمليات  من  للمجموعة 

علمًا باأن انبعاثاتها اأقل بكثري من متو�سط 

??النبعاثات الكربونية العاملية لنظرائها 
العمل  القطاع. كما توا�سل املجموعة  يف 

مع �رصكائها لو�سع خارطة طريقها ال�ساملة 

يتما�سى  مبا  املناخي  احلياد  لتحقيق 

النبعاثات  لتقليل  الوطنية  الأهداف  مع 

الكربونية. وجتدر الإ�سارة اإىل اأن قطاع مواد 

البناء يدر�س حاليًا خططًا لإنتاج الإ�سمنت 

الأخ�رص با�ستخدام تقنياٍت وعملياِت اإنتاٍج 

منخف�سة النبعاثات الكربونية.

املتوقع  من  اأنه  اإىل  املجموعة  واأ�سارت 

ا�ستمرار حالة ال�سبابية وعدم ال�ستقرار يف 

م�سهد القت�ساد العاملي ملا تبقى من العام 

و�سط عودة تف�سي فريو�س كوفيد-19 يف 

ال�سني وتباطوؤ منوها القت�سادي، بجانب 

ارتفاع معدلت الت�سخم يف جميع اأنحاء 

العامل وزيادة اأ�سعار الطاقة.

ومن جانبه، قال  املهند�س �سعيد غمران 

الرميثي، الرئي�س التنفيذي ملجموعة حديد 

الثاين  الربع  خلل  اإنه  اأركان  الإمارات 

�سجلت »حديد الإمارات اأركان« منواً قويًا 

ال�سوق املواتية  الأرباح بف�سل ظروف  يف 

بجانب كفاءتنا الت�سغيلية العالية وجناحنا 

امل�ستمر يف خف�س مديونيتنا ب�سكل كبري 

النقدية  لل�سيولة  اإدارتنا  طريقة  وحت�سني 

الت�سويقي  برناجمنا  عزز  كما  واملخزون، 

من  للتكاليف  املحكمة  واإدارتنا  املكثف 

ربحيتنا خلل الربع الثاين يف ظل ارتفاع 

اأ�سعار املواد اخلام، وتتيح لنا قوة مركزنا 

جديدة  منتجات  تطوير  موا�سلة  املايل 

لذلك، كما  الفر�سة  ومبتكرة كلما �سنحت 

اأجريناها  التي  الهيكلية  التغيريات  اأن 

واملنتجات اجلديدة ال�سديقة للبيئة التي 

نعتزم طرحها يف الن�سف الثاين �ستمنحنا 

مرونة اأكرب يف التكيُّف مع تقلبات ال�سوق.
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مؤسسة  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    

موهان الل للحجر والبالسرت  

رخصة رقم : CN -  1102831 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل وكيل خدمات/ حذف سامل خليفة طويرش السعيدي

تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية اىل مؤسسة مهنية

 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 اإلقتصادية بأن/ السادة:  املغوار للمواد الغذائية ذ.م.م 
رخصة رقم : CN- 1172331 قد تقدموا إلينا بطلب :

تعديل مدير/ إضافة محمد اسلم ابوبكر

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة كوراكود محي الدين كونهى عباس )100%( 
القبييس تعديل  تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف أحمد سعيد محمد سعيد 
تعديل شكل  عباس  كونهي  الدين  محى  كوراكود  وبيع/ حذف  تنازل  الرشكاء 

قانوين/ من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
 AL MAGWAR FOODSTUFF L.L.C /تعديل إسم تجاري من

 AL MAGWAR FOODSTUFF إىل  ذ.م.م  الغذائيه  للمواد  املغوار   -
- رشكة  الغذائية  للمواد  املغوار     -  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

الشخص الواحد ذ.م.م  

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

اإلجراءات املطلوبة 

للتوصيل  درميس  ترو   : السادة  بأن/  اإلقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
الطلبات

 رخصة رقم : CN- 4050506 قد تقدموا إلينا بطلب : 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة سيكندر محمد ارشف )100%(

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف مكتوم احمد خميس عبدالله الكعبي 
تعديل رأس املال/ من NULL إىل 100000 

تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
 TRU DREAMSORDER DELIVERY من/  تجاري  إسم  تعديل 
 TRU DREAMS ORDER إىل  الطلبات  للتوصيل  درميس  ترو   -
DELIVERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C  - ترو درميس 

لتوصيل الطلبات - 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 
املدة حيث  انقضاء هذه  بد  أو دعو  أي حق  الدائرة غري مسؤولة عن 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة 

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة بوناريو للتكنولوجيا 
رخصة رقم : CN- 3870218 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل وكيل خدمات/ حذف دالل سعيد مهري سعيد القبييس 
تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

للتكنولوجيا  بوناريو   -  BONARIO TECHNOLOGIES من  تجاري  إسم  تعديل   
 -  BONARIO TECHNOLOGIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C إىل 

بوناريو للتكنولوجيا - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
تعديل نشاط/ إضافة خدمات حقول ومنشأت النفط والغاز الربية والبحرية )0910018(

 تعديل نشاط/ إضافة بيع اجهزة الحاسب اآليل ولوازمها - بالتجزئة )4741003(
 تعديل نشاط/ إضافة بيع نظم وبرامج الحاسب اآليل - بالتجزئة )4741004( 

تعديل نشاط/ إضافة خدمات إدارة املخاطر اإللكرتونية )6202007(
 تعديل نشاط/ حذف تصميم مواقع الشبكة املعلوماتية )6201005( 

تعديل نشاط/ حذف استشارات تقنية املعلومات )6202003(
 تعديل نشاط/ حذف تركيب معدات وأجهزة األمن واملراقبة وصيانتها )4321009( 

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. 

الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن   
لكسارياس للهواتف املتحركة 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3871187  : 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/الرعد 
للبطاقات االلكرتونية 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   4092633  : 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 اإلقتصادية بأن/ السادة : كاملوك للمقاوالت والصيانة العامة ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 1084732 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حسينار حمزه بريياتالوكام من رشيك إىل مالك

تعديل نسب الرشكاء/ حسينار حمزه بريياتالوكام من  %49 إىل 100% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف سامل عيل محسن املحرمي العامري 

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

 CAMLOCK CONTRACTING AND GENERAL /من تجاري  إسم  تعديل   

إىل  ذ.م.م  العامة  والصيانة  للمقاوالت  كاملوك   -  MAINTENANCE L.L.C

 CAMLOCK CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE -

العامة - رشكة  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C - كاملوك للمقاوالت والصيانة 

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 دعوى 

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن / السادة : رايسنخ ستار للنقليات والصيانة 
العامة 

رخصة رقم : CN- 3804891 قد تقدموا إلينا بطلب :
 تعديل الرشكاء تنازل وبيع إضافة شري زاىل خان شري عيل خان )100%(

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف فاطمه سامل محمد الربيعي املنصوري 
تعديل رأس املال  من NULL إىل 150000 

تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
 RISING STAR TRANSPORT & GENERAL تعديل إسم تجاري من
 RISING رايسنخ ستار للنقليات والصيانة العامة إىل - MAINTENANCE
 STAR TRANSPORT & GENERAL MAINTENANCE - SOLE
رشكة   - العامة  والصيانة  للنقليات  ستار  رايسنخ   -  PROPRIETORSHIPL

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

اإلجراءات املطلوبة. 

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بان/ السادة : فيليبس لالعامل الكهربائية 

رخصة رقم : CN- 2844839 قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ خالد ابو الحجاج عبدالله محمد من مالك إىل رشيك

 تعديل نسب الرشكاء/ خالد ابو الحجاج عبدالله محمد من %100 إىل 49% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة أحمد جمعه راشد جمعه سامل )%51( تعديل وكيل 

خدمات/ حذف راشد نايف راشد نايف الشاميس

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

لالعامل  فيليبس   -  PHILIPS ELECTRICAL WORKS من  تجاري  إسم  تعديل 

 BHS GENERAL CONTRACTING AND MAINTENANCE الكهربائية إىل

L.L.C - يب اتش اس للمقاوالت العامة والصيانة ذ.م.م 

تعديل نشاط/ إضافة صيانة املباين )4329901( 

تعديل نشاط/ إضافة مقاوالت مشاريع املباين بانواعها )4100002( 

تعديل نشاط/ حذف تركيب التمديدات والرتكيبات الكهربائية )4321001( 

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/ كرك 
اند مور  

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  2452920   : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن   
تفاصيل للديكور 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3637991  : 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 اإلقتصادية بأن/ السادة : مؤسسة سامرتك لخدمات حقول النفط

 رخصة رقم: CN- 1095276 قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة راشد خالد عبدالله راشد الفاليس )100%(

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف خالد عبدالله راشد محمد الفاليس

 تعديل رأس املال  من NULL إىل 50000 

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

تعديل إسم تجاري من/ SMARTECH PETROLEUM SERVICES EST - مؤسسة 

 SMARTECH PETROLEUM SERVICES إىل  النفط  حقول  لخدمات  سامرتك 

- رشكة  النفط  لخدمات حقول  - سامرتك    - SOLE 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 

املرشق  صالون   : السادة  بأن/  اإلقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

للحالقة 

رخصة رقم : CN- 1120097 قد تقدموا إلينا بطلب : 

 )100%( العيل  عيل  حسن  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

تعديل وكيل خدمات/ حذف محمد سلطان حمد الكندي تعديل 

الرشكاء تنازل وبيع/ حذف حسن عىل العيل

 تعديل نوع الرخصة/ من حرفية إىل مهنية. 

تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل مؤسسة مهنية 

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

هذا  نرش  تاريخ  من  يوما  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

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

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة : ورشة اجمري لالعامل 

الهندسية 

رخصة رقم : CN- 1102372 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة انواره بيجم سان مياه )100%( 

تعديل وكيل خدمات/ إضافة معضد خلفان سامل عليان الشاميس 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد عبدامللك نازو مياه 

تعديل وكيل خدمات/ حذف مسفر مصلح هداد عبيد العرياين 

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

هذا  نرش  تاريخ  من  يوما  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

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

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوية.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  سوبر 
ماركت فريوي 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  3877191   : 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/ سفن 
ستار لخدمات االفراح 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  1385916   : 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 اإلقتصادية بأن/ السادة : السحاب لتوزيع املياه 

رخصة رقم : CN- 1781489 قد تقدموا إلينا بطلب :

العيسايئ  محمد  سامل  محمد  سامل  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل   

 )100%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف نوره عىل حسني مقلم الخليفي 

 - CLOUD WATER DISTRIBUTION  / تعديل إسم تجاري من

  ALSAMER WATER DISTRIBUTION السحاب لتوزيع املياه إىل

السحاب لتوزيع املياه

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

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

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة: ذا بهارات للفعاليات رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
رخصة رقم: CN- 4143067 قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة باوان كولوتو فالبيل  )25%( 
تعديل مدير/ إضافة عيل نادر الشيخ خزعل

 AL DUNIA  تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ الدنيا لتمثيل الرشكات - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م
من    REPRESENTATION OF COMPANIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

مالك إىل رشيك
 AL DUNIA ذ.م.م   الواحد  الشخص  رشكة   - الرشكات  لتمثيل  الدنيا  الرشكاء/  نسب  تعديل   
من     REPRESENTATION OF COMPANIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

%100 إىل 75%   
تعديل مدير/ حذف جاوراف ماتور براهم براكاش 

تعديل رأس املال من NULL إىل 150000 
 1x1 1 إىلx1 تعديل لوحة اإلعالن/ إجاميل من مساحة

الواحد ذ.م.م  إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة تعديل  تعديل شكل قانوين/ من رشكة الشخص 
إسم تجاري من/ THE BHARAT EVENTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C    - ذا 
الواحد ذ.م.م إىل THE BHARAT EVENTS L.L.C   - ذا  للفعاليات رشكة الشخص  بهارات 

بهارات للفعاليات ذ.م.م 
تعديل نشاط/ إضافة تنظيم الحفالت واملناسبات )9000102(

 تعديل نشاط/ حذف  اإلدارة والتشغيل )70007( 
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش 
يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء 

هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة 

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة مؤسسة الكروان 
للتجهيزات الطبية والعلمية 

رخصة رقم : CN- 1123682 قد تقدموا إلينا بطلب 
 AL KARAWAN MEDICAL /تعديل إسم تجاري من 
AND SCIENTIFIC EST - مؤسسة الكروان للتجهيزات 
 ALKARAWAN MEDICAL إىل  والعلمية  الطبية 
الكروان  مؤسسة   -   & SCIENTIFIC EQUIP. EST

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

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ عشق 
لخياطة املالبس النسائية 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2838661  : 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.

�إعـــــالنات
يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
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لإعالناتكم بالوحدة: هاتف: 024488400 فاك�س 024488201
 اإعالن فقدان جواز �سفر 

 فقد املدعو/ سيف قيس احمد 

اليمن  ،الجنسية  الرصميي  عيل 

 )08333248( رقم  سفره  جواز 

تسليمه  عليه  يعرث  ممن  الرجاء 

اليمن   أو إىل أقرب  إىل سفارة 

مركز رشطة مشكوراً.    
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يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
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 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي
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 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي�د�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي
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اإعــــالن

اإعــــالن

اإعــــالن

اإعــــالن

اإعــــالن

اإعــــالن

اإعالن ت�سفية �سركة

اإعــــالن

اإعــــالن

اإعــــالن

اإعــــالن

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ زنابق 
ايفنت 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3691905  : 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/ شاينينغ ستار 
لسمكرة واصباغ السيارات     

رخصة رقم : CN -  3691537 قد تقدموا إلينا بطلب:
حسن  يوسف  لطيفة  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

100%
 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف مبارك راشد راشد راشد 

املنصوري 
 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 اإلقتصادية بأن/ السادة : كراج ميزان حاجي 

رخصة رقم : CN- 1105781 قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل وكيل خدمات/ حذف سامل خلفان عىل سليامن الحساين

 تعدل نوع نرخصة/ من حرفية إىل مهنية 

تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل مؤسسة مهنية 

تعديل إسم تجاري من MIZAN HAJEE GARAGE - كراج ميزان 

حاجي إىل MIZAN HAJEE GARAGE - كراج ميزان حاجي 

 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 املطلوية. 

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بان/ السادة : ميزان ابوفادي 
رخصة رقم : CN- 1014934 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة يوسف سليم فروان )100%( 
تعديل وكيل خدمات/ حذف فهد خميس راشد مصبح هاشل

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف يوسف سليم فروان 
تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
 ABU FADI ELECTRONIC WHEEL / تعديل إسم تجاري من
 ABU FADI ELECTRONIC إىل  ابوفادي  ميزان   -  BALANCE

 WHEEL BALANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
 - ميزان ابوفادي - 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. 

بلو  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

الين لتجارة االسامك

رخصة رقم : CN - 3890461 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 

من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 

تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 

عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ توب ديزائن 
للمظالت 

رخصة رقم : CN -  2892525 قد تقدموا إلينا بطلب:
اضافة سعيد حمدان شخبوط  تنازل وبيع/   الرشكاء  تعديل 

سليامن الشاميس 100%  
عبدالله  احمد  خليفة  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

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

املطلوبة.

  نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 
االسم التجاري:  رشكة يس اي اس للمقاوالت العامة ذ.م.م 

 عنوان الرشكة:ام النار، طريق ابوظبي/ العني، ق 60 املالك/ دائرة شؤون 
البلدية

  CN-1100025 :رقم القيد يف السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة
2 - تعيني السادة/  مكتب محمد عبداملنعم ماهر لتدقيق الحسابات،  
كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ  1-8-2022 وذلك بناًء عىل قرار محرض 
     : بالرقم  العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  الجمعية 

23002D9F332A61486E33
 تاريخ التعديل:   2022-8-2

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

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ فادي 
قبييس لتنظيم الحفالت واملناسبات  

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  4501359   : 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/ نجم 
العروسة لالفراح 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2692622  : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

الســـادة/ طري فرش  بأن  التنمية االقتصادية    تعلن دائرة 
للخرضوات  

رخصة رقم : CN -  1737660 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة عبدالله محمد عون صالح 

الصيعري 100%
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف حمدان محمد عيل سامل 

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

املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة : جالكيس تاير لالطارات والزيوت 
- فرع

 رخصة رقم : CN-4102718 قد تقدموا إلينا بطلب :
شودري  جميل  محمد  جميل  الله  اسد  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل   

 )100%(
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف اسد الله جميل محمد جميل شودري

 تعديل وكيل خدمات/ حذف خالد محمد عبيد بن ثالث الشمييل 
تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  تعديل 
   GALAXY TYRES TYRES AND OIL - BRANCH  / إسم تجاري من
 GALAXY TYRE  TYRES إىل  فرع   - والزيوت  لالطارات  تاير  جالكيس 

 AND OIL - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
. - جالكيس تاير لالطارات والزيوت- رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

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

اإلجراءات املطلوبة.

  اسم الرشكة :هيفيو لتجارة النظارات ش. ذ.م.م
العنوان :   مكتب  005-1101-1102-1103-1104 ملك ليجند الرشق االوسط رقة البطني، 

 -B استدامة
الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري  1494961  رقم الرخصة  888977       
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  :27-7-2022 تاريخ تصديق القرار:   2022-7-27

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

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم الرشكة :   اي جي جي يت للتجارة العامة  ذ.م.م 
العنوان :مكتب رقم M7 ملك سعيد محمد سعيد الكندي، ند الحمر

 الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري 46858 رقم الرخصة 207232     

مبوجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 
لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي : املركز الدويل لالستشارات وتدقيق 

الحسابات للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار :  10-5-2022  تاريخ تصديق القرار :  2022-5-10 

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف  مكتب 
 : رقم  بورسعيد، هاتف   الشباب،  لدعم مشاريع  راشد  بن  رقم 212 ملك مؤسسة محمد 
2501521 04 فاكس: 2501522 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.  

   اسم الرشكة :   الجامل املليك لتجارة العطور ومستحرضات التجميل  ذ.م.م 
العنوان  :  

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري   1568332    رقم الرخصة   954439

     مبوجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 
لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله وبتعيني املصفي : الجريودي للتدقيق واملحاسبة ،  للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار :25-7-2022 تاريخ تصديق القرار : 2022-7-25

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن  يف  مكتب 
فاكــــس:  ،  هاتف 2389721  04  العنز   ديرة، هور  الشعايل،  عبدالله  - ملك  رقم 204 
من  يوماً  الثبوتية وذلك خالل 45  واألوراق  املستندات  كافة  معه  2389722 04 مصطحباً 

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  

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

النظارات ش.ذ.م.م وبتعيني  التجاري لديها لتصفية رشكة / هيفيو لتجارة  السجل 

املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :27-7-2022 تاريخ تصديق القرار:   2022-7-27

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: املركز الدويل لالستشارات وتدقيق الحسابات 
 العنوان: مكتب رقم 212 ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، 

بورسعيد

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

التجاري لديها بتصفية رشكة /اي جي جي يت للتجارة العامة ذ.م.م   وبتعيني املصفي 

املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة  محاكم ديب

 تاريخ القرار :  10-5-2022  تاريخ تصديق القرار :  2022-5-10 

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

يف  العنوان اعاله هاتف رقم : 2501521 04 فاكس: 2501522 04 مصطحباً معه 

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

  اسم املصفي:الجريودي للتدقيق واملحاسبة
 العنوان: مكتب رقم 204 - ملك عبدالله الشعايل، ديرة، هور العنز  

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

التجاري لديها لتصفية رشكة /  الجامل املليك لتجارة العطور ومستحرضات التجميل 

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

 تاريخ القرار :25-7-2022 تاريخ تصديق القرار : 2022-7-25

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

يف  العنوان اعاله هاتف 2389721  04 فاكس: 2389722 04  مصطحباً معه كافة 

املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.
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الأربعاء 3 اأغ�سط�س  2022ـ  العـدد 15107 
�أخبار و�إعالنات

برلني  )د ب �أ( –

 عندما اأعلنت �رشكة جازبروم الرو�سية حمتكرة 

ت�سدير الغاز الطبيعي الرو�سي يوم 21 متوز/

يوليو املا�سي انتهاء اأعمال ال�سيانة الدورية 

يف خط ت�سدير الغاز اإىل اأوروبا نورد �سرتمي1 

تنف�ست اأوروبا ال�سعداء مع انتهاء فرتة توقف 

اخلط عن العمل ملدة 10 اأيام تقريبا، لكن بعد 

مرور 5 اأيام فقط اأعلنت ال�رشكة الرو�سية خف�س 

معدل �ســـخ الغاز الطبيعي عرب اخلط اإىل%20 

من طاقته الت�سغيلية اأي مبا يعادل 33 مليون 

مرت مكعب يوميا. اأدى ذلك اإىل قفزة جديدة يف 

اأ�سعار الغاز بالقارة الأوروبية لتتجاوز الـ 200 

دولر لكل 1000 مرت مكعب.     

 ويقـــول اخلبري القت�ســـادي الرو�سي �سريجي 

فاكولينكـــو  املتخ�س�ـــس يف قطـــاع النفط 

والغـــاز الطبيعـــي  يف حتليل ن�ـــرشه موقع 

معهـــد كارنيجي لأبحاث ال�ســـام اإن التف�سري 

الأكـــر منطقية  لهذه اخلطـــوة الرو�سية لي�س 

امل�سكات الفنية التـــي تقول جازبروم ومعها 

امل�سوؤولـــون الرو�ـــس اإنها ال�سبـــب يف خف�س 

الإمـــدادات، واإمنا جهد رو�ســـي من�سق لتقليل 

اإمدادات الغـــاز اإىل الحتاد الأوروبي كجزء من 

مواجهة جيواقت�سادية اأو�سع نطاقا بني مو�سكو 

الغرب. يف الوقت نف�سه فاإن طريقة عمل اأ�سواق 

الغاز الأوروبية تلقي قدرا كبريا من ال�سوء على 

دوافـــع ا�سرتاتيجية احلكومة الرو�سية يف هذه 

املواجهة.

 ومنذ اأيار/مايـــو املا�سي بداأت رو�سيا خف�س 

اإمدادات الغـــاز اإىل اأوروبـــا لأ�سباب خمتلفة، 

مـــرة بالقول اإن هناك م�سكات فنية يف بع�س 

خطوط الأنابيب ومرة اأخرى  بالقول اإن الدول 

الأوروبيـــة ترف�س �سداد قيمـــة م�سرتياتها من 

الغاز بالروبل الرو�سي كما يق�سي قرار الرئي�س 

الرو�سي فادميري بوتني.

وتعتمد اأوروبا على انتظام اإمدادات الغاز خال 

ف�سل ال�سيف الذي ينخف�س فيه ا�ستهاك الغاز 

اإىل الن�ســـف من اأجل تكويـــن خمزونات تكفي 

لتلبيـــة الحتياجـــات املتزايـــدة خال ف�سل 

ال�ستاء. ومع تراجع الإمدادات الرو�سية، جلاأت 

اأوروبا اإىل الغاز الطبيعي امل�سال، وا�سطرت اإىل 

عر�س اأ�سعار لل�رشاء مناف�سة لاأ�سعار الآ�سيوية 

وهـــو ما جعـــل  الغاز اأعلى تكلفـــة بالن�سبة 

لأوروبا واحلق ال�رشر باقت�سادياتها.

 ومن املنتظر اأن يكون ف�سل ال�ستاء املقبل اأ�سواأ 

حتـــى اإذا متكنت اأوروبا مـــن ملء م�ستودعات 

تخزين الغاز خـــال ال�سيف وعملت حمطات 

ا�ستقبال الغاز الطبيعي امل�سال  بكامل طاقتها، 

حيث �ستظل اأوروبا حتتاج اإىل بع�س الإمدادات 

مـــن الغاز الرو�ســـي. واإذا ما تعر�ســـت اأوروبا 

ملوجات �سقيع خال ال�ستاء ف�ستحتاج اإىل اأكر 

من 350 مليون مرت مكعب من الغاز الطبيعي 

الرو�سي يوميا، بح�سب تقديرات فاكولينكو الذي 

عمـــل اأكر من 25 عاما يف قطاع النفط والغاز 

الطبيعي وتعـــاون مع العديد مـــن ال�رشكات 

ال�ست�سارية يف هذا املجال.

 وال�سبب الرئي�سي وراء  ا�ستمرار حاجة اأوروبا 

للغـــاز الرو�سي هـــو اأن �سبكة توزيـــع الغاز 

الأوروبيـــة م�سممة لكي حت�ســـل على الغاز 

عرب احلـــدود مع رو�سيا، وتو�سيلـــه اإىل مراكز 

ال�ستهاك يف و�سط وغرب اأوروبا. ويف ال�سنوات 

الأخرية، ح�سلت اأوروبا على عدد من حمطات 

ا�ستقبال الغاز الطبيعي امل�سال واأغلبها مازال 

موجودا يف غرب اأوروبا. كما اأن بع�س خطوط 

الأنابيب يف �رشق اأوروبا وم�ستودعات التخزين 

يف و�سطها، تعمل ب�ســـكل  تقليدي باعتبارها 

اآلية اإ�سافية للتعامل مع اأزمات الغاز.

 وتنطلق احل�سابات ال�سرتاتيجية الرو�سية يف 

الأزمة الراهنة، من اأن ا�ستمرار تقلي�س اإمدادات 

الغاز اإىل اأوروبا �سي�سع حكوماتها بني اختيار 

مواجهة اأزمة �سيا�سيـــة واقت�سادية حادة يف 

دولها، اأو الدخـــول يف هدنة يف املواجهة مع 

رو�سيا، وال�ستجابة لبع�س املطالب الرو�سية 

يف اأوكرانيا، ورفـــع العقوبات عنها. لكن هذه 

ال�سرتاتيجية ميكن اأن تنجح اإذا ظلت خمزونات 

الغاز لدى الحتـــاد الأوروبي منخف�سة. ولهذا 

حتر�ـــس رو�سيا علـــى عرقلـــة  عمليات ملء 

م�ستودعات الغاز الأوروبية حتى الآن.

لذلك ملاذا ا�ستاأنفت رو�سيا �سخ الغاز عرب خط 

نورد �ســـرتمي 1  حتى واإن كان بكميات قليلة، 

بـــدل من وقف ال�سخ متامـــا؟ ال�سبب الأول هو 

العتبارات القانونية. ف�رشكة جازبروم تبذل كل 

ما يف و�سعها لكي  تكـــون م�ستعدة ملواجهة 

اأي نزاعات قانونية يف امل�ستقبل مع عمائها. 

وميكن اأن ت�سدر احلكومة الرو�سية قرارا بحظر 

ت�سدير الغاز اإىل »الـــدول غري ال�سديقة« مما 

يتيح لل�رشكة اإعان القوة القاهرة للتحرر من 

التزاماتها التعاقدية مع الدول الغربية.

وهنـــاك اأي�سا بعـــد دعائي يتمثـــل يف رغبة 

الكرملـــني يف خماطبة الراأي العـــام الأوروبي 

وت�سويـــر الأزمـــة احلالية التـــي يعاين منها 

الأوروبيـــني يف جمال الطاقـــة باعتبارها من 

�سناعة احلكومـــات الأوروبيـــة نف�سها، �سواء 

ب�سبب العقوبات التـــي تفر�سها على رو�سيا، 

اأو القيود التـــي تفر�سها على حركة ال�رشكات 

الرو�سية.

واأخـــريا، هناك حاجة رو�سيـــة اإىل ال�ستخدام 

املح�سوب لرت�سانتها يف احلرب القت�سادية مع 

اأوروبا، وما ت�سببه من اآلم لاأوروبيني. ويعترب 

قطع اإمدادات الغاز الرو�سي عـــن اأوروبا اأقوى 

اأ�سلحة الكرملني، وقـــد يكون التهديد به اأقوى 

من ا�ستخدامه.  فوقـــف ال�سخ الآن رمبا يعني 

اأن رو�سيا فقـــدت اأي اأوراق لت�سعيد املواجهة 

القت�سادية مع الغرب، مهما تطورت الأحداث.

�لدوحة  )د ب �أ ( - 

 اأعلنت دار التقومي القطـــري اأن �سماء دولة قطر، ودول املنطقة 

العربيـــة،  �ست�سهد ظاهرة و�سول جنم »ال�سمـــاك الأعزل« اإىل 

اأقرب نقطة من القمر مرتني خال ال�سهر  اجلاري، م�سرية اإىل اأنه 

ميكن روؤية النجم خال الفرتة احلالية يف ال�سماء م�ساء/ باجتاه 

الأفـــق الغربي. ونقلت وكالة الأنباء القطرية ) قنا(  الثاثاء عن 

ب�سري مرزوق، اخلبري الفلكي بدار التقومي القطري، قوله اإن »جنم 

ال�سماك الأعزل �سيقع بجوار القمر للمرة الأوىل خال �سهر اآب/ 

اأغ�سط�س  اجلاري م�ساء غد الأربعاء ، م�سريا اإىل اأن البعد الزاوي 

بينهما �سيكون6ر4  درجة قو�سية تقريبا.

ولفت اإىل اأنه ميكن ل�ســـكان دولة قطر ال�ستمتاع بر�سد وروؤية 

جنم »ال�سماك الأعزل« والقمر معا بالعني املجردة اأعلى الأفق 

الغربي ل�سماء دولة قطر من بعد غروب �سم�س الغد وحتى قبل 

موعد غـــروب ال�سماك الأعزل، مو�سحـــا اأن وقت غروب �سم�س 

الأربعـــاء �سيكون عنـــد ال�ساعة 18ر6 م�ســـاء بتوقيت الدوحة 

املحلي، بينما �سيكون موعد غروب ال�سماك الأعزل عند ال�ساعة 

52ر9  م�ساء.

واأفاد مرزوق باأنه يف م�ساء يوم الأربعاء املوافق 31 من ال�سهر 

اجلاري، �سيقع جنم ال�سماك الأعزل بجوار القمر للمرة الثانية ، 

وميكـــن ل�سكان دولة قطر ال�ستمتاع بر�سد وروؤية جنم ال�سماك 

الأعزل والقمر معا بالعني املجردة اأعلى الأفق الغربي .

ووفـــق الوكالة ، يعد  جنم ال�سماك الأعـــزل اأملع جنوم كوكبة 

ال�سنبلـــة )العذراء(، وهو جنم ثنائي من القـــدر الأول، وهو اأحد 

النجوم التي تقع على دائرة الربوج، وهو يبعد عن الأر�س م�سافة 

قدرها 250 �سنة �سوئية تقريبا.

بريوت )د ب �أ(– 

اأكد الرئي�س اللبناين مي�سال عون،الثاثاء، 

اأهمية التن�سيـــق بني الدول العربية يف 

املجال الثقايف العربي.

وقال عون خال ا�ستقباله  املدير العام 

للمنظمـــة العربية للرتبيـــة والثقافة 

والعلـــوم )األك�سو(، الدكتـــور حممد ولد 

اأعمـــر، اإن »التن�سيق بني الدول العربية 

يف املجـــال الثقـــايف العربـــي مهـــم، 

ل�سيمـــا واأن العمل الثقايف يدفع الثمن 

غالياً نتيجة الأزمات العديدة التي مير 

بها العـــامل ودول املنطقة العربية من 

حروب ونزاعات وماآ�س وتهجري واأزمات 

اجتماعية وغريها من التداعيات ال�سلبية 

علـــى م�سرية النهو�ـــس وم�سار حتقيق 

اأهداف التنمية امل�ستدامة«.

و�ســـدّد الرئي�س » على �ـــرشورة توافر 

الإمكانات لتعزيز دور الثقافة والرتبية 

الأزمـــات  نتيجـــة  املجتمعـــات  يف 

القت�ساديـــة احلـــادة ومـــا ت�سببه من 

انعكا�سات على الأجيال ال�سابة«.

بدوره، اأ�سار الدكتور اأعمر اإىل اأن املنظمة 

كانت �سباقة اإىل دعم لبنان خال الأزمة 

التـــي مر بها من خـــال تنظيم لقاءات 

تناولت جمالت عـــدة، و�سعت خالها 

خربة املنظمة يف جمال الرتبية والعلوم 

بت�ـــرشف القيمني على هـــذا امللف يف 

لبنان.

ولفت اىل اأن التح�سريات جارية لاحتفال 

يف عام 2024 مبدينة طرابل�س كعا�سمة 

للثقافة العربية، وذلـــك بالتعاون مع 

اللجنة الوطنية اللبنانية.

 وبح�سب بيـــان عن الرئا�سة اللبنانية، 

اطلـــع الرئي�س عـــون علـــى ن�ساطات 

املنظمة عمومًا ويف لبنان خ�سو�سًا.

�لريا�ض  )د ب �أ(- 

رحبت اململكة العربية ال�سعودية  الثاثاء 

مبقتل زعيم تنظيم القاعدة اأمين الظواهري 

اإثر غارة نفذتها القوات الأمريكية اجلوية 

يف اأفغان�ستان.

واأعلنت وزارة اخلارجيـــة ال�سعودية يف 

بيان لها  الثاثاء عـــن ترحيب اململكة 

باإعان الرئي�ـــس الأمريكي جو بايدن عن 

ا�ستهداف ومقتل الظواهري، »الذي يعد من 

قيادات الإرهـــاب التي تزعمت التخطيط 

والتنفيـــذ لعمليات اإرهابيـــة مقيتة يف 

الوليـــات املتحدة الأمريكيـــة واململكة 

العربيـــة ال�سعودية وعدد من دول العامل 

الأخـــرى قتل اإثرها الآلف من الأبرياء من 

خمتلـــف اجلن�سيات والأديـــان مبا فيهم 

مواطنون �سعوديون«.

واأكدت حكومـــة اململكـــة اأهمية تعزيز 

التعاون وتظافر اجلهود الدولية ملحاربة 

اآفة الإرهاب واجتثاثهـــا، مهيبة بجميع 

الدول التعـــاون يف هـــذا الإطار حلماية 

الأبرياء من التنظيمات الإرهابية.

واأعلـــن الرئي�ـــس الأمريكـــي يف وقـــت 

�سابق،الثاثـــاء، مقتـــل زعيـــم تنظيـــم 

القاعدة اأمين الظواهـــري يف غارة جوية 

باأفغان�ستان. واأ�ســـاف اأن عملية اغتيال 

الظواهـــري متت بدقة عالية، لفتًا اإىل اأنه 

وافق على عملية قتل الظواهري لدوره يف 

عمليات اإرهابية �سد باده.

واأ�ســـار بايـــدن اإىل اأن بـــاده لن ت�سمح 

لأفغان�ستان اأن تكـــون ماذا لاإرهابيني، 

و�ستوا�سل ماحقـــة الإرهابيني ومراقبة 

تنظيم القاعدة يف اأفغان�ستان.

تايبيه )د ب �أ(- 

اأعلن املتحدث با�سم الرئا�سة التايوانية 

كزافييه ت�ساجن يف بيان اأن املوقع الر�سمي 

لرئي�سة تايوان تعر�س لـ«هجوم حجب 

اخلدمة«، جاء من اخلارج. ونقلت وكالة 

»بلومـــربج« لاأنباء عن املتحدث القول 

اإن حجم الهجمات الإلكرتونية اأ�سواأ بنحو 

200 مرة من املعتاد. وتعذر فتح املوقع 

لبع�س الوقت، ولكنه عاد اإىل طبيعته بعد 

20 دقيقة. واأ�ســـاف املتحدث اأن الأجهزة 

احلكومية �سوف توا�ســـل تعزيز املراقبة 

للحفاظ على اأمن املعلومات والت�سالت 

الوطنيـــة، والت�سغيـــل امل�ستقـــر للبنية 

التحتية الرئي�سية.

�سان فر�ن�سي�سكو  )د ب �أ(-

 اأظهـــرت درا�ســـة اأمريكيـــة اأن تنـــاول 

امل�ســـادات احليويـــة لعـــاج بع�ـــس 

الأمرا�س يق�سي على نوع من البكترييا 

التي تعي�س يف الأمعاء، مما يوؤثر على 

التحفيز والتحمل لدى الريا�سيني.

وتهدف الدرا�سة التي اأجراها فريق بحثي 

بجامعة كاليفورنيا ريفر �سايد الأمريكية 

اإىل حتديد تاأثـــري بكترييا الأمعاء على 

العادات الريا�سية الطوعية لدى الب�رش.

ويف اإطـــار الدرا�سة التي ن�رشها املوقع 

الإلكرتوين »�سايتيك ديلي« املتخ�س�س 

يف الأبحـــاث العلمية، قـــام الباحثون 

بتحليل عينـــات من ف�سات فئران بعد 

اإخ�ساعها لربنامج عـــاج بامل�سادات 

احليويـــة ملدة ع�رشة اأيـــام، وتبني من 

التحليـــل تراجع يف نـــوع من بكترييا 

الأمعاء لدى هذه الفئران.

وت�سمنـــت الدرا�ســـة تق�سيـــم الفئران 

اإىل جمموعتـــني، مـــع اإك�ســـاب اإحدى 

املجموعتـــني عادة ممار�ســـة الن�ساط 

احلركي والتدريبات الريا�سية. وك�سفت 

الدرا�سة عدم اإ�سابة اأي من املجموعتني 

باأعرا�س مر�سية بعد تناول امل�سادات 

احليويـــة، ولكن الن�ســـاط احلركي لدى 

الفئران »الريا�سية« تراجع بن�سبة 21 

باملئة، كما ظلت الفئران الريا�سية غري 

قادرة على ا�ستعـــادة م�ستواها ال�سابق 

ملدة 12 يوما بعـــد التوقف عن تناول 

امل�سادات احليوية.

اأمـــا بالن�سبة للفئران غـــري الريا�سية، 

فلم يطراأ تغيري على عاداتها ال�سلوكية 

احلركية �سواء يف فرتة تناول امل�سادات 

احليوية اأو بعدها.

وتقول مونيكا مكنمارا الباحثة يف جمال 

علم الأحيـــاء التطـــوري اإن »ال�سخ�س 

الـــذي ميار�س الريا�سة ب�سكل عار�س اأو 

متقطع لن يتاأثر كثريا بتناول امل�سادات 

احليويـــة، ولكن بالن�سبـــة للريا�سيني 

املحرتفني، فاإن اأي تراجع يف م�ستواهم، 

قد يكون له تاأثري بالغ«.

ويو�سح الباحـــث تيودور جارلند الذي 

�سارك يف اإعـــداد الدرا�سة اإن »الف�سات 

الناجتة عن التفاعات الأي�سية الناجمة 

عن البكترييا يف الأمعـــاء ميكن اعادة 

امت�سا�سها وحتويلها اإىل وقود اأو طاقة 

للج�سم، وبالتـــايل كلما قلت البكترييا 

املفيدة داخل الأمعاء، كلما تراجع الوقود 

الذي يح�سل عليه اجل�سم«.

�لخبير �لرو�سي �سيريج فاكولينكو: رو�سيا ت�ستخدم �سالح �لغاز �سد �أوروبا بح�ساب دقيق

نجم »�ل�سماك �لأعزل«يجاور �لقمر مرتين 

في �سماء قطر خالل �أغ�سط�ض �لجاري

�لرئي�ض �للبناني يطالب بالتن�سيق بين �لدول �لعربية في 

�لمجال �لثقافي

�ل�سعودية ترحب بمقتل زعيم �لقاعدة �أيمن �لظو�هري �إثر غارة 

�أمريكية باأفغان�ستان

تعر�ض موقع �لرئا�سة �لتايو�نية على �لنترنت لهجوم حجب �لخدمة

در��سة: تناول �لم�ساد�ت �لحيوية يوؤثر على �لتحفيز و�لتحمل 
لدى �لريا�سيين

�ل�سا�سة من حول �لعالم يحذرون من 

مخاطر �نت�سار �لأ�سلحة �لنووية

�لإير�د�ت �لرقمية في �ل�سحف �لألمانية 

تتجاوز مليار يورو لأول مرة

نيويورك  )د ب �أ( - 

جتمع �سا�سة من حول العامل يف نيويوركالثنني 

حل�ســـور موؤمتر املراجعة العا�ـــرش ملعاهدة منع 

انت�سار الأ�سلحة النووية و�ســـط احتدام التوترات 

ب�سبب الأ�سلحة النووية يف رو�سيا واإيران.

وو�سفـــت الأمم املتحـــدة معاهدة منـــع انت�سار 

الأ�سلحة النووية باأنها معاهدة دولية فارقة ملنع 

انت�ســـار الأ�سلحة النوويـــة وت�سجيع التعاون يف 

ال�ستخدام ال�سلمي للطاقة النووية.

يذكـــر اأن املعاهدة تخ�ســـع للمراجعة كل خم�س 

�سنوات وهذه املراجعة العا�رشة كان من املفرت�س 

اأن تتـــم يف عام 2020 ، لكـــن مت اإرجاوؤها ب�سبب 

جائحة فريو�س كورونا.

وجتري املراجعة الآن و�سط تعر املفاو�سات حول 

الربنامج النـــووي الإيراين واحلـــرب الرو�سية يف 

اأوكرانيا.

واتهـــم وزير اخلارجية الأمريكـــي اأنتوين بلينكن 

اليوم الثنني رو�سيا با�ستخدام اأ�سلحتها النووية 

للتخويف والتهديد.

وقال بلينكن ، الذي كان يتحدث يف م�ستهل موؤمتر 

املراجعة العا�ـــرش ملعاهدة عدم انت�سار الأ�سلحة 

النوويـــة ، اإن رو�سيـــا » تلوح علـــى نحو خطري 

ومتهور بالإ�سلحة النووية«.

واأ�ساف الوزير الأمريكي قائا »ل مكان يف عاملنا 

لردع نووي قائم على القوة والتخويف اأو البتزاز. 

علينا اأن نتكاتف معا يف رف�س هذا )الو�سع(«.

واأكد بلينكـــن اأن الوليات املتحـــدة لن تفكر يف 

ا�ستخدام الأ�سلحة النووية اإل ظروف ق�سوى ، اأي يف 

حال تعر�س امل�سالح احليوية للوليات املتحدة اأو 

حلفائها للخطر.

ي�سار اإىل اأن الرئي�ـــس الرو�سي فادميري بوتني قد 

اأعلن يف اعقاب غزو اأوكرانيا و�سع »قوة الردع« 

التي ت�سمل عن�رشا نوويا، يف حال تاأهب.

برلني )د ب �أ(-

 قالـــت الرابطـــة الحتادية للنا�رشيـــن الرقميني 

ونا�رشي ال�سحف الأملانية يوم الثنني اإن نا�رشي 

ال�سحف الأملانيـــة حققوا اإيرادات باأكر من مليار 

يورو )03ر1 مليار دولر( من العرو�س الرقمية لأول 

مرة العام املا�سي.

وجاء حـــوايل ثلث هذا املبلغ، حوايل 365 مليون 

يورو، من بيع ن�سخ �سحف اإلكرتونية. وبالإ�سافة 

اإىل ذلك، كان هناك 657 مليون يورو من املبيعات 

الرقمية الأخرى. وهذا يعني يف املقام الأول الإعان 

عرب الإنرتنت، اإىل جانب عرو�س املحتوى املدفوعة.

ول يزال توزيع ال�سحف الإلكرتونية يكت�سب اأهمية 

كبرية. ووفقا للبيانـــات، بلغ عددها 21ر2 مليون 

ن�سخة يف العام املا�سي، بزيادة قدرها %10.

وقالت الرابطة: »اأ�سبح من الوا�سح اأن ال�سرتاكات 

يف ال�سحف الإلكرتونية ذات قيمة، فهناك اثنتان من 

اأ�سل ثاث ن�سخ من ال�سحف اإلكرتونية ا�سرتاكات«.

وفقا لأرقام عام 2021 ، تعافت مبيعات ال�سحف 

بعـــد النخفا�س الناجم عن فريو�ـــس كورونا يف 

العـــام ال�سابق. ومببلغ 2ر7 مليـــار يورو، حققت 

تلـــك ال�سحف زيادة طفيفة بن�سبة 6ر0% بالقيمة 

ال�سمية، وفقا للتقرير.

واأ�ســـاف: »كان ال�سبب الرئي�سي لذلك هو اإيرادات 

الإعانات ، التي ارتفعت بن�سبة 7% اإىل 95ر1 مليار 

يورو بعد الركود يف العام ال�سابق. ومع ذلك، فاإنها 

ل تزال اأقل بنحـــو ع�رش مرات مما كانت عليه يف 

عام ما قبل فريو�س كورونا 2019«.

وارتفعت الإيـــرادات من ال�ســـرتاكات واملبيعات 

بن�سبة 5ر1% لت�سل اإىل 25ر5 مليار يورو. وقالت 

الرابطة اإن هذا كان اأكر بن�سبة 6% تقريبا مما كان 

عليه الو�سع قبل جائحة فريو�س كورونا. ول تن�رش 

الرابطة اأرقام الأرباح على م�ستوى ال�سناعة.

و�سجلت اأملانيا بيع 61ر14 مليون ن�سخة مطبوعة 

كل يوم ن�رش يف عام 2022 ، حتى الربع الثاين من 

عـــام 2022. ومن بني هذه ال�سحف، هناك 82ر11 

مليون �سحيفة يومية و29ر1 مليون �سحيفة ت�سدر 

يوم الأحد و6ر1 مليون �سحيفة اأ�سبوعية.

عن  تنازل  عىل  بالتصديق  العدل  الكاتب  سيقوم  أنه  العلم  يرجى   
الرخصة بني االطراف املذكورين اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول:  محمد عيل عباس عبدالله    الجنسية: االمارات
 اىل الطرف الثاين:  جيتيندر باجاج بانيس الل    الجنسية:  الهند

 باالسم التجاري ) فريشاة للمالبس ( رخصة صادرة من دائرة التنمية 
تجارة  بغرفة  واملسجلة   )107498( ملف  برقم  بعجامن  االقتصادية 

وصناعة عجامن
 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 

يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

بني  الرخصة  عن  تنازل  عىل  بالتصديق  العدل  الكاتب  سيقوم  أنه  العلم  يرجى 

االطراف املذكورين اسامؤهم أدناه:

بنغالديش  الجنسية:  هوقو  سرياجول  علم  ديدارول  محمد  األول:    :الطرف  من 

بكامل حصصه البالغة 100%

  اىل الطرف الثاين:   محمد ارشاد الدين محمد غياث الدين الجنسية: بنغالديش

 باالسم التجاري )كراج صقر املدينة ( رخصة صادرة من دائرة التنمية االقتصادية 

بعجامن برقم ملف )105548  ( واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجامن

 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 يوما من تاريخ 

نرش هذا االعالن.

عن  تنازل  عىل  بالتصديق  العدل  الكاتب  سيقوم  أنه  العلم  يرجى   
الرخصة بني االطراف املذكورين اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول:   ياسمني عبدالرحمن املفلح   الجنسية: سوريا
 اىل الطرف الثاين: حسني محمد الحموي     الجنسية: سوريا

التجاري ) مطعم ومقهى بيت جدودنا( رخصة صادرة من   باالسم 
دائرة التنمية االقتصادية بعجامن برقم ملف )  111331 ( واملسجلة 

بغرفة تجارة وصناعة عجامن
 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 

يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

الأربعاء 3 اأغ�سط�س  2022ـ  العـدد 15107 الأربعاء 3 اأغ�سط�س  2022ـ  العـدد 15107 الأربعاء 3 اأغ�سط�س  2022ـ  العـدد 15107

 االمارات العربية المتحدة

وزارة العدل

 االمارات العربية المتحدة

وزارة العدل

 االمارات العربية المتحدة

وزارة العدل

الكاتب العدل العام الكاتب العدل العام الكاتب العدل العام

 تنازل / بيع 
�إعالن 

 تنازل / بيع 
�إعالن 

 تنازل / بيع 
�إعالن 

لإعالناتكم بالوحدة:

 هاتف: 024488400 

فاك�س: 024488201
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16 
االربعاء  ٣  اغسطس ٢٠٢٢ـ العـدد ١٥١٠٧                  



�لدوحة-)د ب �أ(:
واإلرث،  للمشــاريع  العليا  اللجنــة   أعلنت 
البنية  مشاريع  تنفيذ  عن  املســؤولة  الجهة 
قطر ٢٠٢٢  العالم  كأس  الستضافة  التحتية 
البطولة  اســتادات  لوســيل، أكرب  ستاد  أن 
الثمانية، والذي يتســع ألكثــر من 80 ألف 
مشــّجع، ســيحتضن مباراة كأس ســوبر 
السعودي وبطل  الدوري  لوســيل، بني بطل 
الــدوري املرصي، يعقبها حفــل غنائي، يف 

التاسع من أيلول / سبتمرب املقبل .
لوســيل  مدينة  يف  الجديد  االســتاد  ويقــع 
الشمال  إىل  العرصية، عىل مســافة 15 كلم 
من العاصمة القطرية الدوحة، ويســتضيف 
مباريات يف جميع مراحل منافسات مونديال 
األرجنتني  بمبــاراة  قطــر 2022، بدايــة 
الثاني /نوفمرب،  والســعودية يف 22 ترشين 
يــوم 18 كانون  البطولة  وختامــاً بنهائي 
احتفاالت قطر  األول /ديســمرب، تزامناً مع 

باليوم الوطني.
وقال حسن الذوادي، األمني العام للجنة العليا 
للمشــاريع واإلرث يف ترصيحــات صحفية 
املناســبة املحطــة األخرية يف  : "تمثل هذه 
مســريتنا نحو انطالق منافســات البطولة 
الرصح  هذا  القــادم، ويعترب  يف 21 نوفمرب 
الريــايض الرائــع درة اســتادات املونديال، 
ومحط  العالم  اهتمام  محور  سيشّكل  حيث 
النهائية يف  أنظاره عند اســتضافة املبــاراة 

يتزامن مع  18 كانون األول/ ديسمرب، الذي 
احتفالنــا باليوم الوطني للدولة، نفخر بهذا 
املعلم الريايض املميز الذي سيلعب دوراً هاماً 
خالل البطولة، كما سيرتك إرثاً دائماً لسكان 

مدينة لوسيل ودولة قطر بوجه عام."
ومن جانبه قال املهندس يارس الجمال، املدير 
العام للجنة العليا للمشاريع واإلرث: " يعترب 
إنجازه  ستاد لوسيل عمالً هندسياً رائعاً، تم 
بفضل جهود جميع فرق املرشوع وتفانيهم 
من  الكبري  التعــاون  جانب  والتزامهــم، إىل 
جانــب رشكائنــا يف جميع أنحــاء الدولة، 
وبفضل جهود الجميع نرى اآلن هذا الرصح 
الريايض املميز الذي يمثل مدعاة فخر للدولة 
واملنطقة بأكملها، وأود هنا أن أشكر كل من 
شــارك يف إنجاز هذا االستاد الرائع وإعداده 
الستضافة الحدث الريايض األهم يف العالم."   
الخاطــر، الرئيس  نــارص  قال  جهتــه  من 
العالم: "ســيمثل  كأس  لبطولة  التنفيــذي 
رائعة ألهم مباراة يف  استاد لوســيل منصة 
العــام، عندما  هذا  نهاية  القــدم  كرة  عالم 
يستضيف نهائي مونديال قطر 2022 يف 18 
ديســمرب، وهو اللبنة األخرية يف استعداداتنا 
للحدث الكبري، حيث تنتظر املشجعني تجربة 
رائعة ال تنىس عند وصولهم إىل قطر لحضور 
املونديال يف  النســخة األوىل من  منافســات 
العالم العربي والرشق األوســط. وتشــّكل 
إقامة هذه املباراة عىل أرضية ســتاد لوسيل 
فرصة مثاليــة الختبار جاهزيته، واالرتقاء 

للحدث  أعددناها  التي  التشــغيلية  بالخطط 
املرتقب." 

وشــهدت أعمال تشــييد االســتاد توظيف 
ممارسات البناء املستدام، كما ُيعاد استخدام 
النباتــات باملنطقــة املحيطة  امليــاه يف ري 
بالرصح الريايض الفريد، إىل جانب االستفادة 
مــن أنظمة ذات كفاءة عالية للكشــف عن 
بناء االســتاد  أعمال  املياه، ونجحت  ترسب 
النقية مقارنة  امليــاه  توفــري %40 من  يف 

التقليدية. بمشاريع تشييد االستادات 
إىل جانــب ذلــك؛ فإنه تم مراعــاة رضورة 
توفر عنرص االســتدامة يف إنشــاء ســقف 
مادة  باستخدام  تشييده  جرى  امللعب ، حيث 
إي"،  إف  تي  باســم "بي  معروفة  متطورة 
واألتربة، وتسمح  الرياح  االستاد من  تحمي 
يف الوقت نفســه بدخول قدر كاف من ضوء 
أرضية  يف  العشب  لنمو  الرضوري  الشــمس 
امللعــب، إضافــة إىل توفري الظــل لتخفيف 
يف  املســتخدمة  التربيد  تقنية  عــىل  الضغط 

االستاد.
ومــن املقرر اإلعــالن الحقاً عــن تفاصيل 
لوسيل،  ستاد  سيشهدها  التي  املباراة  تذاكر 
الضوء  تداخل  من  تصميمه  استوحي  والذي 
أو  التقليدي  العربي  الفنار  يميز  الذي  والظل 
الفانوس، وتعكس واجهته النقوش الدقيقة 
واألواني،  الطعــام  أوعيــة  تحملهــا  التي 
انترشت يف  التي  الفنية  القطــع  وغريها من 

أرجاء املنطقة.
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يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
األربعاء ٣ أغسطس ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥١٠٧

�لريا�سة

بوكيتينو: ال �عتقد �أن مبابي كان له �لكلمة �لعليا 
في �إقالتي من باري�س �سان جيرمان �لفرن�سي

أبوظبي-وام:
أدنوك للمحرتفني   واصلت فرق دوري 
املكثفة  اســتعداداتها  القــدم  لكــرة 
معظمها  املقبل، وحققــت  للموســم 
نتائــج مثــرية والفتــة للنظر خالل 
املباريــات الوديــة التــي خاضتها يف 
النتائج مدى  لتؤكــد  اآلونــة األخرية 
جدية هذه الفرق يف االستعداد للموسم 

الجديد.
وبرغــم هذا ، يرى محللون رياضيون 
الودية ليســت  املباريــات  أن نتائــج 
مقياسا نهائيا عىل ما يمكن أن يقدمه 
أي فريق خالل فعاليات املوسم خاصة 
وأنها تتسم بطابع التجارب واالختبار 
الفنية  والناحية  الخطط  مستوى  عىل 

والبدنية.
املقبل  املوسم  أن  إىل  محللون  ويشــري 
للمحرتفني، سيكون  أدنوك  دوري  من 
املديريــن  وأن  "للمدربــني"  دوري 
الفنيني هم القادرون عىل رسم مالمح 
يتميز  املســابقة، حيث  يف  املنافســة 
معظمهم بالخــربة الكبرية يف املنطقة 
حافل  بسجل  مدرب  من  أكثر  ويحظى 
املنافســة  أن  يعني  مــا  بالبطــوالت 

ستكون قوية فيما بينهم.
للمحرتفني  أدنوك  دوري  أندية  وعادت 
إقامــة املعســكرات الصيفيــة يف  إىل 
كورونا  جائحة  حالــت  بعدما  أوروبا 
قبل  الفرق  استعدادات  خالل  ذلك  دون 

بداية املوسمني املاضيني.
الودية  املباريات  من  العديد  وشــهدت 
ألنديــة دوري أدنوك للمحرتفني خالل 
الفــرتة املاضيــة غــزارة تهديفية يف 

مواجهة بعض الفرق األوروبية.
عىل  الشارقة  املثال، فاز  ســبيل  وعىل 
النمساوي 0-11 ، وتغلب  انكربروت 
السلوفيني  شامبيون  كلباء عىل  اتحاد 
عىل  دبا  نظيفــة، وفــاز  بخماســية 
والوحدة   ،3-0 الرصبي  بدينســتيفو 
البولندي  كراكــوف  فيكريســتا  عىل 
2-3 ، والجزيرة عىل جونج أيندهوفن 

الهولندي 2-1.
هذه  أن  محللــون  هــذا ، يرى  ورغم 
النتائــج واألهــداف الغزيرة ليســت 
مؤرشا أكيدا عىل ما يمكن أن تشــهده 
الجديد  املوسم  يف  الرســمية  املنافسة 
بــدوري أدنــوك للمحرتفــني خاصة 

مرحلة  يف  تزال  ال  الفــرق  معظم  وأن 
التجهيز األوىل.

حماد  أحمد  الريــايض  املحلــل  وقال 
الســابق لنادي شباب  التنفيذي  املدير 
موسم  هو  القادم  املوســم  أن  األهيل 
الحالية  اإلعداد  فــرتة  "املدربني" وأن 
ونتائج الفرق يف املعسكرات الخارجية 
دوري  فرق  مستويات  كثريا  تعكس  ال 

أدنوك، خاصة وأنها للتجربة فقط.
وأضــاف " خــالل التجــارب الودية 

باملعســكرات الصيفيــة يعمل املدرب 
عىل تجربة خطــوط الدفاع والهجوم 
والرتكيز عــىل نقاط معينة يف طريقة 
اللعــب، ما يعنــي أن األمــر يف إطار 
للفريق، وال تعكس  والتقييــم  اإلعداد 
مهارات  أو  الفريق  مستوى  نتيجة  أي 
املباريات  العبيــه خاصة وإن كانــت 

أمام فرق غري معروفة".
وقال " شــهدت الفرتة املاضية تعاقد 
األول  الطراز  األندية مع مدربــني من 

يف  الكبرية  الخــربات  أصحــاب  ومن 
املالعــب العربية والخليجية، ما يعني 
فيما  شــديدة  ستكون  املنافســة  أن 
بينهــم، ما ينعكس عــىل أداء الفريق 
املنافســة عىل  امللعــب، ورغبته يف  يف 

البطوالت".
ويــرى عبد الوهاب عبد القادر مدرب 
وخورفكان  يــاس  وبنــي  عجمــان 
املعسكرات  يف  الفرق  نتائج  أن  السابق 
الكبري  بالقــدر  تعكس  ال  الخارجيــة 
تخوض  وأنها  مســتوياتها، خاصــة 
تجاربها مع فــرق من دوري الدرجة 
الثانية والثالثة، ومن الصعب أن يكون 
فرق  ملســتويات  صحيح  تقدير  هناك 

دوري أدنوك.
وأضــاف " املقيــاس الحقيقي لفرق 
املباريات  الــدوري هي وقــت لعــب 
وظهــور  املســابقة،  وانطــالق 
اإلمكانيــات الحقيقية للمدربني، لكن 
الودية يركــز فيها املدرب  املباريــات 
بشكل كبري عىل الجانب البدني وإعداد 
فرصة  املعســكرات  أن  الالعبني، كما 
الفريق ســواء  كبــرية لجميع العبي 
مــن االحتياطيــني أو الالعبني الجدد 
إلبراز طاقتهم ومستواهم مع الفريق 

األسايس".

اإلنجليزي  ليفربول  نــادي  أ(:  أعلن  ب  لندن-)د 
الثالثاء توقيع عقد جديد طويل  يوم  القدم  لكرة 

األجل مع مهاجمه ديوجو جوتا.
إيه ميديا"  األنباء الربيطانية "بي  وعلمت وكالة 
إىل ليفربول  أن جوتــا /25 عاما/، الذي انضــم 
عام 2020، وقع عقدا جديدا يســتمر حتى عام 

. 2027
ليفربول  صفوف  ضمن  كبري  بشكل  جوتا  وتألق 
منــذ أن انضم إليــه قادما مــن ولفرهامبتون، 
وسجل للفريق 34 هدفا خالل 85 مباراة، ولعب 
دورا بــارزا يف تتويج الفريق يف املوســم املايض 
بلقبــي كأس االتحاد اإلنجليــزي وكأس رابطة 
دوري  نهائي  إىل  والوصول  اإلنجليزية  املحرتفني 

أبطال أوروبا.
ويعاني جوتا حاليا من إصابة يف الفخذ وسيغيب 
عــن أوىل مباريــات ليفربول يف املوســم الجديد 
أمام هولهام يوم  اإلنجليزي، واملقــررة  للدوري 

السبت املقبل.
لنادي  الرسمي  للموقع  وقال جوتا يف ترصيحات 

ليفربول :"فخور حقا، عيل أن أقول ذلك."
وأضاف :"منذ أن وصلت قبل عامني،من الواضح 
الفريق، وهذا  بهذا  أثبت نفيس كالعب مهم  أنني 

البداية." ما كنت أريده منذ 
اآلن، يأتي  األجــل  وتابــع :"توقيع عقد طويل 
بالطبــع من منطلــق ثقة النادي بــي كالعب. 
بالنسبة يل، هو أمر جيد حقا أن يحسم استمراري 

هنا لفرتة."

ليفربول يعلن تجديد عقد 
مهاجمه ديوجو جوتا ريا�سيون: �لمدربون ير�سمون مالمح �لمناف�سة بالمو�سم 

�لمقبل للدوري

 �لمهاجم �الألماني فيرنر قد يرحل 
عن ت�سيل�سي ويعود �إلى اليبزج

أ(: برلني-)د ب 
 ذكــرت تقاريــر إخبارية يوم الثالثــاء أن نادي 
القدم يجري محادثات مع  األملاني لكــرة  اليبزج 
املهاجم  عودة  إمكانية  بشأن  اإلنجليزي  تشيليس 

األملاني تيمو فرينر إىل صفوف اليبزج.
وذكرت شبكة "سكاي" التليفزيونية أن املحادثات 
الناديني تســري "بأقىص رسعة"، كما ذكرت  بني 
صحيفة "اليبزجر فولكس تسايتونج" أن أوليفر 
فرينر  مع  يتواصل  اليبزج  نادي  رئيس  مينتزالف 

منذ فرتة.
وأوضحت التقاريــر أن اليبزج يدرس ما إذا كان 
ســيعيد فرينر إىل صفوفــه بعقد إعــارة أم أنه 
ســيوقع عقدا نهائيا تتجــاوز قيمته 30 مليون 
يورو )7ر30 مليــون دوالر(، لتكون هي األعىل 

يف تاريخ النادي.
وتردد أن يوفنتوس اإليطايل ونيوكاسل اإلنجليزي 
يوجهــان أنظارهما أيضا إىل الالعــب البالغ من 

العمر 26 عاما.

�فتتاح �ستاد لو�سيل بمو�جهة بين �أبطال م�سر 
و�ل�سعودية �سبتمبر �لمقبل برلني-)د ب أ/ ستاتس بريفورم(:

 قال األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، 
املدير الفني الســابق لباريس ســان 
جريمــان الفرنيس، إنــه ال يعتقد أن  
كيليــان مبابــي نجم الفريــق، كان 
صاحــب الكلمة العليــا يف إقالته من 
منصبه وأنه قام بعمل جيد يف الفريق 

البارييس .
عقده  جريمان  ســان  باريس  وأنهى 
مع املدرب األرجنتيني يف تموز /يوليو 
املايض، وذلك بعد 18 شهرا فقط عىل 
املنصب كريستوف  يف  تعيينه، ليخلفه 

جالتري.
توتنهام  بوكيتينــو ،مــدرب  وفــاز 
الفرنيس  الــدوري  الســابق، بلقــب 

املوســم املايض وكأس فرنســا عام 
2021 وكأس السوبر الفرنيس خالل 

فرتته القصرية  مع الفريق.
وانتــرشت أحاديث عن احتمال تمتع 
مبابي بنفوذ متزايد يف باريس ســان 
جريمان، السيما بعد رفضه االنضمام 
إىل ريــال مدريد وتوقيــع عقد جديد 
مع الفريــق البارييس، لكن بوكيتينو 
الفرنيس  الدويل  املهاجــم  أن  يعتقد  ال 

سعى وراء إقالته .
مع   مطولة  مقابلة  يف  بوكيتينو  وقال 
بوابة "إنفوبي" اإلخباري األرجنتيني 
اإللكرتوني: "مــا أعرفه جيدا هو أن 
قصارى  بذل  جريمان  ســان  باريس 
جهــده للحفاظ واإلبقاء عىل كيليان، 

وأنا اتفق مع ذلك تماما".

�لزمال��ك يهزم بير�مي��دز بثالثية ويدنو من 
�لحفاظ على لقب �لدوري �لم�سري

أ(: القاهرة -)د ب 

 حقــق الزمالك فوزا مهما عىل ضيفه 
برياميدز 3 / صفر، يوم االثنني، ضمن 
الدوري  املرحلة 28 مــن  منافســات 

املرصي لكرة القدم.
إىل 66 نقطة يف  الزمالك رصيده  ورفع 
خوضه  املســابقة، بعد  ترتيب  صدارة 
28 مبــاراة، بفارق ســبع نقاط عن 
برياميدز صاحــب املركز الثاني والذي 
املباريات،  العــدد مــن  خــاض نفس 
ليخطو الفريــق األبيض خطوة مهمة 

يف سعيه للحفاظ عىل اللقب.
التقليدي  غريمه  عىل  الزمالك  ويتفوق 
األهيل صاحب املركز الثاني برصيد 55 

نقطة والذي خاض 26 مباراة فقط.
من  األوىل  الدقيقة  يف  الزمالــك  وتقدم 
ســيد  أحمد  طريق  جــزاء عن  رضبة 
زيزو، قبل أن يضيف زميله سيف الدين 
الجزيري الهدف الثاني يف الدقيقة 24.

الوقت  الخامســة مــن  الدقيقــة  ويف 
للشــوط  الضائع  من  بدال  املحتســب 
الثانــي، ســجل محمود عبــد الرازق 

الثالث للزمالك. شيكاباال، الهدف 
وبــدأت املبــاراة بضغــط مبارش من 
ونجح  البداية  منذ  سعى  الذي  الزمالك 
يف الحصول عىل رضبة جزاء يف الدقيقة 
إمام  لها  تعــرض  األوىل، بعــد عرقلة 
السيد زيزو  عاشــور، ليرتجمها أحمد 
بنجاح يف شباك أحمد الشناوي حارس 

مرمى برياميدز.
وبعــد الهــدف، ســاد االرتبــاك أداء 
ثقة  ودفاعــه، فيما وضحت  برياميدز 
وأمامه  زيزو  بقيــادة  الزمالك  هجوم 
الجزيري، فيما  الدين  ســيف  التونيس 
التونيس  بقيادة  برياميدز  هجوم  فشل 
فخر الدين بن يوسف وعبد الله السعيد 
الكاي،  إىل  باإلضافة  صبحي  ورمضان 
عواد  محمد  أمــام  الفارق  إحــداث  يف 
حارس مرمى الزمالك الذي تألق كثريا.

ويف الدقيقــة 24، نجــح الزمالــك يف 
تســجيل الهدف الثاني بعدم تألق سيد 
نيمار عىل الجهة اليمنى وراوغ حسني 
الســيد مدافع برياميدز برباعة، ليمرر 
الذي  الجزيري  الدين  ســيف  إىل  الكرة 

وضعها مبارشة يف الشباك.



اأبوظبي-وام:

وليفربول  سيتي  مانشستر  فرض   
اإلنجليزية  القدم  كرة  على  هيمنتهما 
األول  وأحرز   ، األخيرة  السنوات  في 
في  مرات   4 اإلنجليزي  الدوري  لقب 
آخر 5 مواسم فيما ذهب اللقب المتبقي 

لليفربول.
الجديد  الموسم  فعاليات  تنطلق  وعندما 
للمسابقة يوم الجمعة المقبل، ينتظر أن 
الفريقين  بين  القوية  المنافسة  تتجدد 
التي  التدعيمات  ظل  في  اللقب  على 
شهدتها صفوف الفريقين هذا الموسم، 
والتي تجعلهما مجددا أقوى المرشحين 
للمنافسة على اللقب في الموسم الجديد 
التقارير  العديد من  إليه  ، وهو ما تشير 

في إنجلترا والقارة األوروبية.
الدوري  بلقب  مانشستر  وتوج 
بفارق  الماضي  الموسم  في  اإلنجليزي 
وبعد  ليفربول،  أمام  واحدة  نقطة 
استمرت  الفريقين  بين  شرسة  منافسة 
الموسم  من  األخيرة  الجولة  حتى 
ليكون هذا امتدادا للمنافسة القوية بين 
اإلنجليزي  الدوري  لقب  على  الفريقين 

في المواسم الماضية.
على  ليفربول  استحوذ  المقابل،  وفي 
إنجلترا  »كأس  المحلية  الكأس  ثنائية 

وكأس رابطة المحترفين«.
وتجدد انطالقة الموسم الكروي 2022 
على  الفريقين  بين  المنافسة   2023 /
االستقرار  مع  خاصة  الدوري  لقب 
كل  به  يحظى  الذي  واإلداري  الفني 
صفوفهما  لتدعيم  إضافة  منهما 
كال  قدرة  في  تؤثر  أن  ينتظر  بصفقات 

من الفريقين على المنافسة.
المهاجم  مع  سيتي  مانشستر  وتعاقد 
سطع  الذي   ، هاالند  إيرلنج  النرويجي 
مع بوروسيا دورتموند األلماني وفرض 
أوروبا  الهدافين في  أفضل  نفسه ضمن 

خالل السنوات القليلة الماضية.
الوسط  العب  مع  النادي  تعاقد  كما 
فيليبس  كالفن  الدولي  اإلنجليزي 
خط  إلى  البريق  من  مزيدا  ليضيف 
في  القوة  نقاط  أبرز  كان  الذي  الوسط 

الفريق على مدار السنوات الماضية.
المهاجم  ليفربول  ضم   ، جهته  من 
األوروجوياني داروين نونيز من بنفيكا 
رحيل  بعد  هجومه  ليعزز  البرتغالي 
إلى  ماني  ساديو  السنغالي  مهاجمه 
ليفربول  األلماني. ونجح  ميونخ  بايرن 
المصري  نجمه  عقد  تمديد  في  أيضا 

محمد صالح.

سجله  ونونيز  هاالند  من  كل  وافتتح 
الفترة  خالل  فريقه  مع  التهديفي 
للموسم  االستعدادات  ضمن  الماضية 
اإلسباني  المدرب  قيادة  تحت  الجديد 
مانشستر  في  جوارديوال  جوسيب 
في  كلوب  يورجن  واأللماني  سيتي 

ليفربول.
دي  كيفن  والبلجيكي  صالح  ظهر  كما 
بشكل  سيتي  مانشستر  نجم  بروين 
مميز في فترة الإلعداد للموسم ما يمثل 
ماراثون  قبل  للفريقين  اطمئنان  مصدر 

الموسم الجديد.
مميز  بشكل  الصفوف  تدعيم  ولكن 
بداية  قبل  الفريقين  على  يقتصر  لم 
أندية  كسرت  حيث   ، الجديد  الموسم 
المسابقة، في منتصف يوليو المنقضي 
، حاجز المليار يورو في سوق انتقاالت 

الالعبين هذا الصيف.
تقف  لن  أنها  الفرق  بعض  وأكدت 

مانشستر  سيطرة  مواجهة  في  ساكنة 
الدوري  مسابقة  على  وليفربول  سيتي 

اإلنجليزي.
المنافسة  تكون  ال  قد   ، هذا  وبرغم 
التي  الفرق  قبل  من  للثنائي  األقوى 
لقب  على  قبل  من  هيمنتها  فرضت 
يونايتد  مانشستر  مثل  المسابقة 
يمر  منهما  كال  وأن  خاصة  وتشيلسي 
إنهاء  يصبح  وربما   ، انتقالية  بمرحلة 
إنجازا  الذهبي  المربع  في  الموسم 

حقيقيا ألي منهما.
 /  2021 في  يونايتد  مانشستر  وقدم 
لم  إن  مواسمه  أسوأ  من  2022 واحدا 
يكن األسوأ على اإلطالق حيث أنهاه في 
السادس وحجز مكانه بصعوبة  المركز 
الدوري  لمسابقة  المجموعات  دور  في 

األوروبي.
المدير  هاج  تن  إيريك  الهولندي  وأعاد 
يونايتد  لمانشستر  الجديد  الفني 

الذي  الفريق  صفوف  إلى  االنضباط 
رحل عنه أكثر من العب مثل بول بوجبا 
ونيمانيا ماتيتش ، ولكن الفريق ما زال 
في  مجددا  للدخول  وقت  إلى  بحاجة 
عزز  وإن  اللقب  على  المنافسة  دائرة 
صفوفه بالعبين مميزين مثل ليساندرو 

مارتينيز وكريستيان إيركسن.
الفني  مديره  بقيادة  تشيلسي  يمر  كما 
األلماني توماس توخيل بمرحلة انتقالية 
صعبة بعد بيع النادي إلى مالك جدد في 
بعض  ورحيل  الماضي  الموسم  أواخر 
روديجر  أنطونيو  مثل  البارزين  العبيه 

وروميلو لوكاكو إلى أندية أخرى.
أداء  في  طفرة  أحدث  توخيل  وكان 
المسؤولية  توليه  منذ  الفريق  ونتائج 
في وسط الموسم قبل الماضي ، ولكنه 
يحتاج اآلن إلى إعادة ترتيب األوراق في 
بين  االنسجام  وخلق  الفريق  صفوف 
المنضمين  والنجوم  القدامى  الالعبين 
حديثا، وأبرزهم رحيم ستيرلنج وكاليدو 
الوقت  لبعض  يحتاج  ما  وهو  كوليبالي 
أيضا ليعود الفريق إلى دائرة المنافسة.

يونايتد  مانشستر  فرص  ضعف  ومع 
على  المنافسة  في  عمليا  وتشيلسي 
أكثر  وأرسنال  توتنهام  اللقب ، سيكون 
مانشستر  لمطاردة  المرشحة  الفرق 
الصدارة  صراع  في  وليفربول  سيتي 

خالل الموسم المقبل.
من  العديد  حاليا  توتنهام  ويمتلك 
الرهان في  التي تجعله فرس  المقومات 
المنافسة مع مانشستر سيتي وليفربول 
في ظل استقرار الفريق فنيا تحت قيادة 
كونتي  أنطونيو  اإليطالي  الفني  مديره 
إلى طفرة حقيقية في  الفريق  قاد  الذي 
النتائج والعروض منذ توليه المسؤولية 

وسط الموسم الماضي.
أنه  المنافسة  ويعزز قدرة توتنهام على 
هاري  الثنائي  على  الهجوم  في  يعتمد 
في  المسابقة  هدافي  أبرز  أحد  كين 
الجنوبي  والكوري  الماضية  المواسم 
مع  تقاسم  الذي  مين  هيونج  سون 
صدارة  ليفربول  نجم  صالح  محمد 

هدافي المسابقة في الموسم الماضي.
الصيف  هذا  صفوفه  توتنهام  عزز  كما 
بأكثر من العب مميز مثل ريشارلسون 

وييفس بيسوما وإيفان برسيتش.
من  جيد  بقدر  أرسنال  يحظى  كما 
مراكز  على  للمنافسة  الترشيحات 
الجديد خاصة مع  الموسم  المقدمة في 
مهم  العب  من  بأكثر  صفوفه  تدعيم 
فييرا  وفابيو  جيسوس  جابرييل  مثل 

وألكسندر زينتشنكو.

أبها-وام:

القدم  لكرة  السعودي  المنتخب   يتطلع 
عن  الدفاع  رحلة  مواصلة  إلى  للشباب 
للشباب  العرب  كأس  بطولة  في  لقبه 
نظيره  يلتقي  عندما  عاما/   20 /تحت 
الدور  في  األربعاء  اليوم  الفلسطيني 
نصف النهائي للبطولة ، التي تستضيفها 

مدينة أبها السعودية.
المنتخبين  من  كال  األمل  يراود  كما 
النهائي  إلى  للتأهل  المصري والجزائري 
في  األربعاء  اليوم  يلتقيان  عندما 

المواجهة األخرى بنصف النهائي.
ويحتضن ملعب مدينة األمير سلطان بن 

المنتخبين  مباراة  الرياضية  عبدالعزيز 
يشهد  فيما  والفلسطيني،  السعودي 
ملعب نادي ضمك مباراة منتخبي مصر 

والجزائر.
يكون  أن  بهذا  المباراتان  وضمنت 
أفريقيا"  "آسيويا-  العربي  النهائي 
الفريقين  هوية  عن  النظر  بغض 

المتأهلين.
للشباب  السعودي  المنتخب  وكان 
النسخة  هذه  في  النهائي  لنصف  تأهل 
اليمني  نظيره  على  بفوزه  البطولة  من 
النهائي  ربع  في  الترجيح  بركالت 
السلبي،  بالتعادل  المباراة  انتهاء  بعد 
نظيره  على  فلسطين  منتخب  فاز  كما 

انتهاء  بعد  الترجيح  بركالت  األردني 
المنتخب  وحجز   .1-1 بالتعادل  اللقاء 
النهائي  نصف  في  مقعده  المصري 
 ،2-1 المغربي  نظيره  على  بالفوز 
على حساب  الجزائر  منتخب  تأهل  فيما 

منتخب تونس بالفوز 1-0 .
ويحمل المنتخب السعودي لقب البطولة 
بعدما أحرز كأس النسخة الماضية عام 
نظيره  على  بالفوز  مصر  في   2021

الجزائري في النهائي.
السعودي  المنتخبين  من  كل  ويأمل 
للنسخة  النهائي  بلوغ  في  والجزائري 
طموح  ولكن   ، التوالي  على  الثانية 
المنتخبين  من  كال  أيضا  يراود  النهائي 

المصري والفلسطيني ، اللذين لم يسبق 
لهما الوصول للنهائي في أي من النسخ 
هذه  من  أقيمت  التي  الماضية  األربعة 

البطولة.
نسخة  اآلن  حتى  السعودية  وقدمت 
انطلقت  التي  البطولة،  من  ناجحة 
إلى  لتنضم  منتخًبا،   18 بمشاركة 
احتضنتها  التي  البطوالت  من  سلسلة 
ومن  الماضية،  الفترة  في  السعودية 
للصاالت  القدم  لكرة  العرب  كأس  بينها 
من 20 إلى 28 يونيو الماضي، وبطولة 
الشاطئية  القدم  لكرة  آسيا  غرب  اتحاد 
مايو   23 إلى   18 من  جازان  بمدينة 

الماضي.

فرانكفورت )ألمانيا(-)د ب أ(:
لكرة  األلماني  فرانكفورت  آينتراخت  نادي  سجل   
يورو )7ر32 مليون  بلغ 9ر31 مليون  القدم عجزا 
الماضي، رغم  الموسم  الضرائب، خالل  دوالر( بعد 

تتويجه بلقب بطولة الدوري األوروبي.
لنادي  المالي  المدير  فرانكنباخ  أوليفر  وأعلن 
الثالثاء  امس  األرقام  تلك  عن  فرانكفورت  آينتراخت 
موسم  عن  للنادي  المالي  التقرير  تقديم  خالل 
يتعلق  :"األمر  فرانكنباخ  وقال   .  2022 /  2021
في   17 الـ  المباريات  من   13 ألن  كورونا،  بأزمة 
مباريات  ست  من  وأربع  ملعبنا  على  البوندسليجا 
بحضور  أقيمت  األوروبي،  الدوري  في  ملعبنا  على 

جماهيري محدود."
خسائر  عن  أعلن  قد  فرانكفورت  آينتراخت  وكان 
كبيرة بلغت 1ر36 مليون يورو في الموسم السابق 
جائحة  بأزمة  أيضا  تأثر  الذي   ،2021  /  2020

كورونا.
مليون   90 نحو  بفارق  ازداد  األعمال  حجم  لكن 
8ر248  إلى  ليصل  الماضي  الموسم  في  يورو 
األعمال  لحجم  قيمة  أعلى  ثاني  يورو، وهي  مليون 
موسم 2019 / 2020 الذي  بعد  النادي  تاريخ  في 

سجل خالله 1ر278 مليون يورو.
إلى  يورو  مليون  3ر46  من  النادي  ديون  وتزايدت 
بنسبة  الرصيد  انخفض  بينما  يورو،  مليون  9ر62 

1ر4 % إلى 9ر5 مليون يورو.
وقال فرانكنباخ :"بالطبع تزايدت الديون خالل فترة 
وتحقيق  الديون  هذه  تقليص  سنحاول  الجائحة. 

التوازن بين الرصيد والديون."
الموسم  في  قليلة  أرباح  تحقيق  يتوقع  أنه  وأضاف 
دوري  في  مرة  ألول  سيشارك  الفريق  ألن  المقبل، 

أبطال أوروبا، البطولة المربحة.

18 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
الريا�سةاألربعاء ٣ أغسطس ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥١٠٧

اآينتراخت فرانكفورت حامل لقب الدوري 
الأوروبي ي�سجل خ�سائر كبيرة مجدداً

طموح النهائي يراود منتخبات ال�سعودية وفل�سطين وم�سر 
والجزائر بكاأ�س العرب لل�سباب

ميونخ )األمانيا(-)د ب اأ(:

حديثا  المنضم  ماني  ساديو  السنغالي  النجم  قال   
يرى  ال  القدم، إنه  لكرة  األلماني  ميونخ  بايرن  إلى 
الكبير  النجاح  رغم  وذلك  عالميا،  نجما  نفسه 
مع  وتتويجه  اإلنجليزي  ليفربول  مع  حققه  الذي 

المنتخب السنغالي بلقب كأس األمم األفريقية.
وقال ماني في مقابلة مع مجلة نادي بايرن ميونخ 
نشرت يوم الثالثاء، إن كل ما يهمه هو الفريق الذي 

يلعب له.
ال  لكنني  عني،  هذا  يقولون  :"الناس  ماني  وقال 

أرى نفسي نجما عالميا على اإلطالق."

من  جزءا  كوني  هو  يشغلني  ما  :"كل  وأضاف 
الفريق. أقدم كل شيء من أجل هذا. أرغب في بذل 
األهداف  زمالئي: بتسجيل  أجل  من  الجهد  قصارى 
بالممباريات. أنا هنا  والفوز  الحاسمة  واالتمريرات 

من أجل تقديم أفضل ما لدي لبايرن ميونخ."
وتابع ماني :"الجميع يعرفون هوية بايرن ميونخ. 
الفريق يأتي أوال. العمل الجماعي هو المهم، وليس 
الفردي. وهذا ما يجعل بايرن مميزا هكذا. يمكنني 
ألنني  كبيرة  بسهولة  الفلسفة  هذه  مع  التأقلم 

مقتنع بشكل كبير بأن هذا هو طريق النجاح."
على  الممكنة  األلقاب  بكل  ماني  ساديو  وتوج 
ليفربول، ومن  مع  مشواره  خالل  األندية  مستوى 

عام  أوروبا  أبطال  بدوري  تتويجه  األلقاب  أبرز 
عام  الممتاز  اإلنجليزي  الدوري  ولقب   2019

. 2020
كاس  بلقب  للتتويج  السنغالي  المنتخب  ماني  وقاد 
األمم األفريقية هذا العام وفاز قبل أسبوعين بلقب 

الثانية. أفضل العب أفريقي للمرة 
سوق  خالل  ميونخ  لبايرن  صفقة  أبرز  ماني  ويعد 
المباراة  في  للفريق  سجل  وقد  الصيفية  االنتقاالت 
كأس  في   3  /  5 اليبزج  على  بالفوز  انتهت  التي 

السوبر األلماني يوم السبت الماضي.
للفريق  خبرتي  كل  تقديم  :"أود  ماني  وقال 
والمساعدة في تعزيز قوته كي نحقق معا أهدافنا. 

اإنديبندينتي يهزم كولون بثالثية في 
الدوري الأرجنتيني الممتاز

أ(: بوينس آيرس-)د ب 
 تغلب إنديبندينتي على كولون 3 / صفر في المباراة 
الثالثاء  الفريقين مساء االثنين )صباح  التي جمعت 
من  عشر  الحادية  المرحلة  في  جرينتش(  بتوقيت 

الدوري األرجنتيني الممتاز لكرة القدم.
تغلب  نفسها،  بالمرحلة  أخريين  مباراتين  وفي 
سنترال  روزاريو  على  سانتياجو  كوردوبا  سنترال 
أرسنال  مع  خوستيكا  ديفينسا  وتعادل  صفر   /  3

ساراندي سلبيا.
داميان  إنديبندينتي،  لفريق  الثالثة  األهداف  وسجل 
بينيجاس في  ولياندرو  فيرنانديز  ولياندرو  باتاليني 

الدقائق 11 و44 و54 .

ليفاندوف�سكي ي�سفي الأجواء مع بايرن 
ميونخ لدى عودته لوداع الفريق

أ(: ميونخ )ألمانيا(-)د ب 

ليفاندوفسكي، المتوج  البولندي روبرت  النجم   أعلن 
ميونخ  بايرن  العالم، ونادي  في  العب  أفضل  بجائزة 
في  نجحا  أنهما  الثالثاء  يوم  القدم،  لكرة  األلماني 
إلى  الالعب  عودة  لدى  األجواء بينهما، وذلك  تصفية 
إلى  وانضم  عنه  رحل  أن  بعد  الفريق  لوداع  ميونخ 

برشلونة اإلسباني.
وقال ليفاندوفسكي في تصريحات لشبكة "سكاي" 
لتليفزيونية :"كل شيء على ما يرام. قابلت الجميع، 

واآلن يمكنني الرحيل بقلب صاف."
ما  شيئا  معقدا  كان  الماضي  :"االسبوع  وأضاف 
بالنسبة للجميع. لكن هذا شيء وارد في كرة القدم. 

الثمانية التي قضيتها هنا." أبدا األعوام  ولن أنسى 
جولة  انتهاء  بعد  ميونخ  إلى  ليفاندوفسكي  وعاد 
للموسم  استعدادا  المتحدة  الواليات  في  برشلونة 

الجديد.
اتهم  برشلونة،  الجديد  فريقه  مع  تواجده  وخالل 
بنشر  ميونخ  بايرن  مسؤولي  ليفاندوفسكي 
"أكاذيب" حوله قبل حسم صفقة انتقاله لبرشلونة.

حسن  استياء  ليفاندوفسكي  تصريحات  وأثارت 
وأوليفر  ميونخ  ببايرن  الكرة  مدير  حميديتش  صالح 
أنه جرى  أعلنا  للنادي، لكنهما  التنفيذي  الرئيس  كان 
أي  هناك  تعد  ولم  الثالثاء  يوم  الخالفات  تسوية 

مشاعر سلبية بين الطرفين.
إلى  جاء  "روبرت  بيان  في  حميديتش  صالح  وقال 
مكتبي لوداعي وتحدثنا لمدة 15 دقيقة. تناولت كل 

األمور وقمنا بتوضيحها تماما."

ل اأرى نف�سي نجماً عالمياً على الإطالق
ماني لعب بايرن ميونخ :

الدوري الإنجليزي.. هيمنة متوقعة لـ»�سيتي« 
وليفربول



دبي-وام:

باتحــاد  الحــكام  إدارة   نظمــت 
عمل  القدم ، ورشة  لكرة  اإلمارات 
بمشاركة 21  الحكام  ملُقّيمي  فنية 
مقيماً، وذلك ضمن برنامج تنشيط 
منظومة  منتســبي  وإعداد  خربات 
واملُقّيمني  املحارضين  من  التحكيم 

والحكام للموسم الريايض الجديد.

مراجعــة  الورشــة  وتناولــت 
والتعديالت  اللعبة  قانون  ومناقشة 
ودخلت  عليه  طــرأت  التي  األخرية 
التنفيــذ بداية من املوســم  حيــز 
إضافة   ،2020-2021 الريــايض 
أداء الحكام  لتقريــر  املُقّيم  لكتابة 
وفًقا للنمــوذج املعتمد من االتحاد 

اآلسيوي لكرة القدم.
فعاليات  اختتمت  ثانيــة  جهة  من 

ورشــة عمل تقنية حكــم الفيديو 
نظمها  والتي   ،"VAR" املســاعد 
االتحاد  بالتعاون مع  الكــرة  اتحاد 
الدويل للعبة "فيفا"، من 28 إىل 31 
يوليو املايض، بمشاركة 38 حكما.

وقــدم محاور الورشــة األوزبكي 
فرهــاد عبدالله, املحــارض املعتمد 
والدويل،  اآلســيوي  االتحادين  لدى 

ونخبة من املحارضين املحلّيني.

اأبوظبي-وام:

 حصــدت القيــادة العامة لرشطة 
دورة  ختام  يف  أبوظبي 40 ميدالية 
واإلطفاء  للرشطة  العاملية  األلعاب 

بمدينة روتردام الهولندية.
آل  عبدالله  عصــام  العقيــد  وقال 
الرياضية  الرتبية  عيل مدير مركــز 
الـــ40  امليداليــات  إن  الرشطيــة 
و4  و12 فضية  شملت 24 ذهبية 
برونزية ..الفتاً إىل أن املنتخب تميز 
أفضل 10 قيادات رشطية  بتصدره 
تنافســه  يف  العالم  مســتوى  عىل 
بصورة مرشفة مع 10 آالف العب 
يمثلون  رشطيــة  قيادة   532 من 
فرقها  بأفضل  شــاركت  70 دولة 

وأبطالها الرياضيني.
هذا  تحقيقه  عــىل  الفريــق  وهنأ 
اإلنجاز املتميز يف منافساته مع فرق 
الريايض  تنافســه  عاملية من خالل 
البطولة  القــوي يف هذه  وحضوره 
واسعة مع  مشــاركة  التي شهدت 
الفرق الرياضية الرشطية العريقة.

وقــال إن 16 العبــاً مــن رشطة 

يمثلــون 7 منتخبات “  أبوظبــي 
السباحة وألعاب القوى والدراجات 
الهوائيــة والكروس فت واملالكمة 
والتجديــف الثابــت والرتايثلون “ 
استطاعوا التنافس بصورة متميزة 
مع 10 آالف العب من 532 قيادة 

رشطية.
وأوضــح العقيــد آل عــيل أن 70 
عاملية  فرق  للبطولــة  قدمت  دولة 

رياضية  خــربات  ولديها  عريقــة 
املســتوى  عىل  ومتمرســة  كبرية 
رشطة  منتخب  واســتطاع  العاملي 
إنجازات رياضية  أبوظبي تحقيــق 
أبطالنا  أسهم  بها، فقد  نعتز  كبرية 
بتحقيق األهــداف والتطلعات التي 
البطولة  املشاركة يف  نأملها من  كنا 
العامة  القيــادة  هويــة  وإظهــار 

لرشطة أبوظبي بشكل مميز.

دبي-وام:

أروابارينا  رودولفو  األرجنتيني  أعلن   
لكرة  الوطني  ملنتخبنــا  الفنــي  املدير 
الفريق يف  تفاصيل مســرية  القدم عن 
املرحلة املقبلة، والتي ستشهد املشاركة 
يف 3 بطوالت هي كأس الخليج وكأس 

غرب آسيا وكأس آسيا.
وأشــار أروابارينا أن املنتخب ســيبدأ 
بمعسكر  االرتباطات  لهذه  استعداداته 
مــن 18 إىل 28  النمســا  يف  خارجي 
سبتمرب املقبل، تتخلله مباراتان وديتان 
اآلن،  حتى  عليهما  االســتقرار  يتم  لم 
يف حني ينتظم الفريق يف معســكر ثان 
املقبل، تتخلله  نوفمرب  خالل  بأبوظبي 
أيضا وديتــان أمام منتخبي األرجنتني 
وكازاخســتان يف 16 و20 من الشهر 

نفسه.
وأوضــح خالل مؤتمــر صحفي عقد 
دبي،  الكرة يف  اتحاد  الثالثاء بمقر  يوم 
املنتخبات يف  اســرتاتيجية لجنة  ضمن 
التواصل مع اإلعالم املحيل أنه بداية من 
أوروبا  يف  جولة  سيبدأ  املقبل  الخميس 
اإلماراتية  األندية  معســكرات  ملتابعة 
املقامة هناك استعدادا للموسم املقبل.

البدايــة ســتكون من  أن  إىل  وأشــار 
هولندا ملتابعة معســكر كل من ناديي 
ملتابعة  النمســا  والجزيرة، ثم  الوصل 
الوحــدة والشــارقة عىل أن يســافر 
ملتابعة  الشــهر  يف منتصف  أملانيــا  إىل 

فريق العني، موضحا أنه ســيلتقي مع 
عىل  للوقوف  لألندية  الفنيــة  األجهزة 

آخر االستعدادات.
وأكــد أروابارينا أنه ســيواصل العمل 
بنفــس طريقتــه لتقديــم األفضــل 
درجات  ألعــىل  والوصول  للمنتخــب 
مباريات  حضور  خالل  من  الجاهزية، 
يتناسب  بما  الالعبني  واختيار  الدوري 
املقبلــة، حيث  املرحلــة  أهميــة  مع 
ســيكون الرتكيز عىل الالعبني الشباب 

بجانب أصحاب الخربة.
لتحقيق  اإلمارات  أنه جاء إىل  إىل  ولفت 
اإلنجــازات مع املنتخــب األول وليس 
البطوالت، وأنه  املشــاركة يف  أجل  من 

سيسعى للمنافسة بقوة عىل البطوالت 
املقبلة، وأن  الفرتة  التي تقام يف  الثالث 
هدفــه هو تحقيق البطــوالت بالفعل 
وليس بالقــول فقط وهو التزام يجب 
أيضا  واألندية  الالعبــني  عىل  يعود  أن 
ما  الدوري  برفع مســتوى مســابقة 

أداء املنتخب الوطني. ينعكس عىل 
مباراة  عن  األرجنتيني  املدرب  وتحدث 
منتخبنــا الوطنــي أمام أســرتاليا يف 
كأس  تصفيات  ضمن  اآلسيوي  امللحق 
العالم 2022، والتي خرسها املنتخب، 
للغاية  أنه ســعيد  أروابارينا  أكد  حيث 
بما قدمــه الالعبون من أداء جيد رغم 
املونديال، مشريا  بلوغ  وعدم  الخسارة 

إىل أنــه يقدر حالة الحــزن التي كانوا 
عليها وهــي دليل واضح عىل تحملهم 

للمسؤولية وشعورهم بها .
االرتقــاء  أن هدفــه هــو  إىل  ونــوه 
املكانة  يف  ووضعه  الفريق  بمســتوى 
الكربى،  املنتخبات  بني  يستحقها  التي 
مــن خالل اإلعــداد الجيد عــىل كافة 

البدني. الجوانب خاصة 
وعن رأيه بشأن تخصيص 8.5 بطاقة 
التأهل  مسرية  يف  اآلسيوية  للمنتخبات 
من 4.5  العالم 2026 بــدال  لــكأس 
بطاقــة، قال أروابارينــا : " أمر جيد 
اآلســيوية،  املنتخبات  لكافــة  للغاية 

التأهل لهذه النسخة ". وسنعمل عىل 
الدوري  أندية  جميع  أروابارينــا  ودعا 
املســتوى  تطوير  عىل  العمل  برضورة 
حتى ينعكس ذلك عىل املنتخب الوطني 
األندية  املقبلــة، وكذلك  املرحلة  خالل 
آسيا، مؤكدا  أبطال  دوري  يف  املشاركة 
أن وصولها ألبعد نقطة ممكنة سيكون 
له املردود اإليجابي عىل املنتخب أيضا.

وفيمــا يتعلــق بزيادة عــدد الالعبني 
األجانــب بمســابقة الــدوري، أكــد 
الالعبني  يدعو  القــرار  أن  أروابارينــا 
الجهد  مــن  مزيد  لبــذل  اإلماراتيــني 
مســتمر  بشــكل  والتدريب  والعمــل 
لتقديم املستوى األفضل، وقال : " من 
التواصل  سيكون  فني،  كجهاز  جانبنا 
دائمــا مع الالعبــني واألجهزة الفنية 

لتطوير أداء الالعبني ودعمهم". 
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األربعاء ٣ أغسطس ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥١٠٧

اتحاد الطاولة ي�ستعد للدوري 
الن�سائي بزيارات ميدانية 

نور �سلطان-الوحدة:للمراكز والأكاديميات 

األربعاء  اليــوم  ظهر  بعــد  تجرى 
نور  بمدينــة  رايدســون  بفنــدق 
قرعــة  كازاخســتان  يف  ســلطان 
والفردي  للمنتخبات  آســيا  بطولة 
ألبطــال النخبة املقامة هناك خالل 
الفــرتة من 4 وحتى 6  الفرتة من 
 200 بمشــاركة  الحايل  أغسطس 
العب والعبه من 19 دولة ، والتي 
تتقدمها 5 منتخبات عربية آسيوية 
اإلمارات، قطر،  منتخبات  يف  تتمثل 
الكويت، لبنــان، واليمن ، ويعقب 
حفــل القرعــة اجتمــاع حــكام 
البطولة واالجتماع الفني العام ويف 
الخامسة مساء تبدأ إجراءات امليزان 
التي  الجنسني  من  الخفيفة  للفئات 
التي  األول  اليوم  منافسات  تخوض 
تبــدأ يف العارشة من صباح يوم غد 

الخميس بصالة قرص الفنون .
ويــرأس بعثــة منتخبنــا الوطني 
أمني  التميمي  نارص  السيد  للجودو 
صندوق  أمني  لالتحــاد  العام  الرس 
االتحاد الــدويل للجودو، وتضم كل 
ســيكرتوف،  فيكتور  املــدرب  من 

وهــم: جورام  بجانــب 6 العبني 
وزن  يف  يشــارك  الــذي  شــغييل 
تحت 66 كجم، وســعيد  الخفيف 
النقبــي يف وزن تحــت 73 كجم، 
باشــو نوغزاري يف وزن تحت 81 
وزن  يف  أرام  كجم، وجريجوريــان 
تحــت 90 كجم وزافر كوســوف 
فــوق 100 كجم، وماجو  يف وزن 
مــاروف يف وزن فــوق 100 كغم 

بجانب الوزن املفتوح.
واطمأن ســعادة محمد بن ثعلوب 
املصارعة  اتحــاد  رئيس  الدرعــي 

البعثة من  والجودو عقــب وصول 
جورجيــا عــىل ســالمتهم ومدى 
منافســات  لخوض  اســتعدادهم 
ترك  بهــدف  االســيوي  التحــدي 
النتائج  عقــب  مضيئــة  بصمــة 
مؤخراً يف  تحققــت  التي  الدوليــة 
يف  للمشاركة  االســتعدادات  نطاق 
الدورة الخامســة أللعاب التضامن 

من 9 إىل 18  تركيا  يف  اإلســالمي 
العالم  بطولة  ثم  الحايل  أغســطس 
التــي تقام يف طشــقند  للجــودو 
الفرتة  خالل  أوزبكســتان  عاصمة 
القادم، قبل  مــن 2 إىل 12 أكتوبر 
أبو ظبي جراند  اســتضافة بطولة 
سالم الكربى للجود ويف 21 إىل 23 

أكتوبر القادم.

قرعة بطولة اآ�سيا للجودو اليوم في كازاخ�ستان

مدرب »الأبي�ض« يك�سف تفا�سيل المرحلة المقبلة ا�ستعداداً 
لـ 3 بطولت

دبي-وام:

 تخوض اإلمارات غمار النسخة الخامسة من دورة 
ألعاب التضامن اإلسالمي، بـ 53 رياضياً ورياضية 

يتنافسون يف 9 رياضات فردية مختلفة.
الدورة  فعاليات  الرتكية  قونية  مدينة  وتســتضيف 
من 9 إىل 18 أغســطس الحايل، بمشــاركة 6000 
ريايض من 56 دولة يتنافســون يف 24 رياضة من 
يف 13 موقعاً مختلفاً  رياضية  خالل 483 مسابقة 

بحضور 2000 متطوع.
الرماية، والقوس  اإلمارات يف فعاليــات  وتشــارك 
والســهم، والقــوس والســهم ألصحــاب الهمم، 
والكاراتيه، والجودو، والتايكوندو، واملبارزة، ورفع 

األثقال، والسباحة، والدراجات.
ســعادة  اختيار  الوطنية  األوملبية  اللجنة  واعتمدت 
العميد أحمد حمدان الزيودي عضو املكتب التنفيذي 
للجنة رئيســاً لوفــد اإلمارات يف الــدورة، كما تم 
االتحادات  شؤون  مدير  العبدويل  أحمد  بطي  اختيار 

الرياضية باللجنة مديراً للوفد.
للدراجات مشــواره يف  الوطني  ويســتهل منتخبنا 
املضمار،  بمنافســات  املقبل  الجمعة  يــوم  الدورة 
والتــي تســتمر 4 أيــام. كما يشــارك املنتخب يف 

مسابقات الطريق.
الدورة 9 دراجني  اإلمــارات يف هذه  ويضم منتخب 
وأحمد  مــريزا  الرجال “يوســف  بينهم 6 من  من 
املنصوري وجابر املنصوري، وخالد املعيوف وسيف 
الكعبي، ووليد النقبي”، و3 من الســيدات “صفية 

الصايغ وشيخة عيىس، وزهرة حسني”.
أهمية  الزيودي  حمدان  أحمد  العميد  ســعادة  وأكد 
الوطن  اسم  ووضع  واألهداف  املكتســبات  تحقيق 
فــوق كل اعتبار واســتكمال مــا حصدته رياضة 
ونتائج ســواًء يف  ونجاحات  إنجازات  اإلمارات من 
النسخ املاضية من الدورة أو يف جميع االستحقاقات 
أبناء اإلمارات مسؤولية  فيها  يحمل  التي  الرياضية 

تمثيل الدولة.

اتحاد الكرة ُينظم ور�سة عمل لُمقّيمي 
الحكام

�سرطة اأبوظبي تح�سد »40 ميدالية« في ختام 
الألعاب العالمية بهولندا

دبي-وام:

 أكدت املهندســة مجــد البلويش 
اتحــاد  إدارة  مجلــس  عضــوة 
رئيســة  الطاولة  لكرة  اإلمارات 
االتحــاد  أن  النســائية  اللجنــة 
اللعبة بما  يواصل جهــوده لنرش 
وســعيه  أهميتها  مع  يتناســب 
الدائــم لتطويرهــا وفق الخطط 
االسرتاتيجية والطموحة لالتحاد.

حاليا  استعداداته  االتحاد  ويكثف 
للعنرص  الجديد  املوســم  إلطالق 
املقبلة،  الفــرتة  خالل  النســائي 
حيث يجــري خالل الفرتة املقبلة 
عددا من الزيارات إىل األكاديميات 
الالعبات  العديد من  الســتقطاب 
الالعبــات  قاعــدة  وتوســيع 
الدوري،  مســابقة  يف  املشاركات 
كما أقام االتحاد معسكرا تدريبيا 
املاضية  الفــرتة  خالل  لالعبــات 

للوقوف عىل جاهزيتهن.
البلويش  مجد  املهندســة  وقالت 

" نظمنــا خالل الفــرتة املاضية 
معسكرا شــاركت فيه 5 العبات 
خالل  الناشــئات،  منتخــب  من 
الفــرتة مــن 24 إىل 31 يوليــو 
خالله  االســتعانة  املــايض، وتم 
وأبطال  الخــرباء  من  بمجموعة 
اللعبة. كما ستشهد الفرتة املقبلة 
اإلعداد  برنامــج  اإلعــالن عــن 
النفــي والصحــي لالعبات من 

خالل ورش عمل تفاعلية".
وعــن ارتباطات الفــرتة املقبلة، 
بطولة  هناك  أن  البلــويش  أكدت 
خالل  جورجيا  يف  ســتقام  دولية 
فيها  وستشارك  املقبل  ســبتمرب 
العبات اإلمــارات، وكذلك بطولة 
أخرى يف مرص خالل أكتوبر املقبل 
للمراحل السنية للفتيات واألوالد.

عقد  ســيتم  أنه  البلويش  وأكدت 
املقبلة  الفــرتة  اجتمــاع خــالل 
الدوري  يف  املشــاركة  األندية  مع 
وموعد  املســابقة  شكل  لتحديد 

انطالقها.

منتخب �لإمار�ت يلتقي نظيره �لأرجنتيني باأبوظبي نوفمبر �لمقبل

بم�ضاركة جودو �لإمار�ت 



مستكشــفي  من  فريــق  نزل 
سلسلة  إىل  األسرتاليني  الكهوف 
تقــع عىل عمق  الكهوف  مــن 
يصــل إىل أكثر مــن 400 مرت 
تحت سطح األرض يف تسمانيا، 
قياسياً جديداً  رقماً  مســجلني 
منظمــة  ألســرتاليا. وقالــت 
تسمانيا: »ربط  جنوب  كهوف 
كهفــاً حديث  بنجاح  الفريــق 
فاريانت،  دلتا  االكتشــاف، هو 
نيجيل/جرولينــج  بنظــام 
إىل  أدى  ســواليت كيــف، مــا 
تســجيل الرقم القيايس ألعمق 
كهــف معــروف يف أســرتاليا، 
والذي يتوقع أنه يبلغ 401 مرت 

عمودي«.

قبل  فاريانت  دلتــا  وبعد دخول 
بقليل، تفاوضوا  الســبت  ظهر 
صعب«  أفقي  بشــأن »قســم 

قبــل إنــزال حبال تــم تثبيتها 
املاضية.  الســتة  األشهر  خالل 
أخري،  حبل  بوصل  قيامهم  وبعد 

نــزل الفريق مســافة 35 مرتاً 
الكهف،  قاع  إىل  للوصول  أخرى 
واخرتقــوا نظام نيجــيل، الذي 
خرجوا منه، محققني أول عبور 
املدخــل. وقال  هذا  خــالل  من 
واجهوا  إنهــم  الفريق،  أعضاء 
للغاية« مع  »ظروفــاً صعبــة 
املياه، وقضوا  ارتفاع منســوب 
تحت  14 ســاعة  مــن  أكثــر 
سمارت،  سيارا  وقالت  األرض. 
العضــو يف الفريق: »يعد الربط 
ونيجيل  فاريانــت  دلتــا  بــني 
للمعنيني  األهمية  بالــغ  إنجازاً 
إىل  ويضيــف  بالكهــوف، بــل 
فهمنا العلمي التســاع األنظمة 

الكارستية األسرتالية«.

    

العامة لتوقعات  أكد مدير اإلدارة 
الوطني  باملركز  واملناخ  الطقس 
حمزة  الســعودية  يف  لألرصــاد 
بــن عبدالعزيز كومي، أن الحالة 
تأثرت بها  التي  املاطــرة  الجوية 
والرشقية  الوســطى  املناطــق 
الحاالت  مــن  تعــد  باململكــة، 
املطرية “غري االعتيادية” يف هذه 
الصيف،بحسب  فصل  من  الفرتة 

صحيفة “الرياض”.
املناخية  الســجالت  أن  وأوضح 
للمركز  املأهولة  الرصد  ملحطات 
يف  ســجلت  قد  لألرصاد  الوطني 
والرشقية  الوسطى  املناطق  مدن 
كميــات أمطــار متفاوتــة منذ 
“يوليو  لشــهري  1993م  عام 
أعالها يف  أغســطس” بلغــت  و 
يف  األحســاء بـــ 19ملم  مدينة 
عــام 1993م، فيما بلغت كمية 
الرياض  العاصمــة  يف  األمطــار 
األحــد 31 يوليو 2022م  يوم 

26,6ملم.
تكرار  يســتبعد  ال  أنه  وأضــاف 
خالل  املمطرة  الجويــة  الحالــة 

ظل  يف  القادمة، وذلــك  الفــرتة 
والظواهر  املناخيــة  التغــريات 
تؤثر  باتت  التي  الحــادة  الجوية 

عىل العالم واملنطقة.
الوســطى  املناطــق  وشــهدت 
باململكــة “األحد”،  والرشقيــة 
أيام  أشــد  يف  غزيــرة  أمطــاًرا 
الصيف حًرا، حيث تشهد األجزاء 
الجنوبية والجنوبية الرشقية من 
وسيوالً  غزيرة  أمطاًرا  الرياض، 
إىل  األرض  تحولت  حيث  متدفقة 

بحار جنوب العاصمة.
كمــا شــهدت منطقــُة الباحة 
الســعودية اليــوم “االثنــني”، 
من  متفرقــة  أمطــار  هطــول 
َشــملَْت  غزيرة،  إىل  متوســطة 
الباحــة  مدينــة  مــن  أجــزاًء 

وضواحيها. 
للدفاع  العامة  املديريــة  وكانت 
املدني السعودي دعت  إىل توخي 
الحيطــة والحذر مع اســتمرار 
الرعدية  األمطار  فرص هطــول 
اململكة،   مناطق  أجزاء مــن  عىل 

حتى األربعاء املقبل.

 

أظهرت النســاء مهــارات أفضل مــن الرجال عىل التحكــم واتخاذ 
القرارات الصحيحة لدى قيادة “سيارات ذاتية القيادة”، بحسب 

دراسة جديدة. ووجد باحثون يف جامعة نيوكاسل أن النساء 
القيادة،  يظهرن رد فعــل أرسع، وتحكًما أكــر يف عجلة 
السيارة عند  الســيطرة عىل  استعادة  أفضل يف  أنهن  كما 
النقل  أنظمة  يل، خبــرية  شــو  الدكتورة  الحاجة. ولفت 
الذكية يف جامعة نيوكاســل، إىل أن “النساء ال يدركن يف 
كثــري من األحيان مدى براعتهــن يف القيادة، لكن نتائج 

دراستنا وجدت أنهن يتحكمن بالسيارة بشكل أفضل قليال 
من الرجال”، وفق ما نقلت “مونت كارلو”.

وتســمح السيارات ذاتية القيادة للســائق بالقيام بمهام أخرى 

غري مرتبطة أبدا بالقيــادة، ولكن يف بعض األحيان، قد يحتاج إىل 
استعادة السيطرة والقيادة بنفسه. وشارك يف هذه الدراسة 
76 شــخصا، 33 امــرأة و43 رجال، وقــد أخضعوا 
السيطرة عىل سيارة من  اســتعادة  تحاكي  لتجارب 

دون سائق بهدف مراقبة أدائهم.
وُمنح املشاركني 20 ثانية الستعادة السيطرة عىل 
السيارة لتحديد مكانهم وتجنب االصطدام بسيارة 

متوقفة.
أثناء  وكشــفت أن النســاء كّن أقل عرضة للترسع 
عمليات اســتعادة الســيطرة، وأظهرن رد فعل أرسع 

قليال، كما كانت لديهن قدرة تحكم أكثر استقراًرا.

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

 أعاق وجود سلحفاة جريحة عىل إحدى السكك الحديد، حركة القطار 
يف رشق إنكلرتا لساعات عدة أمس االثنني، عىل بحسب ما ذكرت رشكة 
“غريرت أنغليا” للقطارات. ونرشت “غريرت أنغليا” تغريدة عىل تويرت يف 
منتصف يوم االثنني أفادت فيها بأن “حيوانات عىل السكة يف هارلينغ 
رود )رشق( تســببت بإغالق الخط وقد يتم إلغــاء أو تأجيل رحالت 

القطارات التي تمر عر هذه املحطة”.
وقالت راكبة أحد القطارات ديان أيكرز عر تويرت إن “هناك ســلحفاة 
عمالقــة عىل خط نورويتش ال تزال عىل قيــد الحياة لكنها مصابة”، 
الجــرح واضحة يف أعىل  آثار  ونرشت صورة للســلحفاة بدت فيهــا 
قوقعتهــا. أما آنا دبنهام التي كانت أيضــاً يف قطار عالق فنقلت عر 
تغريدتها عــىل تويرت املعلومات القليلة التي كانــت تذاع ومفادها ما 
يأتي: “نعتــذر عن التأخري ملدة 74 دقيقة يف هــذا القطار والعائد إىل 

وجود سلحفاة عىل السكة”.

تكّبد العالم يف النصف األول من عام 2022 خســائر اقتصادية بسبب 
الكوارث الطبيعية بلغت 72 مليار دوالر، حسبما أعلنت رشكة التأمني 
السويرسية “سويس ري” SwiSS Re يف تقديرات نرشتها الثالثاء.

وقال رئيس قسم التأمني ضد الكوارث الطبيعية يف الرشكة السويرسية 
مارتــني بورتوغ “تتجىل آثار تغري املناخ يف الظواهر املناخية الشــديدة 
الفيضانات غري املســبوقة يف أســرتاليا وجنوب  بشــكل متزايد، مثل 

إفريقيا”.
ورغم تسجيل خســائر اقتصادية أكر جّراء كوارث طبيعية يف النصف 
األول من 2021 )91 مليار دوالر(، لفتت رشكة التأمني الســويرسية 
إىل األثر املتزايد ملا يسّمى بالكوارث الثانوية املُكلفة بشكل متزايد، مثل 
الفيضانات والعواصف الشــتوية يف شباط/فراير يف أوروبا وعواصف 

الَرَد يف فرنسا، بحسب بيان الرشكة.
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تونينيا  مدينــة  أهرامات   تقــف 
التــي تعــود إىل عرص  القديمــة 
إحدى  املايا منتصبة فوق  حضارة 
املكسيك، إال  رشق  جنوب  الغابات 
أنه وعىل أعمــاق بعيدة تحت تلك 
يف  األهم  تعتر  التــي  األهرامات، 
املنطقة، يوجد رسداب ذهب يوما 
ضوءا  ويسلط  النسيان  طي  يف  ما 
جديدا عىل الطقوس التي كان أهل 

تلك الحضارة يمارسونها.
اكتشفت  الغرفة، التي  تلك  وداخل 
أن تكون  عــام 2020 ويرجــح 
مبنية بني القرنني السابع والثامن 
امليالديني، وجد علماء اآلثار 400 
وعــاء يحتوي عــىل رماد برشي 

ممزوج باملطاط والجذور.
وتدعــم النتائــج فرضيــة عالم 

اآلثــار خوان ياديــون بأن رفات 
داخل  وضعت  املهمة  الشخصيات 
كرات تســتخدم يف الرياضة، وهو 
لهم  الجســم” يسمح  يف  “تحول 
بالعيش بعد وفاتهم. وقال ياديون 
يف  االكتشــافات  هذه  مثل  “توفر 
تونينيا فكرة أكثر دقة حول مدى 

إثارة وتعقيد ديانة املايا”.
معظم  إىل  املايا  حضــارة  وامتّدت 
أنحــاء أمريــكا الوســطى، وقد 
القرى  ُوجــدت مجموعــة مــن 
أنحاء  جميع  يف  بالّسكان  املكتظة 
فيها حضارة  الّتي سكنت  املناطق 
املايا، وعىل الّرغم من هذا االمتداد 
الواسع لحضارة املايا إال أّنها كانت 
دولة  تتألّف من دول صغرية؛ لكل 

حاكمها الخاص.
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غريبة، حيث  حادثــة  هندية  قريــة  نظمت 
الحياة  فارقا  لعروســني  زفاف  حفل  أقامت 
قبــل نحو 30 عامــا، إحياء لعــادة قديمة 
اعتادها سكانها، حسب “روسيا اليوم” نقال 

عن وسائل إعالم هندية.
وحاز فيديــو الواقعة، الذي نرشه اليوتيوبر 
الهنــدي آني آرون، عــر صفحته يف موقع 
“تويرت”، تفاعال واسعا عىل مواقع التواصل، 
إذ ظهرت فيه عائلتان يف قرية داكشينا كانادا 
البلد،  وهما تعيــدان إحياء عادة قديمــة يف 

بإقامة حفل زفاف للعروسني املتوفيني.
واعتاد سكان القرية أن يتم تزويج الشخص 
الــذي يموت أثناء الوالدة من شــخص آخر 

أثناء الوالدة. تويف 
أحرض  املناسبة، قائالً: “أنا  عىل  آرون  وعلق 
األمر  يســتحق  ملاذا  تســأل  زواج، قد  حفل 
العريس  مــات  تغريدة، حســنا، لقد  كتابة 
نحو 30  منذ  أيضا  العروس  بالفعل، وماتت 

عاماً”.
وتجــري العــادات يف تلك املنطقــة بإجراء 
العرس من أفراد عائلة املتوىف، ويشمل جميع 
العادي،  الزفــاف  لحفل  املشــابهة  املواكب 
وأضــاف اليوتيوبر الهنــدي، قائالً: “تذهب 
عائلتان إىل منزل بعضهما من أجل الخطوبة، 

وهناك موكب زواج، وحفل متكامل”.

يتم  التي  املختلفة  الطقــوس  ونرش حيثيات 
إجراؤهــا يف حفــل الزفــاف، حيث تحرض 
عائلة العريس فستان الزفاف الذي سرتتديه 

العروس املتوفية.
وأنهــى حديثه بالقول: “بعد أن يتم االنتهاء 
الزفــاف، يتم تقديــم الطعام  من مراســم 

الشهي عىل أوراق املوز”.

حفل زفاف مكتمل األركان لعروسين 
متوفيين في الهند!

سلحفاة جريحة تعيق حركة القطار 
في هذا البلد

رقم صادم.. هل تعرف كم خسر العالم بسبب 
الكوارث الطبيعية في 6 أشهر؟

مييل  الكلبــة  أمضت  بعدمــا 
أربعني يومــاً يف حاوية فارغة 
من  عابرة  رشب  وال  أكل  بــال 
الكلبة  إىل بنما، باتت  إســبانيا 
تعمل يف مطار بنما الدويل لرصد 

السلع الغذائية املحظورة.
منتصف  يف  ميــيل  رحلة  بدأت 
غادرت  ديسمر 2021 عندما 
الكلبة  كانــت  التي  الحاويــة 
الخرضاء  الجزيــرة  داخلها  يف 
عرشين  وبعد  إسبانيا.  جنوب 
الحاويــة يف  يومــاً، أُفرغــت 
يف  بكولون  املوانــئ  منطقــة 

بنما.
أّن الحاويــة أُفرغت  واعُتقــد 
خارجاً  فُوضعــت  بالكامــل، 

تحت أشــعة الشــمس. وبعد 
العمال  فتــح  يوماً  عرشيــن 
الكلبة  عىل  الحاوية، فعثــروا 
التــي تبلغ نحو عام  الصغرية 

واحد، جائعًة وتعاني جفافاً.

كلبة تصمد 40 يومًا بال أكل وال شرب
تصــدر رجل صيني ذو مالمح 
توك”  تيك  ترند “دوين  خاصة 
)تيــك توك الصيني(، بســبب 
عائقا  الطفويل  مظهره  وقوف 

يف حصوله عىل عمل. 
ويواجــه الرجــل البالــغ من 
دونغقوان  من  العمر 27 عاما 
العثور  يف  الصني، صعوبــة  يف 
طفال  يبدو  ألنــه  وظيفة  عىل 
أكثر من كونه رجال اقرتب من 

الثالثني عاما من عمره.
 oddity“ موقــع  وذكــر 
بأن  القول  أن   ”centRal
قليال  صغريا  يبدو  شــنغ  ماو 
سيكون  لســنواته  بالنســبة 
إهانة لشخصه، كونه يبلغ من 

العمــر 27 عاما، لكن الجميع 
يتفقون عــىل أنه ال يبدو أكثر 

من 10 أعوام.
أن هذه  البعض  يعتــر  وبينما 
لعنة،  أنها  الشاب  نعمة، يزعم 

ألنها تمنعــه ??من الحصول 
عــىل وظيفة، حيــث ال يعتقد 
أنه كبري يف  معظم أرباب العمل 
الذين  السن كما يدعي، وأولئك 
تطفل  يريدون  ال  إنهم  يقولون 
واتهامهم  عليهــم  الســلطات 
بعمالة األطفال بسبب مظهره 

الشاب.
نرشه  فيديــو  مقطع  وأثــار 
أن  بعد  كبرية،  ضجة  الشــاب 
توك”  تيك  انترش عــىل “دوين 
الصيني(، ليتصدر  تــوك  )تيك 
الشاب  اشــتكى  حيث  الرتند، 
العثور  تمكنه مــن  من عــدم 
املريض  والده  إلعالة  عمل  عىل 

بسبب مظهره الشاب.

نعمة تتحول إلى نقمة وتمنع رجاًل صينيًا من العثور على عمل

مستكشفو كهوف يسجلون رقمًا قياسيًا جديدًا لألعماق

دراسةدراسة: النساء ماهرات أكثر من الرجال في التحكم بـ »السيارات : النساء ماهرات أكثر من الرجال في التحكم بـ »السيارات ذاتية القيادة«ذاتية القيادة«

عثرت السلطات األمريكية عىل طفل مفقود 
غســالة  داخل  مؤلم  مشــهد  يف  لســاعات 
املالبس. وكان والدا الطفل بالتبني أبلغا عن 
فقدان الطفل يف الســاعة الخامســة تقريباً 

بعد أن اكتشفا اختفاءه.
ويف مقابلته مع الضباط، قال األب إن تروي 
مويلــر مفقود منذ الرابعــة صباحاً، ثم بدأ 
والتفتيش، بحســب  البحث  عملية  الضباط 
الســاعة  بالعربي”. ويف  موقع “أســرتاليا 
تقريباً اكتشفت  الســابعة وعرشون دقيقة 
السابعة من  يف  الحزين، طفل  األمر  الرشطة 
العمــر ميتاً داخل غســالة مالبس يف مرآب 

املنزل.
فوراً  الوالدين  باعتقــال  الرشطــة  وقامت 
مكان  إىل  القتل  فرقة  للتحقيق، واســتدعت 

الحادث.

الحي  بتفتيــش  قامــت  الرشطة  وكانــت 
إىل  الوصول  عدم  القريبة، وعنــد  واألماكن 

نتيجة توجهت لتفتيش املنزل.
وقال ضابط الرشطة إلن الفتى كان بمالبس 
كاملة عندما ُعثر عليه، وال يوجد ما يدل عىل 
أنه دخل إىل اآللة بنفسه أو وضعه أحد فيها.

العثور على طفل مّيت داخل غسالة مالبس
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