
مو�سكو-)د ب �أ(:

 أعلن نائب وزير الدفاع الروســي 
األربعاء،  يوم  فومين،  ألكســندر 
أنــه تــم بالفعل تبادل األســرى 
27 مرة.  وأوكرانيا  روســيا  بين 
ونقلــت وكالــة أنباء ســبوتنيك 
قوله خالل  فومين  الروســية عن 
الملحقيات  أمــام  إعالمية  إحاطة 
األجنبية:"بمشاركة  العســكرية 
األحمر،  للصليب  الدوليــة  اللجنة 

تنظيم  أيًضــا  الممكن  مــن  كان 
حوار مع كييف حول تبادل أسرى 
الجنود.  من  القتلى  وجثث  الحرب 
وقد تــم تنفيذ 27 عملية من هذا 

القبيل حتى اآلن".
تم تشكيل لجنة طبية  أنه  وأضاف 
دائمة في وزارة الدفاع الروســية 
من  والجرحى  المرضــى  لفحص 
أســرى الحرب. تعمل اللجنة وفق 
إلى  المستندة  التوصيات والمبادئ 

اتفاقية جنيف.

�أبوظبي-و�م:

محمد  الشيخ  الســمو  صاحب   منح 
بــن زايــد آل نهيان رئيــس الدولة 
اللــه"، ســعادة خايمي  "حفظــه 
أليخانــدرو أمين هرنانديز، ســفير 
جمهوريــة كولومبيا لــدى الدولة، 
األولى  الطبقة  من  االستقالل  وسام 
بمناســبة انتهــاء فتــرة عمله في 

الدولة.
الشيخ  السمو  صاحب  بعث  ذلك  إلى 
محمــد بن زايــد آل نهيــان رئيس 
تهنئة  اللــه" برقية  الدولة "حفظه 
رئيس  بــازوم  محمد  فخامــة  إلى 
ذكرى  بمناســبة  النيجر  جمهورية 

استقالل بالده.
الشــيخ  الســمو  صاحب  بعث  كما 
نائب  مكتــوم  آل  راشــد  بن  محمد 
الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 
الله" برقية تهنئة  حاكم دبي "رعاه 
محمد  الرئيس  فخامــة  إلى  مماثلة 

بازوم.

�ساللة -) د ب �أ (:

أعلــن اللــواء خالد فــودة محافظ 
جنوب سيناء بمصر عزم المحافظة 
توقيع توأمة بين مدينة شرم الشيخ 
المصريــة ووالية صاللة بســلطنة 

عمان.
في  مشاركته  فودة ، خالل  وأضاف 
للســياحة  الثاني  العربي  المنتــدى 
فعالياته  اختتمــت  الــذي  والتراث 
بســلطنة عمــان، مؤخــرا، والذى 

لإلعالم  العربــي  المركــز  نظمــه 
سلطنة  بزيارة  "ســعدت  السياحي 
عمــان ووجدت تشــابها كبيرا بين 
صاللة وشرم الشيخ، ونعتزم توقيع 

اتفاقية توأمة بين المدينتين".
وتابع ، في بيان أصدره المنتدى يوم 
الهيئات  لتعاون  األربعاء :"نســعى 
في  بالسياحة  تعنى  التي  الحكومية 
مصر وسلطنة عمان من أجل تنمية 

وتطوير القطاع السياحي

ر�م �لله-)رويترز(:

 قالــت وزارة المالية الفلســطينية يــوم األربعاء 
الســلطة  موظفي  رواتب  من  جزءا  ســتدفع  إنها 
الفلســطينية في القطاعين المدني والعسكري عن 
الخطوة  هــذه  اتخاذ  تموز، لتواصل  يوليو  شــهر 

للشهر التاسع على التوالي.
وأضافــت الوزارة في بيــان »موعد صرف رواتب 
النحو  على  الخميس  غدا  العموميين هو  الموظفين 
المئة من راتب شــهر تموز لجميع  اآلتي: 80 في 
الموظفيــن وبحد أدناه 2000 شــيقل«، وهو ما 

يساوي 593.5 دوالر.
أزمة مالية بسبب  الفلسطينية من  السلطة  وتعاني 
خالل  لها  والدولي  العربــي  المالي  الدعــم  تراجع 

الفترة الماضية.
وتفاقمت األزمة مع قيام إسرائيل على مدى الثالث 
سنوات الماضية بخصم حوالي 600 مليون شيقل 
ســنويا من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن 
السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تدخل السوق 

الفلسطينية عبرها مقابل عمولة ثالثة في المئة.
وتقول إسرائيل إن هذه األموال بنفس المقدار الذي 
تدفعه السلطة الفلسطينية للمعتقلين الفلسطينيين 
فلسطينيين  ولعائالت  اإلســرائيلية  الســجون  في 

قتلوا خالل الصراع.

�إ�سطنبول-)د ب �أ(:

 أنهى فريق مشترك في مضيق البوسفور 
بنجاح عملية تفتيش أول سفينة محملة 
بصادرات الحبوب األوكرانية إلى األسواق 
العالمية منذ بداية الغزو الروســي للبالد 
الماضــي، لتواصل  شــباط/فبراير  في 
السفينة رحلتها إلى وجهتها النهائية في 

لبنان.
أن  ذكرت  التركية  الدفــاع  وزارة  وكانت 
خبــراء مــن أوكرانيا وروســيا وتركيا 
واألمم المتحدة صعدوا على متن سفينة 
الشــحن صباح األربعاء، وفتشوها لمدة 
الشــحنة  من  وتحققوا  تقريبا  ســاعة 

والوثائق.

�لقاهرة-)رويترز(:

 قال مصدران أمنيان إن 17 شخصا القوا حتفهم 
في حــادث تصادم بطريــق الصعيد الصحراوي 
الغربي بالقرب من مدينة جهينة التابعة لمحافظة 

سوهاج في جنوب مصر فجر يوم األربعاء.
الحادث أوقع أيضا خمسة  أن  وأضاف المصدران 
مصابيــن. وقاال إن الحادث جــاء نتيجة تصادم 
نقل  بســيارة  لوجه  وجها  صغيرة  ركاب  حافلة 
أثناء محاولة سائق الحافلة تخطي سيارة أمامه.

وذكر المصدران لرويترز أن الحافلة كانت قادمة 
من محافظة ســوهاج متجهة إلى القاهرة وأن 
ســيارة النقل كانت تسير في االتجاه المعاكس 
لها. وأضافا أن المصابين ُنقلوا إلى مستشــفى 

سوهاج الجامعي.

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

م�سرع 17 �ســخ�ساً في حادث 
�سير بجنوب م�سر
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محكمة موريتانية تفرج عن نا�سط معار�ض
أ(: نواكشوط-)د ب 

الموريتانية بنواكشوط يوم األربعاء  أفرجت محكمة االســتئناف 
عن الناشط السياسي الموريتاني  المعارض محمد سالم ولد بيبه 
بعد شــهرين قضاهما في الحبس بسبب آرائه المطالبة بالتصدي 
لحركــة انبعاث التيــار المناهض للرق وخطــاب زعيمها النائب 

الداه ولد أعبيدي مرشح الرئاسيات األخيرة . البرلماني بيرام ولد 
 وكانت محكمة ابتدائية قضت على الناشط ولد بيبه رئيس حركة" 
أـــجعبن"،  وهي حركــة تقول إنها تدافع عن حقوق الشــريحة 
العربية في موريتانيــا وعن حقوقها وتتصدي للدعوات الطائفية 
وللتفرقة،  بالســجن أربع سنوات منها سنتان نافذتان ، وسنتان 

التنفيذ. مع وقف 

�ل�سلطة �لفل�سطينية تدفع جزء�ً من 
رو�تب موظفيها لل�سهر �لتا�سع  

تون�ض-)د ب �أ(:

 أبقى األمن التونسي رئيس حزب حركة النهضة اإلسالمية 
والبرلمان المنحل راشد الغنوشي بحالة سراح بعد إخضاعه 
يوم األربعاء إلى التحقيق. وقال مكتب راشد الغنوشي لوكالة 
األنباء األلمانية )د. ب.أ( إن الغنوشــي عاد إلى مكتبه بمقر 
الحزب، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل. وأوضح المتحدث 
باسم المكتب أنه سيجري اطالع الرأي العام بالمعلومات في 
إبانها. ويخضع الغنوشي للتحقيق، في قضية ترتبط بنعت 
األمنيين بـ"الطاغوت"، حيث تقول السلطات األمنية إن هذا 
الوصف ورد في كلمة لزعيــم الحركة خالل تأبينه لقيادي 
تعد  الحركة، التي  الماضي. لكن  بالحزب في شباط/فبراير 
الخصم السياســي األول للرئيس قيس ســعيد والمعارض 
الجديد، نفت  لقرارات 25 تموز/يوليو 2021 والدســتور 
التهمــة وقالت إنها ملفقة و"حلقة جديدة من اســتهداف 

السياسيين المعارضين لالنقالب وترهيبهم".

باري�ض-)د ب �أ(:

 أصيب ثمانية أشــخاص، حالــة إحدهم خطيرة إثر 
للكيماويات بجنوب غرب  انفجار وحريق في مصنع 
فرنســا، يوم األربعاء، بحسب مســؤولين في إقليم 

دوردونيي.
المصنع، الذي يقع ببلدة  إن  وقالت تقارير إعالميــة 
في  تستخدم  السليولوز، التي  نترات  بيرجيراك، ينتج 

تصنيع البارود والمتفجرات، وأشياء أخرى.
وقال مســؤولو دوردونيي إن االنفجار تســبب في 

تدمير مستودع، وأشاروا إلى أنه تم احتواء الحريق.
وأفادت إذاعة »فرانس انفو« بأنه ال يوجد خطر من 
حدوث تداعيات سامة على المواطنين بسبب االنفجار 

والحريق. ولم يتضح على الفور سبب االنفجار.

�لأمن �لتون�ســي يطلق �سر�ح �لغنو�سي 
بعد �لتحقيق معه

�إ�سابــة 8 �أ�ســخا�ض �إثــر �نفجــار بم�سنع 
كيماويات في فرن�سا

دبي-�لوحدة:

تستأنف هيئة الطرق والمواصالت في دبي تشغيل 
النقل بالحافالت  الخط E102، وهو أحد خطوط 
عبر المدن في 9 أغســطس 2022، وذلك بهدف 
تعزيز العــودة الكاملة للحياة إلــى طبيعتها بعد 
جائحــة كورونــا وزيــادة الطلب علــى التنّقل 

بالحافالت عبر المدن.  وســتنطلق حافالت الخط 
E102 من محطة حافالت ابن بطوطة في إمارة 
دبي إلى محطة حافالت شعبية مصّفح في إمارة 
السفر على  بمتعة  رواده  أبوظبي، حيث سيحظى 
تقاطر  متن حافالت فاخــرة )Coach( وبزمن 

يبلغ 60 دقيقة. »تتمة ص 88««»تتمة ص 88««
»تتمة ص 88««

اأول �شحنة حبوب اأوكرانية منذ الحرب 
تبحر اإلى لبنان  

محمد بن زايد يمنح �سفير كولومبيا و�سام محمد بن زايد يمنح �سفير كولومبيا و�سام 
ال�ستقالل من الطبقة الأولىال�ستقالل من الطبقة الأولى

�أبوظبي-و�م:

الهدنة في  بتمديد  اإلمارات   رحبت دولة 
الجمهورية اليمنية الشــقيقة شــهرين 
إضافيين وفقا لبنود االتفاق األساســي 
الســعودية  العربية  المملكة  ومبــادرة 

المعلنة في مارس 2021.
وأثنــت دولة اإلمارات فــي بيان صادر 
الدولي  والتعاون  الخارجيــة  وزارة  عن 
على الجهــود التي تبذلها األمم المتحدة 

والســيد هانــس غروندبــرغ المبعوث 
المتحدة  لألمــم  العام  لألميــن  الخاص 
دائم  وقــف  إلى  للوصــول  اليمن  إلــى 
لألزمة  سياســي  حل  ثم  النــار  إلطالق 
الســالم واالســتقرار  اليمنية بما يعزز 
اإلمارات  والمنطقــة. ودعت  اليمن  في 
العربيــة المتحدة المجتمــع الدولي إلى 
الدور  على  بالهدنة، وأكدت  االلتزام  دعم 
المحوري الذي تقوم به المملكة العربية 

السعودية الشقيقة.

الإم��ارات ترح��ب بتمديد الهدنة 
في اليمن

�شرم ال�شيخ الم�شرية و�شاللة العمانية 
تعتزمان توقيع اتفاق تواأمة

رو�ش��يا واأوكرانيا تتبادلن الأ�شرى 
27 مرة

�إ�سر�ئيل تنهي �لدفع نقد�ً لمكافحة 
غ�سيل �لأمو�ل

تل أبيب-وام:
 دخلــت المرحلة األخيــرة من قانون يحد مــن حجم المعامالت 

التنفيذ . النقدية في إسرائيل حيز 
وقالت القناة 12 اإلسرائيلية إن الهدف من القانون هو الحرب ضد 
"االقتصاد األسود" المتمثل في التهرب الضريبي وغسيل األموال.

وقالــت وزارة المالية في إســرائيل إنه مع دخــول القانون حيز 
التنفيذ فإن "العادة القديمة "المتمثلة في دفع الفواتير والعمالت 
المعدنية تآكلت مع تطور التكنولوجيا المالئمة لتطبيقات الدفع .

»تتمة ص 88««

»طالع ص 22««

»طرق دبي« ت�شتاأنف ت�شغيل خط الحافالت من 
ابن بطوطة اإلى»�شعبية م�شّفح«  

»»زايد لالإ�سكان« يعتمد الدفعة الثانية من الم�ستفيدين من زايد لالإ�سكان« يعتمد الدفعة الثانية من الم�ستفيدين من 
القرو�ض القرو�ض �سمن ال�سيا�سة�سمن ال�سيا�سة الإ�سكانية الجديدة الإ�سكانية الجديدة

دبي-و�م:

 أعلنــت وزارة الطاقــة والبنيــة التحتية 
لإلسكان  زايد  الشــيخ  برنامج  في  ممثلة 
المستفيدين  من  الثانية  الدفعة  اعتماد  عن 
اإلســكانية  السياســة  ضمن  القــروض 
الجديــدة والتي تشــمل 500 قرار بقيمة 

400 مليــون درهم وتأتي في إطار خطة 
شــاملة تســتهدف اإلعالن عــن 3 آالف 
القروض خالل عام 2022  مســتفيد من 

بمعدل 500 قرار سكني شهرياً.
المنصوري  محمد  المهندس  سعادة  وثمن 
مدير برنامج الشيخ زايد لإلسكان اهتمام 
الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد 

الدولة "حفظه  رئيــس  نهيان  آل  زايد  بن 
الله" وصاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد 
مجلــس الوزراء حاكم دبــي "رعاه الله" 
وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس 

األعلى لالتحاد حكام اإلمارات 
»تتمة ص 88««

 رئي�ض �لدولة ونائبه يهنئان رئي�ض �لنيجر بذكرى ��ستقالل بالده

بعـد تفتيـ�سها في تركيـا
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 É≤HÉ°S  π¨°T  ób  ¿Éch  ,2021  h  2011  »eÉY

 ÚH Ée IÎØdG ‘ ôé«ædG AGQRh ¢ù«FQ Ö°üæe

 Gòg øe ∫É≤à°SGh  1994 ÈªàÑ°Sh 1993 πjôHCG

 ‘ á«æWƒdG á«©ªé∏d É°ù«FQ íÑ°UCG ºK ,Ö°üæŸG

.1996 ôjÉæj 27h 1995 ôjGÈa 18 ÚH Ée IÎØdG

 2021 ¢SQÉe ‘ ôé«æ∏d ≥HÉ°ùdG ¢ù«FôdG π°üMh

 õFGƒ÷G RôHCG øe »gh ,º«gGôHEG ƒe IõFÉL ≈∏Y

 ,ó«°TôdG ºµ◊G Ò¶f IOÉ≤∏d íæ“ »àdG á«≤jôaE’G

 ójGR IõFÉL º«µ– áæé∏H Gƒ°†Y ¿Éc ¬fCG  Éªc

 ,2022 É¡JQhO  ‘ á«fÉ°ùfE’G  IƒNCÓd  á«ŸÉ©dG

 ‘ á°UÉN É«≤jôaEÉH øjRQÉÑdG ΩÉµ◊G øe ó©jh

.»≤jôaE’G º∏°ùdG ºYO ‘ IOó©àŸG √Oƒ¡L πX

 á¨dÉÑdG  ¬JOÉ©°S  øY  ,ƒaƒ°ùjEG  hóªfi  ÜôYCGh

 ,Úª∏°ùŸG AÉªµM ¢ù∏› ájƒ°†©d ¬eÉª°†f’

 ÈcC’G ΩÉeE’G á∏«°†a á≤ãd ójó°ûdG ¬fÉæàeG GócDƒe

 ¢ù«FQ ,∞jöûdG ôgRC’G ï«°T ,Ö«£dG óªMCG QƒàcódG

 QÉÑµdG AÉª∏©dG ™«ªLh ,Úª∏°ùŸG AÉªµM ¢ù∏›

.¢ù∏éŸG AÉ°†YCG

 Úª∏°ùŸG  AÉªµM  ¢ù∏› QhóH  ƒaƒ°ùjEG  OÉ°TCGh

 É°Uƒ°üN  Ú«dhódG  º∏°ùdGh  øeC’G  ºYO  ‘

 ‘  ó¡L  øe  ¬dòÑj  Éeh  ,á«≤jôaE’G  IQÉ≤dG  ‘

 ,ájöüæ©dGh á«gGôµdGh ±ô£àdG äÉHÉ£N áëaÉµe

 Úª∏°ùŸGh ΩÓ°SE’G øY á«Ñ∏°ùdG Qƒ°üdG í«ë°üJh

.⁄É©dG πc ‘

 á«dhO áÄ«g ƒg Úª∏°ùŸG AÉªµM ¢ù∏› ¿CG ôcòj

 1435 ΩÉY øe ¿É°†eQ 21 ‘ â°ù°SCÉJ á∏≤à°ùe

 ¤EG ±ó¡J ,Ω 2014 ΩÉY ƒ«dƒj 19 ≥aGƒŸG ,`g

 á∏K ™ªŒh ,áª∏°ùŸG äÉ©ªàéŸG ‘ º∏°ùdG õjõ©J

 É¡FÉ¡Lhh É¡FGÈNh á«eÓ°SE’G áeC’G AÉª∏Y øe

 ∫Ó≤à°S’Gh  ádGó©dGh  áªµ◊ÉH  ¿ƒª°ùàj  ø‡

 ‘ º∏°ùdG õjõ©J ‘ áªgÉ°ùŸG ±ó¡H ,á«£°SƒdGh

 äÉHGô£°V’G  IóM öùch  ,áª∏°ùŸG  äÉ©ªàéŸG

 áeC’G øe IÒãc äÉ©ªà› äOÉ°S »àdG ;Ühô◊Gh

 πeGƒY É¡Ñ«æŒh ,IÒNC’G áfhB’G ‘ á«eÓ°SE’G

.ΩPöûàdGh ΩÉ°ù≤f’Gh ´GöüdG

 ¬d Gô≤e »ÑXƒHCG øe òîàj …òdG - ¢ù∏éŸG ó©jh

 Oƒ¡÷G ó«MƒJ ¤EG ±ó¡j ,»°ù°SDƒe ¿É«c ∫hCG -

 »àdG ≥FGô◊G AÉØWEGh ,á«eÓ°SE’G áeC’G πª°T ⁄ ‘

 ÇOÉÑeh á«fÉ°ùfE’G º«≤dG Oó¡Jh ,Égó°ùL ìÉàŒ

 ∞æ©dGh á«ØFÉ£dG QhöT ™«°ûJh ,áëª°ùdG ΩÓ°SE’G

.Oƒ≤Y òæe »eÓ°SE’G ⁄É©dÉH ∞°ü©J »àdG

:ΩGh-»ÑX ƒHCG

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

 ™bGƒe ‘ É¡JÉHÉ°ùM ≈∏Y AÉ©HQC’G Ωƒj É¡Jöûf

 äÉeƒ∏©e  öûf  áHƒ≤Y  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG

 èjhÎdG  hCG  QÉŒÓd  á«JÉeƒ∏©ŸG  áµÑ°ûdG  ≈∏Y

. äGQóîª∏d

 …OÉ–G ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôŸG øe 31 IOÉª∏d É≤ÑWh

 äÉ©FÉ°ûdG áëaÉµe ¿CÉ°T ‘ 2021 áæ°ùd 34 ºbQ

 âbDƒŸG  øé°ùdÉH  ÖbÉ©j  á«fhÎµd’G  ºFGô÷Gh

 áFÉª°ùªN /500,000/ øY π≤J ’ »àdG áeGô¨dGh

 ¿ƒ«∏e /1,000,000/ ≈∏Y ójõJ ’h ºgQO ∞dCG

 CÉ°ûfCG øe πc ÚàHƒ≤©dG ÚJÉg ióMEÉH hCG ,ºgQO

 öûf hCG ¬«∏Y ±öTCG hCG kÉ«fhÎµdEG kÉ©bƒe QGOCG hCG

 ióMEG  hCG  ,á«JÉeƒ∏©ŸG  áµÑ°ûdG  ≈∏Y äÉeƒ∏©e

 èjhÎdG  hCG  QÉŒÓd  ,äÉeƒ∏©ŸG  á«æ≤J  πFÉ°Sh

 hCG É¡ªµM ‘ Éeh á«∏≤©dG äGôKDƒŸG hCG äGQóîª∏d

 ÒZ ‘ É¡«a πeÉ©àdG π«¡°ùàd hCG É¡«WÉ©J á«Ø«c

.kÉfƒfÉb É¡H ìöüŸG ∫GƒMC’G

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 ™e kÉfÉ«MCG ºFÉZ ¤EG kÉ«FõL ÉªFÉZ ¢ù«ªÿG Ωƒ«dG

 ô¡¶dG ó©H Iô£ªŸG á«eÉcôdG Öë°ùdG ¿ƒµJ á°Uôa

 ìÉjôdGh ,á«Hƒæ÷Gh á«böûdG ≥WÉæŸG ¢†©H ≈∏Y

 kÉfÉ«MCG ájƒbh á£°ûfh áYöùdG ádóà©e ¤EG áØ«ØN

.áHôJC’Gh QÉÑ¨∏d IÒãe ¿ƒµJ Öë°ùdG ™e

 20 / á«böT á«dÉª°T – á«böT á«HƒæL : ìÉjôdG

. ¢S/ºc 45 ¤EG π°üJ 30 ¤EG

 óŸG çóë«°S Éª«a êƒŸG ∞«ØN :»Hô©dG è«∏ÿG

 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG óŸG17:29 áYÉ°ùdG óæY ∫hC’G

 Qõ÷G 10:32 áYÉ°ùdG  óæY ∫hC’G  Qõ÷Gh 04:59

.23:28 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG

 óŸG  çóë«°S  Éª«a  êƒŸG  ∞«ØN  :¿ÉªY  ôëH

 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG óŸG 13:31 áYÉ°ùdG óæY ∫hC’G

 Qõ÷Gh 20:30 áYÉ°ùdG óæY ∫h’G Qõ÷Gh 02:46

.07:43 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG

 ¢ù∏éªH ƒ°†Y ≥HÉ°ùdG ôé«ædG ¢ù«FQ

ø«ª∏°ùªdG AÉªµM

 áµÑ°ûdG ≈∏Y äÉeƒ∏©e ô°ûf áHƒ≤Y í°VƒJ áHÉ«ædG

äGQóîª∏d èjhôàdG hCG QÉéJÓd á«JÉeƒ∏©ªdG

kÉ«FõL ºFÉZ Ωƒ«dG ¢ù≤£dG

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 15108 Oó`©dG  ̀2022  ¢ù£°ùZCG 4 ¢ù«ªÿG2 øWƒdG QÉÑNCG

 iôcòH ôé«ædG ¢ù«FQ ¿ÉÄæ¡j ¬ÑFÉfh ádhódG ¢ù«FQ

√OÓH ∫Ó≤à°SG

á«dGôà°SC’G ¿QƒÑ∏e á©eÉL óah »≤à∏j ábQÉ°ûdG ºcÉM

záWô°ûdG AÉbó°UCG{ èeÉfôÑd 35 `dG IQhódG èjôîJ ó¡°ûj  »ª°SÉ≤dG óªMCG øH ¿É£∏°S

á«dGÎ°SC’G ¿QƒÑ∏e á©eÉL óah ¬FÉ≤d ∫ÓN ábQÉ°ûdG ºcÉM

èjôîàdG πØM √Qƒ°†M ∫ÓN »ª°SÉ≤dG óªMCG øH ¿É£∏°S

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

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

 ¢ù«FQ ΩhRÉH óªfi áeÉîa ¤EG áÄæ¡J á«bôH

 ∫Ó≤à°SG  iôcP  áÑ°SÉæÃ  ôé«ædG  ájQƒ¡ªL

.√OÓH

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

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

 á«bôH zˆG √ÉYQ{ »HO ºcÉM AGQRƒdG ¢ù∏›

 óªfi  ¢ù«FôdG  áeÉîa  ¤EG  á∏KÉ‡  áÄæ¡J

 óªfi  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©Hh  .ΩhRÉH

 ¢ù«FQ ádhódG ¢ù«FQ ÖFÉf Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH

 á«bôH zˆG √ÉYQ{ »HO ºcÉM AGQRƒdG ¢ù∏›

 hóªfi  hóªMhCG  ‹É©e  ¤EG  á∏KÉ‡  áÄæ¡J

.ôé«ædG ájQƒ¡ªL AGQRh ¢ù«FQ

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 øH ¿É£∏°S QƒàcódG ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈≤àdG

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

 ¿QƒÑ∏e á©eÉL óah ,AÉ©HQC’G ìÉÑ°U ,ábQÉ°ûdG

.ójòdG ´ôa ábQÉ°ûdG á©eÉL ‘ ∂dPh ,á«dGÎ°SC’G

 ,ôFGõdG  óaƒdÉH  ,AÉ≤∏dG  ájGóH  ‘ ,√ƒª°S  ÖMQh

 ‘  ká∏ãªàe  ábQÉ°ûdG  IQÉeEG  ¿hÉ©àH  kGó«°ûe

 ™e ,á«ÁOÉcC’Gh á«ª∏©dG É¡JÉ°ù°SDƒeh É¡JÉ©eÉL

 ‘ á°ü°üîàŸG  õcGôŸGh  ógÉ©ŸGh  äÉ©eÉ÷G

 á«ª∏©dG áHôéàdG ôjƒ£J ‘ º¡°ùj É‡ ,É«dGÎ°SCG

.IQÉeE’ÉH á«ª«∏©àdGh

 ƒª°ùdG ÖMÉ°üd ÒÑµdG ΩÉªàg’G AÉ≤∏dG ∫hÉæJh

 ,ájô£ØdG IÉ«◊Gh áYGQõdGh áÄ«ÑdÉH ábQÉ°ûdG ºcÉM

 Oƒ¡÷Gh  ,ábQÉ°ûdG  IQÉeEG  ‘  É¡H  AÉ≤JQ’Gh

 õcGôŸG AÉ°ûfEGh ôjƒ£J ‘ IQÉeE’G É¡àdòH »àdG

 QhòÑdG ∂æH πãe ≥WÉæŸG ∞∏àfl ‘ á°ü°üîàŸG

 ´QGõŸGh ájhGôë°üdG äÉ°SGQódGh çƒëÑdG õcGôeh

 á«Ä«ÑdGh á«YGQõdG Ωƒ∏©dÉH ájÉæ©dGh ,á°ü°üîàŸG

 É¡ªYO ábQÉ°ûdG â∏°UGh »àdGh ,ÉgÒZh ájô£«ÑdGh

 äÉ°ü°üîàdG  á∏°ù∏°S  øª°V  ¿ƒµàd  É¡à«bôJh

 IQÉeE’G äÉ©eÉL ÉgôaƒJ »àdG Iõ«ªàŸG á«©eÉ÷G

 ÒaƒJ ‘ º¡°ùj É‡ ,á≤£æe πc á©«ÑW Ö°ùëH

 áÄ«H øª°V ™ªàéŸG AÉæHC’ á°ü°üîàe äÉ°SGQO

.á∏eÉµàe á«YGóHGh á«ª«∏©J

 á«é«JGÎ°SG ábQÉ°ûdG ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°U ∫hÉæJh

 É«∏©dG  É¡aGógCGh  ábƒeôŸG  É¡àHôŒh  ábQÉ°ûdG

 øe ÒÑc OóY ™e AÉqæÑdG É¡fhÉ©Jh ,º«∏©àdG ‘

 á«ªgCG  ¤EG  √ƒª°S  kGÒ°ûe  ,á«ŸÉ©dG  äÉ©eÉ÷G

 º«∏©àdG  ègÉæe  ‘ ΩÉªàg’Gh  Oƒ¡÷G  ¬«LƒJ

 ∫É«LC’G  øe áÑ∏£dG  §HôH  á«≤«Ñ£àdG  ¬HQÉŒh

 ™ªàéŸG  ôjƒ£Jh  á£«ëŸG  áÄ«ÑdÉH  Iójó÷G

 äÉfƒµe øe ¬æª°†àj Ée πµH OƒLƒŸG »∏ëŸG

 ¿Éª°Vh π°†aCG  πÑ≤à°ùŸ ∂dPh ,ájô£ah á«Ä«H

.º«∏©à∏d Ió«L äÉLôfl

 »àdG Iójó÷G á«ÁOÉcC’G èeGÈdG AÉ≤∏dG ¢ûbÉfh

 É¡MôW ,ójòdG ‘ É¡Yôah ,ábQÉ°ûdG á©eÉL ™eõJ

 OóY ‘ á°ü°üîàŸGh á«ÁOÉcC’G É¡›GôH øª°V

.Iô£«ÑdGh áYGQõdGh áÄ«ÑdÉH á°UÉÿG Ωƒ∏©dG øe

 ,¿QƒÑ∏e á©eÉL ™e ¿hÉ©àdG AÉ≤∏dG ∫hÉæJ Éªc

 É¡Yôah ábQÉ°ûdG á©eÉLh É¡æ«H »ª∏©dG ∫OÉÑàdGh

 äÉ°SGQódGh  çƒëÑdG  ä’É›  ‘  ójòdG  ‘

 äÉeƒ∏©e IóYÉb ÒaƒJ ‘ º¡°ùj É‡ ,á°UÉÿG

.IQÉeE’ÉH á«Ä«ÑdG IÉ«◊G ‘ ÚãMÉÑ∏d Ió«L

 ájÉ¡f ‘ ábQÉ°ûdG ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°U º∏°ùJh

.¿QƒÑ∏e á©eÉL øe ájQÉcòJ ájóg AÉ≤∏dG

 AÉ≤∏dG ∫ÓN ábQÉ°ûdG ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°U ™∏WGh

 áMÎ≤ŸG á©°Sƒà∏d á«°Sóæ¡dG äÉ££îŸG ≈∏Y

 »àdGh  ,ójòdG  ´ôa  ábQÉ°ûdG  á©eÉL  ÊÉÑŸ

 á£N  øª°V  ∂dPh  ,≥aGôŸG  øe  kGOóY  πª°ûà°S

 Iójó÷G äÉ°ü°üîàdG ÜÉ©«à°S’ á∏eÉµàe ôjƒ£J

.á©eÉ÷G É¡Mô£à°S »àdG

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 øH  óªMCG  øH  ¿É£∏°S  ï«°ûdG  ƒª°S  ó¡°T  

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

 á°ùeÉÿG á«Ø«°üdG IQhódG èjôîJ πØM  ,AÉ©HQC’G

 …òdGh ,2022 ΩÉ©d áWöûdG AÉbó°UC’ ÚKÓãdGh

.ábQÉ°ûdÉH áaÉ≤ãdG öüb  ‘  º«bCG

 áWöûdG  AÉbó°UC’  »Ø«°üdG  èeÉfÈdG  ±ó¡j

 ,áeÉ©dG  äÉbÓ©dGh  ΩÓYE’G  IQGOEG  ¬àª¶f  …òdG

 ábQÉ°ûdG  …OÉfh  ,á«WöûdG  Ωƒ∏©dG  á«ÁOÉcCGh

 ™aQ ¤EG ,ô¡°T IóŸ  ¢ùØædG øY ´ÉaódG äÉ°VÉjôd 

 É¡àaÉ°VEGh  ,áÑ°ùàµŸG  ÜÓ£dG  äGQÉ¡e  iƒà°ùe

 á≤ãdGh  Ωƒ∏©dG  øe  á«JÉ«◊G  º¡JGQÉ¡e   ¤EG

 º¡àaô©e õjõ©Jh ,º¡à«°üî°T π≤°Uh ,¢ùØædÉH

 A’ƒdG õjõ©J ‘ á«æeC’G  Iõ¡LC’Gh äÉ¡÷G QhóH

.»æWƒdG AÉªàf’Gh

 øe  äÉjBG  IhÓJh  ,»æWƒdG  ΩÓ°ùdÉH  πØ◊G  CGóH

 áWöûdG  AÉbó°UCG  Égó©H  Ωób  ,º«µ◊G  ôcòdG

 ≈∏Y  πªà°TG  kÉjôµ°ùY  kÉ°VôY  ÚéjôÿG  øe

 IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhód  º°ù≤dG  AGOCG

 øe »gh ìÓ°ùdG Ö«côJh ∂ah ,IÉ°ûŸG äÉcôMh 

 É¡«∏Y º¡ÑjQóJ ≈∏Y πªY  »àdG äGQÉ¡ŸG øª°V

 äó°ùL »àdG äGô≤ØdG øe ÉgÒZh ,IQhódG  ƒaöûe 

.øWƒdG ÖMh AÉaƒdGh A’ƒdG º«b

 ¬àæª°†J Ée ∫ƒM á«ª∏a IOÉŸ ¢VôY ∂dP ≈∏J

 á£°ûfC’G ºgCGh ,ΩÉ©dG Gòg áWöûdG AÉbó°UCG IQhO

 Égó¡°T »àdG  á«≤«Ñ£àdGh  ájô¶ædG  äÉ«dÉ©ØdGh

 ÖjQóàdG  â∏ª°T  »àdGh  IQhódG  ∫ÓN  ÜÓ£dG

 äÉ«dÉ©ØdG  øe  ÉYƒæàe  GOóYh  …ôµ°ù©dG

 ¿Éc  »àdGh  ,äGöVÉëŸGh  äGQÉjõdGh  èeGÈdGh

 ÚHQóàŸG  ≈∏Y  ÒÑµdGh  »HÉéjE’G  ôKC’G  É¡d

 ¬«LƒàdG  ∫ÓN øe ÆGôØdG  äÉbhCG  QÉªãà°SG  ‘

 AÉªàf’Gh  A’ƒdG  º«gÉØe  ¢SôZh  á«YƒàdGh

 ä’ÉéŸG ‘ äGQÉ¡ŸG ôjƒ£àH ΩÉªàg’Gh øWƒ∏d

.áØ∏àîŸG

 óªMCG  áØ«∏N  áWöûdG  É≤jó°U  Ωób  ∂dP  Ö≤Y

 áª∏c  ,…OÉª◊G  ˆG  óÑY  IQƒfh  ,»YhQõŸG

 øY  É¡«a  ÉHôYCG  ,ÚéjôÿG  øY  áHÉ«ædÉH

 º¡FÓeõdh  Éª¡d  á°UôØdG  áMÉJEÉH  Éª¡JOÉ©°S

 ¿CG  å«M  ,ΩÉ©dG  Gò¡d  IQhódÉH  ácQÉ°ûª∏d

 ,º¡JGQÉ¡e  π≤°U  ‘  º¡°SCG  »Ø«°üdG  èeÉfÈdG

 ÖfGƒ÷G  ∞∏àfl  ‘  º¡JÉbÉW  ∞«XƒJh

 áYƒª› ≈∏Y ÜQóàdG ÈY á«æeC’Gh á«WöûdG

 äGQÉjõdG  ÖfÉL  ¤EG  ,áYƒæàŸG  á£°ûfC’G  øe

.IóFÉØdGh ™ØædÉH º¡«∏Y äOÉY »àdG á«fGó«ŸG

 ¿É£∏°S ï«°ûdG ƒª°S π°†ØJ ,πØ◊G ΩÉàN ‘h

 áÑ∏£dG ËôµàH ,  »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S øH óªMCG øH

 Gò¡d  áWöûdG  AÉbó°UCG  èeÉfôH  øe  ÚéjôÿG

 ‘  âªgÉ°S  »àdG  á«YGôdG  äÉ¡÷Gh  ,ΩÉ©dG

 √ƒª°S  π°†ØJ  Éªc  ,»Ø«°üdG  èeÉfÈdG  ìÉ‚EG

 IQhO  »Ñ°ùàæe  ™e  ájQÉcòàdG  Qƒ°üdG  •É≤àdÉH

.áÑ°SÉæŸG √ò¡H áWöûdG AÉbó°UCG

 ˆGóÑY  ó«ª©dG  øe  πc  ËôµàdG  πØM  ö†M

 ,ábQÉ°ûdG áWöT ΩÉY óFÉb ÖFÉf ôeÉY øH ∑QÉÑe

 ôjóe »æªã©dG ¢ù«ªN óªfi QƒàcódG ó«ª©dGh

 ,ábQÉ°ûdÉH  á«WöûdG  Ωƒ∏©dG  á«ÁOÉcCG  ΩÉY

 AGQóe  øe  OóYh  ,º¡HGƒfh  ÚeÉ©dG  øjôjóŸGh

.ÚéjôÿG áÑ∏£dG QƒeCG AÉ«dhCGh ,äGQGOE’G

:ΩGh-¿óæd

 ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ódÉN øH óªfi âæH Éª°T IQƒàcódG áî«°ûdG äQGR

 á«aÉ≤ãdG ¿É«¡f ∫BG ódÉN øH óªfi ï«°ûdG äÉ°ù°SDƒe IQGOEG ¢ù∏›

 áî«°ûdGh ¿É«¡f ∫BG ¿GóªM øH ó«©°S âæH IóªM áî«°ûdGh á«ª«∏©àdGh

 áµ∏ªŸÉH OQƒØ°ùcCG  á©eÉL ¿É«¡f ∫BG  ójGR øH ¿É«¡f âæH á°VhQ

 É≤ÑW á«ŸÉ©dG äÉ©eÉ÷G Ö«JôJ ‘ IQGó°üdG πà– »àdGh ,IóëàŸG

.2022 ΩÉY äÉ©eÉé∏d õÁÉàdG ∞«æ°üàd

 ódÉN øH óªfi âæH Éª°T IQƒàcódG áî«°ûdG äGAÉ≤d øª°V ∂dP AÉL

 äÉ«dBG ≈∏Y ±ô©à∏d É¡«a ≈©°ùJ »àdGh á«HhQhC’G IQÉ≤dG ‘ ¿É«¡f ∫BG

 äÉcGöT  ó≤Yh  ,á«ŸÉ©dG  äÉ©eÉ÷G  ¥ôYCG  πNGO  º«∏©àdGh  πª©dG

 ôKC’ÉH äGQÉeE’G ádhO ‘ á«aÉ≤ãdGh á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG ≈∏Y ¢ùµ©æJ

 πYÉØàdGh ‘ô©ŸGh ‘É≤ãdG ∫OÉÑàdG ¿CÉH É¡fÉÁEG ≥∏£æe øe »HÉéjE’G

 íeÉ°ùàdG º«≤H »YƒdG ≈∏Y óæà°ùj …òdGh äÉaÉ≤ãdG ÚH »HÉéjE’G

 äÉ°ù°SDƒŸG ÚH Ée …ôµØdGh öTÉÑŸG QGƒ◊G øe ’hCG CGóÑj ,¢ûjÉ©àdGh

. äÉ©ªàéŸG ÚH á«aÉ≤ãdGh á«ª«∏©àdG

 á°VhQ áî«°ûdGh IóªM áî«°ûdGh Éª°T IQƒàcódG áî«°ûdG â©ªà°SGh

 øe ¬eó≤J Éeh á©eÉ÷G øY ¢ùjGQ ÚdhQÉc Ió«°ùdG øe »Øjô©J ¢Vô©d

 ájöûÑdGh º∏©dG áeóN ‘ ≥«ªY ïjQÉJ äGP á«ãëHh á«∏ªY äÉeóN

 ‘ πHƒf IõFÉL ≈∏Y RÉM øe OóY ¥Éa å«M ,ä’ÉéŸG áaÉc ‘

 Ée ≈∏Y É¡«dEG ÚÑ°ùàæŸGh OQƒØ°ùcCG á©eÉL ‘ áØ∏àîŸG Ωƒ∏©dG

 Iõ«ªŸG èeGÈdÉH ∞jô©àdG ¢Vô©dG ∫hÉæJ Éªc ,ÉŸÉY 55 ≈∏Y ójõj

 πÑb ¬°ù«°SCÉJ ” …òdG »Ø«°üdG èeÉfÈdG É¡æeh á©eÉ÷G É¡eó≤J »àdG

 äÉ©eÉ÷G ™e ¿hÉ©àdGh äÉcGöûdG ∫ÓN øe ºàjh ÉeÉY 20 øe ÌcCG

.⁄É©dG ∫ƒM á«aÉ≤ãdGh á«ª«∏©àdGh á«ª∏©dG äÉ°ù°SDƒŸGh

 ¤EG ¿É«¡f ∫BG ódÉN øH óªfi âæH Éª°T IQƒàcódG áî«°ûdG äQÉ°TCGh

 º∏©dG ácôM AGôKEG ‘ á«ãëÑdGh á«ª∏©dG äÉ°ù°SDƒŸG ÚH ¿hÉ©àdG QhO

 øe Ωó≤àe iƒà°ùe ≥«≤– ‘ áªgÉ°ùŸGh ⁄É©dG ∫ƒM áaô©ŸGh

 ¿hÉ©Jh ácGöT AóH ¤EG áàa’ ,⁄É©dG ∫hO ™«ªL ÚH »ª∏©dG Qƒ£àdG

 á«ª«∏©àdG ¿É«¡f ∫BG ódÉN øH óªfi ï«°ûdG äÉ°ù°SDƒeh á©eÉ÷G ÚH

.äGQÉeE’ÉH á©eÉé∏d Iõ«ªàŸG èeGÈdG ò«ØæJ ±ó¡H á«aÉ≤ãdGh

 á©eÉ÷G  áÑàµe  óªfi  âæH  Éª°T  IQƒàcódG  áî«°ûdG  äQGR  Éªc

 ó©H IóëàŸG áµ∏ªŸG ‘ áÑàµe ÈcCG  ÊÉK ó© oJ »àdGh á«°ù«FôdG

 ôjóe ¿óæahCG  OQÉ°ûàjQ øe âaô©Jh ,á«æWƒdG  á«fÉ£jÈdG  áÑàµŸG

 øe ÌcC’ ™Lôj …òdG ≥jô©dG áÑàµŸG ïjQÉJ ≈∏Y ¿É«dOƒH áÑàµe

 ádhO øY äGQGó°UE’Gh ÖàµdG øe áYƒª› áÑàµŸG äógCGh ,ΩÉY 400

 øe áaô©ŸG{ IQOÉÑe øª°V ájõ«∏‚E’Gh á«Hô©dG Úà¨∏dÉH äGQÉeE’G

.zá«fÉ°ùfE’G πLCG

 áî«°ûdG .. OQƒØ°ùcEG á©eÉL ¢ù«FQ ÖFÉf Gõjƒd Qƒ°ù«ahÈdG â∏Ñ≤à°SGh

 É«aô©e GQGƒM ÉJó≤Yh ,¿É«¡f ∫BG ódÉN øH óªfi âæH Éª°T IQƒàcódG

 á«©ªàéŸGh á«aÉ≤ãdGh ájôµØdG ÉjÉ°†≤dG øe ójó©dG á°ûbÉæe ¬dÓN ”

 ≈∏Y √ôKCGh …OÉ°üàb’G øeC’G É¡æeh É«dÉM ⁄É©dG π¨°ûJ »àdGh áeÉ¡dG

 øeC’G ádÉM ≈∏Y ∂dP ¢SÉµ©fG ióeh ,OGôaCÓd á«YÉªàL’G IÉ«◊G

.⁄É©dG ∫ƒM ôKC’G Gòg ähÉØJh »©ªàéŸG

 ÒKCÉàdGh ‘É≤ãdG πYÉØàdG ÉjÉ°†b ∫ƒM åjó◊G ¤EG QGƒ◊G ¥ô£J Éªc

 πX ‘ á«fÉ°ùfE’G áaÉ≤ãdG πÑ≤à°ùeh ,äÉaÉ≤ãdG ∞∏àfl ÚH ôKCÉàdGh

 øY óªfi âæH Éª°T IQƒàcódG áî«°ûdG äÈY å«M ,øjÉÑàdG Gòg

 äÉaÉ≤ãdG ∞∏àfl ™ªŒ »àdG äÉcÎ°ûŸG ≈∏Y AÉµJ’G ¿CÉH É¡æ«≤j

 »æÑf ¿CG øµÁ …òdG …ƒ≤dG ¢SÉ°SC’Gh ºgC’G ≥∏£æŸG ƒg ;á«fÉ°ùfE’G

 ,á«fÉ°ùfE’G äÉ©ªàéŸG áaÉc ¬«a º°†j ,ÊÉ°ùfEG ‘É≤K πeÉµJ ¬«∏Y

 ,⁄É©dG  ∫ƒM äÉYGöüdG  øe  ÒãµdG  ÖæŒ ≈∏Y Gòg  óYÉ°ùj  óbh

 äÉYƒªéŸG ÚH ‘É≤ãdG øjÉÑàdG Gòg áé«àf É¡°†©H »JCÉj …òdGh

.áYQÉ°üàŸG

 ¿É«¡f  ∫BG  ódÉN øH  óªfi âæH  Éª°T  IQƒàcódG  áî«°ûdG  âMôWh

 ájQGƒM äGAÉ≤d º«¶æJ ≈∏Y óªà©j z…ôµa ióàæe{ ó≤©H IQOÉÑe

 Öjô≤àd á«JGQÉeE’G äÉ©eÉ÷G ÜÓWh OQƒØ°ùcCG á©eÉL ÜÓW ÚH

 πLCG  øe ;…ôµØdG  ∫OÉÑàdG  öUGhCG  ájƒ≤Jh ,äÉaÉ≤ãdG  ÚH º«gÉØŸG

 ¬Lh ≈∏Y ¿É°ùfEG πµd ΩÓ°ùdG πª– »àdG á«fÉ°ùfE’G áaÉ≤ãdG ≥«≤–

 »àdGh ;ÈcC’G áª«≤dG »g á«fÉ°ùfE’G{ : âdÉb å«M ,õ««“ ¿hO ¢VQC’G

.zÉææ«H ácÎ°ûŸG á«°ù«FôdG á«°VQC’G ó© oJ

 OQƒØ°ùcCG á©eÉL ∞ëàe óªfi âæH Éª°T IQƒàcódG áî«°ûdG äQGRh

 äÉæ«©d á«dhO á«ªgCG äGP áYƒª› º°†j …òdG »©«Ñ£dG ïjQÉà∏d

 ájQÉª©ŸG á°Sóæ¡∏d πgòe ∫Éãe ‘ ,äÉXƒØëŸGh »©«Ñ£dG ïjQÉàdG

 çGóMC’Gh  ¢ùjQóàdGh  åëÑ∏d  §°ûf  èeÉfÈd øWƒe ƒ¡a  ,Iójó÷G

 ‹ƒª°TCG { ∞ëàe äQGR Éªc ,á«©«Ñ£dG áÄ«ÑdG Ωƒ∏Y ≈∏Y õcôJ »àdG

 OQƒØ°ùcCG á©eÉéH QÉKB’Gh ¿ƒæØdG ∞ëàe ƒgh { Ashmolean
 ÉæWƒeh ,É«fÉ£jôH ‘ ΩÉY ∞ëàe ∫hCG ó©jh ,1683 ΩÉY ¢ù°SCÉJ …òdGh

 äGhÉ«eƒŸG øe ,´GóHE’Gh ájöûÑdG  ïjQÉJ øe ΩÉY ¿ƒ«∏e ∞°üæd

.åjó◊G øØdG ¤EG áÁó≤dG ájöüŸG

á«fÉ£jôÑdG OQƒØ°ùcCG á©eÉL QhõJ óªëe âæH Éª°T

 ΩÉ°Sh É«Ñeƒdƒc ô«Ø°S íæªj ádhódG ¢ù«FQ 

≈dhC’G á≤Ñ£dG øe ∫Ó≤à°S’G

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

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

 ,õjófÉfôg  ÚeCG  hQófÉî«dCG  »ÁÉN  IOÉ©°S

 ΩÉ°Sh  ,ádhódG  iód  É«Ñeƒdƒc  ájQƒ¡ªL  ÒØ°S

 AÉ¡àfG  áÑ°SÉæÃ  ¤hC’G  á≤Ñ£dG  øe  ∫Ó≤à°S’G

.ádhódG ‘ ¬∏ªY IÎa

 ,»ª°TÉ¡dG  º«gGôHEG  âæH  ËQ  ‹É©e  äóq∏bh 

 ÒØ°ùdG  ,‹hódG  ¿hÉ©àdG  ¿hDƒ°ûd  ádhódG  IôjRh

 AÉ≤∏dG ∫ÓN É¡«dÉ©e äócCGh ,ΩÉ°SƒdG »ÑeƒdƒµdG

 ™e äÉbÓ©dG õjõ©J ≈∏Y äGQÉeE’G ádhO ¢UôM

 áªgÉ°ùe áæªãe ,ä’ÉéŸG ™«ªL ‘ É«Ñeƒdƒc

 ™aódGh  äÉbÓ©dG  AÉæH  ‘  ÒØ°ùdG  IOÉ©°S

 ‘ ¬∏ªY äGƒæ°S ∫ÓN kÉeób »FÉæãdG ¿hÉ©àdÉH

 ,Oƒ¡L øe ¬dòH Ée ≈∏Y ôµ°ûdG ¬d âeqóbh ,ádhódG

.ìÉéædGh ≥«aƒàdÉH ¬d É¡JÉ«æeCG øY áHô©e

 



:ΩGh-»HO

 á«fÉãdG á∏MôŸG º«∏©àdGh á«HÎdG IQGRh âª¶f 

 ‘ ,¢ùeCG  ,äGQÉeE’G ádhód á«æWƒdG äGQhÉ°ûª∏d

 ájÉYôH  ,»HóH  ó°TGQ  øH  óªfi  áÑàµe  ìöùe

 ∫ƒ¡dÉH ó«ªM ˆGóÑY øH óªMCG QƒàcódG ‹É©e

 Qƒ°†ëH ∂dPh ,º«∏©àdGh á«HÎdG ôjRh »°SÓØdG

 áª≤d kGOGó©à°SG ,Ú«LQÉÿGh Ú«∏ëŸG AÉcöûdG

 äÉj’ƒdG ‘ ∑Qƒjƒ«æH IQô≤ŸG zº«∏©àdG ∫ƒ–{

 ,ΩOÉ≤dG ÈªàÑ°S ô¡°T ∫ÓN ,á«µjôeC’G IóëàŸG

 πÑ≤à°ùŸ  ácÎ°ûe  ájDhQ  ™°Vƒd  ±ó¡J  »àdGh

 k’Éªµà°SG  ,19-ó«aƒc  áëFÉL  ó©H  º«∏©àdG

 ƒ«fƒj ‘ kÉ«°VGÎaG äó≤Y »àdG ¤hC’G á∏Môª∏d

.»°VÉŸG

 IOÉ©°S  äGQhÉ°ûª∏d  á«fÉãdG  á∏MôŸG  íààaGh

 á«HÎdG  IQGRh  π«ch  Ó©ŸG  óªfi  QƒàcódG

 ¢VGô©à°S’ ±ó¡Jh ,á«ÁOÉcC’G ¿hDƒ°û∏d º«∏©àdGh

 πjƒëàd  á«ŸÉ©dG  áª≤∏d  OGó©à°S’G  äGóéà°ùe

 èFÉàfh  ,»ŸÉ©dG  iƒà°ùŸG  ≈∏Y  º«∏©àdG

 á∏MôŸG äÉLôflh ,kÉ«ŸÉY á«æWƒdG äGQhÉ°ûŸG

 QhÉfi á°ûbÉæeh ,á«æWƒdG äGQhÉ°ûŸG øe ¤hC’G

 πª©dGh  ,IÉ«◊G  πLCG  øe  äGQÉ¡ŸGh  º∏©àdG

 ∫ƒ°UƒdGh ,º«∏©àdG πjƒ“h ,áeGóà°ùŸG á«ªæàdGh

 á°ùªÿG  QhÉëŸG  ∫ƒM  äÉ«°UƒJh  èFÉàf  ¤EG

 å«ëH ,á«ŸÉ©dG áª≤dG É¡«∏Y õcôJ ±ƒ°S »àdG

 äGQÉeE’G ádhód »æWƒdG ΩGõàd’G ‘ É¡æ«ª°†J ºàj

.á«‡C’G áª≤dG ‘ ¬°Vô©d kGó«¡“

 ∑QÉ°ûe  100  øe  ÌcCG  á«fÉãdG  á∏MôŸG  ó¡°Th

 ,á«∏fih  ájOÉ–G  áÄ«gh  IQGRh  25  ¿ƒ∏ãÁ

 á«°TÉ≤f äÉ°ù∏L ‘ ,á«dhOh á«ª«∏bEG äÉª¶æeh

 ,IÉ«◊G πLCG øe äGQÉ¡ŸGh ,º∏©àdG ∫ƒM áæeGõàe

.º«∏©àdG πjƒ“h áeGóà°ùŸG á«ªæàdGh πª©dGh

 áª≤dG õFÉcQ øe øjQƒfi ¿ƒ©ªàéŸG ¢Vô©à°SGh

 É¡æ«ª°†J  πLCG  øe  º«∏©àdG  πjƒëàd  á«ŸÉ©dG

 ΩGõàd’G  É¡æª°†àj  ±ƒ°S  »àdG  ä’ÉéŸG øª°V

 º«∏©àdG äÉHGô£°V’ ΩÉàdG RhÉéàdG »gh »æWƒdG

 äÉ«é«JGÎ°S’Gh ,19-ó«aƒc ÖÑ°ùH âKóM »àdG

 ≥«≤– πLCG øe Ióªà©ŸG á«∏jƒëàdG äÉ°SÉ«°ùdGh

 ±GógCG  øe  ™HGôdG  ±ó¡dG  äGöTDƒeh  äÉjÉZ

 õjõ©àd ΩÉ©dG πjƒªàdGh ,2030 áeGóà°ùŸG á«ªæàdG

 ±GógC’ ìƒª£dG ∞≤°S ™aQh ,ΩGóà°ùŸG πjƒªàdG

.»æWƒdG º«∏©àdG ÒjÉ©eh äGöTDƒeh

 íjöüJ  ‘  -  Ó©ŸG  óªfi  QƒàcódG  ∫Ébh

 √òg  πãe  ¿EG  -  zΩGh{  äGQÉeE’G  AÉÑfCG  ádÉcƒd

 áeGóà°ùŸG á«ªæàdG õjõ©J ‘ ºgÉ°ùà°S äGAÉ≤∏dG

 á∏ãªàe äGQÉeE’G ádhO áeƒµM äÉ¡LƒJh ájDhQh

 IÒ°ùŸÉH ÒÑµdG É¡eÉªàgGh áª«µ◊G É¡JOÉ«≤H

 Qó°üàj å«M ,É¡LQÉNh ádhódG  ‘ á«ª«∏©àdG

 kÉØ«°†e ,ádhódG IOÉ«b ájƒdhCG äGQÉeE’G ‘ º«∏©àdG

 ,kÉ©e  πeÉµàf  äGQhÉ°ûŸG  √òg  ∫ÓN  øe  ¬fCG

 êPƒ‰  Ëó≤àd  ,äGÈÿGh  ÜQÉéàdG  ∑QÉ°ûàfh

 ,á«ª«∏©àdG áeƒ¶æŸÉH AÉ≤JQ’G ‘ OôØàe »ŸÉY

 ôjƒ£Jh ,á«ÁOÉcC’Gh á«æ¡ŸG äGQÉ°ùŸG IOƒLh

.¬JGhOCGh ¬Ñ«dÉ°SCG

 É¡JOÉ«b ∫ÓN øe âMôW äGQÉeE’G ¿CG ¤EG √ƒfh

 »còdG º«∏©à∏d ó°TGQ øH óªfi èeÉfôH Ió«°TôdG

 ÉfhQƒc áëFÉL á¡LGƒeh ÜÉéjE’ÉH ôKCG Ée ƒgh

 äGõµJôŸG ¿CG ¤EG GÒ°ûe ,äÉ¡«LƒàdG ∂∏J π°†ØH

 øe ójó©dG ≈∏Y …ƒà– ádhódG É¡H ºà¡J »àdG

 ä’ÉéŸG ‘ Éª«°S’h kÉ«ŸÉY IóFGôdG äÉ°SQÉªŸG

 á©eÉL  ¢SQGóe  øe  áª≤dG  É¡«∏Y  õcÎ°S  »àdG

 áæ¡eh  Úª∏©ŸGh  ,á«ë°Uh  áæeBGh  áØ°üæeh

 IÉ«◊G  πLCG  øe  äGQÉ¡ŸGh  º∏©àdGh  ,¢ùjQóàdG

 ∫ƒëàdGh º∏©àdGh ,áeGóà°ùŸG á«ªæàdGh πª©dGh

.º«∏©àdG πjƒ“h ,»ªbôdG

 á«æWƒdG äGQhÉ°ûŸG ¿CG ¤EG Ó©ŸG IOÉ©°S QÉ°TCGh

 ÌcCG á«fÉãdGh ¤hC’G É¡«à∏Môe ‘ â©ªL »àdG

 ,á«∏fih ájOÉ–G á°ù°SDƒeh áÄ«gh IQGRh 30 øe

 ôjƒ£J õjõ©àd ,á«∏eÉµJ ájDhQ ≥«≤– ±ó¡à°ùJ

 ¤EG kGOÉæà°SG ,äÉLôîŸG IOƒLh º«∏©àdG áeƒ¶æe

 ‘ ôªãà°ùj …QÉµàHG º«∏©J áZÉ«°U ≈∏Y ºFÉb ôµa

 ™ªà› AÉæH ‘ Iõ«cQ πãÁh ,ÚHƒgƒŸG áÑ∏£dG

 øª°V iƒ°üb ájƒdhCG πãÁ ÉÃ ,ΩGóà°ùŸG áaô©ŸG

 Qƒ°†M ó«cCÉJ  πLCG  øe ,Ió«°TôdG  ÉæJOÉ«b ájDhQ

.πÑ≤à°ùŸG áWQÉN ≈∏Y ádhódG

 óYÉ°ùe  »à«fÉ«L  É«fÉØ«à°S  âdÉb  ÉgQhóH

 ¿EG ,ƒµ°ùfƒ«dG áª¶æe ‘ º«∏©à∏d ΩÉ©dG ôjóŸG

 á«°SÉ°SC’G öUÉæ©dG óMCG πã“ á«æWƒdG äGQhÉ°ûŸG

 É¡fC’ ,πÑ≤ŸG ÈªàÑ°S ‘ á«‡C’G áª≤dG ìÉéæd

 á«ªæàdG ±GógCG ≥«≤ëàd ÜÉÑ°SC’G øª°V øe Èà©J

 äó¡°T  É¡fCG  áØ«°†e  ,Égó©H  Éeh  áeGóà°ùŸG

 Gójó–h äGQÉeE’G ádhód IÒNC’G É¡JQÉjR ∫ÓN

 ádhódG  √òîàJ  …òdG  è¡ædG  ,2020  ƒÑ°ùcEG  øe

 AÉæH ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d á©ÑàŸG iDhôdGh ,º«∏©àdG ‘

.ΩGóà°ùŸG º«∏©àdG ï«°SÎd …ƒb ¢SÉ°SCG

 äÉ°SÉ«°ùdG  á°ù«FQ  ófGÎ°S  ÉµjQG  âë°VhCGh

 ∞∏àfl ácQÉ°ûe ¿CG ,∞«°ù«fƒ«dÉH á«YÉªàL’G

 äGQhÉ°ûŸG ‘ º«∏©àdÉH á∏°üdG äGP äÉ°ù°SDƒŸG

 ádhO ‘ º«∏©àdÉH ΩGõàd’G á«ªgCG ¢ùµ©j á«æWƒdG

 øe QhÉfi IóY õjõ©J ‘ ºgÉ°ùJ »àdG ,äGQÉeE’G

 ∂dPh õ««“ ¿hO º∏©àdG ‘ ∫ÉØWC’G ≥M ÉgRôHCG

 …òdGh IôµÑŸG ádƒØ£∏d á«æWh áæ÷ π«µ°ûJ øe

.á«ª«∏©J áeƒ¶æe …CG ‘ Ò«¨àdG ¢SÉ°SCG Èà©j

 øe OóY ≈∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùJ á«ªgCG ¤EG âgƒfh

 äÉjƒà°ùe  º««≤J  πãe  áëFÉ÷G  ó©H  QhÉëŸG

 ¢ùjQóàd  ájƒdhC’G  AÉ£YEGh  ΩÉ¶àfÉH  º∏©àdG

 á«°SÉ°SC’G  äÉæÑ∏dG  ÉgQÉÑàYÉH  äÉ«°SÉ°SC’G

 IAÉØc IOÉjõd áaÉ°VE’ÉH äGQÉ¡ŸG á«ªæJh º∏©à∏d

 á«YÉªàL’Gh á«°ùØædG áë°üdG ôjƒ£Jh ¢ùjQóàdG

 QÉ°ûà°ùe ¥ôj …OÉa ¢Vô©à°SG ¥É«°ùdG ‘h .πØ£∏d

 ƒµ°ùfƒ«dG ÖàµÃ á«Hô©dG ∫hódG ‘ á«HÎ∏d ∫hCG

 áª≤d á«∏Ñ≤à°ùŸG èFÉàædGh äÉ«°UƒàdG ,»ª«∏bE’G

 ¿CG ócCGh ,á«ª«∏bE’G äGQhÉ°ûŸGh º«∏©àdG πjƒ–

 ,áëFÉ÷G  ∫ÓN  IóFGQ  âfÉc  äGQÉeE’G  áHôŒ

 ádƒØ£dG ´ƒ°Vƒe Éª«°S’ ⁄É©∏d ÉgQÉ¡XEG Öéjh

.º«∏©àdG äGQÉ°ùeh º∏©àdGh IôµÑŸG

 »ª«∏bE’G  õcôŸG  ôjóe  »Yƒ«£ŸG  Iô¡e  äócCGh

 äGQhÉ°ûª∏d »æWƒdG ≥°ùæŸG …ƒHÎdG §«£îà∏d

 »àdG  á«æWƒdG  äGQhÉ°ûŸG √òg á«ªgCG  ,á«æWƒdG

 »æWƒdGh »ª«∏bE’Gh »ŸÉ©dG iƒà°ùŸG ≈∏Y òØæJ

 ºYO πLCG øe á«æWƒdGh á«©ªàéŸG Oƒ¡÷G ó°û◊

 ,ÉfhQƒc áëFÉL áeRCG øe ‘É©à∏d º«∏©àdG ´É£b

 áª¶fCG πLCG øe πÑ≤à°ùª∏d §«£îàdGh OGó©à°S’Gh

 äGóéà°ùeh äÉjó– ™e á≤aGƒàe áfôe á«ª«∏©J

 øe ™HGôdG ±ó¡dG ≥«≤– ≈∏Y IQOÉb πÑ≤à°ùŸG

./2030 º«∏©àdG/ áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ±GógCG

 »°ù«FQ Qƒfi »g á«æWƒdG äGQhÉ°ûŸG ¿EG âdÉbh

 ºàà°S å«M πjƒ– áªb º«¶æJ äGAGôLEG øª°V

 á«æWƒdG äGQhÉ°ûŸG √òg äÉLôfl øe IOÉØà°S’G

 áfÉeCG ‘ ∫hódG É¡©aôJ ±ƒ°S »àdG äÉeGõàd’Gh

 ó©H ¬æY ∞°ûµ«°S …òdG ‹hódG ¿ÓYE’G ‘ áª≤dG

.IóëàŸG ·CÓd ΩÉ©dG ÚeC’G áª≤dG

 »°SÓØdG ∫ƒ¡dÉH óªMCG QƒàcódG ‹É©e ¿CG ôcòj

 …Ò°†ëàdG  ô“DƒŸG  ‘  á∏é°ùe  áª∏µH  ∑QÉ°T

 ‘ ó≤Y …òdG º«∏©àdG πjƒëàd á«ŸÉ©dG áª≤∏d

 ô≤e ‘ »°VÉŸG ƒ«fƒj 30 ¤EG  28 øe IÎØdG

 ,¢ùjQÉH  á«°ùfôØdG  áª°UÉ©dÉH  zƒµ°ù«fƒ«dG{

.∑QÉ°ûe 2000h kGôjRh 150 øe ÌcCG Qƒ°†ëH

 á∏MôŸG âª¶f ób º«∏©àdGh á«HÎdG IQGRh âfÉch

 Ωƒj  kÉ«°VGÎaG  á«æWƒdG  äGQhÉ°ûŸG  øe  ¤hC’G

 øe ÌcCG  ácQÉ°ûÃ ,»°VÉŸG ƒ«fƒj 24 á©ª÷G

 ájOÉ–G áÄ«gh IQGRh 25 ¿ƒ∏ãÁ kÉcQÉ°ûe 120

 á«ª«∏bEG äÉª¶æeh ,ΩÉY ™Øf äÉ«©ªLh ,á«∏fih

 ¿É«H OGóYEG ‘ äGQhÉ°ûŸG øe IOÉØà°SÓd ,á«dhOh

 ,äGQÉeE’G ádhód »æWƒdG ôjô≤àdGh ,»æWƒdG ΩGõàd’G

.á«‡C’G áª≤∏d ¬©aQ ºà«°S …òdGh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 Iôcòe »ÑXƒHCG áWöûd áeÉ©dG IOÉ«≤dG â©bh 

 ¿CÉ°ûH ,ábÉ£dG äÉeóÿ »ÑXƒHCG ácöT ™e ºgÉØJ

 IÉ«◊G IOƒL õjõ©àd É¡àeGóà°SGh ábÉ£dG IAÉØc

. πª©dG áÄ«H ‘

 »∏««ÿG  óªfi  áØ«∏N  AGƒ∏dG  IôcòŸG  ™bh

 ,»ÑXƒHCG áWöûH äÉeóÿGh á«dÉŸG ´É£b ôjóe

 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ,»°ù«Ñ≤dG  óªfi  ódÉNh

.ábÉ£dG äÉeóÿ »ÑXƒHCG ácöûd

 øª°V  ¿Éà¡÷G  ¿hÉ©àJ  IôcòŸG  ÖLƒÃh

 ºYóJh ≥≤–h ,Úaô£dG ΩóîJ á«°ù°SDƒe ácGöT

 äGQOÉÑŸG  ™e  ≈°TÉªàj  ÉÃ ¿hÉ©àdG  ä’É›

 á«é«JGÎ°S’G ±GógC’Gh á∏°üdG äGP äÉ°SÉ«°ùdGh

.Úaô£∏d

 Iôcòe  ™«bƒJ  ¿CG  »∏««ÿG  AGƒ∏dG  í°VhCGh

 »ÑXƒHCG  áWöT »©°S QÉWEG  ‘ »JCÉj  ºgÉØàdG

 ∞∏àfl ™e ∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdG õjõ©àd ôªà°ùŸG

 äÉ°ù°SDƒŸGh  á«eƒµ◊G  äÉ¡÷Gh  ôFGhódG

 äGQó≤dG  øe  IOÉØà°S’Gh  ájOÉ–’Gh  á«∏ëŸG

 ∫ÓN øe ,áeÉ©dG áë∏°üŸG ≥«≤ëàd OQGƒŸGh

 Úà¡÷G ÚH ádOÉÑàŸG ¿hÉ©àdG öUGhCG ó«WƒJ

 ábÉ£dG  IAÉØc  ∫É›  ‘  ∑Î°ûŸG  ≥«°ùæàdGh

 ÖfÉL  IQGOE’  »ÑXƒHCG  á«é«JGÎ°S’  Gkò«ØæJ

 ±ó¡J É¡fCG G kócDƒe ,2030 ábÉ£dG IAÉØch Ö∏£dG

 ¿Éª°Vh  á«Ä«Hh  ájOÉ°üàbG  óFGƒa  ≥«≤– ¤EG

 ádhO ‘ á∏°üdG äGP Ö∏£dG áeƒ¶æe QGô≤à°SG

.äGQÉeE’G

 ¢ù«FôdG »°ù«Ñ≤dG óªfi ódÉN ∫Éb É¡à¡L øe

 {  :zábÉ£dG  äÉeóÿ  »ÑXƒHCGz`d  …ò«ØæàdG

 »ÑXƒHCG  IQÉeEG  §£Nh  äÉ°SÉ«°S  ™e  É k«°TÉ“

 á«eGôdG äGQÉeE’G ádhO áeƒµM äÉ©∏£J ≥«≤ëàd

 ®ÉØ◊Gh á«fƒHôµdG äÉKÉ©Ñf’G ôKCG øe ó◊G ¤EG

 ,√É«ŸGh ábÉ£dG ∑Ó¡à°SG ó«°TôJh OQGƒŸG ≈∏Y

 ÉfOƒ¡÷ Gkó«°ùŒ ¿hÉ©àdG Iôcòe ™«bƒJ »JCÉj

. zá«é«JGÎ°S’G ájDhôdG √òg ≥«≤ëàd ácÎ°ûŸG

 ácGöûdG õjõ©J ‘ º¡°ùà°S IôcòŸG ¿CG ¤EG âØdh

 §£ÿG ™°Vh ÈY ,»ÑXƒHCG áWöT ™e áªFÉ≤dG

 ÊÉÑŸG øe OóY π«gCÉJ IOÉYE’ áeRÓdG èeGÈdGh

 ò«ØæJh ôjƒ£J ∫ÓN øe ,É¡d á©HÉàdG äBÉ°ûæŸGh

 êPƒ‰  Ö°ùëH  πeÉc  πµ°ûH  ´höûŸG  IQGOEGh

 IAÉØc ¥ƒ°ùd ™fÉ°üc ácöûdG √ÉæÑàJ …òdG πª©dG

 ÚµªàdG äGhOCG óMCGh »ÑXƒHCG IQÉeEG ‘ ábÉ£dG

.…ƒ«◊G ´É£≤dG Gò¡d

 Ωƒ≤à°S ,Úà¡÷G ÚH á©bƒŸG IôcòŸG ÖLƒÃh

 äÉfQÉ≤e πª©H ábÉ£dG äÉeóÿ »ÑXƒHCG ácöT

 ‘ AÉHô¡µdGh √É«ŸG ∑Ó¡à°SG •É‰C’ ájQÉ«©e

 áWöûd  á©HÉàdG  äBÉ°ûæŸGh  ÊÉÑŸG  øe  OóY

 IOÉYE’ ´höûe ò«ØæJh πjƒ“ ±ó¡H ,»ÑXƒHCG

 ôjƒ£J  hCG  Ò«¨J  ∫ÓN  øe  ÊÉÑŸG  π«gCÉJ

 ó◊Gh ábÉ£dG ∑Ó¡à°SG IAÉØc õjõ©àd ,É¡àª¶fCG

.É¡æY áŒÉædG á«fƒHôµdG äÉKÉ©Ñf’G ôKCG øe

:ΩGh-»HO

 äÉ¡LƒdG  ÈcCG  óMCG{  ¢ûgóe  ⁄ÉY{  ø°†àëj  

 äÉYÉ≤dG πNGO ΩÉ≤J »àdG á«Ø«≤ãàdGh á«¡«aÎdG

 ∞«°U  äBÉLÉØe{ ¿ÉLô¡e  øª°V   á≤£æŸG  ‘

 ∫ÉØWC’G  ¿ƒµj  É°VhôYh  áYƒæàe  É°VhôY  »HO

 º∏©J á°Uôa QÉ¨°üdG ΩÉeCG ìÉàJ Éª«a É¡æe kGAõL

 äGRƒÑîª∏d ¢ûgóe á«ÁOÉcCG ‘ IójóL äGQÉ¡e

 ™æ°üd ¬∏«µ°ûJh Úé©dG ™æ°U äGQÉ¡e É¡«a ÉÃ

 áaÉ°VE’ÉH á©à‡h áMôe AGƒLCG øª°V  zõ«cƒµdG{

 äÉbÉ£Hh  äGôgƒéŸGh  ÉjGó¡dG  ™æ°U  º∏©J  ¤EG

 øe  ÉgÒZh  IÒ¨°üdG  á«æØdG  ∫ÉªYC’Gh  áÄæ¡àdG

.á«dÉªL äÉ°ùŸ »Ø°†J »àdG á£«°ùÑdG ¿ƒæØdG

 { ‘ âª«bCG »àdG Iõ«ªŸG äÉ«dÉ©ØdG ÚH øeh

 28 ≈àM ¬JÉ«dÉ©a ôªà°ùJ iòdG { z¢ûgóe ⁄ÉY

 ±ô◊ÉH á°UÉÿG πª©dG ¢TQh …QÉ÷G ¢ù£°ùZCG

 çÓK øe âØdCÉJ »àdGh ºª¡dG ÜÉë°UCG ™e ájhó«dG

 á≤jô£dG º∏©àd Qƒ¡ª÷G ¢†©H IƒYO ™e äÉ°ù∏L

 ™e πYÉØàdGh  çóëàdGh  QhÉ°SC’G  ™æ°üd  IójôØdG

 á©àªŸG  ¢Vhô©dG  øe  ójó©dGh  ºª¡dG  ÜÉë°UCG

. á«≤«°SƒŸG äÉ°VGô©à°SE’Gh

 ⁄ÉY { ‘ á«eƒµ◊G ôFGhódG øe ójó©dG ∑QÉ°ûJh

 á«Ø«≤ãJh á«ª«∏©J ¢TQh º«¶æJ ∫ÓN øe z¢ûgóe

 á«JÉ«◊G  äGQÉ¡ŸG  øe OóY º¡ª«∏©àd  ∫ÉØWCÓd

 ôKCG É¡d ¿ƒµj ób »àdGh §°ùÑe Üƒ∏°SCÉH áª«≤dG

. kÓÑ≤à°ùe á«æ¡ŸG º¡JGQÉ«N ‘ ÒÑc »HÉéjEG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 »ÑXƒHCG áWöûd áeÉ©dG IOÉ«≤dG IQOÉÑe â∏°Uh 

 35 ¤EG “≥∏©J âfCG” äGQÉ«°ùdG »≤FÉ°S ∞«≤ãàd

 »YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bGƒe ≈∏Y ™HÉàe ¿ƒ«∏e

 ™ªàéŸG íFGöT ∞∏àfl øe ΩÓYE’G πFÉ°Shh

.…OÓ«e .2022 ΩÉY øe ∫hC’G ∞°üædG ∫ÓN ,

 ájQhôe çOGƒ◊ ƒjó«a ™WÉ≤e IQOÉÑŸG öûæJ

 ±ó¡H , »ÑXƒHCG IQÉeEG ¥ôW ≈∏Y â©bh á«≤«≤M

 ≥jô£dG »eóîà°ùe ¬«ÑæJh …QhôŸG »YƒdG õjõ©J

 »àdGh Ú≤FÉ°ùdG ¢†©Ñd IÒ£ÿG äÉ«cƒ∏°ùdG ¤EG

. .äÉµ∏àªŸGh ìGhQC’G áeÓ°S ≈∏Y kGô£N πµ°ûJ

 ôjóe  ,  …Ò¡ŸG  »∏Y  óªfi  ó«ª©dG  í°VhCGh

 äGOÉ«≤dG  ¿hDƒ°T  ´É£≤H    »æeC’G  ΩÓYE’G  IQGOEG

 You” IQOÉÑŸ RQÉÑdG QhódG , »ÑXƒHCG áWöûH

 ÒÑc  πµ°ûH  âªgÉ°S  »àdG  “Comment
 á«YƒàdG  Ö«dÉ°SCG  ‘ á«Yƒf  á∏≤f  çGóMEG  ‘

 á«∏ª©d ∞∏àfl §‰ ±É°ûàcG IOÉYEGh , ájQhôŸG

 Üƒ∏£ŸG ÒKCÉàdG ≥∏Nh , Qƒ¡ª÷G ™e π°UGƒàdG

 ≈∏Y , Ú©HÉàŸG √ÉÑàfG ÜòL , »eÓYEG .πFÉ°Sô∏d

 äÉjƒà°ùe ™aQh , »YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bGƒe

 ÉgGôf »àdG äÉ«cƒ∏°ùdG √òg πãŸ , IógÉ°ûŸG

.Ú≤FÉ°ùdG ¢†©H øe äÉbô£dG ≈∏Y , É k«eƒj

 2018 ΩÉY ‘ É¡bÓWEG  òæe IQOÉÑŸG ¿CG  ócCGh

 ≈∏Y , ájÉ¨∏d á©é°ûe äGöTDƒeh èFÉàf â≤≤M

 öûædG  IOÉYEGh  ≥«∏©àdGh  IógÉ°ûŸG  iƒà°ùe

 äÉHÉ°ù◊Gh , ΩÓYE’G πFÉ°Sh ΩÉªàgG ∂dòch ,

 äÉgƒjó«ØdG öûf IOÉYEG ‘ , AÉcöû∏d á«°ù«FôdG

 ΩÉ¶àfÉH Égöûf ‘ QGôªà°S’G ¤EG º¡©aO É‡

 AGôLEGh .…QhO πµ°ûH IQOÉÑŸG º««≤J IOÉYEGh ,

.äÓNóe IóY ≈∏Y kAÉæH áeRÓdG äÉæ«°ùëàdG

 IógÉ°ûŸ  á«dÉ©dG  äÉjƒà°ùŸG  ¿CG  ±É°VCGh

 ÒKCÉJ ócDƒj , º¡©e Ú©HÉàŸG πYÉØJh , ƒjó«ØdG

 áÑZQ õ«Ø– ‘ , çOGƒë∏d á«≤«≤◊G äÉ£≤∏dG

 AGQB’Gh äÉ≤«∏©àdG ‘ ácQÉ°ûŸG ‘ Ú©HÉàŸG

 øe GkôKDƒeh É k«HÉéjEG G kAõL Qƒ¡ª÷G π©éj É‡ ,

.∫É°üJ’G á«∏ªY

 You”  IQOÉÑe  »ÑXƒHCG  áWöT  â≤∏WCG

 É¡JÉHÉ°ùM ÈY , 2018 ΩÉY “Comment
 ™e ¿hÉ©àdÉH , »YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bGƒe ≈∏Y

.ºµëàdGh áÑbGôŸG õcôe

      

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 15108 Oó`©dG  ̀2022  ¢ù£°ùZCG 4 ¢ù«ªÿG
øWƒdGQÉÑNCG

 äÉHÉ°UEG 1^009 π«é°ùJh ÉfhQƒc øe 989 »aÉ©J

äÉ«ah ’h.. IóHóL

 zÉæ©e ôµa{ IQOÉÑe ≥∏£J z»HO ±ÉbhCG{

ájQÉ≤©dG É¡JÉeóN ôjƒ£àd
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 º«∏©àdG »a Iójôa áHôéàH ™àªàJ äGQÉeE’G :Ó©ªdG óªëe .O 

º«∏©àdG ∫ƒëJ ∫ƒM á«ªeC’G áª≤∏d kGOGó©à°SG á«æWƒdG äGQhÉ°ûªdG øe á«fÉãdG á∏MôªdG ¥Ó£fG

ºgÉØJ Iôcòe ¿É©bƒJ zábÉW äÉeóN{ h »ÑXƒHCG áWô°T

 ∫ÓN øe ∫ÉØWC’G äGQÉ¡eh ÖgGƒe »ªæj z¢ûgóe ºdÉY{

 º∏©àdGh ¬«aôàdG

 ¿ƒ«∏e 35 ±ó¡à°ùJ ≥«∏©àdG ºµd IQOÉÑe :»ÑXƒHCG áWô°T

ô¡°TCG 6 ∫ÓN ™HÉàe

»JGQÉeE’G OQƒÑdG ≈∏Y π°üëJ á«LQÉîdG á«LÓ©dG äÉeóîdG IQGOEG

z¿ÉeC’G óYGƒ°S{ øe ø«eÉY »a kÉÑdÉW 50 èjôîJ

:ΩGh-Ú©dG

 á«LÓ©dG  äÉeóÿG  IQGOEG  âdÉf  

 záë°U{ äBÉ°ûæe ióMEG - á«LQÉÿG

 AÉØ«à°SG  ó©H  »JGQÉeE’G  OQƒÑdG  -

 ‘ ∂dPh »°ù°SDƒŸG OÉªàY’G ÒjÉ©e

 á«LÓ©dG äÉeóÿG{ áfÉµe ≈∏Y ó«cCÉJ

 º«∏©à∏d  óFGQ  ó¡©ªc  zá«LQÉÿG

 äÉÑ∏£àŸG  áaÉc  ¬«a  ôaƒàJ  »Ñ£dG

 IOƒ÷G á«dÉY ÖjQóJ äÉeóN Ëó≤àd

 ‘  á«ë°üdG  ájÉYôdG  »«FÉ°üNCG  ¤EG

.äGQÉeE’G AÉëfCG ∞∏àfl

 ÚeC’G ÊÉbƒ◊G óªfi QƒàcódG ΩÉbh

 äÉ°ü°üîà∏d  »æWƒdG  ó¡©ª∏d  ΩÉ©dG

 OÉªàY’G  IOÉ¡°T  º«∏°ùàH  á«ë°üdG

 ¤EG  »JGQÉeE’G  OQƒÑ∏d  »°ù°SDƒŸG

 Qƒ°†ëH á«LQÉÿG á«LÓ©dG äÉeóÿG

 IQGOEG  ôjóe  ÊÉ°ù◊G  ÂÉZ  QƒàcódG

 IQƒàcódGh záë°U{ áYƒªéÃ º«∏©àdG

 …ò«ØæàdG ôjóŸG ,»ã«¨dG ¢ù«ªN √Qƒf

 ,á«LQÉÿG á«LÓ©dG äÉeóî∏d áHÉfE’ÉH

 ôjóŸG ,…ôHÉ÷G Ö«°üf ôªY QƒàcódGh

 áØ«£d  IQƒàcódGh  ,…ò«ØæàdG  »Ñ£dG

.á«Ñ£dG IQGOE’G ôjóe ,»ÑàµdG óªfi

 ∫ƒ°üM  ¿EG  ÊÉbƒ◊G  QƒàcódG  ∫Ébh

 ≈∏Y  á«LQÉÿG  á«LÓ©dG  äÉeóÿG

 kGÒÑc kGRÉ‚EG πqµ°û oj »°ù°SDƒŸG OÉªàY’G

 äGQÉeE’G ádhO ájDhQ ™e kÉ«°TÉ“ »JCÉj

 á«LÓ©dG äÉeóÿG IOƒL Ú°ù– ‘

 ≈∏YCG ≥ah AÉÑWCÓd π«gCÉàdGh ÖjQóàdGh

 äÉeóÿG π°†aCG Ëó≤Jh ,º««≤àdG ÒjÉ©e

 ≈°Vôª∏d  á«LÓ©dGh  á«°ü«î°ûàdG

 iƒà°ùŸG á«ŸÉY á«é«JGÎ°SG »qæÑàc

.á«ë°üdG ájÉYôdG Ëó≤J ‘

 á«LÓ©dG  äÉeóÿG  ¿CG  ¤EG  √ƒfh

 ¤EG  ∫ƒNódG  áHGƒH  Èà©J  ,á«LQÉÿG

 πqãªàjh ,»ÑXƒHCG ‘ á«ë°üdG äÉeóÿG

 á«°ù«FôdG  á«é«JGÎ°S’G  É¡aGógCG  ºgCG

 ™ªà› OGôaCG ™«ªL ∫ƒ°Uh π«¡°ùJ ‘

 áeÉY  á«LÓY  äÉeóÿ  äGQÉeE’G

.á«dÉY IOƒL äGP á«FÉbhh á«°ü°üîJh

 äÉeóÿG ‘ áeÉbE’G  èeÉfôH Èà©jh

 èeGôH  ΩóbCG  øe  á«LQÉÿG  á«LÓ©dG

 á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhO  ‘  áeÉbE’G

 ,1994  ΩÉY  ‘  CGóH  å«M  ,IóëàŸG

 ,ÉHQóàe  164 ¿B’G  ≈àM ¬æe  êôîJh

 º¡æ«H ÉHQóàe 95 π«é°ùJ ” ,kÉ«dÉMh

 èeGôH  ‘ 25h  ,IöSC’G  ÖW  ‘ 60

 ,¿Éæ°SC’G ÖjQóJ ‘ 10h ,¿Éæ°SC’G ÖW

 ÉHQóàe 29 º°†æ«°S πÑ≤ŸG ÈªàÑ°S ‘h

.èeÉfÈ∏d

 ôjóŸG ,»ã«¨dG IQƒf IQƒàcódG âdÉbh

 á«LÓ©dG äÉeóî∏d áHÉfE’ÉH …ò«ØæàdG

 äGQó≤dG ôjƒ£J ¿Éc ÉŸÉ£d : á«LQÉÿG

 ÉæJÉjƒdhCG  øe  Éæ«ØXƒŸ  á«æ¡ŸG

 OÉªàY’G Gògh ,zá që°U{ ‘ á«°SÉ°SC’G

 π«dO ÒN kGôNDƒe ¬«∏Y Éæ∏°üM …òdG

 ≈∏YCÉH  Ió«°TôdG  ÉæJOÉ«b  ΩGõàdG  ≈∏Y

 ∞∏àfl ò«ØæJ  óæY á«dhódG  ÒjÉ©ŸG

 èeÉfôH ÉæàØ°üHh ,á«ª«∏©àdG èeGÈdG

 ôîØH ô©°TCG ,ádhódG ‘ ΩóbC’G áeÉbE’G

 äÉeóÿG  ‘  ÉfQGôªà°SG  ∫É«M  ÒÑc

 IOƒéH AÉ≤JQ’ÉH á«LQÉÿG á«LÓ©dG

 ÒjÉ©ŸG ≈∏YCG ≈∏Y ®ÉØ◊Gh ÉæJÉeóN

 »àdG º«∏©àdG äÉeóN iƒà°ùe õjõ©Jh

.É¡eó≤f

:ΩGh-»HO

 z¿ÉeC’G  óYGƒ°S{  èeÉfôH  øµ“  

 áWöûd  áeÉ©dG  IOÉ«≤dG  ¬à≤∏WCG  …òdG

 áÑdÉWh  kÉÑdÉW  50  èjôîJ  øe  »HO

 Gƒfƒµ«d  ,Ú«°VÉŸG  ÚeÉ©dG  ∫ÓN

 ÈY  ,  º¡©ªà› ‘ z¿ÉeCG  AGôØ°S{

 áWöûdG ΩÉ¡eh πªY á©«Ñ£H º¡Ø«≤ãJ

 ¢SQGóŸG ‘ º¡FÓeR ∞jô©Jh É¡∏≤æd

.É¡H ™ªàéŸGh

 z¿ÉeC’G  óYGƒ°S{  èeÉfôH  ´É£à°SGh

 ΩÉ«≤∏d  áÑ∏£dG  ∞«XƒàH  ≈æ© oj  …òdG

 ,»HO  áWöT  ‘  á«Ø«XƒdG  ΩÉ¡ŸÉH

 í∏°ùà oe π«L AÉæH πLCG øe º¡∏«gCÉJh

 º¡æ«µ“ øe ,»YƒdGh áaô©ŸGh º∏©dÉH

 á«WöûdG ΩÉ¡ŸG øe ójó©dG ò«ØæJ øe

 ∫ƒ≤◊G  ∞∏àfl  ‘  á«°ü°üîàdG

 ,»°Tƒ∏ÑdG  áªWÉa  âë°VhCGh  .á«ª∏©dG

 áWöT ‘ ¿ÉeC’G AGôØ°S ¢ù∏› ¢ù«FQ

 ÚeÉY πÑb ≥∏£fG èeÉfÈdG ¿CG ,»HO

 áeÉ©dG  IOÉ«≤dG  ¢UôM  QÉWEG  ‘..

 ™e π°UGƒàdG õjõ©J ≈∏Y »HO áWöûd

 áÄa á°UÉNh ™ªàéŸG íFGöT ∞∏àfl

 QhódÉH º¡Ø«≤ãJ ≈∏Y πª©dGh ,∫ÉØWC’G

 ±ó¡j èeÉfÈdG ¿CG ¤EG IÒ°ûe »WöûdG

 ÚcQÉ°ûŸG áÑ∏£dG äGQÉ¡e ôjƒ£J ¤EG

 ∞∏àfl ‘ πªY ΩÉ¡Ã º¡Ø«∏µJ ÈY

.áWöûdG õcGôeh áeÉ©dG äGQGOE’G

ºgÉØàdG Iôcòe ≈∏Y ™«bƒàdG ∫ÓN

…Ò¡ŸG »∏Y óªfi ó«ª©dG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ™ªàéŸG ájÉbhh áë°üdG IQGRh á£N ™e É«°TÉ“   

 ±ó¡H ádhódG ‘ äÉ°UƒëØdG ¥É£f IOÉjRh ™«°Sƒàd

 ¢ShÒØH áHÉ°üŸG ä’É◊G öüMh ôµÑŸG ±É°ûàc’G

 º¡d Ú£dÉîŸGh z19 - ó«aƒc{ óéà°ùŸG ÉfhQƒc

 É°üëa 235,936 AGôLEG øY IQGRƒdG âæ∏YCG ..º¡dõYh

 äÉÄa ≈∏Y á«°VÉŸG 24 `dG äÉYÉ°ùdG ∫ÓN GójóL

 çóMCGh  π°†aCG  ΩGóîà°SÉH  ™ªàéŸG  ‘  áØ∏àfl

.»Ñ£dG ¢üëØdG äÉ«æ≤J

 ‘  ¢üëØdGh  »°ü≤àdG  äGAGôLEG  ∞«ãµJ  ºgÉ°Sh  

 iƒà°ùe ≈∏Y äÉ°UƒëØdG  ¥É£f ™«°SƒJh ádhódG

 IójóL áHÉ°UEG ä’ÉM 1,009 øY ∞°ûµdG ‘ ádhódG

 ,áØ∏àfl äÉ«°ùæL øe óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒØH

 ájÉYô∏d  ™°†îJh  Iô≤à°ùe  ä’ÉM  É¡©«ªLh

 ä’É◊G  ´ƒª›  ≠∏Ñj  ∂dòHh  ,áeRÓdG  á«ë°üdG

.ádÉM 994,693 á∏é°ùŸG

 ΩóY ™ªàéŸG  ájÉbhh  áë°üdG  IQGRh  âæ∏YCG  Éªc  

 áYÉ°S øjöû©dGh ™HQC’G ‘ IÉah ádÉM …CG π«é°ùJ

 ádhódG  ‘  äÉ«aƒdG  OóY  ≠∏Ñj  ∂dòHh  ,á«°VÉŸG

.ádÉM 2,335

 IójóL  ádÉM  989  AÉØ°T  øY  IQGRƒdG  âæ∏YCGh

 ¢VGôYCG  øe ΩÉàdG  É¡«aÉ©Jh ¢ShÒØdÉH ÚHÉ°üŸ

 òæe áeRÓdG á«ë°üdG ájÉYôdG É¡«≤∏J ó©H ¢VôŸG

 ä’ÉM ´ƒª› ¿ƒµj ∂dòHh ,≈Ø°ûà°ùŸG É¡dƒNO

.ádÉM 973,711 AÉØ°ûdG

:ΩGh-»HO

 »HO ‘ öü≤dG ¿hDƒ°Th ±Ébh’G á°ù°SDƒe â≤∏WCG 

 ácGöûdG õjõ©J ¤EG ±ó¡J »àdG zÉæ©e ôµa{ IQOÉÑe

 äÉMÎ≤ŸG Ëó≤J ∫ÓN øe ™ªàéŸGh á°ù°SDƒŸG ÚH

.áeó≤ŸG ájQÉ≤©dG äÉeóÿG ôjƒ£J ‘ º¡°ùJ »àdG

 á°ù°SDƒŸ QÉªãà°S’G IQGOEG ôjóe ÜÉ¡°T ƒHCG óªMCG ócCGh

 á°ù°SDƒŸG  ¢UôM  »HóH  öü≤dG  ¿hDƒ°Th  ±Ébh’G

 áaÉc ∫ÓN øe ™ªàéŸG ™e π°UGƒàdG õjõ©J ≈∏Y

 ∫ÓN øe ¬«dEG  ≈©°ùJ Ée ƒgh áMÉàŸG πFÉ°SƒdG

.zÉæ©e ôµa{ IQOÉÑe ¥ÓWEG

 øjôLCÉà°ùª∏d í«àJ IQOÉÑŸG ¿CG ÜÉ¡°T ƒHCG í°VhCGh

 ±ÉbhCG  …OÉJôeh  á°ù°SDƒŸG  á©HÉàdG  ÊÉÑŸG  ‘

 ¢ùJGh{ ≥«Ñ£J ÈY º¡JÉMÎ≤e ¢VôY óLÉ°ùŸG

 ≈∏Y ¿ƒ°üàîŸG ™∏£«°Sh IQOÉÑŸÉH ¢UÉÿG zÜG

 ôjƒ£J ‘ É¡æe IOÉØà°S’G ºà«d äÉ¶MÓŸG √òg

.ájQÉ≤©dG á°ù°SDƒŸG á¶ØëŸ á©HÉàdG äGQÉ≤©dG

-7923294 »ØJÉ¡dG  ºbôdG  á°ù°SDƒŸG  â°ü°üNh

 ¢ùJGh{ ≥«Ñ£J ÈY IQOÉÑŸG ‘ ácQÉ°ûª∏d 054

 π«é°ùJ hCG áHÉàµdÉH ÉeEG äÉMÎ≤ŸG ∫É°SQE’ zÜCG

.IQƒ°U hCG »Jƒ°U

 »HóH  öü≤dG  ¿hDƒ°Th  ±ÉbhC’G  á°ù°SDƒe  ¿CG  ôcòj

 äÓëŸGh äÓ«ØdGh á«æµ°ùdG á«æHC’G øe GOóY ôjóJ

 ´óÑdG ≥WÉæe ≈∏Y ´RƒàJ »HO IQÉeEG ‘ ájQÉéàdG

. ÉgÒZh AÉ°TÈdGh Ió¡ædGh AÉbQƒdGh Rƒ≤dGh
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 دبي-وام:

صيف  "مفاجآت  أطلقــت   
قابلة  تسوق  حقائب  دبي" 
إلعادة التدوير بالتعاون مع 
الفطيم"  "ماجد  مجموعة 
محدود  إصدار  ضمن  وذلك 
الدورة  خالل  للمتســوقني 

الحالية من املفاجآت.
حقائب  أهميــة  وتكمــن 
إلعادة  القابلــة  التســوق 
دورهــا  يف  االســتخدام 
عىل  الحفاظ  يف  األســايس 
املــوارد الطبيعيــة وتقليل 
عــن  الناجمــة  النفايــات 
التي  البالستيكية  األكياس 

البيئة. لها تأثري سلبي عىل 
التسوق  حقائب  وتشــهد   
االســتخدام  إلعادة  القابلة 
دبــي  يف  متزايــدا  إقبــاال 
وباألخص بعد تنفيذ تعرفة 
أحادية  الحقائب  عىل  بيئية 
االســتخدام بغرض التقليل 
وبالتايل  عليها  االعتماد  من 
وحماية  النفايات  من  الحد 

البيئة.

قدمت  املبادرة  لهذه  ودعما 
دبي"  صيــف  "مفاجــآت 
مجموعة  مــع  بالتعــاون 
"ماجــد الفطيــم" حقيبة 
شــعار  تحمــل  تســوق 
املفاجآت وهي قابلة إلعادة 

مصنوعة  كونها  االستخدام 
وهي  مســتدامة  مواد  من 
متوفرة يف "مول اإلمارات" 
و"ســيتي ســنرت ديــرة" 
مردف"  ســنرت  و"ســيتي 
األكياس  إنتــاج  تــم  حيث 

وســيتم  محدودة  بأعــداد 
توزيعهــا يف كل موقع عند 
ترويج  أكشــاك ولوحــات 

مخصصة.
وتواكــب مبــادرة حقائب 
هي  أخرى  مبادرة  التسوق 
"دبــي تبادر" لالســتدامة 
دائــرة  أطلقتهــا  والتــي 
الجهة  والسياحة  االقتصاد 
املنظمة لـ "مفاجآت صيف 
التشــجيع  بهــدف  دبي" 
املياه  قوارير  استخدام  عىل 
القابلــة إلعــادة التعبئــة 
البالســتيكية  تلك  من  بدال 
التقليدية التي تستخدم مرة 

واحدة.
وســوف تتيح هذه املبادرة 
إمكانية  دبي  وزوار  لسكان 
رشب  مياه  عــىل  الحصول 
خالل  مــن  باملجان  نقيــة 
ســيتم  رشب  مياه  أجهزة 
رئيسية  مناطق  يف  تركيبها 
فيها  بمــا  املدينة  يف  عــدة 
واملنتزهــات  الشــواطئ 
واملعالم  التســوق  ومراكز 

والوجهات الرئيسية.

راأ�س اخليمة-الوحدة:

استكماالً لجهود وزارة الداخلية، 
يف ضبــط أمن الطــرق، أطلقت 
إدارة املــرور والدوريات برشطة 
مروريتني  حملتني  الخيمة،  رأس 
قطاع  مبادرات  ضمن  توعويتني 
املرورية  السالمة  املرور لتحسني 
الحملة  هي  األوىل  الطــرق،  عىل 
التوعوية املرورية املوحدة الثالثة 
لعــام 2022م بوزارة الداخلية، 
حوادث(  بال  )صيف  شعار  تحت 
والثانيــة هي الحملــة املرورية 
الفرعية تحت شــعار ) تأكد من 
وذلك  تأمــن(  مركبتك  ســالمة 
بمحطة تسجيل )إينوك( بحضور 
ســعادة العميــد الدكتور محمد 
سعيد الحميدي مدير عام العمليات 
الخيمة، و  املركزية برشطة رأس 
مدير  النقبي  سعيد  احمد  العميد 
إدارة املــرور والدوريات - رئيس 
لجنــة التوعية املرورية باملجلس 
املروري االتحادي، و العقيد راشد 
ترخيص  إدارة  مديــر  الزعابــي 
اآلليــات والســائقني، وممثــي 
الرشيكني الرئيسيني هيئة املوارد 
وأكد  اينــوك.  ورشكة  العامــة، 
أن  الحميــدي،  الدكتور  العميــد 

إسرتاتيجية  تجســدان  الحملتني 
وزارة الداخليــة ورشطــة رأس 
الخيمة، نحو بلوغ أعىل مستويات 
لجميــع  املروريــة  الســالمة 
مســتخدمي الطريق، عرب توعية 
املجتمع  ورشائح  السائقني  كافة 
الحوادث  عن  الناتجــة  باألرضار 
من  عنها  ينجــم  وما  املروريــة 
وفيــات وإصابات وأرضار مادية 
ومعنويــة بليغة، حيــث ال تزال 
هاجساً  تشكل  املرورية  الحوادث 
الجميع بســبب ما تخلفه  يؤرق 
من آثار مادية ومعنوية مؤسفة.

أن  إىل  الحميدي،  العميد  وأشــار 
تأكد من سالمة مركبتك   ( حملة 

تأمــن( تســتهدف توحيد ودعم 
الجهــود باتخــاذ االحتياطــات 
املتعلقة بسالمة األجزاء الداخلية 
إجراء  عــىل  والتأكيد  للمركبــة، 
للمركبــة،  الدوريــة  الصيانــة 
خاصٍة  اإلطارات  سالمة  وفحص 
مع بدء االجازة الصيفية وموسم 
ملا  نظراً  الرب،  الســفر عن طريق 
بني  الخارجية  الطــرق  تشــهده 
املدن مــن كثافة مرورية تتطلب 
املتعلقــة  االحتياطــات  زيــادة 
السائقني  داعياً  املركبة،  بسالمة 
االلتزام  إىل  الطريق  ومستخدمي 
لتحقيق  واملرور  الســري  بقواعد 

السالمة املرورية عىل الطرقات.

اأبوظبي-الوحدة:

سائق   4200 أبوظبي  رشطة  خالفت 
بســبب إخفاء بيانات لوحات املركبات 
معها  يتعذر  بصورة  والخفيفة  الثقيلة 
رصــد أرقام اللوحــات أو تمييز الفئة 
النصف األول من عام  واملصدر خــالل 
حملة  ضمن  السائقني  2022م.ودعت 
بيانات  إخفاء  عدم  إىل  السالمة(  )درب 
املركبات بأي شــكل من األشــكال أو 
محاولة تغطيــة اللوحات عند قيادتها 
أو  أو عند تحميل مواد  من غري حمولة 

تحميل الدراجات الهوائية.
وأوضحــت أن املادة رقم 27 »ب« من 
االتحادي تنص  واملرور  الســري  قانون 
عىل معاقبــة مرتكبي األعمال التي قد 
تؤدي إىل »عــدم وضوح أرقام لوحات 
 400 قدرها  ماليــة  غرامة  املركبــة« 
تكثيف  عــىل  الحرص  مؤكــدة  درهم 
اإلجراءات  واتخــاذ  املرورية  الرقابــة 
تلتزم  ال  مركبة  أي  بمخالفة  القانونية 
لقانون  وفقا  لوحاتها  ارقام  بتوضيح 

السري واملرور االتحادي.
يرتكبون  الســائقني  أن بعض  وذكرت 
ســلوكيات عىل الطريق العام توقعهم 
مالية،  وغرامات  مرورية  مخالفات  يف 
ومنها قيام بعض ســائقي الشاحنات 
باســتخدام أغطية تصل إىل مســتوى 

او توصيل  موقــع لوحــات األرقــام 
خراطيــم قريبــة من موقــع اللوحة 
أو عدم  بصورة ال تظهرها بشكل جيد 
بشــكل  األرقام  لوحات  موقع  صيانة 

دوري مع طول مدة استخدام الشاحنة 
عىل الطريق.

تشــديد  أبوظبي عىل  وأكــدت رشطة 
الرقابــة عىل حركة الســري واملرور يف 

الطــرق كافة، موضحــة أن مثل هذه 
املخالفــات يتــم رصدهــا ومتابعتها 
بدقة، ويجــري مخالفة  وتصويرهــا 

مرتكبيها وتطبيق القانون بحقهم.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
الخميس ٤ أغسطس ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥١٠٨

اأخبار الوطن 5

»ال�شارقة الخيرية« تقدم 9.1 مليون 
دره��م للم�ش��اعدات ال�ش��كنية خالل 

الن�شف الأول

الخارجية تت�ش��لم ن�ش��خة م��ن اأوراق 
اعتماد �شفير ت�شيلي

أبوظبي-وام:
 تســلم ســعادة عبدالله محمد البلوكي، وكيل 
يف  باإلنابة  املراســم  لشؤون  املســاعد  الوزارة 
ديــوان عام وزارة الخارجيــة والتعاون الدويل 
دياز  باتريسيو  اعتماد سعادة  أوراق  نسخة من 

بروتون، سفري جمهورية تشيي لدى الدولة.
لسفري جمهورية  املساعد  الوزارة  وكيل  وتمنى 
عمله  مهام  أداء  يف  والنجــاح  التوفيق  تشــيي 
بما يعــزز عالقات التعــاون الوثيقة بني دولة 

اإلمارات وبالده.
من جانبه أعرب سفري جمهورية تشيي الجديد 
عن سعادته بتمثيل بالده لدى دولة اإلمارات ملا 
تحظى به مــن مكانة إقليمية ودولية مرموقة 
يف ظل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ 
محمــد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 

الله«.

الشارقة-وام:

النصف  خالل  الخريية  الشارقة  جمعية  قدمت   
ســكنية  مســاعدات  الجاري  العام  من  األول 
مليون   9.1 بتكلفة  مســتفيدا   5685 لصالح 
درهم شــملت ترميم وتأثيــث بيوت عدد من 
بسداد  التكفل  إىل جانب  املقتدرين  الحاالت غري 
الرســوم اإليجارية عن آخريــن من املتعثرين 
ترمي  التي  املســاعدات  ضمن  وذلك  السداد  يف 
إىل توفــري الحيــاة الكريمة لهم وشــعورهم 
لألرسة  ويحفظ  واملعييش  السكني  باالستقرار 

ترابطها.
التنفيذي  املدير  خادم  بن  سلطان  عبدالله  وأكد 
تقديم  يف  تتوانــى  ال  الجمعيــة  أن  للجمعيــة 
املعوزين  املســاعدة ملســتحقيها وتدعو كافة 
إىل تقديم طلبات املســاعدة مــن خالل املوقع 
االلكرتوني وكذلــك التواصل املبارش مع مركز 
االتصال عرب الرقم املجاني/ 80014 / للتعرف 

عىل كافة التفاصيل املتعلقة باملساعدة .

�سرطة اأبوظبي ُتخالف 4200 �سائق لعدم و�سوح 
اأرقام المركبة

منطقة الظفرة - الوحدة:

انطالقاً من اهتمام بلدية منطقة 
الظفــرة باملحافظة عــىل البيئة 
مبادرة  البلدية  نفذت  واستدامتها 
غابة  يف  الغــاف  شــجرة  تطوير 
إىل  املبــادرة  وتهدف  الشــبهانة. 
تطويــر غابة الشــبهانة بمدينة 
وأشجارها  عامة  بصفة  الســلع 
املعمرة بصفــة خاصة وذلك من 
خــالل تطوير األعمــدة الداعمة 
واملحافظة عىل  الغاف،  ألشــجار 
لوحــة معلوماتها التاريخية عىل 
واضاءتها  االصطناعــي  الحجر 
الشمسية  الطاقة  باستخدام  ليالً 
إلظهــار جمالية األشــجار التي 
الدولة  أقدم األشجار يف  تعترب من 
وأكربها عمراً حيث يفوق عمرها 
مئاتي عام.  وتبلغ مساحة غابة 
وتضم  هكتار   301.7 الشبهانة 
والرديانا  والسمر  الغاف  أشجار 
ُتــروى بنظام  وأنــواع أخــرى 
إزالة  أعمال  اكتمال  بعد  التنقيط 
العايل  االســتهالك  ذات  األشجار 
مليــاه الــري كأشــجار الغويف 
بنباتات  واســتبدالها  والداماس 
من  يجعلها  ممــا  املحلية  البيئة 

الغابــات املســتدامة والصديقة 
دعامات  تركيــب  وتم  للبيئــة.  
والجذور  الجــذع  حول  فوالذية 
الشجرة  اســتقرار  الســتعادة 

بأفرع  تغطيتها  ثم  ومن  الهيكي 
أشجار اصطناعية من ذات اللون 
الشــجرة  منظر  عــىل  للحفاظ 
"الشــبهانة"  وتعترب  الطبيعي. 

الســلع  مدينة  يف  بــارزاً  معلماً 
عىل  والزوار  الســياح  ويحرص 
وكانت  تحتها  والجلوس  رؤيتها 

ملتقى للناس واملسافرين.

مبادرة تطوير �سجرة الغاف في غابة ال�سبهانة 

»مفاجاآت �سيف دبي« تطلق حقائب ت�سوق 
�سديقة للبيئة

 �سرطة راأ�س الخيمة تطلق حملتي »�سيف بال حوادث« 
و»تاأكد من �سالمة مركبتك تاأمن« 

المخيم��ات ال�سيفي��ة .. تربية وتعليم 
في قالب ترفيهي

أبوظبي-وام:
الصيفية يف دولة  املخيمــات   تجمع 
آن  يف  والفائدة  املتعــة  بني  اإلمارات 
الرتفيهي  واحد، فإىل جانــب دورها 
تلعــب دورا بــارزا يف بنــاء قدرات 
الطلبــة وصقــل مواهبهــم خالل 
يف  وتسهم  الصيفية،  اإلجازة  موسم 
والوطنية  االجتماعية  القيم  ترسيخ 

األصيلة يف نفوسهم.
وحققــت املخيمــات الصيفية نقلة 

األنشــطة  مســتوى  عىل  نوعيــة 
أكثــر  أصبحــت  التــي  والربامــج 
العــر ولطبيعة  لــروح  مالئمــة 
اإلمارات  دولــة  يف  الكبري  التطــور 
وهــو  املســتقبلية،  وتطلعاتهــا 
بدا واضحــا من خالل  الــذي  األمر 
ارتفــاع عــدد املخيمــات الصيفية 
مثل  املتقدمة  بالعلــوم  املتخصصة 
والفضــاء،  االصطناعــي،  الــذكاء 

والتكنولوجيا، وغريها .

النيابة  النيابة تو�سح عقوبة اإن�ساء اأو اإدارة موقع اإلكتروني لالتجار بالب�سر
اأبوظبي-وام:

أوضحــت النيابة العامة للدولــة، من خالل تغريدة 
نرشتها عىل حساباتها يف مواقع التواصل االجتماعي 
عقوبــة إنشــاء أو إدارة موقــع إلكرتوني لالتجار 
بالبــرش وذلك بالتزامن مع اليــوم العاملي ملناهضة 

االتجار بالبرش.
وأشارت النيابة العامة إىل أنه طبقا للمرسوم بقانون 

34 لســنة 2021 يف شــأن مكافحة  اتحادي رقم 
الشــائعات والجرائم االلكرتونيــة، نصت املادة 32 
عىل أنه يعاقب بالســجن املؤقــت والغرامة التي ال 
تقل عن 500,000 خمســمائة ألف درهم وال تزيد 
عىل 1,000,000 مليــون درهم، أو بإحدى هاتني 
أو  إلكرتونياً  العقوبتني كل من أنشــأ أو أدار موقعاً 
أرشف عليه أو نرش معلومات عىل شبكة معلوماتية 
أو بإحدى وسائل تقنية املعلومات، بقصد االتجار يف 

فيها بصورة  التعامل  أو  البرشية،  األعضاء  أو  البرش 
غري مرشوعة.

النيابة  ويأتي نــرش هذه املعلومات يف إطــار حملة 
العامة للدولة املستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بني 
املســتحدثة  الترشيعات  جميع  ونرش  املجتمع  أفراد 
واملحدثــة بالدولة، ورفع مســتوى وعي الجمهور 
القانون كأسلوب  بالقانون، وذلك بهدف نرش ثقافة 

حياة.



6
الخميس ٤  اغسطس ٢٠٢٢ـ العـدد ١٥١٠٨                  















      
     
     
 ""   
       

 " "   
   ""   


    
 ""
      
     
    
     
    
  "   
    
 "  
   " 
     
   "  
"
    " 
    

 ""
    " " 




       
   




      



   
    
"   
     "
      
    
    
   

    




     

    
    
     
    
   
     
   
    

   
   
    




    



    

   








       


     


      



   
     

    

  "" 
   
 "   
    
    


  
"  
"
    
    
      
"      
   " 
    
    
   
     

     
     
      
    
"  

   
    


    
  
   

   

    




   
   
     
  
 



   
   
   


  
  
    
   
   
   
   


  
"   
    "
   

   
   
   
   


   


   

   
   

  

   
   
"  
 
   
  
"
    
  

    


"
  

"
"
   





  
   
   

   
  
   
   
     
    
 " 


"
  
"  
   
    


"

   
    
   
   
   
    
   


    
   
   
 
    


   

   
   
    


     "
   
"
     
 "  
   
   
     
  
"  
     

    
   
    
    
   
     
   
   
     

   
    
  
   
 "   

  

"


    
    
   
   
  

  
    
    
   
    
   
  "   
  
  
  
"

   
   
   

 
   
   "
  
   
   
   
   
    
"
   


  
  
   
  

   
  
  
   
  
"   
  "
   
   

  
  

   "
   
   
   
 



    
"  "
   
  
  

   
 "  "
   


   
  
   
  
   
   
 "  "
    

   

 "  "
    "
   
   
  
 " "
   

"    
     

   
" 
    
   
   "
   
  
   
  












    
    
    



 
    
     
 



     
     
   

    



     
 




     
     


    
     

    
     

    
""

"
    
   " 

    











%218






   
   
  
  
  

    




  
   
 
  

    
    

  
    
  
  
  
  

  
  

   
   


 
   
   
   
   




   

   
   



 ""  
    
  "  
   
"   
    

"
    
   "



"
    
" 



   
  
    "
    
    
    


   
    

   
   


    
   


"
 "
   

    

    
 "  
    "
   
   
   

    
     
   
     



   
    
   

















   

    
    

     
    
   " 

   
 "     "

   
     
"  

   "  
    
    
   
"    
  "   

"
    " 

    

    

"


   
   



7
                  الخميس ٤  اغسطس ٢٠٢٢ـ العـدد ١٥١٠٨




   
   
  
  
“”
  

  
   
  

  
  

  
 
  
  
  
  
bbc   
   
  
”  
   
  “ 
  
   
   
  
   
   
   

  
  
  
   
   
   
   


    
  
  
  
   
  
  


  
   
   
 
  
   

 


     

    " "
    
   
 " "  
  " "   
    
"
     " 
    



     "" 
     




 " "    

    
      










  
   
   
  
  

   
  
   
"
      


   
  

  
  
 
"
   
  
   
   


  
 
 
   


  
 " 
     
  
    
  
 
 
  
   
   
   "
" 
   

    
   
   
    
  
   
"
"
   
   
   " 
   
  
  

 
 
   
   

  
 
   
   
   
   
   
   
   
  


  
   
  
  
 
   
  
   
  " 
   
   
  
   
  
  

   
     "

   
  

   " 
   
    
   
   
  
   
   
"
  
 " 
   

  
    
  
   
   
   
  
"
  

  
  
  
  
   
   
   
  

   

  
   
    
  
  
  
   
 ""  
"    
"  


"" 
   "
  


  
"
    "
  
  
   
"
  

   



   
  
  
   



     


    
 














    

   

""

     













       
     
  
     






العني-الوحدة:
 اختتمــت مفوضيــة كشــافة العني- 
اإلمارات  كشــافة  جمعية  مظلة  تحت 
بالعني-  كيدز  ليدر  نادي  مع  وبالتعاون 
أقيم  الــذي  الصيفي  املخيــم  فعاليات 
بمشاركة بمشاركة 150 كشافا يمثلون 
تحت  العني،  بمدينة  الحكومية  املدارس 
وابتكار”  تكنولوجيا  “الكشفية  شعار 
مع  بالتعاون  الجمعيــة  نظمته  والذي 

مؤسسة اإلمارات للتعليم املدريس.
للمخيم  الختامية  األنشــطة  تواكبت  و 
للمنديل  العاملــي  اليوم  احتفــاالت  مع 
مــن  األول  يوافــق  الــذي  الكشــفي 
والربامج  األنشطة  تنوعت  و  أغسطس، 
الصيفي و  املخيم  برنامج  التي تضمنها 
شملت أنشطة كشــفية تضمنت تعليم 
الحركة  أساسيات  املشاركني  الكشافني 
والقانون  الوعد  يف  واملتمثلة  الكشــفية 
ومهــارات اســتخدام الحبــال والعقد 
والربطات وغريها من الفنون الكشفية، 
التي  الرياضية  األنشــطة  إىل  باإلضافة 
تنوعت بني أنشــطة الدفاع عن النفس 

والسباحة والجمباز والفروسية.
وتضمنــت فعاليات النشــاط الختامي 
للمخيــم الصيفي عدة انشــطة مميزة 
الكريم،  القــرآن  بدأت بحفــظ وتالوة 
التدريب  اليدوية،  واألشــغال  الرســم 
عــى املهــارات الكشــفية املختلفــة، 
مثل:  الرياضية  واملســابقات  واأللعاب 
كيك  الكاراتيه،  السباحة،  املبارزة،  لعبة 
بوكسينج، وتوزيع الشهادات والجوائز 
والزهرات  األشــبال  عــى  وامليداليات 
الفائزيــن  واملرشــدات  والكشــافني 

واملتفوقني يف األنشطة املختلفة.
العام  وأوضــح خليــل رحمة األمــني 
للجمعية أن األنشــطة الكشــفية التي 

نظمتها مفوضية كشافة العني اتسمت 
أقىص  لتحقيق  املألــوف  عن  بخروجها 
والشــباب  للفتية  االســتفادة  درجات 
عى  ذلك  وانعكس  املخيم،  يف  املشاركني 
من  للعديد  اإلتقان  من  املتميز  املستوى 
املهــارات والذي تجســد يف حفل ختام 
كشافة  بمفوضية  الصيفية  األنشــطة 
العني ..وتوجه بالشكر إىل أولياء األمور 
الذين حرصوا عى تواجد أبناءهم، طوال 
بالفائدة  منهم  إيمانــاً  املخيم،  فعاليات 

الطلبة عرب مشاركتهم  يكتســبها  التي 
واســتثمار وقت  الصيفي  النشــاط  يف 

فراغهم فيما ينفعهم .
وأكد خالد الساعدي عضو مجلس إدارة 
العام  واملرشف  العني  كشافة  مفوضية 
الصيفي بمفوضية  الكشفي  املخيم  عى 
هذا  الصيفي  املخيم  أن  العني،  كشــافة 
العام شهد إقباالً كبرياً من مراحل سنية 
األمور  أولياء  حــرص  تعكس  مختلفة 
الكشفية  األنشطة  االبناء يف  عى إرشاك 

مع  تتناســب  بحيث  إعدادها  تم  والتي 
يف  وتساهم  والشباب  الفتية  احتياجات 
الجانب  تراعي  متكاملة  تنمية  تنميتهم 

البدني واملعريف والذهني .
املخيم  أهميــة  األمــور  أولياء  وأكــد 
باســتمرار  وطالبوا  لالبناء  الكشــفي 
النشــاط الكشــفي طوال العام وليس 
يف الصيــف فقط، ملا ملســوه من فوائد 
وتنمية  االبناء  سلوكيات  عى  انعكست 

قدراتهم املختلفة.

دبي-وام:

اطلع وفد من وزارة األوقاف والشؤون 
زيارته  خالل  الكويت  بدولة  اإلسالمية 
لدائــرة الشــؤون اإلســالمية والعمل 
الخــريي بدبي عى أفضل املمارســات 
والتحول  عملياتها  رقمنــة  إىل  للتحول 
مع  معيارية  مقارنة  وإجراء  الالورقي 

الدائرة.
وضم الوفد الزائر كال من سعادة داوود 
للتخطيط  املساعد  الوكيل  العســعويس 
والتطوير وعبــد الحميد املطريي مدير 
املوارد البرشية والتطوير اإلداري وفهد 

الهلفي مراقب التطوير اإلداري .
وحــر اللقاء ســعادة أحمد درويش 
الشــؤون  لدائرة  العام  املدير  املهــريي 
اإلسالمية والعمل الخريي "باإلنابة" و 
بطــي عبدالله الجمريي املدير التنفيذي 
الدكتور أحمد  الدعم املؤسيس و  لقطاع 
العزيز الحداد – كبري مفتني- مدير  عبد 

إدارة اإلفتاء بالدائرة.
الدائرة تطبق  وقال بطي الجمــريي إن 
أتمتة  مجــال  يف  املمارســات  أفضــل 
الخدمات ورقمنتها مما أسس ملخرجات 
الدائرة للتحول الرقمي للخدمات  مكنت 
بنسبة 100 باملائه وذلك وفق متطلبات 
دبي ودبي  نموذج  دبي "مركز  حكومة 
إلكرتونية  الرقميــة" وإطالق منصــة 
ذكية متكاملة إلدارة عالقات املتعاملني 
/CRM/ الــذي أســهم يف التحول إىل 
دائرة رقمية ال ورقية ....مؤكدا أن هذا 

تطوير  يف  بفاعلية  أسهم  الجديد  النظام 
املوحد  االتصال  مركز  نظام  وتحســني 
الدائرة ويعمــل عى تمكني موظفي  يف 

تقديم الخدمة ومتابعة األداء.
وأضاف الجمــريي أنه تم عقد اجتماع 
إلطالع  الدائرة  يف  املعنيني  مع  موســع 
واملشــاريع  املبادرات  عى  الزائر  الوفد 
التي  الدائرة  بهــا  قامت  التي  التقنيــة 
دعمــت التحــول الرقمــي يف عمليات 
الدائرة كافة ومنها الحوسبة السحابية 
 /CRM/ نظام إدارة عالقات املتعاملني

إدارة  ونظــام  املفتوحــة  والبيانــات 
 /Cubes/ وقياس مــؤرشات األداء
/ الحكومية  املــوارد  تخطيط  ونظــم 
/ املراســالت  ونظــام   /GRPs

 eCP,/ وإمارات الخري /TaRasul
الفني  الدعم  ونظام   /eCheRTiTy
 bMC ManaGeenGine/
إدارة  seRviCe Desk/ ونظــام 
 /ibM MaxiMo/ املساجد  مرافق 
وشــبكة إدارة الربامــج واملعلومــات 
الداخليــة والبوابــة الداخلية للعمليات 

والخدمات والتطبيقات الذكية يف الدائرة 
باملائه   100 الدائرة عى ختم  وحصول 
ال ورقية حيث تم التعريف باسرتاتيجية 
دبي للمعامــالت الال ورقية وما قامت 
مســتوى  عى  مبادرات  من  الدائرة  به 
الال  التحول  نحو  التنظيميــة  الوحدات 

أداء األعمال. ورقي يف 
وأثنى الوفد الزائر عى جهود الدائرة يف 
التحول الرقمي آمال يف استمرار وتبادل 
العالقات يف ســبيل تعزيز أطر التعاون 

ومجاالت العمل املشرتك.
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»زايد للإ�سكان«
مســتدام  حكومي  إســكان  بتوفيــر 
بوصفــه أولويــة قصــوى إلســعاد 
وقد  حياتهــم  وجــودة  المواطنيــن 
تجّســد ذلــك مــن خــالل اعتمادها 
موازنات ضخمة لهــــــذا القـــطاع 

الحــــيوي.
أنه تــم إخطار المســتفيدين  وذكــر 
الثانية عبر رســائل نصية  الدفعة  من 
وتوفير  بياناتهم  لتحديث  للمباشــرة 
الرقمية  القنوات  عبر  المطلوبة  األدلة 
لبرنامج الشيخ زايد لإلسكان للبدء في 
اإلجراءات باختيار أحد البنوك الوطنية 
األربعــة التي أبــرم معهــا البرنامج 
اتفاقيــة الشــراكة بهــذا الخصوص 
اإلســالمي  األول  أبوظبي  بنــك  وهي 
دبي  وبنك  الوطني  دبي  اإلمارات  وبنك 
اإلسالمي  أبوظبي  ومصرف  اإلسالمي 
الســكنية،  القروض  ســتمول  التــي 
من  أسماء المستفيدين  أن  إلى  مشيراً 
الدفعــة الثانية تأتي ضمن السياســة 
التي تشمل 500  الجديدة  اإلســكانية 
قــرار بقيمة 400 مليــون درهم في 
اإلعالن  تستهدف  شــاملة  خطة  إطار 
القروض  مــن  مســتفيد  عن 3 آالف 
خالل عــام 2022 بمعدل 500 قرار 

سكني شهرياً.
المصارف  مع  التعــاون  أن  إلى  ولفت 
تعظيــم  فــي  سيســاهم  الوطنيــة 
االســتفادة فيما يتعلق بتقليص رحلة 
المتعامل والتســهيل عليه كون فروع 
الدولة  مناطق  تغطــي  المصارف  تلك 
كافة وأنظمتهــا اإللكترونية متطورة 
الجميع، داعياً  متناول  وفي  وسلســة 
وقتهم  باختصار  المســتفيدين  جميع 

الجاهزة  التصاميــم  باالســتفادة من 
لتصاميــم  دارك  مكتبــة  وخدمــة 
الشيخ  برنامج  يوفرها  التي  المساكن 

زايد لإلسكان.
اإلعالن  يأتــي   ": المنصــوري  وقال 
عن أســماء المســتفيدين من الدفعة 
الثانيــة ترجمــة لتوجيهــات القيادة 
البرنامج  الرشيدة واســتكماالً لجهود 
الجديدة  اإلسكانية  السياسة  تنفيذ  في 
التي اعتمدهــا مجلس الوزراء لتمويل 
الحكومي  اإلســكان  برامج  قــروض 
لقروض  الجديد  التمويلــي  والبرنامج 
اإلســكان بقيمــة 11.5 مليار درهم 
مواطنة  أسرة  منه 13 ألف  تســتفيد 
الرشــيدة  القيادة  اهتمام  إذ يؤكد ذلك 
اإلمارات  ألبناء  كريمــة  حياة  بتوفير 
الكريم  العيــش  وبكل مــا يحقق لهم 
أولـــــوّيــــــة  بوصـــــفهم 

قصــــــوى".
وأوضح أن البرنامج يســتهدف تعزيز 
المحلية  الحكومــات  مــع  التكامــل 
والمصــارف الوطنية وتوحيد الجهود 
اإلمارات وتعزيز  أبناء وبنــات  لخدمة 
اإلســتقرار لألســر المواطنة وتوفير 
حياة كريمة، مؤكداً على دور السياسة 
اإلسكانية الجديدة في استدامة مصادر 
الســكنية  اإلحتياجات  وتلبية  التمويل 
التشارك  وتعزيز  والمستقبلية  الحالية 
والخاص  الحكومــي  القطاعين  بيــن 
اإلسكانية  القروض  تمويل  لتســهيل 

للمواطنين المستفيدين من البرنامج.

�سرم ال�سيخ
البلدين،  اقتصاد  دعم  في   بمايســهم 
وتكثيف  الســياحية  المنتجات  وزيادة 
وفتح خطوط طيران جديدة بين شرم 

التي تضم  الشــيخ ومحافظة ظفــار 
والية صاللة".

وأشــاد المشــاركون ، فــي المنتدى 
أقيــم برعاية مــروان بن تركي  الذي 
ظفار، بالتوصيات  محافظ  ســعيد  آل 
التي خرجت بها الجلســات والحلقات 
النقاشية للمنتدى، داعين الدول العربية 
المنتدى،  مخرجات  من  االستفادة  إلى 
ومتخصصون  خبــراء  وضعها  والتي 
اإلعالم  في  ومتخصصون  ســياحيون 
الســياحي مــن 10 دول عربية منها 
والكويت  والسعودية  ومصر  اإلمارات 
والبحريــن واألردن ولبنان إضافة الى 

سلطنة عمان.
وأثنــى المنتدى على جوائز أوســكار 
الســياحى، التي جرى  العربى  اإلعالم 
توزيعهــا خــالل فعاليــات المنتدى، 
بلقب  العمانية  ظفــار  فيهــا  وفازت 

أفضل مدينة سياحية عربية.
وتهــدف الجوائز إلــى تحفيز اإلعالم 
الســياحي، لتســليط الضــوء علــى 
لتعزيز  العربية  الســياحية  المقومات 

السياحة بين الدول العربية.
مــن جانبها ، قالت األميرة دانا فراس 
ســفيرة اليونســكو للنوايا الحسنة" 
نحــن نتعافى من عامين تأثرت فيهما 
تعاون  مايســتدعي  ســلبا،  السياحة 
القطاعات السياحية في الدول العربية 

البينية". لتعزيز السياحة 
وأضافت:"تتمتــع محافظــة ظفــار 
وبيئية  وتراثيــة  ســياحية  بمقومات 
من  كبير  اهتمــام  وهنــاك  متميــزة 
المســؤولين في ســلطنة عمان بهذه 
يحتذى  المحافظة  المقومات، وهــذه 
بهــا من ناحيــة كيفيــة التعامل مع 
واولويــات  الســياحية  االمكانــات 

التراث والثقافة". المحافظة على 

وشــددت على دور اإلعــالم في دعم 
خطط المحافظــة على التراث العربي 
بـ "جهود  القادمة، مشــيدة  لألجيال 
الذي  السياحي  لإلعالم  العربي  المركز 
يسلط الضوء على المقومات السياحية 
المتوفرة  واإلمكانات  العربيــة  للدول 
فيها لتنشيط السياحة العربية وتقديم 
خالل  مــن  مؤثرة  إيجابيــة  صــورة 
والمسموعة  المكتوبة  اإلعالم  وسائل 
والمرئية والرقمية ووســائل التواصل 

االجتماعي المتعددة".

»طرق دبي«
وسيتم خالل التاريخ نفسه كذلك تمديد 
مســارات 8 خطوط كالتالــي: تمديد 
محطة  إلى  الخط 24 ليصــل  مســار 
حافــالت المدينــة العالميــة، وتمديد 
مسار الخط 44 مرورا بمنطقة جداف، 
وتمديد مسار الخط 88 في مدينة دبي 
 C04 الخط لإلنترنت، وتمديد مســار 
مروًرا بمنطقة جداف، وتمديد مســار 
الخــط F08 مــرورا بمنطقة الطوار، 
وتمديــد مســار الخــط F33 مرورا 
مسار  جديدة، وتمديد  تجارية  بمنطقة 
الخط F56 فــي مدينة دبي لإلنترنت، 
الخط x28 في مدينة  وتمديد مســار 
دبي لإلنترنت. ومن التعديالت األخرى، 
التي َســُتجَرى في نفــس الموعد هي 
تحســين زمن مواعيد الرحالت حسب 

الموعد المخطط للرحلة. 
ويعتبــر التنّقل على متن الحافالت في 
دبــي من ناحية التكلفــة أمراً معقوالً 
التكامل  في  الحافلة  دور  إلى  باإلضافة 
مع وســائل النقــل الجماعي األخرى. 
كما يستمتع ركاب الحافالت بمشاهدة 
معالم المدينة من على مقاعدهم براحة 

وأمــان بعيداً عن ضغــِط وتوّتر قيادة 
المركبات الخاصة السّيما وأن حافالت 
رة وحديثة  الهيئة هي حافــالت متطوِّ

وتتمتع بالمتانة والراحة واألمان.

اأول �سحنة
الرسمية  أنباء األناضول  وذكرت وكالة 
أن السفينة مرت عبر مضيق البوسفور 
إلى بحر مرمرة ورافقتها ثالث ســفن 

تركية إلرشادها.
التركية، على  الدفــاع  وذكــرت وزارة 
موقع تويتر، أن السفينة رازوني تستعد 
لإلبحار من ســواحل إســطنبول على 
مضيق البوسفور إلى وجهتها النهائية 

في لبنان.
التأكد من أن  الفريق في  وتتمثل مهمة 
السفينة ال تحمل أي شحنة غير مصرح 

بها، مثل األسلحة.
ومن المقرر الحقا أن تبحر السفينة عبر 

مضيق الدردنيل إلى البحر المتوسط.
ميناء  من  أبحــرت  قد  رازوني  وكانت 
االثنين  األول  األوكراني أمس  أوديســا 
حاملــة 26 ألــف طن مــن الحبوب، 

متجهة إلى لبنان.
ومــا زالت أكثر من 20 مليون طن من 
الماضي  العام  محصــول  من  الحبوب 
من  لبيانات  التصديــر، وفقــا  تنتظر 
العالمي  الســوق  ويحتاج  أوكرانيــا. 
الغذاء بصفة عاجلة خصوصا في آسيا 

وأفريقيا والشرق األوسط.

ال�سلطة الفل�سطينية
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد 
اشــتية خــالل االجتماع األســبوعي 

الله  رام  فــي  الفلســطينية  للحكومة 
بالضفــة الغربية يــوم االثنين »قرار 
مبلغ  خصــم  االســرائيلية  الحكومة 
600 مليون شيقل من أموال الضرائب 
الفلســطيني جائر وغير قانوني وهو 
بمثابــة قرصنــة يضيف إلــى أزمتنا 
الماليــة بعــدا آخــر لكنه لــن يثنينا 
األســرى  عائالت  تجاه  االلتــزام  عن 

والشهداء«.
وأوضحــت وزارة المالية التي تواصل 
تدفع جزء من رواتب موظفي السلطة 
على  التاســع  للشــهر  الفلســطينية 
المئة  أنها ستســدد 10 في  التوالــي 
من مســتحقات رواتب الموظفين عن 

الفترة السابقة.
وقالت »إن ما تبقى من المســتحقات 
هــي ذمة لصالح الموظفين وســيتم 
صرفهــا عندمــا تســمح اإلمكانيات 

المالية بذلك«.
يونيو  األوروبــي في  االتحاد  وأعلــن 
الماضــي اســتئناف دعمه  حزيــران 
ألكثر  توقف  بعد  الفلسطينية  للسلطة 

من عام.
الفلسطينية »إن  المالية  وزارة  وقالت 
األوروبي  االتحاد  سيقدمه  الذي  الدعم 
لفلســطين خــالل العــام الحالي عن 
موازنــة 2021 قيمتــه 225 مليون 
يورو )أي 229.5 مليون دوالر( منها 
144 مليــون يــورو مخصصة لدعم 

الموازنة«.
وقال مكتب ممثل االتحاد األوروبي في 
القدس »قدم االتحاد األوروبي وفنلندا 
 15.678 قدرها  مســاهمة  وإيطاليا 
الفلســطينية،  للســلطة  يورو  مليون 
لدعــم دفــع التحويــالت الطبية إلى 

مستشفيات القدس الشرقية«.

بلدي��ة اأبوظب��ي تنظ��م مب��ادرة )المنق��ذ 
ال�سغير( على �ساطئ البطين العام

اأبوظبي-الوحدة:
أبوظبي، من خالل بلدية مركز  نظمت بلدية مدينــة 
املدينة، مبادرة )املنقذ الصغري( تحت عنوان )عجالت 
تعريف  املبادرة  فعاليات  اشــتملت  وقد  الشــاطئ(، 
ودورهم  اإلنقــاذ،  حراس  بمهام  والــزوار  األطفال 
يف الحفاظ عى ســالمة مرتادي الشــاطئ واملعدات 
التي يســتخدمونها وكيفية استخدام الكريس العائم 

)التريالو( يف شاطئ البطني العام.
فعاليات  تنظيم  أن  أبوظبــي  مدينة  بلدية  وأوضحت 
التوعية يأتي ضمن إطار حرصها عى التواصل الدائم 
املرافق  ارتياد  املجتمع بهدف تثقيفهم بخصوص  مع 
والبيئة  واألمن  الســالمة  بمعايري  وتعريفهم  العامة 
االرتقاء بمظهر  األطفــال، وإرشاكهم يف  وخصوصاً 
املدينة وحماية بيئتها، وبالوقت ذاته تكريس مفهوم 
الربامج  السكان من خالل  آمنة لجميع  بيئة ترفيهية 
بمتطلبات  املجتمــع  توعية  إىل  الهادفــة  املســتمرة 

السالمة الرتياد الشواطئ واملرافق العامة.
الكرايس  استخدام  كيفية  رشح  املبادرة  تضمنت  وقد 
العائمة لألطفال، وتوعيتهم بأهم اإلجراءات الوقائية 
التــي تحميهم مــن التعرض للغــرق أو اإلصابات، 
وحرصت املبادرة عى تنفيذ تدريب عميل عى شاطئ 
متطلبات  بشأن  األطفال  وعي  مستوى  لرفع  البطني 
العامة،  الشواطئ حماية لصحتهم وسالمتهم  ارتياد 
باإلضافة إىل تدريبهم عى املهارات البسيطة يف مجال 
اإلنقاذ واإلســعافات األولية وغريها من األنشــطة 

الرتفيهية واملسابقات.

وف��د كويتي يطلع عل��ى عمليات الرقمنة 
في »اإ�سالمية دبي«

»تنمية المجتمع« توا�سل ت�سجيل الأ�سرالمنتجة 
في جناح »ال�سنعة - 14« بالقرية العالمية

ـ دبي-وام:

التســجيل  تلقي طلبات  املجتمع  تنمية  وزارة  تواصــل 
واملشــاركة يف جناح »الصنعــة - 14« لألرس اإلماراتية 
املنتجــة للموســم الجديــد 2023/2022 التي لديها 
عضويات يف مرشوع »الصنعة« بالوزارة ومنتجات توافق 
املتطلبات واالشــرتاطات املحددة. ومــن املنتظر أن يتم 

إغالق باب التسجيل يوم 30 أغسطس 2022.
وبلغ عدد طلبات التسجيل 94 فيما سجلت الوزارة حتى 
»الصنعة«  بمرشوع  ملتحقة  منتجة  أرسة   2938 اليوم 
عمومــا. وأكدت عفراء بوحميد مدير إدارة برامج األرس 
املنتجة بوزارة تنمية املجتمع أن الوزارة ســتتيح لألرس 
املميزة من  املنتجة عرض وبيع منتجاتهــا  اإلماراتيــة 
املشــاريع املنزلية واملتناهية الصغر يف جناح »الصنعة« 
الــذي يتكون من 53 محال متنــوع اإلنتاج وذلك طوال 
فرتة فتح القرية العاملية أبوابها عى مدى 6 أشهر وفق 

املواعيد املقررة من قبل إدارة القرية العاملية بدبي.
وأشارت إىل مجموعة ضوابط ملن يعتزم االلتحاق بجناح 
الصنعة بالقرية العاملية تشــتمل عى »رشوط املشاركة 
التجاري  الجناح واملحــل  املنتج وضوابــط  وضوابــط 
بوحميد  عفراء  وقالت  واالنرصاف«.  الحضور  وضوابط 
الجدد من األرس  الوزارة تمنح األولوية للمشــاركني  إن 
املنتجة وال يوجد مانع لتســجيل املشــاركني السابقني 
اللجنة حيث يســمح لألرس بعرض  اعتمادا عى قــرار 
جميع منتجاتها املميزة عدا املنتجات الغذائية. ويســمح 

باملشاركة لكل أرسة بمحل مستقل.
وتضع الوزارة مجموعة رشوط يتوجب عى األرس التي 
تنوي املشاركة يف جناح الصنعة بالقرية العاملية االلتزام 
بهــا منها: أن يكون املتقــدم بالطلب من مواطني دولة 
العربية املتحدة. وحاصالً عى عضوية مرشوع  اإلمارات 
الصنعــة وقد مضــت عى عضويته ســنة ميالدية من 
تاريخ االنتساب مع وجود بعض االستثناءات للمشاريع 
املتميــزة وأن ال يقل عمر املتقدم عن 21 عاما وملن هم 
دون ذلك سيتم تسجيل املحل باسم ويل األمر مع التعهد 

الكامل بتحمل املسؤولية .

ختام الأن�سطة ال�سيفية لمفو�سية ك�سافة العين
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اأبوظبيـ  )وام(:

 وّقع �سوق اأبوظبي للأوراق املالية اتفاقية جديدة 

مل�ساركة البيانات مع من�سة »تريدينج فيو«، 

بوابة املعلومات املالية التي تتخذ من الواليات 

املتحدة مقراً لها، وذلك بهدف ا�ستقطاب جيل 

جديد من املتداولني وامل�ستثمرين العامليني اإىل 

ال�سوق.

ويف اإطار االتفاقية، باتت بيانات �سوق اأبوظبي 

من�سة  على  مبا�رشة  متوفرة  املالية  للأوراق 

من  وا�سعة  لقاعدة  وميكن  فيو«  »تريدينج 

والدوليني  واالإقليميني  املحليني  امل�ستثمرين 

اإليها ب�رشعة  الو�سول  من م�ستخدمي املن�سة 

و�سهولة حيث تدعم املن�سة اأكرث من 18 لغة من 

بينها اللغة العربية.

واأخبارا  معلومات  فيو«  تريدجن   « وتقدم 

للمتداولني  متطورة  واأدوات  مالية  وحتليلت 

متكنهم من اتخاذ قرارات تداول مدرو�سة بناء على 

االجتاهات واملوؤ�رشات اخلا�سة باالأ�سواق. ولديها 

االجتماعيني،  املتداولني  من  متنامية  قاعدة 

حيث يبلغ اإجمايل عدد م�ستخدميها اأكرث من 30 

مليون م�ستخدم �سهريًا ولديها اأكرث من مليون 

م�سرتك يف خدماتها املدفوعة يف جميع اأنحاء 

العامل.

املنتدب  الع�سو  الظاهري،  حمد  �سعيد  وقال 

للأوراق  اأبوظبي  ل�سوق  التنفيذي  والرئي�س 

املالية: »ي�سعدنا التعاون مع من�سة ’تريدينج 

فيو‘ العاملية من اأجل اإتاحة بيانات ال�سوق عرب 
قنوات جديدة ليتمكن عدٌد اأكرب من املتداولني 

متابعتها.  من  املالية  باالأ�سواق  واملهتمني 

ا�سرتاتيجيتنا  اإطار  يف  االتفاقية  هذه  وتاأتي 

�سمن  من  والتي   ‘ADX One’ الطموحة 

الرائدة  اإمكاناتنا  اال�ستثمار يف تعزيز  اأهدافها 

وحتولنا التكنولوجي ل�سمان توفري ربط �سل�س 

تداول  بيئة  وال�رشكات �سمن  امل�ستثمرين  بني 

دعم حتقيق  كهذه  �رشاكات  �ساأن  ومن  حيوية. 

هدفنا مبوا�سلة زيادة القيمة ال�سوقية وتعزيز 

اإىل  باالإ�سافة  كبري،  ب�سكل  ال�سيولة  م�ستويات 

تنويع قاعدة امل�ستثمرين«.

من جانبه، قال ديني�س جلوبا، الرئي�س التنفيذي 

لرتيدينج فيو : » يتمتع �سوق اأبوظبي للأوراق 

ثاين  فهو  رائدة،  قوية ومكانة  ب�سمعة  املالية 

اأكرب �سوق مايل يف ال�رشق االأو�سط وي�سهد منواً 

وتطوراً متوا�سًل بوترية مت�سارعة.

و�ستمكننا االتفاقية اجلديدة التي اأبرمناها مع 

ال�سوق من اإتاحة بياناته ومعلوماته يف متناول 

قاعدة اأو�سع من اجلمهور وحت�سني الو�سول اإليها 

وذلك  العاملي،  التداول  جمتمع  يف  وتوافرها 

باال�ستفادة مما تتمتع به من�سة ’تريدينج فيو‘ 

من �سعبية وانت�سار كبريين وقاعدة متنامية من 

امل�ستخدمني املتابعني للأ�سواق وامل�ستثمرين 

االأفراد الن�سطني على املن�سة«.

اأطلق  قد  املالية  للأوراق  اأبوظبي  �سوق  وكان 

جلذب  اجلديدة  املبادرات  من  العديد  موؤخراً 

�سيولته،  م�ستويات  وتعزيز  جدد  م�ستثمرين 

اأبرزها طرح �سوٍق للم�ستقات املالية يف  ومن 

موؤ�رش  واإطلق   ،2021 عام  من  االأخري  الربع 

»فاداك�س 15« املرجعي اجلديد يف مار�س من 

مع  تعاون  اتفاقية  اإبرامه  بعد  اجلاري  العام 

ذات  موؤ�رشات  لتطوير  را�سل«  »فوت�سي  �رشكة 

العقود  اإطلق  علمة جتارية م�سرتكة، بجانب 

يونيو  يف   »15 »فاداك�س  ملوؤ�رش  امل�ستقبلية 

2022، كاأول عقود م�ستقبلية للموؤ�رش تتوفر على 

من�سة امل�ستقات املالية التابعة لل�سوق.

اأبوظبيـ  )وام(:

للمعار�س  الوطنية  اأبوظبي  �رشكة  اأعلنت   

»اأدنيك« بدء الت�سجيل االإلكرتوين يف الن�سخة 

الدويل  ال�ساد�سة ع�رشة من معر�س »الدفاع 

اآيدك�س 2023« والن�سخة ال�سابعة من معر�س 

واملوؤمتر   »2023 نافدك�س  البحري  »الدفاع 

امل�ساحب لهما، التي تنظمها ال�رشكة بالتعاون 

العربية  االإمارات  دولة  الدفاع يف  وزارة  مع 

فرباير   24 اإىل   20 من  الفرتة  يف  املتحدة 

للمعار�س،  الوطني  اأبوظبي  مركز  2023 يف 

وذلك بح�سور جمموعة بارزة من امل�ساركني، 

والعار�سني البارزين على م�ستوى العامل.

ويوفر املعر�سان من�سة دولية لعر�س اأحدث 

التقنيات واالبتكارات يف قطاع الدفاع الدويل، 

امل�ستوى  رفيع  عامليا  ملتقى  يوفران  كما 

قطاع  اإليه  تو�سل  ما  اأحدث  ال�ستعرا�س 

ال�سناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات 

متطورة، وفر�سة لعقد ال�رشاكات اال�سرتاتيجية 

املتخ�س�سة  العاملية  ال�رشكات  بني خمتلف 

يف هذه القطاعات. وتتزامن هذه الن�سخة مع 

مرور 30 عامًا على انطلق هذا احلدث االأكرب 

وت�ستقطب  املنطقة،  م�ستوى  على  نوعه  من 

اأكرب ال�رشكات يف قطاع ال�سناعات الدفاعية 

هذه  ت�سهد  اأن  املتوقع  من  فيما  العامل،  يف 

الن�سخة اإقبااًل عامليًا رفيع امل�ستوى من القادة 

و�سناع القرار، والوزراء وكبار امل�سوؤولني، اإىل 

اخلرباء واملخت�سني من جميع دول العامل.

اإ�سطنبول -)وكاالت( :

الت�سخم  ارتفاع  االأربعاء  يوم  بيانات  اأظهرت   

يف تركيا اإىل اأعلى م�ستوى له يف 24 عاما عند 

ا�ستمرار  اأدى  اإذ  يوليو متوز،  باملئة يف   79.6

وال�سلع  الطاقة  تكاليف  وارتفاع  اللرية  �سعف 

العاملية اإىل زيادة االأ�سعار، على الرغم من اأنها 

جاءت دون التوقعات.

بداأ الت�سخم يف االرتفاع يف اخلريف املا�سي، 

البنك  خف�س  اأن  بعد  اللرية  تراجعت  عندما 

املركزي تدريجيا �سعر الفائدة مبقدار 500 نقطة 

اأ�سا�س اإىل 14 باملئة �سمن دورة التي�سري النقدي 

التي �سعى اإليها الرئي�س رجب طيب اأردوغان.

وذكر معهد االإح�ساء الرتكي، اإن اأ�سعار امل�ستهلكني 

ارتفعت بن�سبة 2.37 باملئة على اأ�سا�س �سهري 

يف يوليو متوز، وهو ما جاء دون التوقعات يف 

وتوقع  باملئة.  البالغة 2.9  لرويرتز  ا�ستطلع 

اأ�سعار امل�ستهلكني  اأن يبلغ ت�سخم  اال�ستطلع 

�سنويا 80.5 باملئة.

واأظهر قطاع النقل اأكرب ارتفاع �سنوي يف اأ�سعار 

امل�ستهلكني بارتفاع 119.11 باملئة، يف حني 

غري  وامل�رشوبات  الغذائية  املواد  اأ�سعار  قفزت 

الكحولية بن�سبة 94.65 باملئة.

التداعيات  ب�سبب  العام  هذا  الت�سخم  وزاد 

ف�سل  الأوكرانيا،  الرو�سي  للغزو  االقت�سادية 

عن ا�ستمرار انخفا�س اللرية. وتراجعت العملة 

الرتكية بن�سبة 44 باملئة مقابل الدوالر العام 

املا�سي، وانخف�ست بن�سبة 27 اأخرى هذا العام.

اأبوظبيـ  )الوحدة(:

اأعلنت »ات�ساالت االإمارات«، التي اأطلقت هويتها 

التجارية  العلمة  حتت  املحدّثة  املوؤ�س�سية 

عن  االأربعاء،  يوم   ،»e&« من  »ات�ساالت 

االنتهاء بنجاح من جتربتها االأوىل اإقليميًا يف 

النطاق 6 غيغاهرتز با�ستخدام اأحدث التقنيات 

مهمة  خطوة  يف  وذلك  العالية،  الكفاءة  ذات 

 ،)5G( لتغيري م�ستقبل �سبكات اجليل اخلام�س

ال�ستخدام الهاتف املتحرك وتفتح اأمامنا عامل 

من التجارب لتقنيات اجليل التايل واقت�ساديات 

امل�ستقبل.

واأكدت ال�رشكة يف بيان، اأن هذه التجربة، التي 

اأجريت مع �رشكة »هواوي«، تعد جزءا ال يتجزاأ 

من التطور التكنولوجي، حيث تقوم على ال�رشعة 

الكاملة وقدرات �سبكات اجليل اخلام�س �سمن 

النطاق املتو�سط الذي يوؤمن ا�ستخدام الهواتف 

املزيد  وي�سيف  الطويل  املدى  على  املحمولة 

دورا  غيغاهرتز   6 النطاق  ويلعب  ال�سعة.  من 

مهما، ال �سيما بالنظر اإىل اأن ا�ستخدام تقنيات 

الهاتف املحمول قد منا ب�سكل كبري، واأ�سبحت 

االأجهزة اأكرث قوة، واخلدمات اأكرث تنوعا لكل من 

امل�ستهلكني وال�رشكات.

عدد  اأي�سا  زاد  التطبيقات،  وجود  زيادة  ومع   

االأجهزة املت�سلة ب�سبكة االإنرتنت لكل �سخ�س، 

النطاق  زيادة  اإىل  حاجة  هناك  اأن  يعني  مما 

الرتددي للحد من توقف اخلدمة وتقدمي جتربة 

عالية اجلودة.

واأ�سارت اإن النطاق 6 غيغاهرتز  يوفر التوازن 

مثالية  بيئة  لتوفري  وال�سعة  التغطية  بني 

والتقنيات  اخلام�س  اجليل  ب�سبكة  للت�سال 

اإىل  باالإ�سافة  اأداءها،  وحت�سني  امل�ستقبلية 

يوفرها  التي  واملتجاورة  الوا�سعة  القنوات 

النطاق 6 غيغاهرتز والتي �ستقلل من احلاجة 

ب�سبكات  االت�سال  وجتعل  ال�سبكة  تكثيف  اإىل 

اجليل التايل يف متناول اجلميع.

ويف هذا ال�سياق، قال رئي�س ق�سم التكنولوجيا 

خالد  االإمارات«،  »ات�ساالت  لدى  واملعلومات 

تدعم  اخلام�س  اجليل  �سبكة  »توفر  اإن  مر�سد، 

لل�سناعات  الوطنية  الرقمي  التحول  اأهداف 

وللم�ستهلكني من خلل تاأمني ات�سال موثوق به 

وعايل ال�سعة ووا�سع النطاق يف التغطية ويف 

فرتة انتقال وجيزة.  و�ست�سكل �رشكات االت�ساالت 

 metaverse عامل  اإىل  الدخول  نقطة 

وجتارب  جديدة  فر�سا  بدوره  �سيخلق  الذي 

وذلك  التكنولوجيا  نه�سة  ع�رش  يف  مميزة 

بهدف الو�سول اإىل امل�ستقبل الرقمي امل�سحوب 

املزيد  �سيخلق  هذا  وكل  اال�سطناعي،  بالذكاء 

من التحديات ولكنه يف الوقت ذاته يجلب اآفاًقا 

هائلة لهذه ال�سناعة املتجددة«.

واأ�ساف: »لقد تاأثرت جتربة النطاق 6 غيغاهرتز 

تكنولوجيا  اإمكانيات  اأحدث  ا�ستغلت  والتي 

اجليل اخلام�س التي مت تطويرها اإىل االآن بتلك 

املتطلبات امل�ستقبلية لل�سوق حيث نتوقع منوا 

رائدة  جمموعة  اأننا  وحيث  ومت�سارعًا،  كبريا 

عامليًا يف جمال اال�ستثمار التكنولوجي تعمل 

نتطلع  فاإننا  رقميًا،  املجتمعات  متكني  على 

التي  اجلديدة  الرقمية  التجارب  لتقدمي  دائمًا 

تعزز خربتنا يف بناء قدرات جديدة يف جمال 

االت�سال الرقمي و الذكاء اال�سطناعي مما يحقق 

تناف�سية  �سوق  بيئة  واالزدهار يف  التميز  لنا 

ومتغرية با�ستمرار«.

ومن اجلدير بالذكر اأن �سبكات اجليل اخلام�س 

يف  الرقمي  املجتمع  متكني  على  تعمل   5G
امل�ستقبل وهي اأ�سا�س االقت�ساد الرقمي، و وفًقا 

لتقرير GSMA االأخري، �ست�ساهم �سبكات اجليل 

اخلام�س 5G اقت�ساديًا مبا يقدر قيمته بـ 700 

اإطلق  مت  ولقد   ،2030 عام  يف  دوالر  مليار 

 70 من  اأكرث  يف   5G اخلام�س  اجليل  خدمات 

دولة يف نهاية مار�س 2022 ،كما مت ن�رش اأكرث 

من 220 �سبكة 5G، كما اأ�سبح هناك اأكرث من 

700 مليون م�ستخدم لها.

0
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»اأبوظبي للأوراق المالية« يوقع اتفاقية م�ساركة بيانات مع »تريدينج فيو« العالمية

»اأدنيك« تفتح باب الت�سجيل في معر�سي »اآيدك�س« 

و»نافدك�س« 2023

الت�سخم ال�سنوي في تركيا ي�سجل اأعلى م�ستوى له 

في 24 عاماً عند %79.6

»ات�ساالت االإمارات« تجري اأول اختبار �سمن النطاق »6 غيغاهرتز« في المنطقة

888 مليون درهم ت�سرفات 

عقارات دبي 

جدل حول تقل�س واردات الغاز الطبيعي 

الرو�سي اإلى األمانيا

دبي-وام:

االأرا�سي  دائرة  يف  العقارية  الت�رشفات  بلغت   

واالأملك بدبي يوم االأربعاء اأكرث من 888 مليون 

درهم حيث �سهدت الدائرة ت�سجيل 310 مبايعات 

مبايعة   60 منها  درهم  مليون   668.1 بقيمة 

 250 و  درهم  مليون   217.69 بقيمة  للأرا�سي 

مبايعة لل�سقق والفلل بقيمة 450.41 مليون درهم.

وجاءت اأهم مبايعات االأرا�سي بقيمة 19 مليون 

مبايعة  تلتها  الرابعة  احلبية  منطقة  يف  درهم 

بقيمة 19 مليون درهم يف منطقة احلبية الرابعة 

منطقة  يف  درهم  مليون   19 بقيمة  مبايعة  ثم 

احلبية الرابعة.

من  املناطق  اخلام�سة  احلبية  منطقة  وت�سدرت 

حيث عدد املبايعات اإذ �سجلت 30 مبايعة بقيمة 

68 مليون درهم وتلتها منطقة اليفرة 2 بت�سجيلها 

يف  وثالثة  درهم  مليني   8 بقيمة  مبايعات   7

احلبية الرابعة بت�سجيلها 4 مبايعات بقيمة 60 

مليون درهم.

ويف ما يتعلق باأهم مبايعات ال�سقق والفلل، جاءت 

مبايعة بقيمة 16 مليون درهم مبنطقة ال�سفوح 

الثانية كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 13 

مليون درهم يف منطقة مر�سى دبي واأخريا مبايعة 

بقيمة 12 مليون درهم يف منطقة نخلة جمريا.

وت�سدرت منطقة مر�سى دبي املناطق من حيث عدد 

مبايعات ال�سقق والفلل اإذ �سجلت 25 مبايعة بقيمة 

جنوب  الرب�ساء  منطقة  وتلتها  درهم  مليون   72

الثالثة بت�سجيلها 21 مبايعة بقيمة 14 مليون 

درهم وثالثة يف برج خليفة بت�سجيلها 19 مبايعة 

بقيمة 50 مليون درهم.

و�سجلت الرهون قيمة قدرها 163.78 مليون درهم 

اأرا�س بقيمة 46.85 مليون درهم  منها 14 رهن 

و72 رهن فلل و�سقق بقيمة 116.92 مليون درهم 

بقيمة 25 مليون  ند احلمر  اأهمها مبنطقة  وكان 

درهم واأخرى يف منطقة الثنية اخلام�سة بقيمة 17 

مليون درهم.

بقيمة  هبة   18 ت�سجيل  �سهدت  فقد  الهبات  اأما 

الثنية  مبنطقة  اأهمها  كان  درهم  مليون   56.24

اخلام�سة بقيمة 22 مليون درهم واأخرى يف منطقة 

النهدة الثانية بقيمة 13 مليون درهم.

برلنيـ  )د ب اأ(:

 يف �سوء اجلدل حول تقل�س واردات الغاز الطبيعي 

الرو�سي اإىل اأملانيا، األقى امل�ست�سار االأملاين االأ�سبق 

“�سيمنز  �رشكة  على  باللوم  �رشودر  جريهارد 

اإنرجي” االأملانية للطاقة يف غياب توربني خط 

اأنابيب “نورد �سرتمي 1”.

“�سترين”  جملة  مع  مقابلة  يف  �رشودر  وقال 

االأملانيتني يوم االأربعاء اإن  وحمطة “اآر تي اإل” 

التوربينات ال�رشورية لعمليات �سخ الغاز يف خط 

االأنابيب تاأتي من ال�رشكة ويجب �سيانتها على 

نحو دوري، م�سريا اإىل اأن ال�رشكة “جلبت التوربني 

مدينة  اإىل  كندا  يف  ال�سيانة  من  للجدل  املثري 

وجوده  �سبب  اأفهم  “ال  وقال:  االأملانية،  مولهامي 

هناك ولي�س يف رو�سيا”.

ووفقا ل�رشودر، فاإن خف�س واردات الغاز الرو�سي 

عرب “نورد �سرتمي 1” اإىل 20% يرجع اإىل اأ�سباب 

تقنية. واأو�سح �رشودر اأنه ميكن م�ساعفة كميات 

التوربني  كان  اإذا  اخلط  هذا  عرب  املنقولة  الغاز 

متاحا، وقال: “هذه م�سوؤولية �رشكة �سيمنز على 

حد علمي”.

وقال �رشودر اإنه �ُساأل خلل زيارته ملو�سكو عما 

اإمدادات الغاز له دوافع �سيا�سية،  اإذا كان خف�س 

اإعلن  يوجد  ال  هو:  الوا�سح  “اجلواب  واأ�ساف: 

�سيا�سي من الكرملني خلف�س تدفق الغاز. االأمر هنا 

وبريوقراطية  تقنية  مب�سكلة  االأ�سا�س  يتعلق يف 

االآخر  على  طرف  كل  ويلقي  الطرفني،  تخ�س 

امل�سوؤولية”.

ومنذ حزيران/يونيو املا�سي خف�ست رو�سيا اإمدادات 

الغاز عرب “نورد �سرتمي 1”. وبررت �رشكة الطاقة 

التوربني،  ذلك بعدم وجود  “جازبروم”  الرو�سية 

الذي ترى اأنه مهم لزيادة ال�سغط املطلوب ل�سخ 

الغاز من خلله. واتهمت “جازبروم” مرارا �رشيكها 

التعاقدي “�سيمنز اإنرجي” بعدم اإر�سال امل�ستندات 

التوربني،  باإ�سلح  اخلا�سة  واملعلومات  اللزمة 

بينما نفت ال�رشكة االأملانية هذه االتهامات.

تح�سن وتيرة نمو ن�ساط قطاع الخدمات في ال�سين خلل 

ال�سهر الما�سي
3 مطارات م�سرية في �سدارة المطارات االإفريقية

بكني -)د ب اأ(:

االأربعاء  يوم  ن�رش  اقت�سادي  تقرير  اأظهر   

حت�سن وترية منو ن�ساط قطاع اخلدمات يف 

ال�سني خلل متوز/يوليو املا�سي.

واأ�سار التقرير ال�سادر عن موؤ�س�سة كاي�سني 

موؤ�رش  ارتفاع  اإىل  واالإعلم   للمعلومات 

مديري م�سرتيات قطاع اخلدمات يف ال�سني 

خلل ال�سهر املا�سي اإىل 5ر55 نقطة مقابل 

5ر54 نقطة خلل حزيران/يونيو املا�سي.

وت�سري قراءة املوؤ�رش اأكرث من 50 نقطة اإىل 

للقطاع، يف حني  االقت�سادي  الن�ساط  منو 

ت�سري قراءة اأقل من 50 نقطة اإىل انكما�س 

الن�ساط. واأ�سارت بيانات م�سح متوز/يوليو 

قطاع  ن�ساط  تعايف  ا�ستمرار  اإىل  املا�سي 

القيود  تخفيف  مع  ال�سني  يف  اخلدمات 

كورونا  فريو�س  انت�سار  ملنع  املفرو�سة 

وعودة اأو�ساع الن�ساط اإىل طبيعتها تقريبا.

وارتفع املوؤ�رش الفرعي  لناجت القطاع اإىل 

حني  يف  �سهرا،   15 منذ  م�ستوياته  اأعلى 

ارتفع موؤ�رش الطلبيات اجلديدة اأي�سا.  يف 

ا�ستمرار  اإىل  اجلائحة  اأدت  نف�سه  الوقت 

تراجع الطلب اخلارجي الذي �سجل انخفا�سا 

طفيفا خلل ال�سهر املا�سي.

يف املقابل اأظهر تقرير اقت�سادي ن�رش يوم 

االثنني املا�سي تباطوؤ وترية منو الن�ساط 

االقت�سادي لقطاع الت�سنيع يف ال�سني خلل 

متوز/يوليو املا�سي.

القاهرة -وام:

امل�رشية  املدين  الطريان  وزارة  اعلنت 

حتقيق املطارات امل�رشية اإجنازاً كبرياً 

على م�ستوى القارة االإفريقية فى حركة 

ت�سدر  حيث  اجلوى  وال�سحن  الركاب 

التى  القائمة  الدوىل  القاهرة  مطار 

 « للمطارات  الدوىل  املجل�س  اأ�سدرها 

اإفريقية  مطارات  ع�رشة  الأول   «  ACI
فى  الركاب  حركة  حجم  حيث  من 

القاهرة  مطار  جاء  كما   ..  2021 عام 

الثانى« فى حركة �سحن  فى »املركز 

الب�سائع .. وح�سل مطار الغردقة على 

�رشم  مطار  جاء  و  اخلام�س  املركز 

ال�سيخ فى املركز الثامن من حيث عدد 

الركاب .

اأن  امل�رشي  املدنى  الطريان  وزير  واأكد 

احل�سول  فى  م�رشيًا  مطاراً   11 جناح 

االآمن  ال�سحي  ال�سفر  �سهادة  على 

وجتديدها من املجل�س الدوىل للمطارات 

يعد جناحا كبريا عزز الثقة فى منظومة 

االإجراءات املطبقة باملطارات امل�رشية .

االأول«  املركز  القاهرة »  وحقق مطار 

مليونا   11 بلغ  ركاب  بعدد  اإفريقيًا 

مطار  جاء  بينما  راكب  األف  و346 

الغردقة فى املركز اخلام�س بعدد ركاب 

و�سل اإىل 4 مليني و 909 اآالف راكب 

الثامن  املركز  فى  ال�سيخ  �رشم  ومطار 

بعدد 4 مليني و557 األف راكب .

مطار  جاء  اجلوى  ال�سحن  وفى جمال 

اإفريقيًا من  الثانى  املركز  القاهرة فى 

حيث حركة الب�سائع حيث مت نقل 333 

األفا و536 طن ب�سائع وذلك بعد مطار 

»جومو كينياتا« فى كينيا الذى جاء 

فى املركز االأول .

الدوىل  املجل�س  اإح�ساءات  وك�سفت 

الركاب  حركة  اإجماىل  اأن  للمطارات 

باملطارات  عام2021  خلل  وال�سحن 

راكب  مليون   114،8 بلغ  االإفريقية 

بزيادة حواىل 49،4 % عن عام 2020 

وبلغت حركة ال�سحن اجلوى 2،2 مليون 

نف�س  بزيادة 11،6 % عن  ب�سائع  طن 

الفرتة .

كما و�سل عدد الركاب الذين مت نقلهم 

عام  راكب  مليار   4،6 اإىل  العامل  حول 

2021 بزيادة 28،4 % عن عام 2020 

عامليًا  اجلوى  ال�سحن  حركة  ..وبلغت 

125،3 مليون طن ب�سائع بزيادة 15،4 

% عن نف�س الفرتة.
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�إعــــالن

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ نور البستان 
للنقليات العامة 

رخصة رقم : CN -  1133526 قد تقدموا إلينا بطلب:
اضافة سعيد عيل سيف سعيد  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الشاميس 100%   
سهيل  محمد  عبدالله  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

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

املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ ام أم 
لتصميم نظم وبرامج الحاسب اآليل 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   4084859  : 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/  مخبز 
ام اي

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  2826699   : 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 ا الـــسادة : مرطبات ركن االمانة 
رخصة رقم : CN- 1027682 قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اسامعيل بويل من رشيك إىل مالك 
تعديل نسب الرشكاء/ اسامعيل بويل من %49 إىل 100% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد حسني احمد العبيديل 
تعديل شكل قانوين/ من رشكة توصية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

 AL AMANA CORNER مـــن  تـــجـــاري  اســـم  ــل  ــدي ــع ت
 AL AMANA إىل  االمانة  ركن  مرطبات   -  REFRESHMENT
 CORNER REFRESHMENT - SOLE PROPRIETORSHIP

L.L.C  مرطبات ركن االمانة - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقتصادية خالل يوم واحد من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 
حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو  حق  أي  عن  مسؤولة  غري 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بـــأن/ الـــسادة : اليقني لخياطة املالبس 
النسائية

 رخصة رقم : CN- 1075293 قد تقدموا إلينا بطلب :
 تعديل وكيل خدمات/حذف محمد مبخوت بخيت طناف املنهايل

 تعديل رأس املال/ من NuLL إىل 150000
 تعديل نوع نرخصة/ من حرفية إىل تجارية 

تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 
 AL YAQEEN LADIES DRESS من  تجاري  اســم  تعديل   
 AL YAQEEN اليقني لخياطة املالبس النسائية إىل - TAILORING
 LADIES DRESS TAILORING - SOLE PROPRIETORSHIP
L.L.C  - اليقني الخياطة املالبس النسائية - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بـــأن/ الـــسادة : مركز عالمة الرسم 

رخصة رقم : CN- 1036530 قد تقدموا إلينا بطلب :

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة حسني بيديكايل عىل ميالنشيكال  )100%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عبدالله محمد ابراهيم املرزوقي 

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

 تعديل اسم تجاري من/  GRPHS MARK CENTRE - مركز عالمة الرسم 

  GRAPHS MARK CENTRE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C إىل

- مركز عالمة الرسم - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

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

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

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

اإلجراءات املطلوبة. 

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بـــأن/ الـــسادة: مطبعة االمارات ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 1102626 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة خالد عيل عبدالرحمن عىل الهرمودي )100%(

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عبدالله عيل عبدالرحمن عيل الهرمودي

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف خالد عيل عبدالرحمن عيل الهرمودي

 تعديل نوع الرخصة/ من حرفية إىل تجارية 

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

تعديل اسم تجاري من  /  EMIRATES PRINTING PRESS L.L.C - مطبعة االمارات 

 EMIRATES PRINTING PRESS - SOLE PROPRIETORSHIP إىل  ذ.م.م 

L.L.C - مطبعة االمارات - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

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

سبعة أيام من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  بقالة 
الظفرة 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  2874473   : 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/ املرسة 
لسجاد واملفروشات  

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1028616: 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.

الـــسادة: مؤسسة املعرتض للمقاوالت  التنمية االقتصادية بـــأن/  تعلن دائرة 
العامة 

رخصة رقم : CN- 1108771 قد تقدموا إلينا بطلب :
 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة موىس محمود عىل نصار )100%(

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف سلطان عىل راشد عبدالله الظاهري 
تعديل رأس املال/ من 0 إىل 50000 

تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 
 AL MuTAREDH GENERAL ـــن/  م ــاري  ــج ت اســـم  تــعــديــل 
إىل  العامة  للمقاوالت  املعرتض  مؤسسة   -  CONTRACTING EST
 AL MuTAREDH GENERAL CONTRACTING - SOLE
PROPRIETORSHIP L.L.C - املعرتض للمقاوالت العامة - رشكة الشخص 

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

اإلجراءات املطلوبة. 

الـــسادة: محل رونق الرشق للعطور  التنمية االقتصادية بـــأن/   تعلن دائرة 
واملالبس الجاهزه 

رخصة رقم : CN- 1127858 قد تقدموا إلينا بطلب :
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة سريا فاالبيل محمود يب يس عبدالله )100%(

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد سعيد محمد سعيد القحطاين 
تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م

 RAWNQ AL SHARQ PERFuME & READY / تعديل اسم تجاري من
الجاهزة  واملالبس  للعطور  الــرشق  رونــق  محل   -  GARMENT SHOP
 RAWNQ AL SHARQ PERFuME & READY GARMENT SHOP

 ! SOLE PROPRIETORSHIP LLC-SOLE
PROPRIETORSHIP L.L.C - محل رونق الرشق للعطور واملالبس الجاهزه 

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

اإلجراءات املطلوبة. 

بورد  وايت  الـــسادة:   بـــأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

للمقاوالت العامة 

رخصة رقم : CN- 3828366 قد تقدموا إلينا بطلب : 

 WHITE BOARD GENERAL من/  تجاري  اسم  تعديل 

إىل  العامة  للمقاوالت  ــورد  ب وايــت   -  CONTRACTING

 EXTREME CLASSIC  TRANSPORT AND GENERAL

CONTRACTING - ايكسرتيم كالسيك للنقل واملقاوالت العامة 

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

التنمية االقتصادية خالل يوم واحد من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال 

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

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

الســـادة/ كاف  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
لتجارة االلكرتونيات 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  3997345   : 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/  صالح سامل  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة   تعلن 
لتصليح كهرباء ومكيفات السيارات 

رخصة رقم : CN -  1054175 قد تقدموا إلينا بطلب:
بادعام  سامل  صالح  فايز  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الحرضمي 100%
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف صالح سامل صالح بادعام 

الحرضمي 
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.

مارت  سيزر   : الـــسادة  بـــأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

التجارية 

رخصة رقم : CN4488520 قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة خميس جمعه فرحان الفالحي 

 )100%(

جمعه  فرحان  جمعه  تعيبه  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الفالحي

 تعديل مدير/ حذف تعيبه جمعه فرحان جمعه الفالحي 

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 االقتصادية بـــأن/ الـــسادة : مطعم قرص املغل  ذ.م.م  
رخصة رقم : CN- 1195964 قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ نعيم عباس سيد نياب حسني من رشيك إىل مالك 
تعديل نسب الرشكاء/ نعيم عباس سيد نياب حسني من  %25 إىل 100% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف حمد جوهر مرزوق جوهر املرزوقي
 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف نارص عيل سيد نياب حسني

 1X1 3 إىلX21 تعديل لوحة اإلعالن/ إجاميل من مساحة
تعديل شكل قانوين/ من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

 MuGHAL PALACE RESTAuRANT - LLC تعديل اسم تجاري من
 INSTANT SOLuTION MANAGEMENT إىل  ذ.م.م    - املغل  قرص  مطعم   -
CONSuLTANCY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C  - انستانت سليوشنز 

لالستشارات االدارية - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
تعديل نشاط/ إضافة استشارات ودراسات ادارية )7020003(

 تعديل نشاط/ حذف مطعم )5610001( 
تعديل نشاط/ حذف مشاوي عيل الفحم )سفاري( )5621006( 

تعديل نشاط/ حذف  مخبز تنور )4781003( 
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل 
سبعة أيام من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بـــأن/ الـــسادة: تراستي لالستثامرات 
رخصة رقم : CN- 4017113 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة كريم محمد محمد صالح عبدالقادر )25%( 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ محمد مصبح محمد راشد املنعي من مالك إىل رشيك 

تعديل نسب الرشكاء/ محمد مصبح محمد راشد املنعي من  %100 إىل 75% 
تعديل رأس املال/ من NuLL إىل 100000

 تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة 
إىل  لالستثامرات  تراستي   -  TRuSTEE INVESTMENTS من  تجاري  اسم  تعديل 

TRuSTEE INVESTMENTS L.L.C - تراستي لالستثامرات ذ.م.م
وادارتها  التعليمية وتأسيسها  الخدمات  االستثامر يف مرشوعات  إضافة  تعديل نشاط/   

 )6499010(
تعديل نشاط/ إضافة االستثامر يف مرشوعات املياه وتطويرها )6499021( 

وتأسيسها  االجتامعية  األعامل  ابتكار  مرشوعات  يف  االستثامر  إضافة  نشاط/  تعديل 
 )6499027(

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. 

مؤسسة  الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
ساملني محمد العامري لتجارة االدوات الصحية

رخصة رقم : CN -  1199868 قد تقدموا إلينا بطلب:
مبارك  ساملني  محمد  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الصمباري العامري 100%   
ساملني  محمد  ساملني  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

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

املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  إس 
أند يب تونتي ون للمقاوالت العامة

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   4136363  : 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 بـــأن/ الـــسادة : رسنديب للمقاوالت 
والصيانة العامة 

رخصة رقم : CN- 2544924 قد تقدموا إلينا بطلب :
تعديل رأس املال/ من NuLL إىل 50000 

تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م
 SIRNDIB GENERAL CONTRACTING تعديل اسم تجاري من 
والصيانة  لــلــمــقــاوالت  ــب  ــدي رسن  -   & MAINTENANCE
 SIRNDIB GENERAL CONTRACTING & إىل   العامة 
  MAINTENANCE1 - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

رسنديب للمقاوالت  والصيانة العامة - 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

�إعـــــالنات
يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
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األسامك  لزراعة  القابضة  العاملية  الرشكة  من  صادرة  أسهم  شهادات  فُقدت 
)أسامك( ) ASMAK(  باالسامء التالية: 

 ASMAK177844 1 - محمد مري هاشم احمد خوري - شهادة رقم
عدد األسهم 1200 سهم

 ASMAK177847 2 - فهد محمد مري هاشم خوري - شهادة رقم
عدد األسهم 1200 سهم

 ASMAK177849 3 - سلطان محمد مري هاشم أحمد خوري - شهادة رقم
عدد األسهم 1200 سهم

 ASMAK171992 4 - فرح محمد مري هاشم أحمد خوري - شهادة رقم
عدد األسهم 1200 سهم

 ASMAK177852 5 - حياه محمد مري هاشم أحمد خوري - شهادة رقم
عدد األسهم 1200 سهم

 ASMAK177853 6 - راكان محمد مري هاشم أحمد خوري - شهادة رقم
عدد األسهم 1200 سهم

 ASMAK177850 7 - ساريا محمد مري هاشم أحمد خوري - شهادة رقم
عدد األسهم 1200 سهم

 ASMAK177851 8 - فاطمة محمد مري هاشم أحمد خوري - شهادة رقم
عدد األسهم 1200 سهم

 ASMAK177848 9 - بدور محمد مري هاشم أحمد خوري - شهادة رقم
عدد األسهم 1200 سهم

  الرجاء ممن يجدهم تسليمها للرشكة املذكورة اعاله أو االتصال عىل موبايل 
رقم 0502487212  مشكورا
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ويلمنجتون )ديالوير( ـ )وكاالت( :

تويرت  �رشكة  اإن  قانونيون  خرباء  قال   

حاول  ما�سك  اإيلون  اأن  لإثبات  ت�سعى 

التخلي عن متويل �سفقة ا�ستحواذه على 

�رشكة التوا�سل الجتماعي البالغ قيمتها 

44 مليار دولر، بينما تتحرى اأي�سا دوافعه 

للرتاجع عن ال�سفقة.

مذكرات  من  الع�رشات  تويرت  واأر�سلت 

ال�ستدعاء املدنية هذا الأ�سبوع اإىل بنوك 

�ستانلي،  ملورجان  حدات  مثل  عاملية، 

من  ال�سفقة  يف  م�ساركني  ومل�ستثمرين 

بينهم وحدة تابعة ل�رشكة بروكفيلد لإدارة 

وفقا  وذلك  ما�سك،  ومل�ست�ساري  الأ�سول 

ملذكرات ُقدمت ملحكمة العدل يف ديالوير 

على مدار اليومني املا�سيني.

ورف�س مورجان �ستانلي التعليق، يف حني 

مل ترد بروكفيلد بعد على طلب للتعليق. 

عن  ممثلني  اإىل  الو�سول  يت�سن  مل  كما 

ما�سك وتويرت.

اإىل  للو�سول  ال�ستدعاء  مذكرات  وت�سعى 

وثائق وات�سالت تتعلق بال�سفقة ومتويلها 

واأي معلومات عن ح�سابات تويرت مزيفة. 

كما ت�سعى للح�سول على معلومات عن 

من  ال�سفقة  على  تاأثري  وجود  احتمال 

�سناعة  �رشكة  �سهم  �سعر  التغيريات يف 

ي�سغل  التي  ت�سال،  الكهربائية  ال�سيارات 

ما�سك من�سب الرئي�س التنفيذي لها.

ومذكرات ال�ستدعاء هي جزء من الدعوى 

الق�سائية التي ترفعها تويرت على ما�سك 

ال�سفقة  على  الإبقاء  على  حلمله  �سعيًا 

عند ال�سعر املتفق عليه وهو 54.20 دولر 

لل�سهم الواحد. ومن املقرر اأن تبداأ حماكمة 

خلم�سة اأيام يف 17 من اأكتوبر ت�رشين الأول 

يف حمكمة العدل بديالوير.

ال�ستدعاء  مذكرات  اإن  اخلرباء  ويقول 

ت�سري اإىل اأن تويرت ت�سعى ملعرفة ما كان 

وامل�ست�سارون  وامل�ستثمرون  املقر�سون 

يقولون لبع�سهم بع�سا عن �سلوك ما�سك 

بعد اإبرامه ال�سفقة يف اأواخر اأبريل ني�سان.

وقال ماينور مايرز، الأ�ستاذ بكلية احلقوق 

يف جامعة كونيتيكت “اإنهم ي�ستبهون يف 

لإف�سال  الكوالي�س  خلف  يتاآمر  ما�سك  اأن 

الأمر برمته”.

متوز  يوليو  من  الثامن  يف  ما�سك  وقال 

اإنه �سيرتاجع عن اإبرام ال�سفقة لأن تويرت 

عن  بيانات  بحجب  التفاق  انتهكت 

احل�سابات املزيفة على من�سة التوا�سل.

وقالت تويرت اإن احل�سابات املزيفة ما هي 

اإل اإلهاء عن الق�سية الوحيدة املهمة، وهي 

اأي�سا  ما�سك  قال  التفاق. يف حني  بنود 

اإنه �سيتخلى عن ال�سفقة لأن تويرت اأقالت 

اإىل  م�سوؤولني تنفيذيني رفيعي امل�ستوى 

املواهب، وهو  اكت�ساب  جانب ثلث فريق 

تراجع من ال�رشكة عن التزامها “باحلفاظ 

الأعمال  املادية ملنظومة  املكونات  على 

احلالية �سليمة اإىل حد بعيد”.

ويقول خرباء قانون اإنه ل ميكن اأن ُيطلب 

من ما�سك اإمتام ال�سفقة اإذا ف�سل التمويل- 

ب�رشط األ يكون هو ال�سبب يف ذلك.

راأ�س اخليمة-وام:

التطوير  �رشكة  »احلمرا«،  اأعلنت   

وال�ستثمار العقاري الرائدة يف اإمارة راأ�س 

اخليمة اإطالق املرحلة الثالثة من م�رشوع 

التي  احلمرا  مر�سى  ال�سكنية يف  ال�سقق 

متثل مبنى جديدا على الواجهة البحرية 

يتكون من 318 �سقة، ويقع يف قلب قرية 

على  احلائز  ال�سكني  املجمع  احلمرا، 

البحرية  بواجهته  ي�ستهر  والذي  اجلوائز 

بحريات  على  املطلة  وال�سقق  والفلل 

خالبة.

�سبقتها  التي   - اجلديدة  املرحلة  متثل 

املرحلة الثالثة و التي انتهت عام 2009 

- تو�سعة للم�رشوع الرائد الذي ي�سم مبان 

�سكنية متو�سطة الرتفاع .. وي�سم املبنى 

اجلديد وحدات ا�ستديو و�سققا بغرفة نوم 

واحدة وغرفتي نوم.

م�رشوع  من  الثالثة  املرحلة  و�ستمثل 

اأول  احلمرا  مر�سى  يف  ال�سكنية  ال�سقق 

و  املخطط  على  يباع  �سكني  م�رشوع 

والعمل«  »العي�س  باقة  بدعم  يحظى 

بينوي  وقال  »احلمرا«.  من  املقدمة 

 «  : للحمرا  التنفيذي  املدير  كوريان 

مل�سنا اإقبال وا�سعا من امل�ستثمرين على 

امل�ساريع عالية اجلودة التي تقدم جتارب 

عاملية  وخدمات  احلياة  لأمناط  متميزة 

راأ�س  اإمارة  اأن  اإىل  م�سريا   .. امل�ستوى« 

اخليمة تتمتع ب�سمعة وا�سعة كاإحدى اأبرز 

العامل  حول  الرغيدة  املعي�سة  وجهات 

يف  وجهة   50 اأف�سل  بني  حلت  بعدما 

العامل لعام 2022، وفقا لت�سنيف �سادر 

عن جملة »تامي« الأمريكية.

»تويتر« ت�صتعلم من بنوك عن محاوالت ما�صك لتقوي�س �صفقة 

اال�صتحواذ على ال�صركة

اإطالق المرحلة الثالثة من م�صروع ال�صقق ال�صكنية بمر�صى الحمرا في راأ�س الخيمة

االأمين العام للغرف ال�صناعية ال�صودانية: 

تحرير الدوالر الجمركي يوؤدي لالنهيار التام 

اخلرطوم ـ )الوحدة(:

القطاع بزيادة  تاأثر  ال�سناعية  العام لإحتاد غرف  الأمني  اأكد 

الإنتاج،  دورة  لفقدان  توؤدي  مبا�رشة  ب�سورة  اجلمركي  الدولر 

واأ�ساف ان املواطن وامل�ستهلك هو من يدفع ثمنها.

البيع يف  حركة  يوؤثر يف  اجلمركي  الدولر  اأن حترير   : وقال 

الأ�سواق والتي ت�سهد ركوداً متنامي، جازمًا بعدم قدرتهم يف 

الإ�ستمرار يف العمل جلهة املواطن حاليًا ل يقبل على ال�رشاء 

بالأ�سعار القدمية وعند ظهور اأ�سعار جديدة بهذا ال�سكل يعني 

اإنهيار تام. وا�سفًا الو�سع الإقت�سادي بالبالد بال�سئ والردئ واأن 

العقلية التي ل ت�ستطيع اأن تفهم وت�سع برنامج وخطة وزاد 

»الدولة منعدمة العقلية التي تخطط لتقرر نحن يف و�سع خطري 

جدا جدا تكون او ل تكون«.

وك�سف عن تطبيق الزيادة مبنافذة اجلمارك مبيناء بورت�سودان 

ومت تغري نظام التح�سيل بها على ال�سعر القدمي  بح�سب �سحيفة 

»الراكوبة« .

واعلن الأمني العام لإحتاد غرف ال�سناعية عن توقف امل�سانع 

لعدم مقدرتها على مواجهة زيادة الكهرباء واجلبايات .

 اإعالن فقدان جواز �صفر 

 فقد املدعو/  لبابه عاصفه اسن 

سفره  جواز  اثيوبيا  ،الجنسية  

الرجاء   )4645218EP( رق��م 

إىل  تسليمه  عليه  يعرث  ممن 

أقرب  إىل  أو  اثيوبيا     سفارة 

مركز رشطة مشكوراً.    

 اإعالن فقدان جواز �صفر 

حسن  فطومه  امل��دع��و/  فقد   

جواز  اثيوبيا  ،الجنسية  احمد 

 )4496480EP( رق��م  سفره 

تسليمه  عليه  يعرث  ممن  الرجاء 

إىل سفارة  اثيوبيا  أو إىل أقرب 

مركز رشطة مشكوراً.    
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  اسم الرشكة :  ذا بارن لتجارة عتاد الخيل ش.ذ.م.م 
العنوان :   مكتب رقم 102 ملك محمد حسن بابا حسن ، ديرة، املمزر

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري   1497589   رقم الرخصة   891165       

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

بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :1-8-2022 تاريخ تصديق القرار:  2022-8-1 

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديره -بورسعيد ، هات�ف 
2973060 04 فاك�س: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة :  تسجيالت ريثم  ش. ذ.م.م
العنوان :   مكتب  رقم 103 ملك العقارية لالستثامر ، بر ديب، مركز ديب لالستثامر 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1084845  رقم الرخصة  661137      

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  :22-7-2022 تاريخ تصديق القرار:   2022-7-22

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

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 العنوان:  مكتب رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب  

- ديره- بورسعيد 

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

التجاري لديها لتصفية رشكة /ذا بارن لتجارة عتاد الخيل ش.ذ.م.م  وبتعيني املصفي 

املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :1-8-2022 تاريخ تصديق القرار:  2022-8-1 

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

يف العنوان أعاله هات�ف 2973060 04  فاك�س: 2973071 04 مصطحباً معه كافة 

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

اسم املصفي: ايه & ام االنصاري لتدقيق الحسابات  

العنوان :مكتب رقم 1 - 2903 ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان، 

املركز التجاري االول  

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

املصفي  وبتعيني  ريثم ش.ذ.م.م  تسجيالت  لتصفية رشكة/  لديها  التجاري  السجل 

املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :22-7-2022 تاريخ تصديق القرار:   2022-7-22

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. 
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�صهادة بالتاأ�صري يف ال�صجل التجاري
بتعيني م�صفي

�صهادة بالتاأ�صري يف ال�صجل التجاري
بتعيني م�صفي

�صهادة بالتاأ�صري يف ال�صجل التجاري
بانحالل �صركة

�صهادة بالتاأ�صري يف ال�صجل التجاري
بانحالل �صركة
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 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�د�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

 فقد�ن �سهاد�ت �أ�سهم

اإعــــالن

 اإلغاء اعالن �صابق

اإعــــالن

اإعــــالن

اإعــــالن

اإعــــالن

اإعــــالن

اإعــــالن

اإعالن ت�صفية �صركة

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الس���ادة/  ويت وينج 
لخدمات املوتور     

رخصة رقم : CN -  3863474 قد تقدموا إلينا بطلب:
عبدالله  عبدالوهاب  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

خميس املرزوقي 100%    
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف يوسف مال الله عبيد ظالم 

القبييس
 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 االقتصادي��ة بخص��وص الرخص��ة رقم  

للتخطيط  ام  دبليو  جي  التجاري  باالسم   CN  -  1534907

الرخصة  تعديل  طلب  بإلغاء  ابوظبي.   املحدودة-  املايل 

وإعادة الوضع كام كان عليه سابقا.  

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 

هذا  نرش  تاريخ  من  أسبوع  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املذكورة. 

CN -  1534907 /الرقم : د ت/ ش ت

CA -  4484159 : رقم الخطاب

الس���ادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائ��رة  تعلن   
ميزينج للتجارة العامة 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  2904699   : 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 ب���أن/ ال���سادة : الخليج الكندية لالستشارات الهندسية 

ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 1100541 قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة مودي بادي مطر )100%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف صالح عوض صالح الرساج اليافعي

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف كان لالستشارات الهندسية - 

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

 GULF CANADIAN ENGINEERING م��ن  ت��ج��اري  اس���م  ت��ع��دي��ل   

ذ.م.م  الهندسية  لالستشارات  الكندية  الخليج   -   CONSULTANCYL.L.C

 GULF CANADIAN ENGINEERING CONSULTANCY - SOLE

- رشكة  الهندسية  لالستشارات   الكندية  الخليج   -  .   PROPRIETORSHIP L.L.C

الشخص الواحد ذ.م.م  

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

سبعة أيام من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

غيار  قطع  لبيع  مل  زياد  ال���سادة:  ب���أن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
السيارات 

رخصة رقم : CN- 1691465 قد تقدموا إلينا بطلب : 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة زياد خالد مل )100%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف زياد خالد مل 
 تعديل وكيل خدمات/ حذف مبارك محمد مسلم عبدالله الراشدي 

تعديل رأس املال  من NULL إىل 100000
 تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

 ZIAD MEL AUTO PARTS DEALERS SHOP تعديل اسم تجاري من 
 ROYAL LINE AUTO USED إىل  السيارات  غيار  قطع  لبيع  مل  زياد   -
الين  رويال   -   SPARE PARTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

لقطع الغيار املستعملة - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
تعديل نشاط/ إضافة تجارة قطع الغيار املستعملة للسيارات )4530003( 

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

اإلجراءات املطلوبة 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية ب���أن/ ال���سادة: العمران للسفريات 

رخصة رقم : CN- 2443932 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة عرفان الله بخت روان )100%(

تعديل مدير/ إضافة عرفان الله بخت روان 

مدير/  تعديل  الهاجري  شعيل  حسني  سامل  حسني  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

حذف حسني سامل حسني شعيل الهاجري 

تعديل رأس املال/ من NULL إىل 150000 

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

 AL IMRAN العمران للسفريات إىل - IMRAN TRAVELS /تعديل اسم تجاري من 

رشكة   - للسفريات  العمران   TRAVELS .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

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: فطائر وكنافة يب اتش يك 

رخصة رقم : CN- 4017640 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة ياسمني خالد الحرب )100%(

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف حميد أحمد فريش حميد القبييس 

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

 -  BHK KUNAFA AND PASTRIES من/  تجاري  اسم  تعديل 

 BHKKUNAFA AND PASTRIES - فطائر وكنافة يب اتش يك إىل

SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C فطائر وكنافة يب اتش  - رشكة 

الشخص الواحد ذ.م.م  

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

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

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية ب���أن/ ال���سادة: رويالتي كوين لتأجري 
املعدات واآلليات البحرية 

رخصة رقم: CN- 4127091 قد تقدموا إلينا بطلب : 
تعديل رأس املال من NULL إىل 150000 

تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 
 ROYALTY QUEEN MARINE م��ن  ت��ج��اري  اس��م  تعديل   
EQUIPMENT LEASING - رويالتي كوين لتأجري املعدات واآلليات 
 ROYALTY QUEEN MARINE EQUIPMENT إىل  البحرية 
LEASING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C  - رويالتي كوين 

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  نوع الرشكة: رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

االسم التجاري :  انتقاء للصيانة العامة- رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

 عنوان الرشكة: مدينة محمد بن زايد . ز 1-9 ، 0 مبنى لنك انفستمنتس 

ذ.م.م

  CN-2906699 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

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

الجمعية  محرض  قرار  عىل  بناًء  وذلك    2022-8-3 بتاريخ  للرشكة 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم : 2205030894     

 تاريخ التعديل:   2022-8-3

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

خالل مدة 30 يوماً من تاريخ نرش هذا االعالن.

 يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل عن الرخصة 
بني االطراف املذكورين اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول:   سوباش تالوكدير دوالل تالوكدير  الجنسية: بنغالديش 
 اىل الطرف الثاين:  امنه حمد ثاين عبيد الشاميس الجنسية: االمارات

التنمية  دائرة  من  صادرة  رخصة   ) الليلك  زهرة  كراج   ( التجاري  باالسم   
االقتصادية بعجامن برقم ملف ) 101446  ( واملسجلة بغرفة تجارة 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:

من :الطرف األول: بخيت ثاين بخيت مبارك السويدي     الجنسية: االمارات

 اىل الطرف الثاين:  امري سجاد محمد اسلم   الجنسية:  باكستان

التنمية  دائرة  من  صادرة  رخصة  للحالقة(  العريش  )صالون  التجاري  باالسم   

االقتصادية بعجامن برقم ملف )36684( واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجامن

 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 يوما من تاريخ 

نرش هذا االعالن.

سيتم تغيري االسم من صالون العريش للحالقة اىل صالون بخيت للحالقة
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�لإمار�ت �لعربية �لمتحدة

وز�رة �لعدل

�لإمار�ت �لعربية �لمتحدة

وز�رة �لعدل

 �لكاتب �لعدل �لعام �لكاتب �لعدل �لعام

 تنازل/ بيع 
اعالن

 تنازل/ بيع 
اعالن

 نعلن للجميع بأن الرشكة املذكورة أعاله هي/ سيناء لتجارة زينة واكسسوارات السيارات/  

الرشكات  قانون  مبوجب  عجامن  امارة  يف  محدودة،تأسست  مسؤولية  ذات  - رشكة  ذ.م.م 

االتحادي رقم )8( لسنة )1984( وتعديالته مرخصة يف دائرة التنمية االقتصادية وسجلته يف 

دائرة التنمية االقتصادية  تحت رقم )56730( وقرر الرشكاء حلها وتصفيتها وتعيني السيد:

 جامل لتدقيق الحسابات  

مصفي قانوين للرشكة فعىل كل من له أي حق أو اعرتاض التقدم به للمصفي القانوين املذكور 

أعاله خالل مدة )45( يوماً من تاريخ نرش اإلعالن وعىل العنوان التايل:

  إمارة : عجامن 

هاتف : 7447771 06

ص.ب.: 1131   

غرفة جتارة و�صناعة عجمان
ق�صم ال�صجل التجاري

اإعالن وحل وت�صفية : 

 اال�صم التجاري : �صيناء لتجارة زينة واك�ص�صوارات ال�صيارات/  ذ.م.م 
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�أخباروتقارير

و��سنطن  )د ب �أ(- 

اأعلـــن الرئي�س الأمريكي جـــو بايدن اأن �رضبة 

نفذتهـــا القوات الأمريكية بطائرة م�سرية قتلت 

زعيم تنظيـــم القاعدة اإميـــن الظواهري نهاية 

الأ�سبـــوع. فما هو حجم الدور الذي كان يلعبه 

الظواهري يف التنظيم؟.

يقول الكاتب واخلبري الأمريكي برو�س هوفمان 

يف حتليل ن�رضه جمل�ـــس العالقات اخلارجية 

الأمريكي اإن الظواهري كان مهما للغاية للقاعدة 

يف العقـــد الـــذي اأعقب مقتل اأ�ســـامة بن لدن 

زعيم التنظيم ال�سابق. فقد حافظ على متا�سك 

التنظيم بقوة �سخ�سيته وروؤيته ال�سرتاتيجية، 

التي اأتاحـــت ملختلف فروع القاعدة مبوا�سلة 

اأجنداتها املحلية والإقليمية، والتمتع با�ستقالل 

تكتيكي تام.

وقد كانـــت روؤيته ال�سرتاتيجية ناجحة، حيث 

متتلك حركة ال�سباب وجماعـــة ن�رض الإ�سالم 

وجودا قويا يف �رضق اأفريقيا ومنطقة ال�ساحل، 

على الرتتيـــب، كما اأن تنظيم القاعدة يف �سبه 

اجلزيرة العربيـــة ل يزال يقاتل يف اليمن، كما 

انت�رض تنظيـــم القاعدة يف �سبه القارة الهندية 

يف بنجالدي�ـــس والهند واملالديـــف وميامنار 

وباك�ستـــان. وما زال تنظيـــم حرا�س الدين هو 

ممثل القاعدة يف بـــالد ال�سام. مل يكن كل هذا 

ليتحقق بدون الظواهري.

وعلى الرغم من اأن التنظيمات التابعة للقاعدة 

كانـــت تتمتـــع با�ستقالل هائل، فقـــد التزمت 

باإيديولوجية التنظيـــم وتقيدت با�سرتاتيجية 

الظوهري... و�سوف ي�ستمر هذا الو�سع .

وراأى هوفمـــان اأن اخلطـــوة التاليـــة لتنظيم 

القاعدة هي الرتكيز على خطة اخلالفة، م�سريا 

اإىل اأن �سيف العدل، وهو اأحد اأبرز قادة القاعدة 

منذ فرتة طويلة هو املر�سح الأوفر حظا خلالفة 

الظواهري.

وقد لعب �سيف العدل ال�سابط ال�سابق بوحدة 

عمليات خا�سة باجلي�ـــس امل�رضي دورا مهما 

يف تفجـــري ال�سفارتني الأمريكيتني يف نريوبي 

عا�سمة كينيا ويف دار ال�سالم العا�سمة ال�سابقة 

لتنزانيا، كما كان العقل املدبر حلملة القاعدة 

الفا�سلة يف اململكة العربيـــة ال�سعودية عام 

2003. وقد قام بتعليم وتوجيه حمزة بن لدن، 

جنـــل اأ�سامة، الوريث ال�سهـــري كاأمري للقاعدة، 

ويف ال�سنوات الأخرية كان ي�رضف على عمليات 

القاعدة يف �سوريا.

ومن املتوقع اأن يكـــون �سيف العدل ن�سطا يف 

مل �سمـــل تنظيم القاعـــدة وفروعه. ويف نهاية 

الأمر، وبعد اأيام قليلة، �سيحتفل تنظيم القاعدة 

بالذكرى ال�سنوية الـ34 لتاأ�سي�سه. ول ميكن اأن 

ي�ستمر تنظيم اإرهابي لأكرث من ثالثة عقود من 

خالل العتماد على زعيم واحد.

وحتتـــوى قائمـــة وزارة اخلارجيـــة الأمريكية 

للجماعات الإرهابية حاليا على اأربعة اأ�سعاف 

اجلماعات التي ت�سرتك يف اإيديولوجية القاعدة 
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�سبتمرب 2001. ولذلك، فاإنه بطريقة اأو باأخرى، 

�ست�ستمر احلرب التي اأعلنها بن لدن قبل اأكرث 

من ربع قرن مب�ستوى معني.

واعتـــرب الكاتـــب برو�س هوفمـــان الأ�ستاذ يف 

»كليـــة اإدموند اأ. وال�س لل�ســـوؤون اخلارجية« 

يف »جامعة جورج تـــاون«، والتي يدير فيها 

»مركز الدرا�سات الأمنية« و«برنامج الدرا�سات 

الأمنية« واخلبري مبجل�س العالقات اخلارجية 

الأمريكـــي، اأن اإقامة الظواهـــري يف العا�سمة 

الأفغانية كابول وقت مقتله لها اأهمية كبرية، 

حيث ت�ســـري اإىل اأنه كان يقيـــم هناك مبعرفة 

حركة طالبان. وهذا يهدم مزاعم طالبان باأنها 

قطعت عالقتها بالقاعـــدة، ويوؤكد اأن اجلماعة 

لي�ست �سوى �رضيك مقرب وحليف.

فلم يكن الظواهري يعي�ـــس يف كهف يف قرية 

نائية على احلدود مع باك�ستان، ولكن يف ق�رض 

يف جزء من كابول يقطنه دبلوما�سيون غربيون. 

ومـــن الوا�سح اأنه كان �سديقا مقربا من حركة 

طالبان وتتم معاملته باإجالل واحرتام كبريين. 

و�سيقو�ـــس هذا جهود طالبـــان للتفاو�س مع 

الوليات املتحدة لالإفراج عن 9 مليارات دولر 

من الأ�سول املجمدة لدى وا�سنطن.

وفيمـــا يتعلق مبدى اخلطر الذي ي�سكله تنظيم 

القاعدة مقارنة باجلماعات الإ�سالمية الأخرى، 

قال هوفمـــان اإن تنظيم القاعـــدة حتت قيادة 

الظواهري، كان يلعب لعبة طويلة، وكان قانعا 

بالعمل بهـــدوء لإعادة بنـــاء التنظيم واإعادة 

جتميعـــه ، يف الوقـــت الذي ركز فيـــه العامل 

على هزمية تنظيم الدولة الإ�سالمية »داع�س« 

وتدمري خالفته.

وانق�سمـــت ا�سرتاتيجية الظواهـــري اإىل �سقني، 

الأول، ترك تنظيم الدولة ليكون حمور كل اهتمام 

الوليات املتحدة وحلفائها، بينما وجه تنظيم 

القاعدة قوته لال�ستمـــرار يف كفاحه امل�ستمر 

منذ اأكرث من ثالثة عقود. وكان ال�سق الثاين هو 

ت�سوير القاعدة على اأنه تنظيم ي�سم مت�سددين 

معتدلني- كقوة اأكرث موثوقية ولي�ست �رضيعة 

الزوال مقارنة بتنظيم الدولة الأكرث تهورا وعنفا. 

وتاأكدت �سحة ا�سرتتيجية الظواهري الهادئة من 

خالل ال�سرب واملثابرة اللذين اأعادا طالبان اإىل 

ال�سلطة يف اأفغان�ستان. ولذلك، على الرغم من 

اأن تنظيم القاعدة كان اأقل ن�ساطا من مناف�سيه 

ال�سالميني اأو حتـــى فروعه، فهذا ل يعني اأنه 

نبذ الإرهاب اأو تخلى عن كفاحه.

وفيما يتعلق بعالقة ال�رضبة اجلوية بنهج اإدارة 

بايـــدن يف مكافحة الإرهاب، قـــال هوفمان اإن 

الظواهري كان يقف يف �رضفة م�سكنه يوميا يف 

و�سح النهار. وقد تعقبت اأجهزة ال�ستخبارات 

الأمريكية حركة زوجته وبناتـــه واأحفاده اإىل 

الق�رض يف اأحد اأحيـــاء كابول. ثم تعرفت على 

الظواهري عند ح�سوره لالن�سمام اإليهم. واأ�سار 

هوفمان اإىل اأنه ل يعني اأن العمل ال�ستخباراتي 

اأو ال�رضبة نف�سها كان عمال �سهال، واإمنا اإىل اأن 

الظواهري وعائلته كانـــوا يفعلون هذه الأمور 

ب�ســـكل وا�سح للجميع، وهذا يـــدل على مدى 

�سعورهم هم وحركة طالبان بالأمان.

واختتـــم هوفمان حتليلـــه بالقـــول اإن موت 

الظواهري يعـــد بالفعل خربا رائعـــا، لكنه ل 

يربهن حتـــى الآن على فعاليـــة ا�سرتاتيجية 

بايدن امل�ستقبلية ملكافحـــة الإرهاب. �سيكون 

هذا جناحـــا ا�ستخباراتيا بحجـــم خمتلف اإذا 

جنحت اجلهـــود الأمريكيـــة احلالية ملكافحة 

الإرهـــاب يف اأفغان�ستان اأي�سا ب�سكل فعال يف 

عرقلة التخطيط لهجمات اإرهابية فعلية ومنع 

تنفيذها.

وي�سيف اأنه من ناحيـــة اأخرى، تبطل ال�رضبة 

التي ا�ستهدفـــت الظواهري مزاعـــم املنتقدين 

الذين قالـــوا يف الأ�سبوع املا�سي- يف الذكرى 

ال�سنوية الـ75 لتاأ�سي�ـــس وكالة ال�ستخبارات 

املركزية الأمريكية )�ســـي اي ايه( اإنه كان من 

اخلطاأ اأن تركـــز الوكالة على مكافحة الإرهاب 
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�سبتمـــرب ول تبـــدى تركيزا كافيـــا على جمع 

املعلومـــات ال�ستخباراتيـــة املهمـــة للحياة 

اليومية للمواطنـــني. اإن الدور املحوري لوكالة 

ال�ستخبـــارات املركزيـــة يف مقتـــل بن لدن 

والظواهـــري يظهر نقاط القـــوة والقدرات التي 

ل نظري لها لدى الوكالة واأجهزة ال�ستخبارات 

على نطاق اأو�سع.

�إ�سالم �أباد  )د ب �أ( –

 بلـــغ عـــدد الأ�سخا�س الذين لقـــوا حتفهم يف 

حوادث متعلقة بالأمطار يف باك�ستان على مدار 

الأ�سابيع القليلة املا�سية اأكرث من 500 �سخ�س 

حيث اأن ال�سيول الناجمة عن الأمطار املو�سمية 

الغزيرة مازالت ت�رضب الأقاليم اجلنوبية الغربية 

من البالد.    

وقالت الهيئة الوطنيـــة لإدارة الكوارث اإن عددا 

ي�سل اإىل 502 من الأ�سخا�س قد لقوا حتفهم من 

بينهم 98 امراأة و191 طفال .

واأ�سافت الهيئة يف اأحدث تقاريرها  الأربعاء اأن 

الأمطار والفي�سانات دمرت اأكرث من 40 األف منزل 

واأكرث من 2500 كيلومرت من الطرق وت�سببت يف 

ت�رضد وتقطع ال�سبل بالآلف يف القرى النائية.

وكان اإقليمـــا بلو�سي�ستان وال�سند الأكرث ت�رضرا 

بالفي�سانات بعدما هطلـــت اأكرث الأمطار غزارة 

يف التاريخ امل�سجل للدولة الواقعة بجنوب اآ�سيا 

و�سط خماوف مرتفعة ب�ساأن التغري املناخي.

وهنـــاك ماليـــني الأ�سخا�س من بينهـــم اأطفال 

عر�سة لالأمرا�س التي تنقلها املياه يف املناطق 

التي �رضبتها ال�سيول والتـــي حتاول الوكالت 

الع�سكريـــة والإنقاذ الو�ســـول اإليها لإجالء من 

تقطعت بهم ال�سبل.  

ي�سار اإىل اأن موجات ال�سيـــول وارتفاع درجات 

احلـــرارة والأمطار الغزيـــرة املفاجئة واجلفاف 

وال�سباب الدخانى الذي يوؤثر �سلبا على جودة 

الهواء ، تتجه جميعها نحو التزايد يف باك�ستان 

يف ال�سنوات الأخرية.

ريكيافيك  )د ب �أ(- 

يتوقع اخلـــرباء حدوث ثوران بـــركاين جديد يف 

اأي�سلندا، يف ظل وقوع �سل�سلة جديدة من الهزات 

الأر�سية. واأفاد تقريـــر اإخباري باأن �سورا حديثة 

التقطتهـــا الأقمـــار ال�سطناعية ل�سبـــه جزيرة 

ريكياني�س تظهر حـــركات �سهارة وا�سحة حتت 

�سطح الأر�س بني جبال بركانية.

ولذلك يعتقد علماء اجليولوجيا اأنه من املرجح 

جدا اأن يبداأ ثوران بركاين يف �سبه اجلزيرة خالل 

الأيام اأو الأ�سابيع القادمة.

وذكر مكتـــب الأر�ســـاد اجلويـــة يف اأي�سلندا اأن 

تدفـــق ال�سهارة يف املنطقة اأ�رضع بنحو ال�سعف 

باملقارنة مبا كان عليه خالل الثوران الذي حدث 

يف ربيع عام 2021.

و�سجلـــت الأر�س اأ�سفل �سبـــه جزيرة ريكياني�س 

الآلف مـــن الهزات منذ مطلع الأ�سبوع، من بينها 

هزة تزيد قوتها عن اأربع درجات �سباح الأربعاء.

لندن  )د ب �أ(-

 ارتفعـــت اأعداد الوفيات املرتبطة باملخدرات يف 

اجنلرتا وويلز اإىل م�ستوى قيا�سي، مدفوعة ب�سكل 

اأ�سا�سي مبخدرات الأفيون، وفقا لالإح�ساءات.

ونقلت وكالة الأنباء الربيطانية بي اإيه ميديا عن 

مكتب الإح�ساءات الوطنية اأنه مت ت�سجيل 4859 

حالة وفاة مرتبطة بالت�سمم باملخدرات يف عام 

2021 – مبعـــدل 4ر84 حالة وفـــاة لكل مليون 

�سخ�س.

وارتفعـــت احل�سيلة ال�سنوية للعام التا�سع على 

التوايل، بزيـــادة بن�سبة 2ر6% عـــن عام 2020، 

وكانت الأعلى منذ بدء الت�سجيل قبل اأكرث من ربع 

قرن يف 1993. وقال مكتب الإح�ساءات الوطنية اإن 

الجتاه ال�سعودي ب�سكل عام خالل العقد املا�سي 

كان مدفوعا يف املقام الأول بالوفيات املرتبطة 

باملواد الأفيونية، بل واملرتبطة مبخدرات اأخرى 

مثل الكوكايني.

�لكاتب �لأمريكي برو�س هوفمان: ماذ� يعني مقتل �لظو�هري بالن�سبة لتنظيم �لقاعدة

�أي�سلند� تترقب ثور�ناً بركانياً قريباً بعد �سل�سلة من �لهز�ت �لأر�سيةمقتل �أكثر من 500 �سخ�س في �سيول باك�ستان

�رتفاع �لوفيات �لمرتبطة بالمخدر�ت في �إنجلتر� وويلز �إلى م�ستوى قيا�سي

م�سر تنظم موؤتمر�ً دولياً حول �آثار وتاريخ �لفرعون توت عنخ �آمون كيف تن�سط بع�س �لنباتات و�لحيو�نات 

في �لحد�ئق �أثناء ليالي �ل�سيف �لهادئة؟
برلني )د ب �أ(-

 تنب�س احلدائق باحلياة عند غروب ال�سم�س، حيث تن�سط بع�س 

اأنواع النباتـــات واحليوانات اأثناء الليل فقط ويكون ال�سفق هو 

وقت ا�ستيقاظها.

وتقول ميالين كونراد، رئي�ســـة جمموعة معنية باحلفاظ على 

الطبيعـــة يف اأملانيا، اإن هناك الكثـــري الذي ميكن للمرء اأن يراه 

وي�سمعه ويتذوقه وي�سّمه عند تواجده يف حديقة طبيعية اأثناء 

النهـــار، ولكن يف اأم�سيات ف�سل ال�سيف الدافئة، تغمر الأ�سوات 

والروائح ال�سماء والأر�س يف فرتة الغ�سق.

وميكن �سماع زقزقة اجلنادب الليليـــة يف احلدائق واملروج، اأو 

اأغنيـــات �سادرة من الأ�سجار وال�سجريات التي تعد بيتا للطائر 

ال�سود )ال�سحـــرور( والعندليب. وتزحف ال�سفادع من بني اأكوام 

اخل�سب حيث تختبئ.

كما ميكن للمرء اأن ي�ستـــم رائحة بع�س النباتات املعمرة ذات 

الرائحة النفاذة، والتي ل تتفتح اأوراق بع�سها اإل يف الليل. فهناك 

زهرة البنف�سج، والفلوك�س الليلي وزهرة الربيع امل�سائية. وهي 

لي�ســـت اأزهار جميلة فقط، ولكن طعامها ل يقدر بثمن بالن�سبة 

للح�رضات. ومع ذلك، فاإن الرائحة لي�ست الطريقة الوحيدة التي 

تتوا�سل بها النباتات مع امللقحـــات، حيث تكاد تتوهج زهور 

»الثمـــان البي�ـــس« و«ال�سيلينية املموجـــة« و«ال�سيلينية 

عري�سة الوراق« عندما يحل الظالم.

وتقـــول عاملة الأحياء ومن�سقة احلدائـــق، بريجيت كالينود، اإن 

»الأزهار امل�سائية والليلية حتتوي على اأ�سباغ تعك�س �سوء ذي 

موجات ق�سرية«. كما اأن هنـــاك نباتات اأخرى يكون لها بريق 

ف�سي مثل »املرميية« و«البطنج البيزنطي«.

وتن�سح كالينود باأن يقوم املرء بتجهيز مقاعد يف حديقته حتى 

ل ي�سيع فر�سة متابعة ما يحدث. ومن الناحية املثالية، يجب اأن 

يتم و�سع املقاعد بحيث ميكن للمرء ال�ستمتاع مب�ساهدة غروب 

ال�سم�س اأي�سا، م�سيفة اأن »غروب ال�سم�س هو من اأجمل اللحظات 

يف فرتة امل�ساء«.

�لقاهرة   ) د ب �أ ( - 

تنظـــم وزارة ال�سياحة والآثار امل�رضية، 

موؤمترا علميا دوليـــا مب�ساركة 40 من 

علمـــاء امل�رضيات بالعامل، وذلك �سمن 

فعاليات الحتفالت التي تقام هذا العام، 

مبرور مئة عـــام على قيام امل�ستك�سف 

الربيطاين هوارد كارتر، باكت�ساف كنوز 

ومقربة الفرعون الذهبي امللك توت عنخ 

اآمـــون. اأعلن ذلك وزيـــر الآثار امل�رضي 

الأ�سبق وعامل امل�رضيات الدكتور زاهي 

حوا�ـــس، الذي اأ�سار ، يف بيان الأربعاء ، 

اإىل اأن املوؤمتر يدور حول »اآثار وتاريخ 

امللك توت عنخ اآمون«.

ولفت حوا�ـــس اإىل اأنه �سيعلن يف �سهر 

ت�رضيـــن الأول/ اأكتوبـــر املقبـــل، عن 

اأ�سباب وفـــاة امللك توت عنـــخ اآمون، 

بجانـــب الك�سف عن طريقـــة ا�ستعمال 

احلم�س النووي يف ك�سف مومياء امللكة 

»نفرتيتـــي« وامللكة »عنـــخ ا�سن ان 

اآمون« زوجه امللك توت عنخ اآمون.

�لكندي ديفي�س يعلن �لتبرع بمكافاأة �لم�ساركة 

في كاأ�س �لعالم لالأعمال �لخيرية في بالده

موجة جفاف تت�سبب في �سر�ع بين 

�لفقر�ء و�لأثرياء على �لمياه بكاليفورنيا

مخاوف في �أوكر�نيا من تاأثير �لجفاف 

على بذر �لمحا�سيل �ل�ستوية

ميونخ )�أملانيا( د ب �أ( –

 قال الكنـــدي األفون�سو ديفي�س مدافع فريق بايرن 

ميونخ الأملاين لكرة القـــدم اإنه �سيتربع مبكافاأة 

امل�ساركة يف بطولة كاأ�س العامل 2022 املقررة يف 

قطر، ل�سالح الأعمال اخلريية يف كندا.

وكان ديفي�س، وهو من اأبوين من ليبرييا، قد ولد يف 

مع�سكر لالجئني يف غانا وانتقل اإىل كندا وهو يف 

اخلام�سة من عمره مع والديه.

وح�ســـل ديفي�س على اجلن�سيـــة الكندية يف عام 

2017 الذي �سهد ظهوره الأول مع املنتخب، وعمره 

16 عاما، وقـــد انتقل بعدها اإىل بايرن ميونخ يف 

عام 2019 .

وتاأهلت كندا اإىل نهائيات كاأ�س العامل للمرة الأوىل 

منذ عام 1986، وقال ديفي�س عرب مواقع التوا�سل 

الجتماعي اإنه يرغب يف رد اجلميل �سيئا ما.

وذكر ديفي�س عرب موقع �سبكة التوا�سل الجتماعي 

»تويرت« :«كندا رحبـــت بي وبعائلتي، ومنحتنا 

فر�ســـة يف حياة اأف�سل. لقـــد مكنتني من حتقيق 

اأحالمي.«

لو�س �أجنلي�س )د ب �أ(–

 يبدو اأن موجـــات اجلفاف مل تعد تكتفي ب�رضب 

عـــدد من الدول الأفريقية، حيـــث اأدت ندرة املياه 

اإىل الت�سحر ونفوق املا�سيـــة، وهالك املحا�سيل 

الزراعيـــة، فانتقلت اإىل مناطق غنية ومتقدمة يف 

الوليات املتحدة، مثل مدينة لو�س اأجنلي�س، حيث 

يقيم العديد من جنوم املجتمع والأثرياء، وت�ستهر 

باأنها مركز ل�سناعة ال�سينما العاملية.

ومبجرد اإعالن �رضكة املياه بكاليفورنيا اجلنوبية، 

فر�س اأكرث القيود �رضامة على ا�ستخدامات املياه 

بالن�سبة ملاليـــني ال�سكان يف املنطقـــة، اأو�سى 

العاملون ب�رضكة مياه ل�ـــس فريجينز باأن يروي 

ال�سكان حدائقهم مرة واحدة يف الأ�سبوع.

وتهدف هـــذه القيود اإىل خف�ـــس ا�ستهالك املياه، 

بن�سبة 35% وخف�س ال�ستخدام اإىل 80 جالونا يف 

اليوم لل�سخ�س الواحد، بينما كان معدل ال�ستخدام 

اليومـــي لل�سخ�س يف بلدة ل�ـــس فريجينز 193 

جالونا عام 2021، وفقا لبيانات ولية كاليفورنيا.

وقال م�سوؤول يف البلدة »نحن نعلم اأن هذا اخلف�س 

يتطلب ت�سحية كبـــرية، واأن احلـــال ل ي�رض، واأن 

احلدائق �سيتحول لونهـــا اإىل البني، ولكي ننجح 

يتعـــني على كل فـــرد منا اللتـــزام بامل�سوؤولية 

لتقلي�س ا�ستهالك املياه«.

ونظرا للتباين يف م�ستويـــات الرثاء يف املنطقة، 

و�ســـكاوى بع�س ال�سكان حمـــدودي الدخل من اأن 

الأثريـــاء هم الذين يفرطـــون يف ا�ستهالك املياه، 

اأقـــر ديفيد بيدر�سن املدير العام ل�رضكة املياه يف 

بلدة ل�س فريجينـــز، بوجود توترات بني ال�رضائح 

ال�سكانية ب�سبب ا�ستخدامات املياه.

بينما قالـــت اإنيكو جولد ع�ســـوة جمل�س بلدية 

»هيدن هيلز«، اإن »بع�ـــس ال�سكان يريدون بيع 

منازلهم والنتقـــال اإىل اأماكن اأخرى ب�سبب نق�س 

املياه، واأنا اأ�ساركهم يف �سعورهم بالقلق«.

كييف  )د ب �أ(- 

�رضح ديني�ـــس مار�سوك، نائـــب رئي�س املجل�س 

الزراعي الأوكراين، باأن منطقتي اأودي�سا وفينيت�سا 

الأوكرانيتني ت�سجالن تراجعا يف ح�ساد املحا�سيل 

جراء اجلفاف ال�سيفي، وهو ما قد يوؤدي اإىل تعقيد 

عمليات البذر يف اخلريف.

ونقلت وكالة »بلومـــربج« لالأنباء عنه القول اإن 

البالد قـــد ت�سهد ح�ساد ما يـــرتواح بني 55 و60 

مليون طن من احلبوب والزيـــوت هذا العام، رغم 

القتال واحتالل رو�سيا مل�ساحات من الأرا�سي وزرع 

األغام يف احلقول.

واأ�سار اإىل اأن اأوكرانيا عززت �سحناتها من حما�سيل 

احلبوب والزيوت عرب طرق نقل بري بديلة، اإىل ما 

يقارب الثالثة ماليني طن يف متوز/يوليو، مقابل 

2ر2 مليون طن يف حزيران/يونيو.

كما تتح�ســـن لوج�ستيات ال�سحن عـــرب املوانئ 

النهريـــة؛ حيث جرى �سحـــن 3ر1 مليون طن عرب 

الدانـــوب يف متوز/يوليو، بارتفاع بـ 7ر3 مرة عن 

حزيران/يونيو.
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اأبوظبي-وام:
أبوظبي  ملهرجــان  املنظمة  اللجنة   أعلنــت 
الدويل للشطرنج عن تفاصيل النسخة الـ28 
أكثر من  املشــاركني فيه  ، والذي يصل عدد 

1000 العب والعبة.
وتقــام فعاليات املهرجان مــن 16 إىل 26 
الشيخ  سمو  رعاية  الجاري، تحت  أغسطس 
نهيــان بن زايــد آل نهيــان رئيس مجلس 
أمناء مؤسســة زايد بن ســلطان آل نهيان 
لألعمال الخريية واإلنســانية رئيس مجلس 
أبوظبي  الريايض، وبإرشاف مجلس  أبوظبي 
الريايض، وتنظيم نادي أبوظبي للشــطرنج 
إىل  يصل  جوائز  الذهنية، بمجموع  واأللعاب 

300 ألف درهم إماراتي.
وتضمــن فعاليــات املهرجــان 11 بطولة 
مختلفــة تتناســب مع مســتويات وفئات 
العمريــة، وتتصدرهــا بطولة  املشــاركني 
األســاتذة، كمــا تضم بطولــة أبطال خط 
التي تنظم  األول للشــطرنج الرسيع  الدفاع 
العاملة  الكوادر  فيها  الثانية، وتشارك  للمرة 
والرشطة،  والجيــش  الصحية  املنشــآت  يف 

حماية  يف  االســتثنائية  لجهودهــم  تقديرا 
املجتمع خالل جائحة كورونا.

برئاســة  للمهرجان  املنظمة  اللجنة  وأعلنت 
حسني عبدالله الخوري عن التفاصيل، خالل 
األربعاء بمقر  يــوم  عقد  صحفــي  مؤتمر 
مجلــس أبوظبي الريــايض، بحضور طالل 
التنفيذي لقطاع  املدير  الهاشــمي  مصطفى 
التطوير الريايض يف املجلس، وأحمد النعيمي 
نائب رئيس لجنة الحكام، وبرنارد أونيل مدير 
أبوظبي /الكورنيش/،  بلو  راديســون  فندق 
املهرجان. ويشارك  فعاليات  يستضيف  الذي 
الالعبني  من  مجموعة  املرتقبة  النســخة  يف 
هاو، والرويس  وانج  الصيني  منهم  العامليني 
ســنان جوجريوف من روسيا، واألوكراني 

انتون كوربوف واملرصي باسم أمني.
النجم  مشــاركة  املهرجــان  يشــهد  كمــا 
الذي حصد  الرحمــن  اإلماراتي ســالم عبد 
ألقــاب معظم بطوالت الشــطرنج الفردية 
باإلمــارات منــذ 1991، وبطولــة العرب 
لفئة الرجال وبطولة آســيا للناشئني ولقب 

مهرجان بييل لألساتذة.
اإلمارات  العبي  معظم  املهرجان  يف  ويشارك 

مــن كافة الفئات الســنية من الجنســني، 
يتقدمهــم عمــران الحوســني /19 عاما/ 
للشباب  آســيا  غرب  بطولة  بألقاب  والفائز 
اإلمارات  وبطولة  للشــباب  العرب  وبطولة 

للرجال.
وأكد حســني عبد الله الخوري أن املهرجان 
الدوليني  الالعبني  معظم  أنظار  محط  أصبح 

من مختلف أنحاء العالم.
وقــال: "اإلقبــال الكبري عىل املشــاركة يف 
املهرجان من العبي الصف األول يف العالم هذا 
الصحيح،  املسار  يف  بأننا  نؤمن  يجعلنا  العام 
الـ1000  يتجاوز  املشاركني  عدد  أن  خاصة 
مختلفة"  من 54 جنســية  والعبــة  العب 
الكبري  هذا، للدعم  نجاحنا  وأوضح: "يرجع 
من حكومتنا الرشيدة بقيادة صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
نهيان  الشيخ  سمو  الله، وتوجيهات  حفظه 
بن زايــد آل نهيان رئيــس مجلس أبوظبي 
الريايض، حيث لم تدخر حكومتنا والقائمون 
الرياضة  دعم  جهداً يف  الريايض  القطاع  عىل 
بمختلف  الشــبابية  والحركات  والرياضيني 

أنواعها".

17

 

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
الخميس ٤ أغسطس ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥١٠٨

الريا�سة

نادي جينا الألماني يتقدم ب�سكاوى جنائية �سد 
4 من م�سجعيه

اأبوظبي-الوحدة:
اإلمارات  منتخــب  بعثــة  توجهــت 
للقــوس والســهم إىل تركيــا صباح 
األربعــاء إلجــراء معســكر إعدادي 
النسخة  املرتقبة يف  يسبق مشــاركته 
التضامــن  ألعــاب  مــن  الخامســة 
من 9  الفرتة  يف  املقررة  اإلســــالمي 
قونيا  بمدينة  املقبل  إىل 18 أغسطس 
يف  املشارك  الدولة  وفد  الرتكية، ضمن 

الحدث.
مهمة  طموحــات  املنتخب  ويحمــل 
نخبة  يضم  الذي  الحدث  يف  للمشاركة 
العالم،  مســتوى  عىل  الرياضيني  من 
يتنافســون عىل املراكز األوىل يف شتى 
لتحقيق  يســعى  حيث  املســابقات، 
لإلمــارات، وتعزيز  جيدة  مشــاركة 
وحضورها  الدولة  رياضة  تنافســية 

تطلعات  مــع  يتماىش  عامليــاً، بمــا 
القيــادة الحكيمة التــي هيأت أفضل 
الظــروف ووفــرت البيئة املناســبة 
للرياضيني، لضمــان إظهار أفضل ما 
يملكون للوصول إىل منصات التتويج.

وكانــت مرحلة التحضريات للمنتخب 
انطلقت خالل يوليو املايض باملعسـكر 
اإلعدادي يف أكاديمية العلوم الرشطية، 
تمهيــداً للمرحلة الثانيــة من اإلعداد 
تســتمر  والتي  تركيا  يف  والتحضــري 
من 3 إىل 12 أغســطس، قبل انطالق 
الكبري، بمشــاركة  الريايض  الحــدث 
نحو 3000 ريايض يمثلون 56 دولة 
يف 24  يتنافسون  العالم  مستوى  عىل 
املنتخب  يدشن  متنوعة، حيث  رياضة 
مشاركته الرسمية يف منافسات اللعبة 

يف 14 أغسطس الحايل.
من  مجموعة  عــىل  االختيار  ووقــع 

يف  املنتخب  لتمثيل  والالعبات  الالعبني 
قائمته  تضم  التضامن، حيــث  ألعاب 
مها عبدالرحيم الحوســني، عائشــة 
راشد  محمد  عيل، فاطمة  آل  جاســم 
" نادي الشــارقة الريــايض للمرأة"، 
الشارقة  الحمادي" نادي  عبيد حسني 
الريــايض"، عبداللــه عبيــد الكتبي، 
املدام  الكتبي " نــادي  عيل  ســلطان 

الثقايف  الريايض."
وأكد راشــد الشــيباني، األمني العام 
اتحاد اإلمــارات للقوس  املســاعد يف 
ألعاب  يف  املشــاركة  أهمية  والســهم 
التضامــن،  بمــا تحمله مــن قيمة 
تتواءم مــع منهجيتهم  فنية كبــرية 
إىل  املطلوبة  باملخرجــات  الوصول  يف 
اســرتاتيجية  إن  املراكز، وقال  أفضل 
الداعمة  القيم  االتحاد تتسق مع  إدارة 
دائماً يف  األفضل  والبحث عــن  للتميز 

شتى املجاالت، والحرص عىل ما يعزز 
الوطنية، والعمل عىل  بلوغ األهــداف 

النتائج الجيدة. ما يؤدي إىل 
وأوضـــح الشيباني أن اتحاد القوس 
والســهم خطا خطوات جادة لتطوير 
االتحاد  يف  بالعمل  الرياضية  املنظومة 
السترشاف املستقبل بأفضل املؤرشات 
األهداف  استدامة  التنافسية، لتحقيق 
املنشـــودة،  والتطلعات  والطموحات 
الواقع  إىل  يؤدي  ما  كل  والحرص عىل 
منظومة  وفق  االتحاد  ينشــده  الذي 
إىل كل  للوصــول  متكاملــة تســعى 
ما يــؤدي إىل تخطــي التحديات التي 
تواجــه املنتخــب يف طريقه للوصول 
واالســــتفادة  املرجوة،  األهداف  إىل 
إثراء الواقع  يف  التجارب  هذه  مثل  من 
املرتبط بعمل االتحاد ورؤيته للوصول 

إىل األهداف الحالية واملستقبلية.

الجزائر-)د ب أ(:
الدوري  يف  املنافس  الجزائر  مولودية  نادي   أعلن 
الجزائري لكرة القدم يوم األربعاء أنه فسخ عقد 

العب خط الوسط ميلود ربيعي، بالرتايض.
عقد  فســخ  ســبب  الجزائر  مولودية  يذكر  ولم 
الالعب الذي كان أحد العنارص األساسية بالفريق 
منذ انضمامه قبل أربعة مواسم، مكتفيا يف بيان 
مقتضــب نرشه عرب صفحته الرســمية بموقع 
التواصل االجتماعي )فيســبوك(، بذكر  شــبكة 
أنه يتمنى حظا ســعيدا لالعب يف بقية مشواره 

الكروي.
االلكرتوني "ســبورتس  اإلخباري  املوقــع  لكن 
نيــوز ديزاد" ربط ذلك بالخــالف الذي وقع بني 
الالعب  من  النادي  إدارة  طلبــت  الطرفني، حيث 
خفــض راتبه الكبري، وهو االقــرتاح الذي قوبل 
بالرفض من ربيعي، لتنتهي العالقة بني الطرفني.

 مولودية الجزائر يعلن ف�سخ عقد لعب 
خط الو�سط ميلود ربيعي منتخب القو�س وال�سهم ي�ستعد لألعاب الت�سامن بمع�سكر 

اإعدادي في تركيا 

بيا�ستري �سائق فورمول- 2 ينفي ان�سمامه لفريق 
األباين لفورمول - 1 في العام المقبل

هوفنهايم يفتقد جهود قائده هوبنر في 
بداية المو�سم ب�سبب اإ�سابة في الكاحل

فورموال2- األسرتايل  سائق  أ(: دحض  ب  برلني-)د 
ألباين، املنافس  فريق  إعالن  بياســرتي  أوســكار 
يف ســباقات ســيارات فورموال1-، أنه سينضم إىل 
الفريق يف العام املقبل. وقال بياســرتي عرب موقع 
شــبكة التواصل االجتماعي "تويــرت" :"أرى أنه، 
لفورموال1-  ألباين  فريــق  موافقتي، أصدر  بدون 
بيانا صحفيا يف وقت متأخر من املســاء )مســاء 
الثالثاء( يفيد بأنني ســأتنافس بسيارة الفريق يف 

العام املقبل."
أوقع عقدا مع  وأضاف :"هذا ليس صحيحــا ولم 
ألباين يف  أتنافس بســيارة  لعام 2023. لن  ألباين 
أعلن  الفرنيس قد  ألباين  املقبل." وكان فريق  العام 
استيبان  زميل  سيكون  بياسرتي  مساء الثالثاء أن 

أوكون بالفريق يف موسم 2023.

فرانكفورت )أملانيا(-)د ب أ(:
 تأكد غياب بنجامني هوبنر قائد فريق هوفنهايم 
عن صفــوف الفريق يف مباراته األوىل، عىل األقل، 
القدم  لكرة  األملاني  الدوري  الجديد من  باملوســم 

)بوندسليجا(، بسبب إصابة يف الكاحل.
بلقاء  املوسم  يف  مشــواره  هوفنهايم  ويســتهل 

بوروسيا مونشنجالدباخ يوم السبت املقبل.
وذكر نــادي هوفنهايم يوم األربعــاء أن هوبنر 
تعــرض إلصابة يف أربطة الكاحــل األيرس خالل 
مبــاراة الفريق يف الــدور األول من بطولة كأس 
أملانيا مطلع هذا األســبوع، وسيغيب عن املالعب 

لفرتة.

اأكثر من 1000 لعب من 54 دولة ي�ساركون في مهرجان 
اأبوظبي الدولي لل�سطرنج أ(: اليبزج )أملانيا(-)د ب 

جينا، الناشــط  زايس  كارل  نادي   قدم 
لكرة  األملاني  الرابعــة  الدرجة  بــدوري 
ضد 4 أشخاص  جنائية  القدم، شكاوى 
أنهم وجهوا إساءات وقاموا  يشــتبه يف 
بعد  فولفسبورج  العبي  عىل  باعتداءات 
أملانيا  الفريقــني يف بطولة كأس  مباراة 

يوم األحد املايض.
وأعلــن النادي يــوم األربعاء أنه فرض 
أيًضــا حظرا عــىل دخول األشــخاص 
بتســليم  وقام  الخاصة  مبانيه  األربعة 

الحــاالت إىل لجنة حظــر دخول امللعب 
الخاص به.

وأشار جينا إىل أنه تم التعرف عىل الجناة 
والصــور، فيما  بالفيديو  لقطــات  عرب 
ذكرت الرشطة املحلية أن التحقيق جار.

كان العبو  الواقعــة عندمــا  وحدثــت 
امللعب  ملغادرة  طريقهم  يف  فولفسبورج 
متجهــني إىل حافلة فريقهم بعد فوزهم 

1 / صفر يف املباراة.
القدم  لكــرة  األملاني  االتحاد  أن  يذكــر 

يجرى أيضا تحقيقاته يف تلك الحادثة.

�سولت���س يجتمع مع قادة التح��اد الألماني 
لكرة القدم الأ�سبوع المقبل

لندن-وام:

ليفربول  نــادي  أعلــن   
اإلنجليزي لكرة القدم عن 
توقيع عقــد جديد طويل 
األمد مع مهاجمه ديوجو 
جوتا /25 عاما/ ليستمر 
الالعــب ضمــن صفوف 

الفريق حتى 2027 .
إىل  انتقــل  جوتــا  وكان 
2020 قادما  يف  ليفربول 
وولفرهامبتــون  مــن 
يف  وتألــق   ، اإلنجليــزي 
صفــوف ليفربول وأحرز 
يف 85 مباراة  34 هدفــا 

خاضها مع الفريق.
مهما  دورا  جوتــا  ولعب 
بثنائية  ليفربــول  فوز  يف 
/كأس  املحليــة  الــكأس 
وكأس  اإلنجليزي  االتحاد 
رابطة املحرتفني/ كما فاز 
الثاني  باملركز  الفريق  مع 
اإلنجليــزي  الــدوري  يف 
بفارق نقطة واحدة فقط 

خلف مانشســرت ســيتي 
املتــوج باللقــب كما فاز 
البطل  وصيف  بلقب  معه 
يف دوري أبطال أوروبا بعد 
أمام  النهائي  يف  الخسارة 

ريال مدريد اإلسباني.
ترصيحات  يف  جوتا  وقال 

اإللكرتونــي  للموقــع 
إىل  "انتقلــت  للنــادي: 
عامني.  قبــل  ليفربــول 
ويبدو أنني أثبتت جدارتي 
الفريق،  بهذا  مهم  كالعب 
وهو ما ســعيت إليه منذ 

البداية... 

 منتخب الرجبي 
ي�سارك في 

بطولة اآ�سيا 
لل�سباعيات

دبي-وام:
 تتجه بعثــة منتخب اإلمارات لســيدات الرجبي إىل العاصمة 
اإلندونيســية جاكرتا للمشــاركة يف بطولة آســيا لسباعيات 

الرجبي، املقررة من 6 إىل 8 أغسطس الحايل.
وتقام البطولة بمشاركة 7 منتخبات هي اإلمارات وإندونيسيا 

والهند وسنغافورة وجوام ومنغوليا ونيبال.
ويرتأس بعثة منتخب اإلمارات محمد ســلطان الزعابي األمني 

العــام التحاد الرجبي، كما تضم فوزية فريدون عضو مجلس 
مدربة  أوالندو  فيالدلفيــا  والكينية  املنتخــب  مرشفة  اإلدارة 
املســاعد وأعضاء الجهازين  املدرب  املنتخب ويوسف شــاكر 

الفني واإلداري و13 العبة.
وقال الزعابي إن البطولة تضم منتخبات لها باع كبري يف اللعبة 
العام املايض،  إندونيسيا املستضيف وثالث بطولة  مثل منتخب 
ومنتخب الهند الذي يضم عنارص شابة متميزة ولذلك سيكون 

التنافس قويا بني املنتخبات املشاركة.

منتخب األمانيا لل�سيدات 
بعد  ودياً  فرن�سا  يواجه 
الخ�سارة في نهائي اأمم 

اأوروبا

أ(: هامبورج-)د ب 
أعلن االتحــاد األملاني لكرة القدم، يوم األربعاء، 
أوىل مبارياته عىل  السيدات ســيلعب  أن منتخب 
أوروبا )يورو  أمم  نهائي  يف  خسارته  بعد  ملعبه 

2022(، يف وقت الذروة.
وذكر االتحاد األملانــي للعبة أن املنتخب األملاني 
يوم  وديا  الفرنيس  نظريه  للســيدات ســيواجه 
الســابع من ترشيــن األول/ أكتوبــر يف ملعب 

دريسدن بحضور 30 ألف متفرج، بحيث تنطلق 
املبــاراة يف الثامنــة والنصف مســاء )18:30 
الهواء مبارشة  بتوقيت جرينتش(، وستذاع عىل 

من خالل قناة »إيه آر دي«.
وقالــت مارتينا فوس تيكلينربج مدربة املنتخب 
أنفسنا  نقدم  أن  للسيدات: »يشء عظيم  األملاني 
اليورو ويف  األوىل بعد نهائي  املباراة  للجماهري يف 

الوقت املناسب«.

ليفرب��ول يوقع عقداً جدي��داً مع جوتا 
حتى 2027

أ(: برلني-)د ب 
 قال متحدث باســم الحكومة األملانية، 
يــوم األربعــاء، إن املستشــار األملاني 
أوالف شولتس سيلتقي مع قادة االتحاد 

األملاني لكرة القدم األسبوع املقبل.
ومــن املقــرر أن يتم يف مقــر االتحاد 
األملاني لكرة القدم بمدينة فرانكفورت، 
مناقشة توزيع أجور متساوية لالعبات 
والعبــي الكــرة بأملانيا، يــوم الثالثاء 

القادم.
حســابه  عىل  دعا  قــد  شــولتس  كان 
االجتماعي  للتواصــل  )تويرت(  بموقع 
بطولة  بداية  يف  األجور  يف  املســاواة  إىل 

كأس األمم األوروبية للســيدات )يورو 
2022( الشهر املايض بإنجلرتا.

التحاد  زيارته  خالل  شــولتس  ويلتقي 
بريهوف، مدير  أولري  مع  األملاني  الكرة 
االتحــاد، الــذي اقرتح عىل املستشــار 
األملانــي عقــد اجتماع معــه ردا عىل 

تغريدته لرشح األرقام له.
كان شــولتس حرض مباراة نهائي أمم 
بفوز  انتهت  التــي  للســيدات،  أوروبا 
منتخــب إنجلــرتا 2 / 1 عــىل منتخب 
املايض،  األحد  التمديد، يــوم  بعد  أملانيا 
عىل ملعب )ويمبيل( العريق يف العاصمة 

الربيطانية لندن.



اأبوظبي-وام:

فعاليات  على  الستار  إسدال   مع 
الدوري  في  الماضي  الموسم 
قفز  القدم،  لكرة  اإلنجليزي 
المهاجم الكوري الجنوبي هيونج 
المصري  لمزاحمة  سون  مين 
قائمة  صدارة  في  صالح  محمد 
هدافي المسابقة واقتسام جائزة 

الحذاء الذهبي.
الجائزة  على  المنافسة  ولكن 
تنطلق  الجديد، الذي  الموسم  في 
فعالياته بعد غد الجمعة قد تصبح 
المواسم  من  وشراسة  قوة  أكثر 
من  أكثر  انضمام  مع  الماضية 
الدوري  لفرق  متميز  مهاجم 
الميركاتو  خالل  اإلنجليزي، 
تغيير  يمكنه  الحالي،  الصيفي 
هذه  على  المنافسة  مالمح 

الجائزة في الموسم الجديد.
في  هدفين  سجل  سون  وكان 
توتنهام  لفريقه  األخيرة  المباراة 
الدوري  من  الماضي  بالموسم 
واحدا  هدفا  صالح  أحرز  فيما 
الجولة  في  ليفربول  لفريقه 
الالعبان  ليتساوى  أيضا  األخيرة 
في رصيد األهداف /23 هدفا لكل 
منهما/ ويقتسمان صدارة قائمة 
بالموسم  المسابقة  في  الهدافين 
الحذاء  جائزة  وكذلك  الماضي 

الذهبي.
أبرمتها  التي  التعاقدات  ولكن 
الميركاتو  خالل  األندية  بعض 
إلى  تضيف  أن  ينتظر  الصيفي 
في  الجائزة  على  المنافسة  قوة 
الموسم المقبل خاصة مع انضمام 
هدافين مميزين إلى قائمة النجوم 
المشاركين في الدوري اإلنجليزي 

بالموسم المرتقب.

التعاقدات  وتأتي في مقدمة هذه 
هاالند  إيرلنج  النرويجي  انتقال 
سيتي  مانشستر  صفوف  إلى 
نونيز  داروين  واألوروجوياني 
إلى صفوف ليفربول؛ حيث يتمتع 
تهديفية  بإمكانيات  الالعبان 
للفريقين  داعمة  ستكون  عالية 
الدوري  لقب  على  المنافسة  في 
ناحية  من  الجديد  بالموسم 
في  الالعبين  من  كل  ولفرص 

المنافسة على الحذاء الذهبي.
مع  سيتي  مانشستر  وتعاقد 
هاالند بعد تألق الالعب على مدار 
مع  الموسم  ونصف  موسمين 

األلماني حيث  بروسيا دورتموند 
في 89  للفريق 86 هدفا  سجل 
البطوالت بمعدل  مباراة بمختلف 
كل  في  واحد  هدف  من  يقترب 
قبل  من  سجل  بأنه  علما  مباراة 
29 هدفا في 27 مباراة خاضها 
بول  ريد  السابق  فريقه  مع 

سالزبورج النمساوي.
افتتح  الذي  هاالند،  ويمثل 
خالل  فعليا  الفريق  مع  أهدافه 
بالطبع  للموسم،  اإلعداد  فترة 
مانشستر  لهجوم  كبيرة  إضافة 
الفريق  هداف  بأن  علما  سيتي، 
العب  كان  الماضي  الموسم  في 

الوسط البلجيكي الموهوب كيفن 
دي بروين برصيد 15 هدفا.

التفاهم  اإلعداد  فترة  وأظهرت 
داخل  الفريق  والعبي  هاالند  بين 
الملعب وخاصة مع جاك جريليش 

شريكه في هجوم الفريق.
مع  النادي  ليفربول، تعاقد  وفي 
نونيز من بنفيكا البرتغالي ليحل 
مكان  الفريق  هجوم  قيادة  في 
السنغالي ساديو ماني، الذي رحل 
هذا  األلماني  ميونخ  بايرن  إلى 

الصيف.
صفوف  في  تألق  نونيز  وكان 
بنفيكا البرتغالي وسجل 48 هدفا 
في 87 مباراة خاضها مع الفريق 
مدار  على  البطوالت  مختلف  في 

الموسمين الماضيين.
سجله  أيضا  نونيز  وافتتح 
خالل  ليفربول  مع  التهديفي 
أيضا  أظهرت  التي  اإلعداد  فترة 
تفاهمه الواضح مع صالح، الذي 
عقده  تمديد  في  ليفربول  نجح 
على  أيضا  معنويا  دافعا  ليمنحه 
مواصلة التألق في الموسم الجديد 
وجريليش  هاالند  مع  يجعله  ما 
جوتا  ديوجو  والبرتغالي  ونونيز 
المرشحين  من  ليفربول  مهاجم 
الحذاء  جائزة  على  للمنافسة 

الذهبي.
المرشحين  قائمة  تضم  كما 
في  الجائزة  هذه  على  للمنافسة 
هجوم  ثنائي  الجديد  الموسم 
كين  هاري  /اإلنجليزي  توتنهام 
مين  هيونج  الجنوبي  والكوري 
سون/ حيث يرغب كين في العودة 
الجائزة  على  للمنافسة  بقوة 
بعدما حل رابعا في قائمة هدافي 
الموسم  في  اإلنجليزي  الدوري 

الماضي برصيد 17 هدفا.

اأبوظبي-وام:

وتوج   ، تألقه  "جارف"  الجواد  واصل   
بلقب المحطة البلجيكية السابعة لكأس 
للخيول  الدولة  رئيس  السمو  صاحب 
سباقات  سلسلة  ضمن  األصيلة  العربية 
النسخة الـ29، والتي أقيمت يوم اإلثنين 

على مضمار ولينجتون باوستند.
مجددا  الغالية  الكأس  سباقات  وأكدت 
مكانتها المرموقة وقيمتها العالمية لدى 
الخيل والجماهير واإلعالم  مالك ومربي 
الدولي، وشهد سباق المحطة البلجيكية 
حضورا جماهيريا كبيرا تخطى 10 آالف 

متفرج.
وتحظى سلسلة سباقات الكأس بمتابعة 
واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل 
الوزراء وزير  رئيس مجلس  نائب  نهيان 
ديوان الرئاسة دعماً إلعالء الخيل العربي 
المضامير  في  مكانته  وتعزيز  األصيل 
المغفور  نهج  مع  يتماشى  بما  العالمية 
له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب 
العليا  اللجنة  الله ثراه، وذلك تحت مظلة 
سهيل  مطر  سعادة  برئاسة  المنظمة 
من  عام  وبإشراف  الظاهري،  اليبهوني 
والتنسيق  الرحماني،  فيصل  سعادة 
الخيول  سباقات  جمعية  مع  والتعاون 

العربية في بلجيكا.
 2016 في  /المولود  "جارف"  ونجح 
دي  كيس   x /داحس  نسل  من  وينحدر 
غزال بنت دورمان/، ويعود للمالك هايف 
إشراف  تحت  القحطاني،  محمد  بن 
وبقيادة  فرانسو،  جان  برنارد  المدربة 
حسم  برنارد ..في  جيان  ايكيم  الفارس 

لقب السباق .
المطلقة  سيطرته  "جارف"  وفرض 
على مجريات السباق الذي أقيم لمسافة 
للخيول  الثالثة  الفئة  ضمن  1800 متر 
وتمكن  فوق،  فما  سنوات   4 عمر  من 
المشاركة  الخيول  مجموعة  قيادة  من 
من  االنطالقة  منذ  خيالً   11 عددها  و 

البوابات.
في  بثبات  النهاية، انطلق  منعطف  وفي 
من  مطاردة  أي  دون  المستقيم  عمق 
بزمن  المسافة  البطل  ليقطع  اآلخرين، 

بعد  الثالثية  محققا  دقيقة،   2:09:49
إيطاليا  محطتي  بلقب  سابقا  فوزه 

2022 وهولندا 2021 .
وحل بالمرتبة الثانية في السباق "بيكاسو 
تي" المنحدر من نسل /مغادير x بيبا تي/ 
للمالك اس بي إم هورس ريسينج وتحت 
إشراف المدرب سوزان بوستيما وبقيادة 
الفارس أدريا دي فاريس، فيما جاء ثالثا 
"فريدي باي" بطل محطة ألمانيا 2020 
والمنحدر من نسل /تي أم فريد تكساس 
× فايا هيبوليت/ للمالك والمدرب جيرارد 
تايسون  الفارس  قيادة  وتحت  زويتليف 

صوفي.
محمد  سعادة  قام  السباق،  ختام  وفي 
لدى  اإلمارات  دولة  سفير  السهالوي 

األوروبي  واالتحاد  بلجيكا  مملكة 
وسعادة  الكبرى  لكسمبورج  ودوقية 
سلسلة  عام  مشرف  الرحماني  فيصل 
وسعيد  الدولة  رئيس  كأس  سباقات 
المهيري مدير إدارة الرياضة النوعية في 
البطل  بتتويج  الرياضي  أبوظبي  مجلس 
جان  برنارد  المدربة  "جارف" بحضور 
برنارد  جيان  ايكيم  والفارس  فرانسو 
األغلى  الحدث  كؤوس  تسلما  اللذين 
على  العربية  الخيل  سباقات  تاريخ  في 

الصعيد العالمي.
وأكد سعادة محمد السهالوي على أهمية 
للخيول  الدولة  رئيس  كأس  ومكانة 
الدبلوماسية  من  تعزز  التي  العربية 
اإلمارات  دولة  بين  والتواصل  الناعمة 

ومملكة بلجيكا في تعزيز أوجه التعاون 
في المشهد الثقافي والرياضي.

وأوضح أن الحدث سجل نجاحات كبيرة 
رحلة  ويواصل  السابقة  األعوام  في 
الحالي، لما  العام  في  اإلنجازات  حصاد 
على  وعزيزة  كبيرة  مناسبة  من  يمثله 
الجميع وارتباطه باسم غال على قلوبنا، 
سباقات  في  التاريخية  مكانته  بجانب 

الخيل العربية على الصعيد العالمي.
دولة  رسالة  يعكس  "الحدث  وقال: 
اإلمارات في التسامح واالنفتاح نحو دول 
العالم بمحبة وسالم، من خالل مد جسور 
التواصل والتالقي بين شعوب العالم أجمع 
وتقدم  المهمة".  المناسبات  هذه  عبر 
سعادته بالتهنئة للقيادة الرشيدة بالنجاح 
والكرنفال  السباق  أحرزه  الذي  الكبير 
الكبير الذي شهده المضمار وسط حضور 
تزين  الذي  الحدث  تابع  كبير  جماهيري 
مهمة  فرصة  ليجسد  االمارات،  بأعالم 
على  لالطالع  واألوروبيين  للبلجيكيين 
واهتمام  األصيل  اإلمارات  وتراث  ثقافة 
العربية."  الخيل  برفعة  الرشيدة  قيادتها 
الرحماني: "تقودنا  فيصل  سعادة  وقال 
زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  توجيهات 
الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل 
متقدمة  لمراحل  الرئاسة  ديوان  وزير 
واستثنائية تساهم في إعالء شأن الخيل 

العربي".
بالنجاحات  فخرنا  عن  "نعبر  وأشار: 
حملتها  التي  الكبيرة  والمكتسبات 
سلسلة  في  السابعة  البلجيكية  المحطة 
سباقات الكأس الغالية والتي تمثل دافعا 
التميز والتقدم بمسيرة  كبيرا لمضاعفة 

الحدث".
لنخبة  القوية  "المشاركة  وأوضح: 
على  مباشر  بشكل  انعكست  الخيول 
المستوى الفني للسباق وتنافسهم للظفر 
الغالية، ما يدل على أهمية  بلقب الكأس 
والمربين  الخيول  لمالك  بالنسبة  الحدث 
في أوروبا وحرصهم الكبير على تسجيل 
مشاركتهم وحضورهم القوي والتنافس 
إلى جانب األبطال، ليترجم رسالة الحدث 
في تحفيز وتشجيع عموم المالك لرعاية 

الخيل العربي بجميع دول العالم."

الدوحة-)د ب أ(:
العليا  للجنة  العام  األمين  الذوادي،  حسن  قال   
قطر  استعدادات  عن  المسؤولة  واإلرث،  للمشاريع 
إن  القدم،  لكرة   2022 العالم  كأس  الستضافة 
في  بارزة  محطة  2022 سيشكل  مونديال  تنظيم 
مستدام  إلرث  متينة  أسسا  وسيضع  البالد،  تاريخ 
في  إيجابي  وتغيير  هام  تحول  إحداث  شأنه  من 

البالد والمنطقة.
على  الكومنولث،  اجتماع  أمام  ألقاها  كلمة  وفي 
بمدينة  الكومنولث  ألعاب  دورة  منافسات  هامش 
أهمية  على  الذوادي  شدد  البريطانية،  برمنجهام 
لترسيخ  باعتبارها قوة محفزة  العالم  بطولة كأس 

إرث دائم يحقق تغييرا ملموسا في المجتمع.
عبر  العليا  اللجنة  نشرتها  التي  الكلمة  في  وأضاف 
اليوم األربعاء :"حرصنا منذ  موقعها على اإلنترنت 
البداية على أن يترك مونديال قطر 2022 أثرا فاعال 
كأس  أن  شك  للبطولة. وال  استضافتنا  رحلة  خالل 
العالم حدث استثنائي ال تقتصر أهميته على مجرد 
منافسات في كرة القدم على مدى 28 يوما، ونؤكد 
من  النسخة  هذه  تترك  بأن  التزامنا  على  مجددا 
البطولة العالمية إرثا اجتماعيا وإنسانيا واقتصاديا 
لمرحلة  عنوانا  باعتبارها  خالدة  تبقى  وبيئيا، وأن 

استثنائية في تاريخ منطقتنا ".
الستضافة  الدولة  استعدادات  الذوادي  واستعرض 
بالحدث  قطر  مونديال  واصفا  المرتقبة،  البطولة 
العربي  العالم  في  اإلطالق  على  األكبر  الرياضي 

والمنطقة..

18 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
الريا�سةالخميس ٤ أغسطس ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥١٠٨

مونديال 2022 �سيترك اإرثاً م�ستداماً 
الجواد »جارف« يحرز لقب كاأ�س �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة في قطر والمنطقة

للخيول العربية في بلجيكا

اأبوظبي-وام:

 بمواجهة تتسم باإلثارة في مواجهة بطل 
ميونخ  بايرن  سيقص  األوروبية،  القارة 
الشريط في رحلة الدفاع عن لقبه المحلي 
لكرة  األلماني  بالدوري  مميزة  نسخة  في 
غد  يوم  يحل  عندما  /بوندسليجا/  القدم 
فرانكفورت  إنتراخت  على  ضيفا  الجمعة 
المتوج بلقب الدوري األوروبي في الموسم 
البداية  الماضي لتكون المباراة هي ضربة 
في النسخة الـ60 من المسابقة التي بدأت 

إقامتها بنظامها الحالي في 1963 .

األرقام  من  العديد  على  بايرن  ويستحوذ 
عدد  منها  البطولة  تاريخ  في  القياسية 
باللقب برصيد 32 لقبا منها  الفوز  مرات 
/ الحالي  بنظامها  البطولة  في  لقبا   31

بوندسليجا/ .
المواسم  في  البطولة  لقب  بايرن  واحتكر 
قياسي/، ويخوض  الماضية /رقم  العشرة 
بترشيحات  الموسم  هذا  البطولة  الفريق 
اللقب  على  هيمنته  لمواصلة  أيضا  قوية 
على  طرأت  التي  التغييرات  بعض  برغم 
المسابقة وعلى الفريق نفسه عن المواسم 

الماضية.

بايرن  الماضية، كان  السنوات  مدار  وعلى 
يخيب  ولم  للقب،  األقوى  المرشح  هو 
الفريق آمال جماهيره حيث فرض سطوته 
على المسابقة بجدارة كونه األكثر جاهزية 
في  بالنجوم  المفعمة  للصفوف  واكتماال 

مختلف المراكز.
ويخوض بايرن رحلة الدفاع عن لقبه في 
الموسم الجديد بتغيير جوهري في صفوفه 
روبرت  البولندي  مهاجمه  رحيل  مع 
اإلسباني  برشلونة  إلى  ليفاندوفسكي 
بعدما حقق مع الفريق العديد من األلقاب 

واألرقام القياسية على مدار سنوات.

مدرب اآينتراخت فرانكفورت قبل مواجهة 
بايرن ميونخ: كل �سيء وارد

فرانكفورت )ألمانيا(-)د ب أ(:
آينتراخت  الفني لفريق  المدير   قال أوليفر جالسنر 
يشعر  ال  الفريق  إن  األربعاء،  يوم  فرانكفورت 
بايرن  أمام  المرتقبة  المباراة  وسيخوض  بالخوف 
القدم  لكرة  األلماني  الدوري  بلقب  ميونخ، المتوج 

)بوندسليجا( عشر مرات متتالية، من أجل الفوز.
لقب  حامل  فرانكفورت،  آينتراخت  ويستهل 
 60 رقم  الموسم  في  مشواره  األوروبي،  الدوري 
غد  يوم  ميونخ  بايرن  بمواجهة  البوندسليجا  من 

الجمعة.
يوم  للصحفيين  تصريحاته  في  جالسنر  وأوضح 
على  سيتوج  ميونخ  بايرن  أن  رغم  أنه  األربعاء، 
هائال  فريقا  "يمتلك  ألنه  مجددا،  باللقب  األرجح 
األوروبي  الدوري  بلقب  المتوج  فريقه  حقا"، فإن 

مستعد للمنافسة أيضا.

الدوري الألماني ينطلق غداً .. وبايرن يحظى 
بتر�سيحات قوية لتتويج جديد

املريكاتو ال�سيفي ي�ساعف املناف�سة على احلذاء 
الذهبي بالدوري الإجنليزي

بح�سور اأكثر من 10 اآالف متفرج.. 

�سباب الأهلي يتعاقد مع ال�سوري 
عمر خريبين

دبي-وام:

القدم   أعلنت شركة شباب األهلي لكرة 
السوري  المهاجم  مع  النادي  تعاقد  عن 
الوحدة  نادي  من  قادما  خريبين  عمر 

لمدة موسم واحد على سبيل اإلعارة .
مباراة   27 الوحدة  مع  الالعب  وخاض 
بمختلف البطوالت في الموسم الماضي، 
 10 وصنع  هدفا   17 خاللها  وسجل 
لفريق  لعب  أن  لخريبين  أهداف. وسبق 
جائزة  السعودي، ونال  والهالل  الظفرة 

أفضل العب في آسيا عام 2017.
معسكرا  حاليا  األهلي  شباب  ويقيم 
خارجيا في صربيا بقيادة مدربه الجديد 
استعدادا  جارديم  ليوناردو  البرتغالي 
 2 في  ينطلق  الذي  الجديد  للموسم 
األهلي  شباب  المقبل. ويفتتح  سبتمبر 
لدوري  الجديد  الموسم  في  مسيرته 

أدنوك بمواجهة فريق الشارقة.

كارازور ي�سارك في تدريبات �ستوتجارت بعد 
اإطالق �سراحه في اإ�سبانيا

شتوتجارت )ألمانيا(-)د ب أ(:

أتاكان  الوسط  خط  العب  شارك   
كارازور في تدريبات فريق شتوتجارت 
للموسم  استعدادا  القدم  لكرة  األلماني 
الجديد، وذلك إثر إطالق سراحه من قبل 

السلطات اإلسبانية.
القبض على  ألقت  قد  السلطات  وكانت 
الماضي  حزيران/يونيو  في  كارازور 
لالشتباه  اإلسبانية  إبيزا  جزيرة  في 
وظل  جنسي،  اعتداء  في  تورطه  في 

محتجزا لعدة أسابيع.
األربعاء  يوم  شتوتجارت  نادي  وذكر 
االجتماعي  التواصل  شبكة  موقع  عبر 
في  اآلن  يشارك  الالعب  أن  »تويتر« 

كان  أن  بعد  وذلك  الفريق،  تدريبات 
يتدرب بشكل منفرد منذ عودته.

وجرى اإلفراج عن كارازور بكفالة في 
يجب  لكن  الماضي  تموز/يوليو  أواخر 

أن يظل متاحا للسلطات اإلسبانية.
القضية،  تنظر  التي  المحكمة  وذكرت 
وشخص  كارازور  قيام  في  يشتبه  أنه 
وذكر  إسبانية.  شابة  باغتصاب  آخر، 
نادي شتوتجارت في حزيران/يونيو أن 
الموجهة  االدعاءات  كل  ينفي  كارازور 

ضده.
في  مشواره  شتوتجارت  ويستهل 
األلماني  الدوري  من  الجديد  الموسم 
المقبل  األحد  يوم  )بوندسليجا( 

بمواجهة اليبزج.

االأمين العام للجنة العليا للم�ساريع واالإرث: 



أبوظبي-وام:

فريق  مــن  أكرمان  باســكال  األملاني   أحــرز 
"اإلمــارات" للدراجات الهوائية املركز األول يف 
املرحلة الرابعة مــن جولة بولندا والتي أقيمت 
عىل مســار بطول 179.4 كم من ليســكو إىل 
سانوك ليضيف نجاحا جديدا إىل سجل إنجازات 

الفريق يف سباقات العام الحايل.
وكان سيباســتيان موالنو قــدم دعمه لزميله 
التســلق  إىل مســافة  أكرمــان مع وصولهما 

هجمات  صــد  من  معــا  النهائيــة، وتمكنــا 
ألفا  ستيب  شــتيبار /كويك  زدينيك  منافسهما 

فينيل/ يف آخر 150 مرتا من السباق .
وقال أكرمان: "فوز رائع، خاصة أنه يأتي بعد 

اإلصابة التي تعرضت لها.
تمكنت أخريا من استعادة قوتي ولياقتي، وهو 
أمر مهم جدا، الســيما قبل املراحل املقبلة من 
جدا، وتضمنت  شــيقة  املرحلة  السباق. كانت 
تكن  لم  التســلق، لكنها  مســافات  من  العديد 
شديدة االنحدار، ما جعلها مثالية. أشكر زمييل 

موالنو الذي قدم دعما قويا يل طوال الســباق، 
وإىل فريق اإلمارات بأكمله عىل ثقته بي ودعمه 

يل".
وبهــذا، حقق أكرمان فوزه الخامس يف مراحل 
الثاني يف موســم 2022  جولة بولندا، وفوزه 
بريدينه  األول يف ســباق  باملركــز  فــوزه  بعد 
دييجو  زميله  بلجيكا. وتمكــن  يف  كوكســيده 
التصنيف  يف  الرابع  للمركز  الصعود  من  أولييس 
يتصدره منافسه سريجيو هيجويتا  الذي  العام 

/بورا-هانزجروي/.

عجمان-وام:

 كرم الشــيخ حميد بن عمار النعيمي 
عمار  بــن  محمد  الشــيخ  بحضــور 
املشــاركني يف بطولة كواترو  النعيمي 
لألكاديميــات الخليجيــة يف عجمــان 
مواليد  تحت 14 سنة  فئة  القدم  لكرة 
2008 و2009، وفئة تحت 12 سنة 

مواليد 2010 و2011 .
وتوج فريق ســبورت فور أوول بطالً 
للنســخة الخامســة من البطولة فئة 
تحــت 12 ســنة بعد فــوزه يف اليوم 
أوليه  طموح  أكاديميــة  عىل  الختامي 
البحريني بركالت الرتجيح عقب نهاية 
بالتعادل  املبــاراة  األصيل من  الوقــت 
أكاديمية  فريق  حصد  حني  السلبي، يف 
الثالث  العماني املركز  الكروية  سمارت 
يف البطولة بعد فوزه 0-2 عىل مواطنه 
املركز  يف  حل  الــذي  الطريف  أكاديمية 

الرابع.
التكريم سعادة عزة بن سليمان  حرض 
االدارية  للشؤون  املساعد  العام  األمني 
الوطنية، والحارس  األوملبية  اللجنة  يف 
املونديــايل محســن مصبح وســعود 
الجســمي من دائرة التنمية السياحية 
راعي البطولة، وعادل الهاشمي رئيس 
إدارة مجموعة الفيش للعطور  مجلس 

راعي البطولة.
مواليد 2008  تحت 14 سنة  فئة  ويف 
و2009 حافظ فريق أكاديمية طموح 
أوليه البحريني عىل لقبه بطالً لخليجية 
أكاديمية  فريق  عىل  فوزه  بعد  كواترو 

سمارت الكروية العماني 3-4، يف حني 
حــل يف املركز الثالث فريــق أكاديمية 
القصيم السعودي بعد فوزه -6 0 عىل 
الذي حل  األرجنتينية  األكاديمية  فريق 

يف املركز الرابع.
وتــم تتويــج الفريق الفائــز باللقب 
الذهبي  البطولــة  بدرع  فئــة  كل  من 
الذهبيــة، بينمــا حصل  وامليداليــات 
وامليداليات  الفــي  الدرع  عىل  الثاني 
كل  الثالــث من  نال  الفضيــة يف حني 
فئة درع البطولة الربونزي وامليداليات 

الربونزية.
الفردية فئة 12 سنة  الجوائز  ويف فئة 
تــم اختيار بنيامني أفغان أفضل العب 
نفسه جائزة  الالعب  البطولة، ونال  يف 

برصيد 5 أهداف، وفاز  البطولة  هداف 
أوول  محمود خالد من ســبورت فور 
وليد من  أفضل حارس، وخالد  بجائزة 
أوليه أفضل العب جماهريي، ونمينجا 
برازيد من أوليه أفضل مدافع، وجوفن 
العب وسط،  أفضل  أوليه  من  فرزاجيا 
وزهري أبو الشــيخ من ســبورت فور 
أوول أفضل مــدرب، وطالل مصطفى 
إداري، كما  أفضــل  ســفنتينفور  من 
حصل فريق أكاديمية سفنتني فور عىل 

جائزة الفريق املثايل.
الجوائز  عــىل  أوليه  طمــوح  وهيمن 
نال  حيــث  فئة 14 ســنة  الفرديــة 
دوشان رودفيش جائزة أفضل العب يف 
أفضل  البستكي  عيل  وحسن  البطولة، 

حــارس، وأحمــد عــالء أفضل العب 
وسط، ونوفاك أفضل مدرب.

بني  األخرى  الفردية  الجوائز  وتوزعت 
سالم  أحمد  توج  حيث  األخرى  األندية 
من ســمارت هدافا للبطولة برصيد 8 
أهداف، وحصل مهيمن عيل من العطار 
عىل أفضل العب جماهريي، وســلمان 
مدافع،  أفضل  عــىل  القصيم  من  فرج 
القصيم  مــن  الدويغــري  وســليمان 
أفضل إداري، فيما فاز القصيم بجائزة 

الفريق املثايل .
نجاح  يف  املساهمني  الرعاة  تكريم  وتم 
دائرة  وهم  تقديريــة  بدروع  البطولة 
التنميــة الســياحية والفيش للعطور 
واتحاد  الوطنيــة  األوملبية  واللجنــة 
اإلمارات لكرة القدم، إىل جانب الحارس 
واإلعالمي  مصبح  محســن  املونديايل 
الله السعدي. منذر املزكي واملعلق عبد 

البطولة  مباريات  تكريم حكام  تم  كما 
الثنائي عيل الشــحي وحسن الحمادي 
أيضا معلق  ونــال  الذهبية  بامليداليــة 
البطولة أحمد املرزوقي ميدالية ذهبية.

وتوجه عبد العزيز عبد الله املدير العام 
البطولة  ومدير  الريايض  كواترو  ملركز 
الرعاة عىل جهودهم  بالشــكر لجميع 
الحــدث،  نجــاح  التــي ســاهمت يف 
وأعرب عن ســعادته بنجاح التظاهرة 
املنافسة بني  الخليجية وقوة  الرياضية 
إثارة  شهدت  والتي  املشــاركة  الفرق 
كبــرية وأداًء متميزاً من جميع الفرق، 
أهدافها  البطولة لجميع  مؤكداً تحقيق 

الرياضية والتطويرية واالجتماعية.
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الالع��ب �ش��غيلي يفتت��ح م�ش��وار منتخب 
الجودو في بطولة اآ�شيا اليوم

الخميس ٤ أغسطس ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥١٠٨

بم�شاركة 19 دولة في كازاخ�شتان

الدورة ال�سيفية لأكاديميات كرة القدم 
تنطلق 13 اأغ�سط�س

اأبو ظبي-وام:

حقق منتخب رشطة اإلمارات ممثالً يف القيادات 
العامــة للرشطة 73 ميداليــة متنوعة يف ختام 
مشاركته ببطولة األلعاب الدولية لرجال الرشطة 
واإلطفاء، التي أسدل الستار عن منافساتها أمس 

األحد يف هولندا،.
تضمنــت الحصيلــة 39 ذهبيــة و21 ميدالية 
مســابقات  برونزية، يف  فضيــة، و13 ميدالية 
القوى  والعاب  والجوجيتسو  التكتيكية  الرماية 

ودفع  والدراجات  الثابت  والتجديف  والســباحة 
األثقال وكروس فت والبنش برس، التي شــارك 

فيها 8500 ريايض يمثلون أكثر من 70 دولة .
وأكــد العميد محمد بن دملــوج الظاهري رئيس 
مجلس إدارة اتحاد الرشطة الريايض، أن حصول 
منتخب رشطة اإلمارات عىل هذا الكم الكبري من 
امليداليات يف هذا الحدث العاملي الكبري ُيعد انجازاً 
تاريخياً تحقق بفضل دعم وتوجيه الفريق سمو 
الشــيخ ســيف بن زايد آل نهيــان نائب رئيس 
القيادات  الداخلية، ودعم  الوزراء وزيــر  مجلس 

والشــارقة  ودبي  أبوظبي  يف  للرشطــة  العامة 
ورأس الخيمة، وهو ثمرة دعم جهود فريق عمل 
وتحقيق  الريادة  إىل  للوصول  إمكاناته  كل  سّخر 
والدويل. وأكد  املحيل  الصعيد  النجاحات عىل  هذه 
أن شــباب اإلمارات ال يعرف املستحيل ويسعى 

دائماً نحو الصدارة والريادة يف شتى املجاالت.
وذكر أن هذه النتائج الطيبة هي نتاج جهد وعمل 
وتضحيــات من الالعبني واملدربــني ومنظومة 
ودعمها  الرشطية  القيــادات  يف  االحرتايف  العمل 

لهم.

73 ميدالية لمنتخب �س��رطة الإمارات في بطولة 
دولية بهولندا

حمي��د بن عم��ار النعيمي يكرم الم�س��اركين ف��ي »خليجية 
نور �سلطان-الوحدة:كواترو« بعجمان

للجــودو جورام  الوطني  يفتتــح العب منتخبنــا 
شغييل مشــوار منتخبنا يف بطولة آسيا للمنتخبات 
والفردي ألبطال النخبة التي تنطلق مبارياتها اليوم 
الخميس يف مدينة نور سلطان يف كازاخستان ،والتي 
تستمر منافساتها حتى السابع من أغسطس الحايل 
بمشاركة 178 العباً والعبة من 19 دولة، تتقدمها 
5 منتخبات عربية ممثله يف منتخب اإلمارات وقطر، 
والكويت، ولبنان، واليمن وســيلعب العبنا شغييل 
الوزن  الالعب يونج مونج )تايبيه(يف منافسات  مع 
البطولة  الخفيف تحت 66 كجم عــىل ضوء قرعة 
التــي جرت ظهــر أمس بفندق راديســون بمدينة 
نور ســلطان الكازاخستانية بحضور الجهاز الفني 

ملنتخبنا للجودو.
ووضعــت القرعة العبنا ســعيد النقبــي مع بطل 
تحت 73 كجم، اما  ترودوبيف يف وزن  كازاخستان 
العبنا باشو نوجزاري ســيقابل الصيني بايندي يف 
وزن تحــت 81 كجم، ويلعــب العبنا جريجوريان 
أرام مع الكوري هان جيوب يف وزن تحت 90 كجم 
ويف وزن تحت 100 كجم يلعب زافر كوســوف مع 
يلتقي العبنــا ماجو ماروف  الصيني زانــج، فيما 
الالعب الكوري يونج جيج يف منافســات وزن فوق 
100 كجــم بجانــب الوزن املفتــوح يف ختام أيام 

البطولة.
يذكر بــان بعثة منتخبنا الوطني للجودو يرأســها 
التحاد  العــام  الرس  أمــني  التميمي  نارص  الســيد 
االتحاد  أمني صندوق  والجودو  للمصارعة  اإلمارات 
الــدويل للجــودو، وتضــم البعثة املــدرب فيكتور 
ســيكرتوف، و6 العبني هم: جورام شــغييل /وزن 
يلعب  الذي  النقبي  تحت 66 كجم، وسعيد  الخفيف 
يف منافسات وزن تحت 73 كجم، وباشو نوجزاري 
يف تحت 81 كجــم، وجريجوريان أرام يف تحت 90 
فوق 100  وزن  منافسات  يف  كوسوف  وزافر  كجم 
بجانب  فــوق 100 كجم  يف  ماروف  كجم، وماجو 

الوزن املفتوح.

»الإمارات للدراجات« يفوز بالمرحلة الرابعة 
في جولة بولندا

دبي-وام:

الصيفية  الدورة   تنطلق منافسات 
يف  القدم  كــرة  الـ11 ألكاديميات 
13 أغسطس الجاري، عىل مالعب 
بدبي،  القدم  أندية ورشكات كــرة 
الشــهر  حتى 30 من  وتســتمر 
الدورة، التي  يف  نفســه. يشــارك 
الريايض،  دبــي  مجلس  ينظمهــا 
24 فريقــا من 5 أندية /شــباب 
األهيل، والوصــل، والنرص، وحتا، 
وعجمان/، يتنافسون عىل مستوى 
عمرية /مــن 12 إىل 17  6 فئات 

عاما/.
املبادرات  من  الدورة  أن  إىل  يشــار 

دبي  ينظمها مجلس  التــي  املهمة 
قطاع  لتطوير  ســنويا  الريــايض 
وإعطــاء  والناشــئني،  الرباعــم 
الفرصة لالعبني للمشاركة يف أكرب 
بهذه  الخاصة  املباريــات  من  عدد 

الفئات العمرية.
لهذه  مبكرا  إعــدادا  الدورة  وتمثل 
الفرق والالعبني قبل انطالق املوسم 
ينظمها  التي  للمســابقات  الجديد 
اتحاد اإلمــارات لكرة القدم، حيث 
لألجهزة  مواتية  الفرصــة  تكون 
الفنية لتجربــة الالعبني والتعرف 
من  مســتوياتهم  عىل  أكرب  بشكل 
الدخول  الدورة قبل  خالل مباريات 

يف أجواء املنافسات الرسمية.

ح�س��اد »الخليجية« و»عالمي��ة« برمنجهام يدعم 
بعثة الإمارات في األعاب الت�سامن الإ�سالمي

أبوظبي-وام:

 بعد أســابيع من حصد 50 ميدالية 
ملونــة يف دورة األلعــاب الخليجية، 
واقتنــاص 8 ميداليــات أخــرى يف 
األلعاب  بــدورة  رائعــة  مشــاركة 
العاملية، تتطلــع رياضة اإلمارات إىل 
املميزة  النتائــج  من  املزيــد  تحقيق 
ألعاب  بــدورة  الجديد  اختبارهــا  يف 

التضامن اإلسالمي.
من  أكثر  األخــرية  اآلونة  وشــهدت 
لرياضة  وعاملــي  إقليمــي  إنجــاز 
اإلمارات، يف ترجمة واقعية ملا يتمتع 
به املجال الريايض من دعم قوي عىل 

مختلف الصعد.
اختبارا  اإلماراتية  الرياضة  وتخوض 
جديدا، خالل األيام املقبلة، تسعى من 
النتائج  من  املزيد  تحقيــق  إىل  خالله 
املميزة واكتساب قدر أكرب من الخربة 

التالية. استعدادا لالرتباطات 
وتستعد بعثة اإلمارات حاليا لتدشني 
النسخة  منافســات  يف  مشــاركتها 
الخامســة من دورة ألعاب التضامن 
اإلســالمي، والتي تستضيفها مدينة 
قونية الرتكية من 9 إىل 18 أغسطس 

الجاري.
وتشــارك اإلمــارات يف املنافســات 
بـ53 رياضيا ورياضية يتنافســون 
مختلفــة  فرديــة  رياضــات   9 يف 
والســهم،  والقوس  الرمايــة،  هي 
الهمم،  ألصحاب  والســهم  والقوس 
والتايكواندو،  والجودو،  والكاراتيه، 
األثقال، والسباحة،  واملبارزة، ورفع 

والدراجات.
وتمثــل اإلنجازات التــي تحققت يف 
كبريا  معنويا  دافعــا  املاضية  الفرتة 
لبعثــة اإلمارات قبل مشــاركتها يف 
خاصة  اإلســالمي،  التضامن  ألعاب 
مع النتائــج الجيدة يف دورة األلعاب 
األلعاب  ودورة  بالكويــت  الخليجية 
العاملية بمدينة برمنجهام األمريكية.

اإلمارات 50 ميدالية  بعثة  وحصدت 
ملونة /18 ذهبية و16 فضية و16 
الخليجية، التي  الــدورة  برونزية/ يف 

اختتمت نهاية مايو املايض.
املشــاركة يف 4 رياضات  ومن خالل 
خالل  العاملية  األلعــاب  بدورة  فقط 
يوليــو املايض، حققــت اإلمارات 8 
ميداليات ملونــة /ذهبيتان، وفضية 

واحدة، و5 برونزيات/.



القطط  صنف معهد علمــي بولندي مرموق 
املنزليــة عىل أنها “أنــواع فضائية غازية”، 
مشــًرا إىل األرضار التــي تســببها للطيور 

والحياة الربية األخرى.
Felis ca� املنزل،  وقال املعهد إن قطــة 

tus هو اسمها العلمي، قد تم تدجينها منذ 
ما يقرب من 10000 عام يف الرشق األوسط 
األنواع  من  اعتبارهــا  ينبغي  القديم، لذلــك 
الغريبة يف أوروبا وبولندا، وفق ما نقلت قناة 

“مونت كارلو”.
يف هــذا اإلطــار، أشــار عالــم األحيــاء يف 
 Wojciech للعلوم البولندية  األكاديمية 
solarz إىل أن قاعدة البيانات التي صنف 
أنواع  أنهــا  فيهــا Felis catus عىل 
اآلن 1786 نوًعا  أدرجت حتى  غريبة غازية 

آخر.
اعرتضت عىل هذا  األطــراف  العديد من  لكن 
التوصيــف، معتربيــن أنه قــد يلحق األذى 
أو  بقتلها  البعــض  املنزل، وقيــام  بقطــط 

التخلص منها.
من  فقط  يطالــب  أنه  أوضح  املعهــد  أن  إال 
املنزلية أن يحدوا من األوقات  القطط  مالكي 

الخــارج خالل  التــي تقضيهــا قططهم يف 
السلبي  التأثر  الطيور لتقليل  موســم تكاثر 

لألنواع عىل الحياة الربية املحلية.
يربهن  العلمي  الواقع  أن  ســوالرز  وأوضح 
املنزلية عىل تراجع عدد الطيور  تأثر القطط 
والثدييات بســبب اصطيادهــا من قبل هذا 

الحيوان.

الرشطــة  يف  مصــارد  قالــت 
االمركيــة إن حريًقا هائال أتى 
عــىل مســاحات زراعية كبرة 
به  تسبب  سربينغفيل  مدينة  يف 
عنكبوت  قتل  يحاول  كان  رجل 
املايض،  االثنني  يــوم  ظهر  بعد 
واليزال الحريق مســتمر لغاية 

اليوم.
وذكرت إدارة إطفاء سربنجفيل 
يف الواليات املتحدة األمريكية أن 
الحريق اليزال مستمرا ويصعب 

السيطرة علية.
وقــال مســؤولون إن الحريق 
كارثة امتد حت اآلن لحوايل 40 
مساعدة  ويتزايد، وتطلب  فداًنا 
من  القريبة  اإلدارات  من  العديد 

الربية  الحرائق  مكافحــة  فرق 
عىل  القبض  وتــم  والجوبــة، 
الرجل، الذي لم يتم الكشف عن 

اســمه بعد وقال رقيب رشطة 
مقاطعــة يوتــا: »عندما ردت 
)أطقــم( اإلطفــاء، وصلوا إىل 

قد  الحريق  أن  بدا  التي  املنطقة 
اندلع فيهــا، وكان هناك رجل 
)الرجل(  وأخربهم  كلبه«.  مع 
وأنــه هو من  أنــه كان هناك 
بدأها وأنه كان يستخدم والعة 
لحرق عنكبوت. ال نعرف سبب 
قيامــه بذلك. لقــد تم القبض 
الســجن  يف  حجزه  ويتم  عليه 
اآلن بتهمــة تتعلق بالحريق... 
مخدرات  بحوزته  أنه  تبني  كما 
أيًضا ». بحسب موقع»كي اس 

ال«.
وطالب املســؤولون الســكان 
املنطقة»للمســاعدة  بتجنــب 
يف فتــح الطرق أمام ســيارات 

الطوارئ«.

    

العامة  الرئاســة  وضعت 
لشــؤون املســجد الحرام 
خطًة  النبــوي  واملســجد 
مطــورًة لتنظيــم الصالة 
الحجر  وتقبيل  الِحجــر  يف 
روحانية  أجواء  يف  األسود 
وصحية آمنة. وفقا لوكالة 

األنباء السعودية.
الرئاســُة  وتعمــُل 
بمشــاركة الجهات املعنية 
لتقديــم أفضــل الِخْدَماِت 
الرشيفــني  للحرمــني 
الزيارة  والقاصدين؛بهدف 
أو أداء مناســك العبــادة، 
وذلك عــرب خطة تنظيمية 
العديــَد  ُتقــدُِّم  مطــورة 
مختلف  يف  الخدمــات  من 
املجاالت التي ُتعنى بتمكني 
وتيســر  القاصديــن، 

مناسكهم.

 

شهدت منطقة يف غرب بورما يف أواخر يوليو الفائت، بحسب ما 
أفادت وسائل إعالم رسمية األربعاء، والدة فيل أبيض نادر، 

وهو حيوان يعتربه الكثرون فأل خر يف بورما.
وذكــرت صحيفة “غلوبال نيو اليــت أوف ميانمار” أن 
الفيل الذي ُولــد يف 23 يوليو يف والية راخني ، كان يزن 
80 كيلوغراماً عند الــوالدة ، فيما كان طوله يبلغ نحو 
70 ســنتيمرتاً. وللمولــود الجديد ســبع من خصائص 

الفيلة البيضــاء الثماني، ومنها “العينان اللؤلؤيتا اللون” 
، و “الفرو األبيض” ، و”الذيل املميز” ، بحســب الصحيفة 

الرسمية.

وتتوىل رشكة أخشاب مملوكة للدولة رعاية األم البالغة 33 
الرضيع ، الذي  الفيل  عاماً، وتدعى زار نان هــال. وبدا 
لم يذكر اسمه بعد ، يلعب يف املاء مع والدته، وفق ما 

أظهرته لقطات بثتها القناة الحكومية.
يف  حظ  جداً مؤرش  البيضاء النــادرة  األفيال  تعترب 
بعض الثقافات البوذية يف جنوب رشق آســيا التي 

تعتربها من رموز امللكي.
وأشــارت وســائل اإلعالم الحكومية إىل أن ســتة 
نايبيداو ،  العاصمة  يف  األرس  بيضاء موجودة يف  أفيال 

معظمها من والية راخني وأياروادي )جنوب(.

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

وجه األمر جلوي بن عبدالعزيز بن مســاعد أمر منطقه نجران 
املديريــة العامة للدفــاع املدني بمنطقة نجــران وكافة األجهزة 
املعنية يف املنطقــة بمضاعفة الجهود يف البحث عن الطفل رائد آل 
جعرة البالغ من العمر 3 أعوام الذي فقد مساء أمس جراء السيول 
التي يشــهدها وادي نجران. فيما شــدََّد األمر جلوي عىل الجهة 
كافة  امليدانية مع  واملتابعــة  بالتنســيق  املنطقة  بإمارة  املختصة 
الجهات املعنية والرفــع بنتائج البحث التي تقوم بها فرق اإلنقاذ 
التطوعية  البحث  فرق  ومشاركة  املدني  بالدفاع  والغواصني  املائي 

والتي التزال مستمرة حتى اآلن. وفقا لوكالة األنباء السعودية.
كمــا أكَد أمــر منطقة نجران عــىل رضورَة االلتــزام بتعليمات 
وتحذيــرات الدفاع املدني املتعلقة بالحالة املطرية التي تشــهُدها 

املنطقة، حفاظاً عىل سالمة الجميع.

تخضع شــخصية مؤثرة صينية للتحقيق من قبل الرشطة بعد انتشار 
مقطع فيديو لها وهي تحمص وتأكل سمكة قرش بيضاء كبرة.

وأظهرت لقطات ملدّونة الفيديو، املعروفة باسمها املستعار عىل اإلنرتنت 
تيزي، تناولها سمكة مفرتسة، والتي أكدت الرشطة يف مدينة نانتشونغ 
بوســط اصني يوم األحد املايض أنها بيضاء كبرة. وقالت تيزي؛ وهي 
تقطع قطًعــا كبرة من لحم القرش املشــوي يف مقطع فيديو ُنرش يف 
منتصف شــهر يوليو املايض: “قد تبدو رشيرة، لكن لحمها طري جًدا 
حًقا”. وتخضع تيزي اآلن لتحقيق الرشطة بعد أن صورت نفسها وهي 

تأكل سمكة قرش بيضاء كبرة معرضة للخطر، وفق “دييل ميل”.
يذكر انه تم إدراج أســماك القرش البيضاء الكبرة عىل أنها من األنواع 
املعرضة للخطر من قبل االتحاد الدويل للحفاظ عىل الطبيعة، ما يعني أنها 

عىل بعد خطوة واحدة فقط قبل تصنيفها عىل أنها مهددة باالنقراض.
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نجح فريق طبي يف الربازيل بواسطة 
تقنيــة الواقع االفــرتايض يف فصل 
ملتصقي  ُولــدا  برازيليني  توأمــني 
الــرأس، بعــد عمليــات عــدة ُتعّد 
تعقيداً« يف  الطبــي »األكثر  التدخل 
حالة مماثلة عــىل اإلطالق، عىل ما 
هذا  حقق  الذي  الطبــي  الفريق  أكد 

اإلنجاز، أول من أمس.
ســنوات  معظم  أمضيــا  وبعدمــا 
مخصص  رسير  عىل  األوىل  حياتهما 
لحالتهما داخل أحد مستشفيات ريو 
الربازيل(،  دي جانرو )جنوب رشق 
آرثــر وبرناردو ليما  أصبح بإمكان 
العام  أعــوام ونصف  ثالثة  البالغني 
بعد  بعضهما  وجهــي  إىل  ينظرا  أن 
خضوعهما لعمليات جراحية عدة يف 

أوائل يونيو.

ولم تستطع والدتهما أدرييل ليما أن 
انتهاء عملية  بعــد  دموعها  تحبس 
التوأمــني، وقالــت يف بيان  فصــل 
»عشنا يف املستشفى أربع سنوات«.

لتنجح  العمليــة  هــذه  تكــن  ولم 
لوال مســاعدة جمعيــة »جيميناي 
تتخذ من  التــي  أنتوينــد« الخرية 
بأنها  العملية  لندن مقراً ووصفــت 
ُيجرى  »معقد«  طبــي  إجراء  أكثر 
أّن األخوين  عىل اإلطالق، نظــراً إىل 
األوعية  عدداً كبراً من  يتشــاركان 
الفريق  الحيوية. واستخدم  الدموية 
نحو 100 شخص  الذي ضم  الطبي 
للواقع  حديثــاً  نظامــاً  متخصص 
بناء البنية  إعــادة  االفرتايض بهدف 
الجســدية للتوأم قبــل خضوعهما 

للعملية.
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وجد علماء يف تقرير جديد أن 
ولكنها  حتمية،  العالم  نهاية 
قد تســتغرق وقتاً أطول مما 

كان محسوباً يف السابق.
ومنــذ تكوينهــا قبــل نحو 
تعرضت  سنة،  مليارات   4.5
انقراضات  لخمســة  األرض 
جماعية، حيث تم القضاء عىل 
نحو 75 % من حياة الكوكب 
عىل مدى 2.8 مليون ســنة. 
وأشهر أحداث االنقراض هذه 
 chicxulub كويكــب 
العمــالق الــذي قــى عىل 
قبل 66 مليون  الديناصورات 
الــذي  الدمــار  عــام. وكان 
تسبب فيه الكويكب تاريخياً، 
القضاء عىل %76 من  تم  إذ 

األنواع يف العالم.

أن  العلماء من  ولطاملا حــذر 
األرض عــىل أبواب ســادس 
إذ  جماعي،  انقــراض  حدث 
يتسبب تغر املناخ يف تعريض 
مليــارات األنواع لالنقراض، 

ارتفاع  أن  العلماء من  وحذر 
درجــات الحــرارة العامليــة 
بمقــدار 5.2 درجات مئوية 
االنقراض  يف  سيتسبب  فقط 

السادس.

نهاية العالم حتمية لكنها قد تستغرق وقتًا أطول .. 
تغّير المناخ سيؤدي لـ»االنقراض السادس«

أمير نجران يوجه بتكثيف البحث عن الطفل 
المفقود

السجن في انتظارها.. مدونة صينّية تأكل 
سمكة قرش »محمّية«

تيانمانشــان  حديقة  تحتوي 
أطول  عــىل  بالصني  الغابيــة 
وأعىل تليفريك جبيل يف العالم، 
بـــ 7455 مرًتا،  يقدر  بطول 
وارتفاع يصل إىل 1279 مرًتا.

واالرتفاع  الطول  هذا  ويطرح 

الصيانة  عــىل  كبرة  تحديات 
موسم  حلول  والسالمة. ومع 
ذروة الســياحة، يضاف فريق 
الصيانــة دوريــات التفقــد، 
مســتعميل  ســالمة  لضمان 

التليفريك.

أطول وأعلى تليفيريك جبلي في العالم

الفضــاء  وكالــة  نــرشت 
الثالثاء  “ناســا”  األمريكيــة 
ملجّرة  ومذهلة  نــادرة  صورة 
تبعد 500 مليون سنة ضوئية 
هي مجّرة عجلــة العربة التي 
لم  تظهــر حلقاتهــا بوضوح 
يسبق له مثيل بفضل تلسكوب 
جيمس ويب الفضائي الجديد.

مجرة  أن  الفلك  علماء  ويعتقد 
األساس  يف  كانت  العربة  عجلة 
درب  كمجرة  حلزونية،  مجرة 
األرض، لكن  تضم  التي  التبانة 
شــكلها،  أعطاها  كبراً  حدثاً 
أخرى  بمجرة  االصطدام  وهو 

أصغر )ال تظهر يف الصورة(.

حلقتني  ل  َتَشــكُّ إىل  ذلك  وأدى 
انطالقاً من النقطة الرئيســية 
طريقــة  عــىل  لالصطــدام، 
التــي  الدائريــة  التموجــات 
املاء،  يف  إلقــاء حصاة  ُيحدثها 
هذه  عليها  أُطلِقــت  هنا  ومن 

التسمية.
ولوحظ أن الحلقة األوىل األكثر 
السطوع، يف  انتصافاً شــديدة 
الخارجية،  الثانية، أي  أن  حني 
منذ 440  التوســع  يف  آخــذة 

مليون سنة.

صورة لمجّرة عجلة العربة تتميز بوضوح غير مسبوق

أراد قتل عنكبوت فتسبب بكارثة يصعب السيطرة عليها

والدة نادرة لفيل أبيض في بورماوالدة نادرة لفيل أبيض في بورما

معهد علمي بولندي: قطط المنزل »كائنات 
فضائية غازية«
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