
اأبوظبي-وام:

 ارتفع رصيــد مصرف اإلمارات 
المركــزي مــن الذهب بنســبة 
الخمسة  1.63 % خالل األشهر 
وفق  الجاري  العــام  من  األولي 

أحدث إحصائيات المصرف .
النشــرة  بيانــات  وأظهــرت 
عــن  الصــادرة  اإلحصائيــة 
أن  الخميــس  يــوم  المصــرف 
رصيــده مــن المعــدن األصفر 
درهم  إلى 12.107 مليار  وصل 
في نهاية مايــو الماضي بزيادة 

تعــادل 194 مليون درهم خالل 
األشهر الخمسة األولي من العام 
بنحو 11.913  مقارنة  الجاري 
نهاية ديســمبر  مليار درهم في 

.2021
المصــرف  رصيــد  أن  يذكــر 
المركزي من الذهب شــهد نمواً 
ملحوظاً خالل السنوات الماضية 
درهم  مرتفعاً إلى 8.961 مليار 
فــي نهايــة 2020 مقارنة مع 
نهاية  1.134 مليــار درهم في 
درهم  2018 و 4.044 مليــار 

في نهاية 2019 .

ال�شارقة-وام:

 أصدر صاحب الســمو الشــيخ 
محمد  بــن  ســلطان  الدكتــور 
األعلى  المجلس  عضو  القاسمي 
حاكم الشارقة، المرسوم بقانون 
بشأن  رقم /2/ لســنة 2022م 
البلديات في  دائرة شؤون  تنظيم 

إمارة الشارقة.
أن  على  بقانون  ونّص المرسوم 
في  للدائرة  الرئيس  المقر  يكون 
بقراٍر  ويجوز  الشــارقة،  مدينة 
ُتنشئ  أن  التنفيذي  المجلس  من 
باقي  في  لها  مكاتــب  فروعاً أو 

مدن ومناطق اإلمارة.
تحقيق  إلــى  الدائــرة  وتهــدف 
مــا يلي: 1. االرتقاء بمســتوى 
العمــل البلــدي وتوفيــر الدعم 
تفعيل  خالل  من  لتطويره  الالزم 

وتحسين األداء.

اأبوظبي-وام:

 أعلنت شــركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" 
أمــس عن ترســية عقديــن تتجــاوز قيمتهما 
اإلجماليــة 12.6 مليــار درهــم إماراتي /3.4 
مليار دوالر أمريكي/، من خالل شــركة "أدنوك 
البحرية"، على شــركة "أدنــوك للحفر"، وذلك 

الستئجار 8 منصات حفر.
على  قيمتهما  البالــغ  العقدان  هذان  وســيدعم 
التوالي 5.6 مليار درهم /1.5 مليار دوالر / و7 
مليارات درهــم /1.9 مليار دوالر/، هدف زيادة 
الســعة اإلنتاجية ألدنوك من النفط الخام إلى 5 
ماليين برميل يومياً بحلول عام 2030 وتحقيق 

االكتفاء الذاتي لدولة االمارات من الغاز.
ومن خالل هذين العقدين اللذين تبلغ مدتهما 15 
التابع  المتطور  الحفر  عاماً، سيساهم أســطول 
لشــركة "أدنوك للحفر" فــي تمكين مجموعة 
من  الدوليين  االستراتيجيين  "أدنوك" وشركائها 
االســتغالل األمثل لموارد النفط والغاز البحرية 

في أبوظبي

نيويورك-وام:

الدولي  األمن  أعضاء مجلس  رحب 
، بتمديــد الهدنة فــي اليمن لمدة 
شــهرين إضافييــن ، مؤكدين ان 
الهدنة شــكلت أهم فرصة للسالم 

وحماية المدنيين في اليمن .
وفي بيان رســمي أصدره أعضاء 
الخميــس ، أكدوا  يوم  المجلــس 
علــى أن الهدنــة وفرت أساســا 
مســتقرا للتقدم فــي المحادثات 
االقتصاديــة  المســارات  علــى 
واألمنية، وكذلك فرصة للشــروع 

وشاملة  متعمقة  مناقشــات  في 
ودعوا  السياســي..  المسار  على 
األطراف إلــى اغتنام هذه اللحظة 
لتكثيــف المفاوضــات على وجه 
الســرعة للتوصل إلى اتفاق سالم 

شامل .
وأعرب أعضــاء مجلس األمن عن 
الكامل  التنفيذ  يوفر  أن  في  أملهم 
الموســع  الهدنة  للهدنــة واتفاق 
فرصــة للتوصــل إلــى تســوية 
أساس  شــاملة ، على  سياســية 
وتحت  عليها  المتفــق  المراجــع 

رعاية األمم المتحدة.

تل اأبيب-)د ب اأ(:

عبر  رحالت  الطيران  شــركات  من  العديد   ســيرت 
الســعودية للمرة األولى بعد رفع حظر عن التحليق 

من وإلى إسرائيل.
إلى جزر سيشــل  أبيب  أولى من تل  وغادرت طائرة 
في مســار جديد مســاء  األربعاء، بحسب ما قالته 
أير سيشــل يوم الخميس، بعد تلقي تصريح  شركة 
تتبع  الســعودية. كما عبرت طائرة  الســلطات  من 
كاثي باســيفيك مــن هونج كونــج المجال الجوي 
الســعودي قبل الهبوط في تــل أبيب يوم الخميس، 
بحسب ما أظهرته خدمة تتبع الطائرات فاليت رادار 
الجوية  24. وأفادت تقارير بأن شــركات الخطوط 
اإلسرائيلية تنتظر تصريحا للتحليق فوق السعودية.

وألغت الســعودية الحظر الــذي كان مفروضا على 
الرحــالت التجارية من وإلى إســرائيل في منتصف 
تموز/يوليو خالل زيارة الرئيس األمريكي جو بايدن 
إلى المنطقة ، في خطوة اعتبرت عالمة على حدوث 

تقارب.
بين  دبلوماســية  أنه ال توجــد عالقات  إلى  يشــار 
المملكة ال تعترف  إســرائيل والســعودية، حيث أن 
حتى بإســرائيل كدولة، وهو أحد األسباب المحتملة 
وراء عدم إشــارة البيان الســعودي آنذاك إلسرائيل 

باالسم.  
كان  الذي  الحظر  طفيف  بشــكل  تخفيف  جرى  كما 
مفروضا على الخطوط الجوية غير اإلسرائيلية، في 
لرحالت  السعودية  ســمحت  فيما  األخيرة  السنوات 
المتحدة  العربية  واإلمارات  إســرائيل  بين  الطائرات 

والبحرين بعبور مجالها الجوي.

كييف/مو�شكو-)د ب اأ(:

األوكرانيون والروس في قتال   اشــتبك 
شرق  في  دونيتســك  مدينة  خارج  ضار 
خسائر  الجانبان  ســجل  أوكرانيا، حيث 

كبيرة يوم الخميس.
لموســكو  الموالية  القــوات  وتحــاول 
طرد الجيــش األوكراني من مواقعه في 

عســكرية  تقارير  بحســب  الضواحي، 
البلدين. مجمع عليها من 

لروسيا  الموالون  االنفصاليون  وسيطر 
منذ 2014، ولكن  دونيتسك  مدينة  على 
الجيش األوكراني ما زال يســتحوذ على 
أجــزاء كبيرة من المنطقــة التي تحمل 

نفس االسم.

اأبوظبي-وام:

سيولة  المحلية  األســهم  أســواق  اســتقطبت 
تجاوزت 1.64 مليار درهم في ختام جلسة يوم 
الخميس تركزت معظمها على األســهم الكبرى 

في قطاعات المالية و المرافق و البنوك.
في  درهم  بواقع 1.35 مليار  السيولة  وتوزعت 
سوق أبوظبي لألوراق المالية و286.92 مليون 
على  التداول  المالي، بعد  دبي  ســوق  في  درهم 
من 14.6  أكثر  تنفيذ  عبر  سهم  366.6 مليون 

ألف صفقة.
ووصل مؤشــر فوتسي سوق أبوظبي العام إلى 
مستوى 9821.14 نقطة مع نهاية التعامالت، 
فيما بلغ مؤشــر ســوق دبي المالي مســتوى 

3320.67 نقطة.

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

ت�شــتقطب  المحليــة  الأ�شــهم 
1.64 مليار درهم 
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الإمارات توؤكد على احترام »ال�شين 
الواحدة«

أبوظبي-وام:
أراضيها،  أّكدت دولة اإلمارات على دعمها لسيادة الصين ووحدة 
وأهمية احترام مبدأ "الصين الواحدة"، داعية إلى االلتزام بقرارات 

األمم المتحدة ذات الصلة.
وأشــارت دولة اإلمارات فــي بيان صادر عــن وزارة الخارجية 
والتعاون الدولي إلى قلقها من تأثير أي زيارات اســتفزازية على 

التوازن واالستقرار والسالم الدولي.
ســعياً لضمان  الدبلوماســي  الحوار  تغليب  على  الوزارة  وحّثت 

االستقرار اإلقليمي والدولي.

ال�شعودية تفتح مجالها الجوي اأمام 
رحالت جوية اإ�شرائيلية

جوبا-)رويترز(:

إن  الخميس  يوم  السودان   قال سلفا كير رئيس جنوب 
البالد ستبقى في الحكم عامين  الحكومة االنتقالية في 
آخرين ليرجئ بذلــك انتخابات كان مقررا إجراؤها في 
ديســمبر كانون األول هذا العــام ويثير أيضا مخاوف 

الدول الغربية التي تدعم عملية السالم هناك.
وأعلن جنوب الســودان اســتقالله عن الســودان عام 
2011 ممــا جعله أحدث دول العالم من حيث النشــأة 
وســط احتفاالت وتعهدات من دول العالم بدعم الدولة 
الموالية  القوات  بين  العنف  اندلع  الجديدة. وبعد عامين 
للرئيس كير وقوات موالية لنائبه الســابق ريك مشــار 
الذي صار منافســا له. وُوقع في سبتمبر أيلول 2019 
اتفاق سالم هو األحدث بين سلسلة اتفاقات منذ اندالع 

النزاع في أواخر 2013 وما زال اتفاق 2019 صامدا

القاهرة-وام:

البترول والثروة  المــال وزير  المهندس طارق  وضع 
المعدنيـــة المصري حـجـــر األســـاس لتوسعات 
منطقـــة ميناء الحمـــراء البترولى بهـــدف زيادة 
السعة التخزينيـــة بإضافة 4 مســتودعات تخزين 
لكل منها ، للوصـول  برميـــل خام  سعة 630 ألف 
لســعة تخزينية 5.3 مليون برميـــل بهدف تسهيل 
حركـــة تـــداول واستقبال الزيت الخـــام بمينـاء 

الحمـراء.
تفقدية  جولة  المصــري -خالل  البترول  وزير  وقال 
الميناء الذي  كفــاءة  ورفــع  تطوير  بالمينــاء -إن 
أيضا  منه  لالســتفادة  يهدف  الخام حاليا  يســتقبل 
البترولية علي  المنتجــات  لتــداول وتخزين  كمركز 

ساحل البحر المتوسط.

جنوب ال�شــودان يمــدد ولية الحكومة 
النتقالية عامين

م�شر تزيد ال�شعة التخزينية لميناء الحمـــراء 
النفطي اإلى 5.3 مليون برميـل

بيروت-)رويترز(:

 أفاد شــهود من رويترز بأن صومعتين أخريين 
على األقل في ميناء بيروت انهارتا يوم الخميس، 
حيث تجمعت حشــود في الموقع إلحياء ذكرى 
مرور عامين على انفجــار كارثي ألحق أضرارا 

جسيمة بالمبنى.
االنهيار هذا  الضخمة في  الصوامع  بقايا  وبدأت 

األحد  يوم  انهارت عدة صوامــع  األســبوع، إذ 
وقال المســؤولون إن المزيد منها قد ينهار في 

أي وقت.
بالعاصمة  المحتجين في مسيرات  آالف  وشارك 
اللبنانيــة يوم الخميس، في ذكرى مرور عامين 
بيروت، مرددين  بمرفأ  الكارثــي  االنفجار  على 
هتافات تندد بفشل الحكومة في كشف الحقيقة 

وراء االنفجار. »تتمة ص 88««»تتمة ص 88««

»تتمة ص 88««»تتمة ص 88««

رو�سيا واأوكرانيا تعلنان عن معارك 
�سارية في دونيت�سك

مر�ش�م بتنظيم دائرة �ش�ؤون البلديات مر�ش�م بتنظيم دائرة �ش�ؤون البلديات 
في اإمارة ال�شارقةفي اإمارة ال�شارقة

اأبوظبي-وام:

 أعلنت مجموعة أغذية، نمو صافي إيراداتها 
عــن النصف األول من عــام 2022 إلى 2 
االســتثنائي  درهم ، مدفوعًة بالنمو  مليار 
لتوحيد  المستمرة  األول والجهود  الربع  في 

أعمال الشركات التي تم االستحواذ عليها.
المنتهية فــي 30 يونيو  الفترة  وشــهدت 
2022، نمواً في صافي إيرادات المجموعة 
بنســبة 51 في المائة على أساس سنوي، 

مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.
وارتفــع صافي الربح العائد للمســاهمين 

الفترة،  إلى 118 مليون درهــم خالل هذه 
المائة مقارنة  محققاً زيادة بنسبة 74 في 
الرغم  عام 2021، على  من  األول  بالنصف 
من التحديــات االقتصادية الصعبة في ظّل 

التضّخم العالمي.
وبلــغ إجمالي أصول المجموعة 6.3 مليار 
بلغ  فــي 30 يونيــو 2022، بينما  درهم 
المجموعة  في  المساهمين  حقوق  إجمالي 
للفترة نفســها 2.8 مليار درهم. وتماشياً 
مجموعة "أغذيــة" بتوزيع  سياســة  مع 

أرباح نصف سنوية،

74 ٪ نموًا في �سافي اأرباح »اأغذية« 
خالل الن�سف الأول

مجل�س الأمن الدولي يرحب بتمديد 
الهدنة في اليمن 

1.6 ٪ نمو  في ر�سيد الم�سرف المركزي 
من الذهب خالل 5 اأ�سهر

ا�شتقرار حالة ملك النرويج بعد نقله للم�شت�شفى 
م�شاباً بالحمى

أ(: كوبنهاجن-)د ب 
 قــال القصر الملكي في النرويج، فــي بيان يوم الخميس، إنه تم 
الملك هارلد الخامس /85 عاما/ إلى المستشفى حيث خضع  نقل 

لفحوص طبية إلصابته بالحمى.
البيان أن حالة الملك مستقرة. وأضاف 

وشــارك الملك هارلــد مؤخرا في بطولة العالــم لإلبحار ببحيرة 
جنيف بالقارب النرويجي سيرا.

وخضــع العاهل النرويجي خالل الســنوات الماضيــة للعديد من 
التدابير الطبية، وفي عام 2021 أجرى عملية جراحية في ساقه، 

وتم تركيب صمام قلب صناعي له في عام 2022.

»طالع ص 1010««»طالع ص 22««

انهيار �سومعتين اأخريين في مرفاأ بيروت والآلف 
يتظاهرون للمطالبة بك�سف الحقيقة

»اأدن�ك للحفر« تح�شل على عقدين بقيمة تتجاوز »اأدن�ك للحفر« تح�شل على عقدين بقيمة تتجاوز 12.6 مليار درهم  مليار درهم 

لتعزيز ال�شعة الإنتاجية للمناطق البحرية

»تتمة ص 88««
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 »àdG `` ËôµdG ¿BGô≤∏d áª«ÿG ¢SCGQ IõFÉL âæ∏YCG 

 øH Oƒ©°S ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ájÉYQ â– ΩÉ≤J

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

 ‘ ácQÉ°ûŸGh π«é°ùàdG ÜÉH íàa øY `` áª«ÿG

 íFGöT  ∞∏àîŸ  áMÉàŸGh  áYƒæàŸG  É¡JÉ≤HÉ°ùe

 Ö°ùM  øjöû©dGh  ájOÉ◊G  É¡JQhO  ‘  ™ªàéŸG

.IOóëŸG É¡WhöT

 ,øjô¡°T IóŸ π«é°ùàdG äÉÑ∏W ∫ÉÑ≤à°SG ôªà°ùjh

 ájÉ¨dh  …QÉ÷G  ¢ù£°ùZCG  ∫hCG  øe  AGóàHG  ∂dPh

 ióMEG IõFÉ÷G Èà©Jh ,πÑ≤ŸG ÈªàÑ°S ô¡°T ájÉ¡f

 »àdGh  áª«ÿG  ¢SCGQ  IQÉeEG  ‘ IRQÉÑdG  äÉ«dÉ©ØdG

 ¬eƒ∏Yh ËôµdG ¿BGô≤∏d áª«ÿG ¢SCGQ á°ù°SDƒe É¡ª¶æJ

.kÉjƒæ°S

 ΩÉY  ôjóe  »ë°ûdG  óªfi  óªMCG  IOÉ©°S  OÉ°TCGh

 ∫hC’G Ωƒ«dG òæe âaÓdGh ÒÑµdG ∫ÉÑbE’ÉH ,á°ù°SDƒŸG

 ¢Uô◊G ¢ùµY …òdGh ,IõFÉ÷G ‘ π«é°ùàdG ≈∏Y

 á≤HÉ°ùŸG  √ò¡H  »©ªàéŸG  ΩÉªàg’Gh  ójó°ûdG

 ™HÉàj …òdG πª©dG ≥jôØH kGó«°ûe ,IóFGôdG á«fBGô≤dG

 äÉ«dB’G  ≥ah  É¡©e  πeÉ©àjh  π«é°ùàdG  äÉÑ∏W

 äGQÉ°ùØà°SG  ∫ÉÑ≤à°SG  ∫ÓN  øe  ∂dòch  ,IOóëŸG

 IQhódG √òg ‘ ¢ùaÉæàdG ‘ ÚÑZGôdGh Úªà¡ŸG

 ºYO  øe  IõFÉ÷G  ¬H  ≈¶–  Ée  Éæ«Ñe  ,ácQÉÑŸG

 ≈YôJ »àdG ,áª«µ◊G IOÉ«≤dG øe Iõ«ªàe ájÉYQh

 πÑ°ùdG áaÉc πdòJh á«fBGô≤dG äÉ≤HÉ°ùŸG QGôªà°SÉH

 ÚcQÉ°ûŸG πµd OGó°ùdGh ≥«aƒàdG kÉ«æªàe ,É¡MÉ‚E’

.çÉfE’Gh QƒcòdG øe IõFÉ÷G ‘

 ÚeCG ¿É©«Ñ°S º«gGôHEG óªMCG QƒàcódG IOÉ©°S QÉ°TCGh

 ,É¡d  áª¶æŸG  É«∏©dG  áæé∏dG  ¢ù«FQ  IõFÉ÷G  ΩÉY

 √òg ≥dCÉàdGh õ«ªàdG øe Gójõe IõFÉ÷G ≥«≤– ¤EG

 »ªbôdG ∫ƒëàdG ¤EG ∫É≤àf’G ∂dP ôgÉ¶e øeh ,áæ°ùdG

 íFGöûdG áaÉc ΩÉeCG »còdG π«é°ùàdG á°Uôa áMÉJEGh

 ∫hC’ ∂dPh ,á°ù°SDƒª∏d ÊhÎµdE’G ™bƒŸG ∫ÓN øe

 ™«ª÷G ≈∏Y π¡°ùj É‡ ,IõFÉ÷G ïjQÉJ ‘ Iôe

 …CG ‘ äÉ≤HÉ°ùŸG ‘ ¢ù∏°ùdGh π¡°ùdG π«é°ùàdG

 ∫hÉæàe ‘ »cP RÉ¡L …CG ∫ÓN øe GhDhÉ°T âbh

.º¡jójCG

 »còdG π«é°ùàdG  í«àj §HGôdG  Gòg ¿CG  ¤EG  âØdhh

 É¡JÉÑ«àch äÉ≤HÉ°ùŸG π«dO π«ª–h IõFÉ÷G ‘

 »àdG äÉ≤HÉ°ùŸG ´ƒæàH Égƒæe ,á«fhÎµdEG á¨«°üH

 áeÉ©dG  á≤HÉ°ùŸG É¡æeh ,IõFÉ÷G É¡«∏Y â∏ªà°TG

 á«FÉ°ùædG á≤HÉ°ùŸGh ,çÉfE’Gh Qƒcò∏d ËôµdG ¿BGô≤∏d

 ,zäÉæWGƒŸG  QÉÑczh záfƒæµŸG  QQódG{ É¡«YôØH

 ,Ú¶ØëŸGh  óLÉ°ùŸG  ÊPDƒeh  áªFCG  á≤HÉ°ùeh

 á≤HÉ°ùeh  ,äÉ¶Øëª∏d  ËôµdG  ¿BGô≤dG  á≤HÉ°ùeh

 äÉ°ù°SDƒŸG A’õf á≤HÉ°ùeh ,É¡YhôØH ºª¡dG ÜÉë°UCG

 Oó÷G Úª∏°ùŸG á≤HÉ°ùeh ,á«MÓ°U’Gh á«HÉ≤©dG

 áæ°ùdGh  ∞jöûdG  åjó◊G  á≤HÉ°ùeh  ,É¡YhôØH

 70  ßØM  záªµ◊G  ôHÉæe{  É¡YhôØH  ájƒÑædG

 ºYGôHzh É kãjóM 50 ßØM zió¡dG ¿É«àazh É kãjóM

 äÉ°†eh{  á≤HÉ°ùeh  ,É kãjóM  30  ßØM  z¿ÉÁE’G

 ‘  ácQÉ°ûŸG  ¤EG  Qƒ¡ª÷G  É«YGO  ,zäGQÉeE’G  øe

 GhRƒØjh ¤hC’G õcGôŸG Ghó°üë«d ,äÉ≤HÉ°ùŸG √òg

.øjõFÉØ∏d äó°UQ »àdG áª«≤dG ájó≤ædG õFGƒ÷ÉH

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 ,ΩÉY ¬LƒH kÉ«FõL ºFÉZ ¤EG kGƒë°U á©ª÷G Ωƒ«dG

 kÉböT á«eÉcôdG Öë°ùdG ¢†©H ¿ƒµJ ∫ÉªàMG ™e

 ádóà©e ¤EG  áØ«ØN ìÉjôdGh  ,ô¡¶dG  ó©H kÉHƒæLh

.QÉÑ¨∏d IÒãe kÉfÉ«MCG §°ûæJ áYöùdG

 ¿ƒµà°S ìÉjôdG ¿EG á«eƒ«dG ¬Jöûf ‘ õcôŸG ∫Ébh

 á«dÉª°Th á«HôZ á«dÉª°T ¤EG ∫ƒëàJ á«HôZ á«HƒæL

 ¿ƒµjh ¢S/ºc 40 ¤EG π°üJ 25 ¤EG 15 / á«böT

 ∫hC’G óŸG çóëjh ÉØ«ØN »Hô©dG è«∏ÿG ‘ êƒŸG

 05:55 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG óŸG18:03 áYÉ°ùdG óæY

 ÊÉãdG  Qõ÷Gh  10:55  áYÉ°ùdG  óæY  ∫hC’G  Qõ÷Gh

 ¿ÉªY ôëH ‘ êƒŸG ¿ƒµjh 00:38 áYÉ°ùdG óæY

 óŸG 14:03 áYÉ°ùdG óæY ∫hC’G óŸG çóëjh ÉØ«ØN

 áYÉ°ùdG óæY ∫h’G Qõ÷Gh 04:08 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG

.21:28 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG Qõ÷Gh 07:43

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 IQOÉÑe  π°†aCG{  IõFÉéH  ¿GóHQ  á«ÁOÉcCG  äRÉa  

 á«ŸÉ©dG  õ«ªàdG  õFGƒL{  øª°V  zá«©ªà›

/  á°ù°SDƒe  É¡ª¶æJ  »àdG  z2022  ∫ÉªYC’G  ‘

 Égô≤eh  /Awards Intelligence
.IóëàŸG áµ∏ªŸG

 kGôjó≤J  IõFÉ÷G  √òg  ≈∏Y  á«ÁOÉcC’G  â∏°üMh

 IQOÉÑe ò«ØæJ ‘ ájöûÑdG OQGƒŸG IQGOEG ≥jôa Oƒ¡÷

 π«gCÉJ ¤EG ±ó¡J »àdGh ,zOó÷G ÚéjôÿG ôjƒ£J{

 äGQÉ¡ŸÉH ºgójhõJh Oó÷G Ú«JGQÉeE’G ÚéjôÿG

 å«M ,™°ShC’G πª©dG ¥ƒ°S ¤EG ΩÉª°†fÓd áHƒ∏£ŸG

 Úéjôî∏d ΩRÓdG ºYódG Ëó≤J ‘ IQOÉÑŸG âªgÉ°S

 ÉÃ õq«ªàdGh ´GóH’Gh π«∏ëàdGh ÒµØàdG ≈∏Y º¡ãMh

.á«∏YÉØH IƒLôŸG èFÉàædG ≥≤ë oj

 ‘  á«©ªàéŸG  èeGÈdGh  äGQOÉÑŸG  √òg  »JCÉJh

 π°UGƒàdG õjõ©J ≈∏Y ºFGódG á«ÁOÉcC’G ¢UôM QÉWEG

 »HÉéjEG  ÒKCÉJ  äGP  ™jQÉ°ûe  ôjƒ£Jh  »YÉªàL’G

 ä’ÉéŸG  ™«ªL  ‘ ∂dPh  ™°ShC’G  ™ªàéŸG  ‘

 AÉæÑd ,á«YÉªàLE’Gh ájOÉ°üàb’Gh á«Ä«ÑdG á«°ù«FôdG

 óYGh πÑ≤à°ùe AÉæH ‘ º¡°ù oJ ájQGOGh ájOÉ«b äGQób

.ôªãeh

 íàØJ ºjôµdG ¿BGô≤∏d áª«îdG ¢SCGQ IõFÉL

21`dG IQhó∏d É¡JÉ≤HÉ°ùe »a π«é°ùàdG ÜÉH

kÉ«FõL ºFÉZ ≈dEG ƒë°U ¢ù≤£dG

 π°†aCG{ IõFÉéH RƒØJ ¿GóHQ á«ªjOÉcCG

  zá«©ªàée IQOÉÑe

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 15109 Oó`©dG  ̀2022  ¢ù£°ùZCG 5 á©ª÷G2 øWƒdG QÉÑNCG

 ¿hDƒ°T IôFGO º«¶æJ ¿CÉ°ûH ¿ƒfÉ≤H kÉeƒ°Sôe Qó°üj »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S

ábQÉ°ûdG IQÉeEG »a äÉjó∏ÑdG

çÉfE’Gh Qƒcò∏d πÑ≤à°ùªdG áWô°T IQhO áÑ∏W èjôîJ πØM ó¡°ûj »ª«©ædG QÉªY

ácGô°ûdG ô°UGhCG ájƒ≤J ôWCG ¿ÉãëÑJ zÇQGƒ£dG IQGOE’ á«æWƒdG{ h z»ÑXƒHCG AÉ°†b{

èjôîàdG πØM √Qƒ°†M ∫ÓN ¿ÉªéY ó¡Y ‹h

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 ¿É£∏°S QƒàcódG  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U Qó°UCG  

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

 Ω2022 áæ°ùd /2/ ºbQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôŸG ,ábQÉ°ûdG

 IQÉeEG  ‘ äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ°T  IôFGO  º«¶æJ ¿CÉ°ûH

.ábQÉ°ûdG

 ô≤ŸG  ¿ƒµj  ¿CG  ≈∏Y  ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôŸG  q¢üfh

 mQGô≤H Rƒéjh ,ábQÉ°ûdG áæjóe ‘ IôFGó∏d ¢ù«FôdG

 ÖJÉµe hCG kÉYhôa Å°ûæ oJ ¿CG …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG øe

.IQÉeE’G ≥WÉæeh ¿óe »bÉH ‘ É¡d

 AÉ≤JQ’G .1 :»∏j Ée ≥«≤– ¤EG IôFGódG ±ó¡Jh

 ΩRÓdG  ºYódG  ÒaƒJh  …ó∏ÑdG  πª©dG  iƒà°ùÃ

.AGOC’G Ú°ù–h π«©ØJ ∫ÓN øe √ôjƒ£àd

 ±ó¡H  É¡JGQGOEGh  äÉjó∏ÑdG  ≈∏Y  ±GöTE’G  .2

 á∏eÉ°T  äÉeóN ÒaƒJh  …ó∏ÑdG  πª©dG  Ú°ù–

.¿Éµ°ù∏d ≈∏YCG á°û«©e äÉjƒà°ùe ≥∏Nh

 ádOÉÑàŸG  á≤ãdG  ÒaƒJh  á«aÉØ°ûdÉH  ΩGõàd’G  .3

.™ªàéŸGh AÉcöûdG ™e ábÓ©dG õjõ©Jh

 á°SQÉ‡ É¡aGógCG ≥«≤– π«Ñ°S ‘ IôFGó∏d ¿ƒµjh

 áeÉ©dG äÉ°SÉ«°ùdG º°SQ .1 :á«JB’G äÉ°UÉ°üàN’G

 IQÉeE’G ‘ IôFGó∏d á«é«JGÎ°S’G §£ÿG ™°Vhh

 √Gôj Ée Qô≤ o«d …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ≈∏Y É¡°VôYh

.É¡fCÉ°ûH kÉÑ°SÉæe

 á°UÉÿG º¶ædGh íFGƒ∏dGh äÉ©jöûàdG ìGÎbG .2

 áÑbGôeh IQÉeE’G ‘ äÉjó∏ÑdGh ájó∏ÑdG ¢ùdÉéŸÉH

.Égò«ØæJ ø°ùM

 ôjƒ£àdG  äÉjÉ¨d  äÉ°SGQódGh  çƒëÑdG  OGóYEG  .3

 πª©dG AGOCÉH ¢Vƒ¡ædGh »æ≤àdGh …QGOE’Gh ‹ÉŸG

 äÉjó∏ÑdGh  ájó∏ÑdG  ¢ùdÉéŸG  ‘  äÉeóÿGh

 ≥«≤ëàd  áeRÓdG  º¶ædGh  Ö«dÉ°SC’G  çGóëà°SGh

.á«æ©ŸG äÉ¡÷G ™e ≥«°ùæàdÉH ±GógC’G

 èeGÈdGh  áª¶fC’G  ó«MƒJh  ∫ÉªYC’G  ≥«°ùæJ  .4

 äÉjó∏ÑdGh ájó∏ÑdG ¢ùdÉéŸG ÚH äÉfÉ«ÑdG óYGƒbh

.á«æ©ŸG äÉ¡÷Gh

 hCG  OGóYEG  ‘ á«æ©ŸG  äÉ¡÷G  ™e ≥«°ùæàdG  .5

 äGóMƒdG hCG á«ª«¶æàdG πcÉ«¡dG º«¶æJ hCG πjó©J

 É¡eÉ¡e  ™e  Ö°SÉæàj  ÉÃ  äÉjó∏Ñ∏d  ájQGOE’G

 Ée PÉîJ’ …ò«ØæàdG ¢ù∏éª∏d É¡©aQh É¡à£°ûfCGh

.É¡fCÉ°ûH Ωõ∏j

 ájó∏ÑdG  ¢ùdÉéª∏d  ájQhO  äÉYÉªàLG  ó≤Y  .6

 äGóéà°ùŸG  áaÉc  ≈∏Y  ´ÓWÓd  äÉjó∏ÑdGh

 äGQGô≤dG  PÉîJGh  ácÎ°ûŸG  äÉYƒ°VƒŸGh

 äÉMGÎbG øe Ωõ∏j Ée ¢VôYh É¡fCÉ°ûH áÑ°SÉæŸG

.…ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ≈∏Y IôFGódG

 Ωƒ°SQ  AÉ¨dEG  hCG  πjó©J  hCG  çGóëà°SG  ìGÎbG  .7

 ™e ≥«°ùæàdÉH äÉjó∏ÑdG É¡eó≤J »àdG äÉeóÿG

 ¢ù∏éª∏d É¡©aQh IQÉeE’G ‘ ájó∏ÑdG ¢ùdÉéŸG

.É¡fCÉ°ûH ΩRÓdG PÉîJ’ …ò«ØæàdG

 ÚH  äÉ°UÉ°üàN’G  πNGóJ  hCG  ´RÉæJ  º°ùM  .8

.äÉjó∏ÑdG

 ¢ùdÉéŸG ÚH ácÎ°ûŸG äÉYƒ°VƒŸG á°ûbÉæe .9

 ≥«°ùæàdGh IQÉeE’G ‘ á«æ©ŸG äÉjó∏ÑdGh ájó∏ÑdG

 á«dÉŸG  πFÉ°ùŸGh äÉeóÿG ¿CÉ°ûH  º¡æ«H  Éª«a

 ¢ù∏éŸG ≈∏Y É¡æe Ωõ∏j Ée ¢VôYh ájQGOE’Gh

.¬fCÉ°ûH ΩRÓdG PÉîJ’

 ΩÉeCG  äÉjó∏ÑdGh  ájó∏ÑdG  ¢ùdÉéŸG  π«ã“  .10

 öüMh  …ò«ØæàdG  ¢ù∏éŸGh  ábQÉ°ûdG  ºcÉM

 É¡JGRÉ‚EGh É¡FGOCG øY ôjQÉ≤àdG »≤∏Jh É¡JÉÑ∏£àe

 ΩRÓdG  PÉîJ’  ¢ù∏éŸG  hCG  ºcÉë∏d  É¡©aQh

.É¡fCÉ°ûH

 äÉjó∏ÑdGh ájó∏ÑdG ¢ùdÉéŸG äÉLÉ«àMG ™aQ .11

 AGOC’ áeRÓdG Iõ¡LC’Gh äÉeõ∏à°ùŸGh äGó©ŸG øe

.É¡fCÉ°ûH ΩRÓdG PÉîJ’ …ò«ØæàdG ¢ù∏éª∏d É¡eÉ¡e

 ºgÉØàdG äGôcòeh äÉ«bÉØJ’Gh Oƒ≤©dG ΩGôHEG .12

.…ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG øe ÉgOÉªàYG ó©H äÉcGöûdGh

 ∫ƒ°üë∏d  á°üàîŸG  äÉ¡÷ÉH  áfÉ©à°S’G  .13

 áfÉ©à°S’G É¡d Rƒéjh ,»æØdGh …QGOE’G ºYódG ≈∏Y

 äGP  IÈÿG  äƒ«Hh  ÚjQÉ°ûà°S’Gh  AGÈÿÉH

 Rƒéjh ,É¡dÉªYCÉH ≥∏©àj Ée πc ‘ ¢UÉ°üàN’G

 äÉYƒ°VƒŸG ‘ iôNC’G äÉ¡÷G ™e ¿hÉ©àdG É¡d

.É¡JÉ°UÉ°üàNGh É¡aGógCG øª°V πNóJ »àdG

 äÉYÉªàL’Gh äGô“DƒŸG ‘ IQÉeE’G π«ã“ .14

 ¿CÉ°ûdÉH á∏°üdG äGP á«dhódGh á«ª«∏bE’Gh á«∏ëŸG

.…ó∏ÑdG

 øe IOQGƒdG äÉMGÎb’Gh ihÉµ°ûdG ‘ ô¶ædG .15

 ídÉ°üŸG ÜÉë°UCGh äÉjó∏ÑdGh ájó∏ÑdG ¢ùdÉéŸG

.É¡fCÉ°ûH Ωõ∏j Ée PÉîJGh

 ájó∏ÑdG  ¢ùdÉéŸG  ™e  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG  .16

 ≥∏©àj  Éª«a  á«æ©ŸG  äÉ¡÷Gh  äÉjó∏ÑdGh

 AGö†ÿG  á©bôdG  IOÉjRh  Òé°ûàdGh  ≥FGó◊ÉH

.IQÉeE’G ‘ ÅWGƒ°ûdG áaÉ¶fh

 ºcÉM øe É¡H ∞∏µ oJ iôNCG äÉ°UÉ°üàNG …CG .17

.…ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG hCG ábQÉ°ûdG

 ¢ù«FQ IôFGó∏d ¿ƒµj Ωƒ°SôÃ ¿ƒfÉ≤dG Ö°ùëHh

 ±Éc OóY ¬fhÉ© oj …ÒeCG Ωƒ°Sôe ¬æ««©àH Qó°üj

 ,»ª«¶æàdG É¡∏µ«¡d kÉ≤ah AGÈÿGh ÚØXƒŸG øe

 IQGOE’ áeRÓdG äÉ«MÓ°üdGh äÉ£∏°ùdG ¬d ¿ƒµJh

 ≥«≤ëàd áeRÓdG äGQGô≤dG PÉîJGh IôFGódG ¿hDƒ°T

 ìGÎbG  .1  :»∏j  Ée  ¢UÉN  ¬LƒH  ¬dh  É¡aGógCG

 ≥«≤ëàd áeRÓdG á«é«JGÎ°S’Gh áeÉ©dG á°SÉ«°ùdG

 …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ≈∏Y É¡°VôYh IôFGódG ±GógCG

.É¡fCÉ°ûH ΩRÓdG PÉîJG hCG ÉgOÉªàY’

 ≥ah  IôFGódG  ‘ πª©dG  Ò°S  ≈∏Y  ±GöTE’G  .2

 äGQGô≤dG QGó°UEGh ájQÉ°ùdG áª¶fC’Gh äÉ©jöûàdG

.Égò«ØæJ á©HÉàeh ájQGO’G

 ™jQÉ°ûŸGh  èeGÈdGh  §£ÿG ò«ØæJ  á©HÉàe .3

.IôFGódG É¡«∏Y ±öûJ »àdG

 »eÉàÿG ÜÉ°ù◊Gh ájƒæ°ùdG  áfRGƒŸG  OGóYEG  .4

 …ò«ØæàdG  ¢ù∏éŸG  ≈∏Y  Éª¡°VôYh  IôFGó∏d

.OÉªàYÓd

 äGôcòeh äÉ«bÉØJ’Gh Oƒ≤©dG  ≈∏Y ™«bƒàdG  .5

.IôFGódG É¡eÈ oJ »àdG äÉcGöûdGh ºgÉØàdG

 πª©dG ¥ôah áàbDƒŸGh áªFGódG ¿Éé∏dG π«µ°ûJ .6

 ΩÉ¶fh  É¡JÉ°UÉ°üàNG  ójó–h IôFGó∏d  á©HÉàdG

.É¡∏ªY

 á«eƒµ◊G äÉ¡÷Gh AÉ°†≤dG ΩÉeCG IôFGódG π«ã“ .7

.øjôNB’G ™e É¡àbÓY ‘h

 ¢†©ÑH  IôFGódG  »ØXƒe  øe  √ÒZ  ¢†jƒØJ  .8

 ájQÉ°ùdG äÉ©jöûà∏d kÉ≤ah ¬JÉ«MÓ°U hCG ¬JÉ£∏°S

.IQÉeE’G ‘

 øe É¡H ∞q∏µj iôNCG äÉ°UÉ°üàNG hCG ΩÉ¡e …CG .9

.…ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG hCG ábQÉ°ûdG ºcÉM

 Gòg  πëj  ¿CG  ≈∏Y  ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôŸG  q¢üf  Éªc

 áæ°ùd /1/ ºbQ ¿ƒfÉ≤dG πfi ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôŸG

 äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ°T  IôFGO  º«¶æJ  ¿CÉ°ûH  Ω2018

 ,ábQÉ°ûdG IQÉeEG ‘ á«fGƒ«◊G IhÌdGh áYGQõdGh

 íFGƒ∏dGh áª¶fC’G áaÉµH πª©dG ôªà°ùj ¿CG ≈∏Y

 ¤EG äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°T ‘ É¡H ∫ƒª©ŸG äGQGô≤dGh

 ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôŸG Gòg ÖLƒÃ ≈¨∏ oJ hCG ∫qó© oJ ¿CG

.¬fCÉ°ûH IQOÉ°üdG äGQGô≤dG hCG

 OƒæÑdG  ∞∏àfl  ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôŸG  øª°†Jh

 á«dÉŸG OQGƒŸG πãe IôFGó∏d á«ª«¶æàdGh á«fƒfÉ≤dG

.ÉgÒZh á«eÉàÿG ΩÉµMC’Gh áeÉ©dG áfRGƒŸGh

:ΩGh-¿ÉªéY

 ‹h »ª«©ædG ó«ªM øH QÉªY ï«°ûdG ƒª°S ó¡°T 

 èjôîJ πØM …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ¿ÉªéY ó¡Y

 É¡àî°ùæH πÑ≤à°ùŸG áWöT IQhód ÚÑ°ùàæŸG áÑ∏£dG

 çÉfEÓd  á°ùeÉÿGh  Qƒcò∏d  øjöû©dGh  áãdÉãdG

 »ª«©ædG  ó«ªM øH õjõ©dG  óÑY ï«°ûdG  Qƒ°†ëH

 h  ¿ÉªéY  ‘  á«MÉ«°ùdG  á«ªæàdG  IôFGO  ¢ù«FQ

 óFÉb ÖFÉf »ª«©ædG óªfi ódÉN ó«ª©dG IOÉ©°S

 AGQóeh •ÉÑ°†dG QÉÑc øe OóYh ¿ÉªéY áWöT ΩÉY

.IQhó∏d ÚÑ°ùàæŸG ‹ÉgCGh º¡HGƒfh äGQGOE’G

 ¿CG  »ª«©ædG  ó«ªM  øH  QÉªY  ï«°ûdG  ƒª°S  ócCGh

 áYÉæ°U ‘ áª¡e á£fi âJÉH πÑ≤à°ùŸG áWöT

 ÉæFÉæHCG  øe  ™æ°üJ  É¡fEG  ∫Ébh  ∫É«LC’G  πÑ≤à°ùe

 ´ÉaódGh AÉ£©dGh ∫òÑdG ≈∏Y IQOÉb ’É«LCG ÉæJÉæHh

.√QGô≤à°SGh ¬æeCG ájÉªMh øWƒdG øY

 Úª¶æŸGh ¿ÉªéY áWöT Oƒ¡éH √ƒª°S OÉ°TCGh

 º¡eÉªàgG h IQhódG √òg ≈∏Y ÚªFÉ≤dGh ÚHQóŸGh

 πc Ëó≤Jh ,õ«ªàe πeÉ°T »ÑjQóJ èeÉfôH º«¶æàH

 Rõ©jh á«fóÑdG º¡àbÉ«d ºYójh áÑ∏£∏d ó«Øe ƒg Ée

.º¡àaÉ≤Kh º¡aQÉ©e

 ¿ÉªéY áWöT ΩÉY óFÉb ÖFÉf ÖMQ ¬ÑfÉL øe

 »ª«©ædG  ó«ªM  øH  QÉªY  ï«°ûdG  ƒª°S  Qƒ°†ëH

 áWöT IQhO º«¶æJ ¿CG GócDƒe áÑ∏£dG πFGhCG ËôµJh

 É«ª∏Y á∏gDƒe áæWGƒe QOGƒc OGóYE’ AÉL πÑ≤à°ùŸG

 º¡àaÉ≤K  ºYOh  º¡aQÉ©e  AGôKEGh  É«æeCGh  Éjó°ùLh

 ‘  Ió«ª◊G  ¥ÓNC’G  åHh  á«æjódGh  ájƒHÎdG

.äÉÑdÉ£dG hCG áÑ∏£dG øe AGƒ°S º¡°SƒØf

 áª∏c  âæª°†J  ób  ËôµàdG  πØM äÉ«dÉ©a  âfÉc

 AÉ«dhC’  iôNCGh  »ª«©ædG  ódÉN  ó«ª©dG  IOÉ©°ùd

 º∏«a  ÖfÉL  ¤EG  ÚéjôÿG  áª∏c  Éª¡à∏J  QƒeC’G

.IQhódG äÉ«dÉ©ah á£°ûfCG ∫ƒM »∏«é°ùJ

 Éjôµ°ùY É°VGô©à°SG πÑ≤à°ùŸG áWöT ÜÓW Ωóbh

 äGQÉ¡eh ájôµ°ùY ¿ƒæa h äÉcôM øe √ƒª∏©J É‡

 ó¡°ûe ÖfÉL ¤EG ìÓ°ùdG Ö«côJh ∂ah ΩGóîà°SG

 QÉKCG äÉ«°üî°ûdG QÉÑc ájÉª◊ áÑ∏£dG ¬eób »∏«ã“

.Qƒ°†◊G ÜÉéYEG

 »ª«©ædG  ó«ªM  øH  QÉªY  ï«°ûdG  ƒª°S  Ωôc  ºK

 ÖFÉf »ª«©ædG óªfi ódÉN ó«ª©dG IOÉ©°S ¬≤aGôj

 ‘ øjõ«ªàŸG  áÑ∏£dG  ¿ÉªéY áWöT ΩÉY óFÉb

 ó«ªM øH QÉªY øH ó«ªM ï«°ûdG Qƒ°†ëH IQhódG

 ójõŸG ∫òH ¤EG É«YGO ºgOƒ¡L ≈∏Y ≈æKCGh »ª«©ædG

. πÑ≤à°ùŸG áWöT º¡fƒc øWƒdG áeóÿ

 ájQÉcòJ ájóg »ª«©ædG QÉªY ï«°ûdG ƒª°S º∏°ùJh

 √ò¡H ¿ÉªéY áWöT ΩÉY óFÉb ÖFÉf IOÉ©°S øe

.áÑ°SÉæŸG

 AÉcöûdG »ª«©ædG ódÉN ó«ª©dG IOÉ©°S Ωôc Éªc

 äGQÉeE’G  »Yƒ£àeh  IQhódG  »ª¶æeh  ÚHQóŸGh

 OÉ°TCGh ,IQhódG √òg ìÉ‚EG ‘ QhO ¬d ¿Éc øe πch

 ,™FGôdG  πª©dG  äôªKCG  »àdG  Iõ«ªàŸG  ºgOƒ¡éH

 øeC’G IÒ°ùe ‘ õ«ªàdGh ≥«aƒàdG ΩGhO º¡d É«æªàe

.¿ÉeC’Gh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 kGóah  ,»ÑXƒHCG  ‘  AÉ°†≤dG  IôFGO  â∏Ñ≤à°SG  

 äÉeRC’Gh  ÇQGƒ£dG  IQGOE’  á«æWƒdG  áÄ«¡dG  øe

 ¿hÉ©àdG  πÑ°S õjõ©J QÉWEG  ‘ ∂dPh ,çQGƒµdGh

 äGP  ä’ÉéŸG  ‘  ±QÉ©ŸG  ∫OÉÑJh  ácGöûdGh

 QGô≤à°S’G ºYO ‘ º¡°ùj ÉÃ ,∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G

.…OÉ°üàb’Gh »YÉªàL’Gh »æeC’G

 ï«°ûdG ƒª°S äÉ¡«LƒJ ™e kÉ«°TÉ“ IQÉjõdG »JCÉJ

 ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf ¿É«¡f ∫BG ójGR øH Qƒ°üæe

 AÉ°†≤dG IôFGO ¢ù«FQ ,á°SÉFôdG ¿GƒjO ôjRh AGQRƒdG

 äÉ¡÷G ∞∏àfl ™e äGÈÿG ∫OÉÑàH ,»ÑXƒHCG ‘

 äÉ°ù°SDƒŸG  ÚH  πeÉµàdG  ≥«≤ëàd  ,á«æ©ŸG

 π°†aCG  ≥«Ñ£J ¤EG  k’ƒ°Uh ,ájOÉ–’Gh á«∏ëŸG

.á«ŸÉ©dG äÉ°SQÉªŸG

 Ωƒ∏©dG õcôe ôjóe ,…Oƒª©dG ó«©°S ¢Sóæ¡ŸG ¿Éch

 πÑ≤à°SG ób ,AÉ°†≤dG IôFGóH á«fhÎµdE’Gh á«FÉæ÷G

 IQGOEG ôjóe ,»Ñ©µdG ∞«°S óªM ¬°SCGôJ …òdG óaƒdG

 ôWCG  ÉãëHh  ,áÄ«¡dG  ‘ Iô£ÿG  OGƒŸG  çOGƒM

 äÉ©∏£àdG ≥«≤ëàd á∏YÉØdG ácGöûdG öUGhCG ájƒ≤J

.ájOÉjôdG

 ΩÉ°ùbCGh ΩÉ¡e ≈∏Y IQÉjõdG ∫ÓN óaƒdG ±ô©Jh

 ™HÉàdG  á«fhÎµdE’Gh  á«FÉæ÷G  Ωƒ∏©dG  õcôe

 ÈY  áYƒæàe  äÉeóN  Ωó≤j  …òdGh  ,IôFGó∏d

 äÉjƒà°ùŸG ≈bQCG ≥ah á∏eÉµàeh IQƒ£àe áeƒ¶æe

 ádGó©dG  áeƒ¶æe á«∏YÉa  øª°†j ÉÃ ,á«ŸÉ©dG

.õLÉfh ∫OÉY AÉ°†b ≥«≤– ¤EG k’ƒ°Uh ,á«FÉæ÷G

 »FÉ«ª«µdG ÈàîŸG πªY äÉ«dBG ≈∏Y óaƒdG ™∏WGh

 á«æØdG  √OQGƒeh  á°ü°üîàŸG  √QOGƒch  ¬bÉ£fh

 áØ∏àîŸG  äÉWƒÑ°†ŸG  ¢üëa ‘ áeóîà°ùŸG

 OGƒŸG  ´GƒfCG  ójóëàd  á«Lƒdƒ«ÑdG  äÉæ«©dGh

 ∞∏àfl  ‘  ΩÉY  πµ°ûH  É¡°üëah  IQóîŸG

 ÊhÎµdE’G  ÈàîŸG  πªY  äÉ«dBGh  ,ÉjÉ°†≤dG

 çóMCGh  á«∏«∏ëàdG  ¬›GôHh  ¬JÉ°UÉ°üàNGh

 ÈàîŸG  ‘ IQƒ£àŸG  É«LƒdƒæµàdGh  äÉ«æ≤àdG

 …Qƒfi QhóH ™∏£°†j …òdGh ,»YƒædG ÉgQƒ£Jh

 ÉjÉ°†b  ‘  äÉHÉ«ædGh  ºcÉëŸG  IófÉ°ùe  ‘

 å«M  ,º¡«∏Y  á°Vhô©ŸG  á«fhÎµdE’G  ºFGô÷G

 äÉµÑ°ûdGh  á«còdG  ∞JGƒ¡dG  ¢üëa  ≈∏Y  πª©j

.»YÉªàL’G π°UGƒàdG äÉHÉ°ùMh á«dB’G Ö°SGƒ◊Gh

 ≥«Ñ£J  ‘  õcôŸG  Oƒ¡L  ≈∏Y  ±ô©J  Éªc

 ¢UƒëØdG  ∫É›  ‘  á«dhódG  ÒjÉ©ŸG  π°†aCG

 AÉcöûdG ™e π°UGƒàdG õjõ©J ¤EG áaÉ°VEG ,á«FÉæ÷G

 kÓ°†a ,á«ŸÉ©dG  IÈÿG äƒ«Hh  Ú«é«JGÎ°S’G

 ‘ äGÈÿGh ±QÉ©ŸG ∫OÉÑJ ≈∏Y ¬°UôM øY

 ¢ùµ©æj ÉÃ ,∑Î°ûŸG  ΩÉªàg’G  äGP  ä’ÉéŸG

.äÉeóÿG ôjƒ£Jh AGOC’G IOƒL ≈∏Y

 IQGOE’  á«æWƒdG  áÄ«¡dG  óah  Ωób  ¬ÑfÉL  øe

 QhO  ∫ƒM  kÉ°VôY  ,çQGƒµdGh  äÉeRC’Gh  ÇQGƒ£dG

 É¡KGóëà°SG ” »àdGh ,Iô£ÿG OGƒŸG çOGƒM IQGOEG

 ™°Vh  ±ó¡H  ,áÄ«¡∏d  »ª«¶æàdG  πµ«¡dG  øª°V

 OGƒŸG  çOGƒ◊  …ó°üà∏d  á«æWh  á«é«JGÎ°SG

 á«æWƒdG Oƒ¡÷G ó«MƒJh º«¶æJ ∫ÓN øe Iô£ÿG

.ádhódG iƒà°ùe ≈∏Y IóMƒŸG Iô£«°ùdGh IOÉ«≤∏d

:ΩGh-IôgÉ≤dG

 …ò«ØæàdG Öàµª∏d ΩÉ©dG ôjóŸG ,»HÉYõdG óeÉM IOÉ©°S ≈≤àdG 

 ‹É©Ã ,äGQÉeE’G  ‘ ÜÉgQE’G  πjƒ“h ∫GƒeC’G  π°ùZ á¡LGƒŸ

 π°ùZ áëaÉµe IóMh AÉæeCG ¢ù∏› ¢ù«FQ ,π«∏N óªMCG QÉ°ûà°ùŸG

 »°VÉ≤dGh ,á«Hô©dG öüe ájQƒ¡ªL ‘ ÜÉgQE’G πjƒ“h ∫GƒeC’G

 »æ©ŸG IóëàŸG ·C’G ÖàµŸ »ª«∏bE’G πãªŸG ,»∏Y ”ÉM QƒàcódG

 á°ûbÉæŸ ,»é«∏ÿG ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hód áÁô÷Gh äGQóîŸÉH

 ‘ Éª¡æ«H ∑Î°ûŸG ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG ¬LhCGh øjó∏ÑdG Oƒ¡L

.ÜÉgQE’G πjƒ“ áëaÉµeh ∫GƒeC’G π°ùZ ºFGôL á¡LGƒe

 πµ°ûH á≤£æŸG iƒà°ùe ≈∏Y äGQƒ£àdG RôHCG ¿ÉÑfÉ÷G ¢Vô©à°SGh

 É°VôY ∂dP øª°†Jh ,¢UÉN πµ°ûH ÚÑfÉ÷G ÚH ≥«°ùæàdGh ΩÉY

 πjƒ“h ∫GƒeC’G π°ùZ á¡LGƒŸ …ò«ØæàdG ÖàµŸG øe É«Áó≤J

 º««≤àH ≥∏©àj Ée ‘ â“ »àdG äGƒ£ÿG ºgCG ¿CÉ°ûH ÜÉgQE’G

 ºFGô÷G á¡LGƒŸ ádÉ q©a áeƒ¶æe ôjƒ£J ‘ É¡àHôŒh ádhódG

 ≥jôa øe ¢VôY ÖfÉL ¤EG ,¢UÉÿG ´É£≤dG ™e ácGöûdGh ,á«dÉŸG

 ájöüŸG ÜÉgQE’G  πjƒ“h ∫GƒeC’G  π°ùZ áëaÉµe IóMh πªY

 »àdG äGƒ£ÿG RôHCGh á«æWƒdG áeƒ¶æŸÉH ¢Vƒ¡ædG πÑ°S ¿CÉ°ûH

.á«Hô©dG öüe ájQƒ¡ªL º««≤J ¢üîj Ée ‘ â“

 ∫GƒeC’G π°ùZ á¡LGƒŸ …ò«ØæàdG ÖàµŸG ¿CÉH »HÉYõdG ìöUh

 Ú«dhódG  AÉcöûdG  ´ÓWG  Oƒ¡L  π°UGƒj  ÜÉgQE’G  πjƒ“h

 RôHCGh  ,á«æWƒdG  πª©dG  á£N  äGóéà°ùe  ≈∏Y  Ú«ª«∏bE’Gh

 áaÉc  ™e  ¿hÉ©àdÉH  É¡«∏Y  πª©f  »àdG  äGQOÉÑŸGh  ™jQÉ°ûŸG

 á¡LGƒŸ ΩGóà°ùŸG QÉWE’G ¿Éª°†d ádhódG ‘ á«æ©ŸG äÉ¡÷G

.ÜÉgQE’G πjƒ“ áëaÉµeh ∫GƒeC’G π°ùZ

 ÉæJóæLCG äÉjƒdhCG óMCG ÉæFÉcöT ™e ôªà°ùŸG π°UGƒàdG ó©j : ∫Ébh

 ¿hÉ©àdG ™≤jh ,…ò«ØæàdG ÖàµŸG ‘ Éæà«é«JGÎ°SGh á«æWƒdG

 áëaÉµŸ äGQÉeE’G ádhO Oƒ¡L Ö∏°U ‘ áaô©ŸG ∫OÉÑJh ‹hódG

 ΩGõàdG º¡H ¬Ñà°ûª∏d íLÉædG º«∏°ùàdG ô¡¶jh ,á«dÉŸG áÁô÷G

 A»°ùj øe πc á≤MÓŸ Ú«dhódG ÉæFÉcöT ™e πª©dÉH ádhódG

 IRQÉH èFÉàf äGQÉeE’G ádhO â≤≤M å«M ‹ÉŸG ΩÉ¶ædG ΩGóîà°SG

 ò«ØæàdGh ∫ƒ°UC’G OGOÎ°SG ≈∏Y »é«JGÎ°S’G Égõ«côJ ∫ÓN øe

.áaó¡à°ùŸG á«dÉŸG äÉHƒ≤©∏d ™jöùdG

 á«Hô©dG  öüe  ájQƒ¡ªL  ™e  ájƒb  ácGöT  Éæ©ªŒ  :±É°VCGh

 ø qªãf  øëfh  ,ÜÉgQE’G  πjƒ“  áëaÉµe  ∫É›  ‘  á≤«≤°ûdG

.∑Éæg ÉæFÉcöT ™e ∫É©ØdG ≥«°ùæàdG

 IOÉ©°S øe πc IQÉjR ¿CG π«∏N QÉ°ûà°ùŸG ‹É©e ócCG ,¬ÑfÉL øe

 IÒ°ùe º«YóJ QÉWEG ‘ »JCÉJ »∏Y ”ÉM QƒàcódGh »HÉYõdG óeÉM

 ÉŸ kÉLPƒ‰ ó©J »àdGh ,á≤«KƒdG ájöüŸG á«JGQÉeE’G äÉbÓ©dG

 øe ¬H ™àªàJ ÉŸ kGô¶f á«Hô©dG äÉbÓ©dG ¬«∏Y ¿ƒµJ ¿CG Öéj

 á°SÉ«°S ¿Gó∏ÑdG  è¡àæj Éªc ,á«é«JGÎ°SG  ácGöTh á«°Uƒ°üN

 ºFGô÷Gh ,ÜÉgQE’G áëaÉµeh QGô≤à°S’Gh ΩÓ°ùdG AÉ°SQEG ≈∏Y Ωƒ≤J

.á«dÉŸG

 ácGöûdÉH  ÖMôf  :  »∏Y  ”ÉM  QƒàcódG  »°VÉ≤dG  ∫Éb  ,√QhóH

 äÉ¡÷G ™e á«°VÉŸG äGƒæ°ùdG QGóe ≈∏Y äóàeG »àdG IôªãŸG

 á¡LGƒŸ …ò«ØæàdG ÖàµŸG ™e ≥«°ùæàdÉH äGQÉeE’G ‘ á«æWƒdG

 á«æWƒdG Oƒ¡÷G ôjƒ£J ∫É› ‘ ÜÉgQE’G πjƒ“h ∫GƒeC’G π°ùZ

 áëaÉµeh áYhöûŸG ÒZ á«dÉŸG  äÓjƒëàdG  ∞°ûch »°ü≤àd

 §≤a »æWƒdG iƒà°ùŸG ≈∏Y ¢ù«d ÜÉgQE’G πjƒ“h ∫GƒeC’G π°ùZ

 äGQÉeE’G ádhO ¿CG å«M ‹hódGh »ª«∏bE’G Újƒà°ùŸG ≈∏Y πH

 iƒà°ùe  ≈∏Y  kÉjQÉŒh  kÉjOÉ°üàbG  ájQƒëŸG  ∫hódG  ióMEG  »g

.⁄É©dGh á≤£æŸG

 äGQóîŸÉH  »æ©ŸG  IóëàŸG  ·C’G  Öàµe  ºYój  :±É°VCGh

 ÖàµŸG  Oƒ¡L  »é«∏ÿG  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏›  ∫hód  áÁô÷Gh

 á≤£æŸÉH  á«æ©ŸG  äÉ¡÷G  áaÉc  ™e  π°UGƒàdG  ‘  …ò«ØæàdG

 ∫GƒeC’G  π°ùZ  áëaÉµe  ∫É› ‘ äGÈÿGh  ÜQÉéàdG  ∫OÉÑàd

 …ò«ØæàdG ÖàµŸG ¢ù«FQ IQÉjR ¿CG ¤EG GÒ°ûe ,ÜÉgQE’G πjƒ“h

 πÑ°S  õjõ©J  ¤EG  ±ó¡J  IôgÉ≤dG  ¤EG  iƒà°ùŸG  ™«aQ  óaƒdGh

 èeGôH QÉWEG ‘ ácGöûdG á«ªæJh ,∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdGh ≥«°ùæàdG

 ‘ áÁô÷Gh äGQóîŸÉH »æ©ŸG IóëàŸG ·C’G Öàµe ™e πª©dG

 äÉjƒà°ùŸG áaÉc ≈∏Y É¡æe ájÉbƒdGh áª¶æŸG áÁô÷G áëaÉµe

 á«dhódG óYGƒ≤dGh ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah á«dhódGh á«ª«∏bE’Gh á«æWƒdG

.IóëàŸG ·CÓd

ÜÉgQE’G πjƒªJh ∫GƒeC’G π°ùZ á¡LGƒªd ∑ôà°ûªdG ¿hÉ©àdG ¿ÉãëÑJ ô°üeh äGQÉeE’G áæé∏d 14 `dG ´ÉªàL’G »a ∑QÉ°ûJ ´ÉaódG IQGRh

¿hÉ©àdG ∫hód ájô°ûÑdG iƒ≤dGh IQGOE’G

:ΩGh-âjƒµdG

 ¢ù«FQ ídÉ°U óªfi ˆGóÑY á°SÉFôH ´ÉaódG IQGRh øe óah ∑QÉ°T 

 iƒ≤dGh IQGOE’G áæé∏d öûY ™HGôdG ´ÉªàL’G ‘ ájöûÑdG OQGƒŸG áÄ«g

 ó≤Y …òdGh ,á«Hô©dG  è«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG  ¢ù∏› ∫hód ájöûÑdG

 á«dBG π«©ØJh ∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdG πÑ°S åëH ¬dÓN ”h ,âjƒµdG ádhóH

 ∫hód áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d  óMƒe QÉWEG  øª°V IQGOE’G  ∫É› ‘ πª©dG

.»é«∏ÿG ¿hÉ©àdG ¢ù∏›

 IQGOE’G  º«gÉØe  ôjƒ£Jh  ó«MƒJ  ¤EG  äÉYÉªàL’G  √òg  πãe  ±ó¡Jh

 ∫OÉÑàd ∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdG øª°V »JCÉJh.. ¢ù∏éŸG ∫hóH ájöûÑdG iƒ≤dGh

 ¢ù∏› ∫hO ‘ AÉ≤°TC’G ÚH …ôµ°ù©dG ≥«°ùæàdGh äGÈÿGh iDhôdG

.IóMƒŸG ájôµ°ù©dG IOÉ«≤dGh ¿hÉ©àdG



:ΩGh-»ÑXƒHCG

 IQOÉÑe  øe  á©HGôdG  IQhódG  äÉ«dÉ©a  π°UGƒàJ  

 èeÉfôH É¡ª¶æj »àdG ,zπÑ≤à°ùŸG IOÉb Úµ“{

 ájôµ°ù©dG á«ÁOÉcC’G ‘ ,zQóbCG{ Úµªà∏d áØ«∏N

 ácQÉ°ûÃ ,zâ°SÒg ófÉ°S{ á«µ∏ŸG á«fÉ£jÈdG

 áÑ∏W 10 º¡æ«H çÉfE’Gh QƒcòdG øe ÚcQÉ°ûe 104

. IóëàŸG áµ∏ªŸG øe

 â– ΩÉ≤J »àdG ,IQOÉÑŸG ‘ ¿ƒcQÉ°ûŸG ∞µ©jh

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

 ò«ØæJ ≈∏Y ,zˆG ¬¶ØM{ ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f

 ‘  ¢ü°üîàe  èeÉfôH  ∫ÓN  øe  É¡JÉ«dÉ©a

 á«fGó«ŸG  äÉWÉ°ûædGh  äGöVÉëŸGh  äÉÑjQóàdG

 √òg  ±GógCG  ≥«≤–  ‘  Ö°üJ  É¡©«ªL  »àdGh

 QOÉb õ«ªàe π«L OGóYEG ‘ ΩÉ¡°SE’G øe IQOÉÑŸG

 √QhóH Ωƒ≤«d ájOÉ«≤dG  äÉ«dhDƒ°ùŸG πª– ≈∏Y

 äGQÉeE’G IÒ°ùe õjõ©Jh ¥öûŸG ó¨dG áYÉæ°U ‘

.ájƒªæàdG

 ájô¶f kÉ°ü°üM »eƒj πµ°ûH ¿ƒcQÉ°ûŸG ≈≤∏àjh

 IOÉ«≤dG  á«ªæJ  äGQÉ¡eh  á«ë°üdG  Ωƒ∏©dG  ‘

 äÉÑjQóJ  ÖfÉL  ¤EG  á«fGó«e  äGQÉjõH  ΩÉ«≤dGh

 äGQÉ¡ŸG  ™aôJh  ÊóÑdG  ÖfÉ÷G  Rõ©J  ájôµ°ùY

 π°†aCG ≈∏Y ¿ƒ©∏£j Éªc ,ÚcQÉ°ûª∏d ájó°ù÷G

 øe á≤jô©dG â°SÒgófÉ°S á«ÁOÉcCG ‘ äÉ°SQÉªŸG

.∑Éæg ÚdhDƒ°ùŸG ™e äGAÉ≤dh äGQÉjR ∫ÓN

 É°ü°üMh äÉYƒ°Vƒe IQhódG èeÉfôH øª°†àj Éªc

 »YÉª÷G  πª©dGh  »JGòdG  ôjƒ£àdG  ‘  ájô¶f

 ‘ ájôµ°ùY ¢ShQOh …QÉµàH’G ÒµØàdG äGQÉ¡eh

 äÉ°SGQOh ájôµ°ù©dG º«gÉØŸGh ÒjÉ©ŸGh º«≤dG

 á«∏Ñ≤à°ùe äÉjó–h ájôµ°ù©dG IOÉ«≤dG øY ä’É◊

 ,â°SÒgófÉ°S øe óªà©ŸG »ÑjQóàdG èeÉfÈdG ≥ah

 iôL å«M ÚcQÉ°ûŸG  QÉªYCG  IÉYGôe  â“ Éªc

.ájôª©dG áÄØdG Ö°ùëH äÉYƒª› ≈∏Y º¡©jRƒJ

 ¢ù«FôdG  πHódG  º«gGôHEG  QƒàcódG  QÉ°ûà°ùŸG  ócCGh

 zQóbCG{  Úµªà∏d  áØ«∏N  èeÉfÈd  …ò«ØæàdG

 á«dÉY  ájƒæ©e  ìhôH  ¿ƒ©àªàj  ÚcQÉ°ûŸG  ¿CG

 äÉÑ∏£àe  ò«ØæJ  ≈∏Y  •É°ûfh  áª¡H  Ú∏Ñ≤eh

 ¬H ™àªàj …òdG ΩÉàdG •ÉÑ°†f’G ¤EG kGÒ°ûe ,IQhódG

 ôjó≤Jh AÉæK ≈∏Y π°üM …òdG ôeC’G ,¿ƒcQÉ°ûŸG

.â°SÒgófÉ°S ‹hDƒ°ùe

 IQƒ°üHh »£©àd É¡ª«ª°üJ ” IQOÉÑŸG ¿EG ∫Ébh

 äGQÉ¡ŸG õjõ©àd »JGQÉeE’G ÜÉÑ°û∏d á°UôØdG áØãµe

 á°Uôa ™e ,á«ŸÉ©dG äÉ«ÁOÉcC’G ≈bQCG ‘ ájOÉ«≤dG

 ójõŸ »ŸÉ©dG ÜÉÑ°ûdG øe º¡FGô¶f ™e ∑ÉµàM’G

 äÉ«cƒ∏°ùdGh º«≤dG õjõ©Jh äGÈÿG ÜÉ°ùàcG øe

.á«HÉéjE’G

 ¢SÉª◊G ôªà°ùj  ¿CG  ‘ ¬à≤K  øY πHódG  ÜôYCGh

 áeƒ°SôŸG  ±GógC’G  ≥ëààd  ÚcQÉ°ûŸG  §°Sh

 øWƒdG  ≈∏Yh  º¡«∏Y  ™ØædÉH  Oƒ©Jh  IQOÉÑª∏d

 ≈∏Y ÚªFÉ≤dGh ÚaöûŸG ¢UôM kGócDƒe ,‹É¨dG

 IófÉ°ùŸGh ºYódG ∫Éµ°TCG áaÉc Ëó≤J ‘ IQOÉÑŸG

.ÚcQÉ°ûŸG ÉæFÉæHC’

 áî°ùædG  ‘ ÚcQÉ°ûŸG  äÉÄa  ¿CG  ôcòdÉH  ôjóL

 º°†J πÑ≤à°ùŸG IOÉb Úµ“ IQOÉÑe øe á©HGôdG

 äÉ«ÁOÉcC’Gh  ógÉ©ŸGh  äÉ«∏µdG  øe  áÑ∏W

 øe  øjõ«ªàŸG  øe  OóYh  ádhódÉH  á«WöûdG

 øe 10 ÖfÉL ¤EG äGQÉeE’G ÜÉÑ°T øe Ú°ùæ÷G

.ádhódÉH Úª«≤ŸG øe Ú«fÉ£jÈdG áÑ∏£dG

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 á«dGÎ°SC’G  ¿QƒÑ∏e  á©eÉL  øe  óah  OÉ°TCG  

 π«∏–  ‘  ábQÉ°ûdG  áæjóe  ájó∏H  äÉ«fÉµeEÉH

 Iô£«ÑdGh ájòZC’G Èàfl ‘ áØ∏àîŸG äÉæ«©dG

 Èàflh á«cÓ¡à°S’G OGƒŸGh áÄ«ÑdG Èàfl ‘h

 IQƒ£àe Iõ¡LCG øe ¬jƒà– Ée π°†ØH AÉæÑdG OGƒe

 ÒjÉ©ŸGh  äÉØ°UGƒŸG  π°†aCG  ≥ah  áãjóMh

 ±GöTEÉH π«∏ëàdG ‘ ábódÉH RÉà“ å«M á«ŸÉ©dG

 π°UÉ◊G Qƒ£àdG áÑcGƒŸ ∂dPh ,õ«ªàe πªY QOÉc

 Ö«dÉ°SCG  QÉµàHGh ,≥«bóàdGh π«∏ëàdG  ∫É› ‘

 É«°TÉ“ πª©dG ‘ áHÉbôdGh ≥«bóàdG ‘ IójóL

 Égó¡°ûJ »àdG á«fÉµ°ùdGh á«fGôª©dG IôØ£dG ™e

 óaƒdG  IQÉjR  ∫ÓN  ∂dP  AÉL  .áª°SÉÑdG  IQÉeE’G

 ™∏WG  å«M  ábQÉ°ûdG  áæjóe  ájó∏Ñd  ‹GÎ°S’G

 ájõcôŸG  äGÈàîŸG  ‘  É¡Jõ¡LCG  çóMCG  ≈∏Y

 º««≤J Öàµeh á«ë°üdG áeÓ°ùdGh áHÉbôdG IQGOEGh

 IRõ©ŸG áª¶fC’Gh ájöûÑdG äGAÉØµdGh á≤HÉ£ŸG

 äÉæq«©dG π«∏– ∫É› ‘ ájó∏ÑdG IOÉjQ IÒ°ùŸ

.á≤HÉ£ŸG º««≤Jh ¢û«àØàdGh

 »∏Y AÓ‚ IQƒàcódG áî«°ûdG øe πc AÉ≤∏dG ö†M

 IQƒàcódGh ájõcôŸG äGÈàîŸG IQGOEG ôjóe Ó©ŸG

 º«∏©à∏d ábQÉ°ûdG áÄ«g ¢ù«FQ »ª°TÉ¡dG áKófi

 ∫ƒ«ÿG ÖW PÉà°SCG »∏«H ∂jhQGh QƒàcódGh ¢UÉÿG

 ø£æ°TGh áj’h á©eÉéH ájô£«ÑdG Ωƒ∏©dG º°ùb ‘

 Ωƒ∏©dG  á«∏c  ó«ªY  ‹Òµjõ«a  ¿ƒL  QƒàcódGh

.á«dGÎ°SC’G ¿QƒÑ∏e á©eÉéH á«YGQõdGh ájô£«ÑdG

 ¿CG Ó©ŸG »∏Y AÓ‚ IQƒàcódG áî«°ûdG äócCGh

 ábQÉ°ûdG áæjóe ájó∏H ìÉ‚ ¢ùµ©J IQÉjõdG √òg

 ´ÓWÓd  ÚãMÉÑdGh  äÉ©eÉ÷G  ÜÉ£≤à°SG  ‘

 …ó∏ÑdG πª©dG ä’ÉéÃ áëLÉædG É¡HQÉŒ ≈∏Y

 »àdG ájó∏ÑdG äGÈàfl ‘ äÉæq«©dG π«∏– É¡æeh

 áeÉ©dG áë°üdG áeƒ¶æŸ kGóaGQ πµ°ûàd â°ù°SCÉJ

 »àdG ájó∏ÑdG ±GógCG ™e ≥aGƒàj ÉÃ IQÉeE’G ‘

 äÉjƒdhCG  ¢SCGQ  ≈∏Y  ™ªàéŸG  áë°U  â©°Vh

.á«FÉ°ûfE’Gh á«àëàdG á«æÑdG ôjƒ£Jh …ó∏ÑdG πª©dG

 IóFGôdG áHôéàdG ≈∏Y ™∏WG ôFGõdG óaƒdG ¿EG âdÉbh

 »ë°üdG  ∫ÉéŸG  ‘  ábQÉ°ûdG  áæjóe  ájó∏Ñd

 á°üàîŸG  äÉ°SQÉªŸG  π°†aCG  ≈∏Y  ±ô©àdGh

 äÉeóÿGh  ájòZC’G  áeÓ°ùd  ábQÉ°ûdG  èeGÈH

 Öàµe  h  á«FGò¨dG  áHÉbôdG  º°ùb  É¡eó≤j  »àdG

 ¿hÉ©àdG õjõ©J πÑ°S ‘ åëÑdGh á≤HÉ£ŸG º««≤J

.∑Î°ûŸG

 ÉMöT ôFGõdG óaƒ∏d âeób ájó∏ÑdG ¿CG âë°VhCGh

 AGò¨dG áeÓ°S ‘ óFGôdG »HÉbôdG QhódG øY É«aGh

 Iô£«ÑdGh ájòZC’G Èàfl ‘ áeó≤ŸG äÉeóÿGh

 áeÓ°ùd ábQÉ°ûdG èeÉfôH øY É«Øjô©J É°VôYh

 áë°üdG áª¶æe ‘ ìÉ‚ á°ü≤c πé°ùŸG AGò¨dG

 ‘ á«fGó«e ádƒéH ¬HÉë£°UG ” Éªc á«ŸÉ©dG

 äGõ«¡éàdG  ≈∏Y ´ÓWÓd ájòZC’G  Èàfl º°ùb

 á«FÉjõ«ØdGh  á«FÉ«ª«µdG  äÉ°UƒëØdGh  á«æØdG

.á«Lƒdƒ«ÑdGh

:ΩGh-»HO

 Ú°üdG  ájQƒ¡ª÷  áeÉ©dG  á«∏°üæ≤dG  äógCG  

 ¢ùeCG  á«dÉª°ûdG  äGQÉeE’Gh  »HO  ‘  á«Ñ©°ûdG

 ÜÉàc ∞dCG øe Üô≤j Ée ó°TGQ øH óªfi áÑàµe

 RôHCG  »£¨J  zá«æ«°üdG  ÖàµdG  øcQ{  »æ«°U

. á«îjQÉàdGh á«æØdGh á«aÉ≤ãdG ä’ÉéŸG

 Ωƒj  á«∏°üæ≤dG  ¬àª¶f  πØM  ∫ÓN  ∂dP  AÉL

 Qƒ°†ëH  ó°TGQ  øH  óªfi  áÑàµÃ  ¢ù«ªÿG

 …ò«ØæàdG ôjóŸG ,»YhQõŸG ⁄É°S óªfi QƒàcódG

 …ƒ«°T  ‹  IOÉ©°S  h  ,ó°TGQ  øH  óªfi  áÑàµŸ

 á«Ñ©°ûdG Ú°üdG ájQƒ¡ª÷ ΩÉ©dG π°üæ≤dG ≠fÉg

 AÉ°†YCG  øe OóYh á«dÉª°ûdG äGQÉeE’Gh »HO ‘

 á«∏°üæ≤dG âgƒfh ádhódG ‘ á«æ«°üdG á«dÉ÷G

 ¿Gó∏ÑdG ™ªéj …òdG πjƒ£dG ïjQÉàdÉH á«æ«°üdG

 á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO á°UÉN Ú°üdG h á«Hô©dG

 ºgÉ°S …òdG ‘É≤ãdG QhódG ¿CG ≈∏Y IhÓY IóëàŸG

 øjó∏ÑdG  ÚH  óeC’G  á∏jƒW  §HGhôdG  õjõ©J  ‘

 AÉæÑH É¨dÉH ÉeÉªàgG ‹ƒJ Ú°üdG ¿CG ≈∏Y IhÓY

 ™e ‘É≤ãdG ∫OÉÑàdG h ºgÉØàdG h áaô©ŸG Qƒ°ùL

 á«æ«°üdG äGRÉ‚E’ÉH ∞jô©àdGh á≤jó°üdG ¿Gó∏ÑdG

.áãjó◊G

 ôjóŸG  ,»YhQõŸG  ⁄É°S  óªfi  QƒàcódG  øªKh

 äÉbÓ©dG  ,ó°TGQ  øH  óªfi  áÑàµŸ  …ò«ØæàdG

 ájQƒ¡ªLh IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ÚH áÑ«£dG

 øH óªfi áÑàµe ¿CG ¤EG Éàa’ á«Ñ©°ûdG Ú°üdG

 á≤£æŸG ‘ áaô©ŸG óaGhQ óMCG ó©J Iójó÷G ó°TGQ

 ™jƒæàd á«∏Ñ≤à°ùe á«é«JGÎ°SG §£N É¡jód h

. áØ∏àîŸG ¿Gó∏ÑdG øe áaô©ŸG QOÉ°üe

 ΩÉ©dG π°üæ≤dG ≠fÉg …ƒ«°T ‹ IOÉ©°S ócCG √QhóH

 äGQÉeE’Gh »HO ‘ á«Ñ©°ûdG Ú°üdG ájQƒ¡ª÷

 ∞jô©J ‘É≤ãdG ∫ÉØàM’G øe ±ó¡dG ¿CG á«dÉª°ûdG

 ÉgQhòLh  á«æ«°üdG  áaÉ≤ãdÉH  »Hô©dG  øWGƒŸG

 ÖàµdG ºgCG øe ÜÉàc ∞dCG AGógEG øY Ó°†a á∏«°UC’G

 áaÉ≤ãdG  πãe  áØ∏àîŸG  ä’ÉéŸG  ‘ á«æ«°üdG

.ïjQÉàdGh øØdGh

 AÉÑfCG ádÉcƒd íjöüJ ‘ »æ«°üdG π°üæ≤dG ∞°ûch

 áeÉbE’  §«£îàdG  ¬eõY  øY  /  ΩGh  /  äGQÉeE’G

 ‘ ΩÉY πc øe ¢ù£°ùZCG ô¡°T ‘ ‘É≤K çóM

 ‘ ó°TGQ øH óªfi áÑàµÃ ‘É≤ãdG ∫OÉÑàdG QÉWEG

 áÑàµŸG ÉØ°UGh øjó∏ÑdG ÚH ¿hÉ©àdG õjõ©J QÉWEG

 »àdG h äGQÉeE’G ádhód áãjó◊G ⁄É©ŸG øe É¡fCÉH

 õ«ªàe ≈æÑe øY IQÉÑY »gh ÉãjóM É¡MÉààaG ”

 ‘ áÑZôdG ¤EG Égƒæe ìƒàØe ÜÉàc πµ°T ≈∏Y

. ‘É≤ãdG π°UGƒàdG õjõ©àd á°üæe É¡eGóîà°SG

 øe  ¢†©H  ¤EG  ´Éªà°S’G  á«dÉØàM’G  â∏ª°T

 á«≤«°SƒŸG  ä’B’G  ≈∏Y  á«æ«°üdG  äÉahõ©ŸG

 øH  óªfi áÑàµe  QGhR  ™àªà°SG  Éª«a  á«Ñ©°ûdG

 RÈJ »àdG äÉ«dÉ©ØdGh á£°ûfC’G øe Oó©H ó°TGQ

 ¢TQh ÈY …ƒ«°SB’G ó∏ÑdG ∂dP áaÉ≤K õ«“ …óe

 „hO ‹ IÒÑÿG ój ≈∏Y RQC’G ¥Qh ≈∏Y º°SôdG

 á«ŸÉ©dG á«æ«°üdG •É£ÿG á«©ªL ¢ù«FQ »°T

 á«æ«°üdG AÉjRC’Gh Qƒ∏µ∏ØdG øY Ó°†a êQÉÿG ‘

 AÉª°SC’G  ÉjGó¡H  ∫ÉØWC’G  ™àªà°SG  ÚM  ‘

 ¥GQhC’G h á°ûªbC’G ≈∏Y á«æ«°üdG á¨∏dÉH áHƒàµŸG

. á«æ«°üdG äÉeÉÿG øe áYƒæ°üŸG

:ΩGh-IóL

 ΩÉ©dG  ÚeC’G  ¬W º«gGôHEG  Ú°ùM ‹É©e OÉ°TCG  

 ádhO  äÉeÉ¡°SEÉH  »eÓ°SE’G  ¿hÉ©àdG  áª¶æŸ

 ,íeÉ°ùàdGh º∏°ùdG º«b õjõ©J ‘ áªFGódG ,äGQÉeE’G

 Gôcòà°ùe  ,øeÉ°†àdGh  ÒÿG  ≈∏Y  ¿hÉ©àdGh

 QƒØ¨ŸG ¢ù°SDƒª∏d …OÉjôdG QhódG ÒÑc ÜÉéYEÉH

 ˆG Ö«W{ ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S øH ójGR ï«°ûdG ¬d

 â©ÑW »àdG  íeÉ°ùàdGh  áMÉª°ùdG  ìhQh ,z√GôK

.⁄É©dG ‘ äGQÉeE’G ádhO äGQOÉÑe ™«ªL

 ‘  ¬ÑàµÃ  ¬«dÉ©e  ∫ÉÑ≤à°SG  ∫ÓN  ∂dP  AÉL

 IOÉ©°S á°SÉFôH º∏°ù∏d »ÑXƒHCG ióàæe óah IóL

 ájƒ°†Yh ióàæª∏d ΩÉ©dG ÚeC’G ,¬«H øH ®ƒØëŸG

 ∂dPh …ò«ØæàdG ôjóŸG …ôgÉ¶dG áØ«∏N QƒàcódG

 π°üæb ,»ÑàµdG øjójƒg øH öUÉf IOÉ©°S Qƒ°†ëH

 ¬«H øH ®ƒØëŸG IOÉ©°S qÈYh.IóéH ádhódG ΩÉY

 √QhöS øY º∏°ù∏d »ÑXƒHCG ióàæŸ ΩÉ©dG ÚeC’G

 ¿hÉ©àdG  áª¶æŸ  ΩÉ©dG  ÚeC’G  ‹É©Ÿ  √ôµ°Th

 êQóæJ »àdG ,á°UôØdG √òg ¬àMÉJEG ≈∏Y »eÓ°SE’G

 äGQÉeE’G  ádhód  Ió«°TôdG  IOÉ«≤dG  ájDhQ  øª°V

 ≥≤ëj ÉÃ áª¶æŸG  Oƒ¡L ºYO ≈∏Y É¡°UôMh

.™ªLCG ⁄É©dGh »eÓ°SE’G ⁄É©dG ‘ ΩÓ°ùdG

      

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 15109 Oó`©dG  ̀2022  ¢ù£°ùZCG 5 á©ª÷G
øWƒdGQÉÑNCG

 áHÉ°UEG1^084 π«é°ùJh ÉfhQƒc øe 890 AÉØ°T

 äÉ«ah ’h..

 ≈∏Y OOôàe ∞dCG 15040h á«MGôL á«∏ªY 939

∫hC’G ∞°üædG »a ábQÉ°ûdÉH âjƒµdG ≈Ø°ûà°ùe

kGójóL kÉ°üëa 242^117 …ôéJ záë°üdG{
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â°Sô«gófÉ°S »a zπÑ≤à°ùªdG IOÉb ø«µªJ{ IQOÉÑªd »ÑjQóàdG èeÉfôÑdG äÉ«dÉ©a π°UGƒJ

á«FGò¨dG áeÓ°ùdG ≥«≤ëJ »a ábQÉ°ûdG ájó∏H Oƒ¡éH ó«°ûj á«dGôà°SC’G ¿QƒÑ∏e á©eÉL øe óah

ÜÉàc 1000 ó°TGQ øH óªëe áÑàµe …ó¡J á«æ«°üdG á«∏°üæ≤dG

 »a äGQÉeE’G äÉeÉ¡°SEÉH ó«°ûj »eÓ°SE’G ¿hÉ©àdG áª¶æe ΩÉY ø«eCG

íeÉ°ùàdGh º∏°ùdG º«b õjõ©J
zá«°SÉªdG áÄØdG{ á«HÉéfE’G áë°üdG ∫Éée »a ÜÉ°üNEÓd »HO õcôªd …óæµdG OÉªàY’G ójóéJ

:ΩGh-»HO

 ójóŒ øe ÜÉ°üNEÓd »HO õcôe øµ“ 

 ájóæµdG  áÄ«¡dG  øe  »ŸÉ©dG  OÉªàY’G

 øY á«HÉ‚E’G áë°üdG ∫É› ‘ á«dhódG

 õcôŸG  ∂dòH  ¿ƒµ«d  zá«°SÉŸG  áÄØdG{

 iƒà°ùe ≈∏Y ó«MƒdGh ∫hC’G »eƒµ◊G

 OÉªàY’G Gòg ≈∏Y π°üëj …òdG ⁄É©dG

 ó©H ∂dPh ‹GƒàdG  ≈∏Y á«fÉãdG  Iôª∏d

 ≈∏Y  ∫ƒ°ü◊G  äÉÑ∏£àe  áaÉc  ≥«Ñ£J

 íæ o“  áÄa  ≈∏YCG  ó©J  »àdG  áÄØdG  √òg

 ≈∏Y á«Ñ£dG IóYÉ°ùŸG õcGôe äGÈàîŸ

.ÜÉ‚E’G

 Iõ«ªàŸG äÉeóÿG OÉªàY’G Gòg ¢ùµ©jh

 ÜÉ°üNEÓd  »HO  õcôe  É¡eó≤j  »àdG

 á«ŸÉ©dG  ÒjÉ©ŸG  ™e  á«°TÉªàŸG

 »àdGh á°ü°üîàŸG õcGôŸG ‘ á≤Ñ£ŸG

 ≈°VôŸG  ¬eÓ°S  õjõ©J  ‘  ºgÉ°ùJ

 ájöûÑdG  äÉæ«©dG  ™e øeB’G  πeÉ©àdGh

 äÉ«æ≤àH  êÓ©dG  πMGôe  ™«ªL  ‘

.ÜÉ‚E’G ≈∏Y á«Ñ£dG IóYÉ°ùŸG

 ôjóŸG  ¿ÉÑ∏c  øH  óªMCG  QƒàcódG  ócCGh  

 á«ë°üdG  ájÉYôdG  ´É£≤d  …ò«ØæàdG

 á«ªgCG »HóH áë°üdG áÄ«¡H á«°ü°üîàdG

 õjõ©J ‘ πYÉØdG √QhOh OÉªàY’G Gòg

 ÜÉ°üNEÓd »HO õcôŸ á«°ùaÉæàdG IQó≤dG

 ∞∏àfl øe  ≈°Vôª∏d  á«dÉãe  á¡Lƒc

 »àdG  Oƒ¡÷G  ¤EG  kGÒ°ûe..  ⁄É©dG  ∫hO

 ∫ƒ°üë∏d áØ∏àîŸG πª©dG ¥ôa É¡H âeÉb

 äÉeóN π«gCÉJh OGóYEGh RÉ‚E’G Gòg ≈∏Y

 á«ŸÉ©dG  ÒjÉ©ŸG  ™e  ≥aGƒà∏d  õcôŸG

 ‘ á«ë°üdG äÉeóÿG áeÓ°Sh IOƒ÷

 …òdG ôeC’G ƒgh á«dhódG ájóæµdG áÄ«¡dG

 Ëó≤J  á∏°UGƒÃ  áÄ«¡dG  ΩGõàdG  ócDƒj

 ÒjÉ©ª∏d  kÉ≤ah  á«ë°üdG  É¡JÉeóN

.∫ÉéŸG Gòg ‘ á≤Ñ£ŸG á«ŸÉ©dG

 óMCG ó©j ÜÉ°üNEÓd »HO õcôe ¿EG ∫Ébh

 IóFGôdG á«°ü°üîàdG á«Ñ£dG õcGôŸG ºgCG

 »Hô©dG  è«∏ÿG  á≤£æe  iƒà°ùe  ≈∏Y

 Ëó≤J  ∫É›  ‘  §°ShC’G  ¥öûdGh

 πª◊G ≈∏Y á«Ñ£dG IóYÉ°ùŸG äÉeóN

 ‘ á«°ù«FôdG õcGôŸG øe ƒgh ÜÉ‚E’Gh

 áYƒæàe äGQOÉÑÃ ºgÉ°ùJ »àdG ádhódG

 ¢VÉØîfG  äGöTDƒe  èFÉàf  Ú°ùëàd

 øe äÉ«°ùæ÷G ∞∏àfl iód áHƒ°üÿG

 π°†aCG ≥Ñ£j å«M ⁄É©dG AÉëfCG ™«ªL

 á«LÓ©dG  äÉ°SQÉªŸGh  ä’ƒcƒJhÈdG

 ä’ó©e  ™aôd  ÜÉ°üNE’G  ∫É›  ‘

 ÉÃh á«HÉ‚E’G áë°üdG Ú°ù–h πª◊G

.∫ÉéŸG Gòg ‘ á«ŸÉ©dG Ö°ùædG RhÉéàj

 Iôjóe √QGƒëW AÉæg äôcP É¡ÑfÉL øe

 ∫ƒ°üM  ¿CG  ÜÉ°üNEÓd  »HO  õcôe

 ó©H  AÉL  OÉªàY’G  Gòg  ≈∏Y  õcôŸG

 äÉÑ∏£àeh •höT áaÉc õcôŸG RÉ«àLG

 ó©H  OÉªàY’G  Gòg  ≈∏Y  ∫ƒ°ü◊G

 πÑb  øe  á©LGôŸGh  ≥«bóàdG  á«∏ªY

 Ú°ü°üîàŸG  AGÈÿG  øe  áYƒª›

 øe  ÜÉ°üNE’G  äÉeóN  ∫É›  ‘

 áaÉc ≈∏Y äõcQ »àdGh ájóæµdG áÄ«¡dG

 á«æ≤àdGh á«°ü°üîàdG á«æ¡ŸG ÖfGƒ÷G

 øe ócCÉàdGh á«Ñ£dG äGó©ŸGh Iõ¡LC’Gh

 ÒjÉ©ŸG  ≥«Ñ£àH  õcôŸG  ΩGõàdG  ióe

 Gòg  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  áeRÓdG  •höûdGh

 èeÉfôH  ò«ØæJ  ¤EG  áaÉ°VEG  OÉªàY’G

 ájõgÉL ióe º««≤àd á«fGó«ŸG äGQÉjõdG

 ≈æÑŸG  ô≤e  ‘  áæLC’G  º∏Y   Èàfl

 ¢TQh  ó≤©H  ΩÉ«≤dGh  õcôª∏d  ójó÷G

 ójóŒ ÒjÉ©eh äÉÑ∏£àe ìöûd πªY

 ≈∏Y  äGQÉjõdG  äõcQ  å«M  OÉªàY’G

 ∫ÓN OÉªàY’G ójóéàd »FóÑŸG º««≤àdG

 »FÉ¡ædG º««≤àdGh »°VÉŸG ôjGÈa  ô¡°T

 ∫ÓN ‹hódG  OÉªàY’G  IOÉ¡°T  QGó°UEGh

.»°VÉŸG  ƒ«fƒj  ô¡°T

 π°üM »àdG º««≤àdG èFÉàf â°Vô©à°SGh

 äÉ©bƒàdG  âbÉa  »àdGh  õcôŸG  É¡«∏Y

 IOÉ¡°T ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G øe õcôŸG âæµeh

 áÑ°ùæH  z¢SÉŸC’G  áÄa  {  øª°V  õ«“

 ó©H ∂dPh äGƒæ°S çÓãdG IóŸh %98^8

 ‘  Iôe  ∫hC’  OÉªàY’G  ≈∏Y  ¬dƒ°üM

 »àdG ÒjÉ©ŸG ¤EG IÒ°ûe.. 2016 ΩÉY

 »àdGh  OÉªàY’G  èeÉfôH  É¡«∏Y  õcôj

 πª©dG  äGAGôLEG  IOƒLh IOÉ«≤dG  πª°ûJ

 äGAGôLEGh IOƒLh ÜÉ°üNE’G Èàfl ‘

 õcôŸG  ‘  äÉeóÿG  ∞∏àîŸ  πª©dG

 IOƒéH AÉ≤JQ’G øª°†j ÉÃh ΩÉY πµ°ûH

 á«ŸÉ©dG ÒjÉ©ŸG ≥ah áeó≤ŸG äÉeóÿG

.»ŸÉ©dG ±GÎY’G ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d

 ióe  ≈∏Y  õcQ  º««≤àdG  ¿CG  âë°VhCGh

 ≠dÉÑdG  ÒjÉ©ŸG ≥«Ñ£àH õcôŸG ΩGõàdG

 õcôŸG øµ“ å«M GQÉ«©e 484 ÉgOóY

 ≥«Ñ£àd  iƒà°ùe  ≈∏YCG  ≥«≤–  øe

 ≠dÉÑdG  %100  áÑ°ùæH  IOÉ«≤dG  ÒjÉ©e

 ≈∏YCG  ≥«≤–h  GQÉ«©e  112  ÉgOóY

 á«æØdG ÒjÉ©ŸG ≥«Ñ£J èFÉàæd iƒà°ùe

 äGAGôLEGh  äÉLÓ©dG  ™«ªéH á£ÑJôŸG

 áæLC’G º∏Y Èàfl ‘ ¬J’É›h πª©dG

 372 Oó©d ÜÉ°üNCÓd »HO õcôŸ ™HÉàdG

 áÑ°ùæH áé«àf õcôŸG ≥≤M å«M GQÉ«©e

.%97^60

 ÒjÉ©e  ¿CG  ¤EG  √GQƒëW  AÉæg  âàØdh

 äÉeóÿG »eó≤e óYÉ°ùJ ájóæµdG áÄ«¡dG

 ‘ RÉ«àeE’G äÉÑ∏W ¬«Ñ∏J ≈∏Y á«ë°üdG

 ≈∏Y ®ÉØ◊Gh á«HÉ‚E’G áë°üdG ∫É›

 ™aQh Ú°ù–h ≈°VôŸG áeÓ°Sh IOƒ÷G

 äÉ°SÉ«°S  ∞∏àîŸ ΩÉ©dG  AGOC’G  IAÉØc

 ‘ ºgÉ°ùj ÉÃh á«dÉY IOƒéH πª©dG

 ÚeCÉJ ¿Éª°Vh ôWÉîŸG iƒà°ùe π«∏≤J

 äÉæ«©dG  ™e  øeB’G  πeÉ©àdG  äÉÑ∏£àe

 ≈∏YCÉH  áë≤∏ŸG  áæLC’G  hCG  ájöûÑdG

.¿ÉeC’Gh Qò◊G øe iƒà°ùe

: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 242,117 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 ádÉM 1,084 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 995,777 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

 ÚHÉ°üŸ IójóL ádÉM 890 AÉØ°T IQGRƒdG âæ∏YCGh

 É¡«aÉ©Jh z19-ó«aƒc{ óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒØH

 ájÉYôdG  É¡«≤∏J  ó©H  ¢VôŸG  ¢VGôYCG  øe  ΩÉàdG

 ∂dòHh ,≈Ø°ûà°ùŸG É¡dƒNO òæe áeRÓdG á«ë°üdG

.ádÉM 974,601 AÉØ°ûdG ä’ÉM ´ƒª› ¿ƒµj

:ΩGh-»HO

 ™HÉàdG  ábQÉ°ûdÉH  âjƒµdG  ≈Ø°ûà°ùe  iôLCG

 á«∏ªY 939 á«ë°üdG äÉeóî∏d äGQÉeE’G á°ù°SDƒŸ

 …QÉ÷G ΩÉ©dG øe ∫hC’G ∞°üædG ∫ÓN á«MGôL

 ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IÎØ∏d á«∏ªY 573 `H πHÉ≤e

 ∞dCG  15040  ≈Ø°ûà°ùŸG  πÑ≤à°SG  Éª«a  ..2021

 ∞°üædG ‘ ¢†jôe ∞dCG 10992 πHÉ≤e ¢†jôe

.»°VÉŸG ΩÉ©dG øe ∫hC’G

 IOÉjR á°ù°SDƒª∏d á«FÉ°üME’G äÉfÉ«ÑdG â∏é°Sh

 ¤EG  á«LQÉÿG  äGOÉ«©dG  ≈∏Y  øjOOÎŸG  OGóYCG

 øe  ∫hC’G  ∞°üædÉH  áfQÉ≤e  kÓeÉ©àe  10434

 kÓeÉ©àe  8483 ¤EG  π°Uh  …òdG  »°VÉŸG  ΩÉ©dG

 π°†aCG Ëó≤àd á°ù°SDƒŸG »YÉ°ùe ™e kÉ«°TÉ“ ∂dPh

 äÉeóÿG ÒaƒJ ∫É› ‘ á«ŸÉ©dG äÉ°SQÉªŸG

.Iõ«ªàŸG á«ë°üdG

 ôjóŸG  óYÉ°ùe  »ª∏©ŸG  ≈°ù«Y  QƒàcódG  QÉ°TCGh

 ¤EG âjƒµdG ≈Ø°ûà°ùÃ á«æØdGh á«Ñ£dG ¿hDƒ°û∏d

 á«ë°üdG äÉeóÿGh á«LÓ©dG äÉ«æ≤àdG çóMCG ¿CG

 â©aQ  ≈Ø°ûà°ùŸG  ¤EG  á°ù°SDƒŸG  É¡à∏NOCG  »àdG

 ≈∏Y  ∫ƒ°ü◊G  ‘ ÚÑZGôdG  Ú∏eÉ©àŸG  áÑ°ùf

 á«MGô÷G  äÉ«∏ª©dG  Éª«°S  ’  á«Ñ£dG  É¡JÉeóN

 π«∏≤Jh  AGOC’G  áYöSh  ¢ü«î°ûàdG  ábód  kGô¶f

 á≤K ≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh ≈Ø°ûà°ùŸÉH ¢†jôŸG AÉ≤H

.Iõ«ªàe á«ë°U äÉeóN Ëó≤Jh ≈°VôŸG

 á«ë°üdG äÉeóî∏d äGQÉe’G á°ù°SDƒe ¢UôM ócCGh

 á«aÉ°ûµà°S’Gh á«ë°üdG äÉeóÿG åjó– ≈∏Y

 ¤EG áaÉ°VEG á«ŸÉ©dG äGQƒ£àdG çóMC’ É¡àÑcGƒeh

 ™«ªL ™e πeÉ©à∏d »æØdGh »Ñ£dG QOÉµdG ÖjQóJ

 ≈∏Y É«HÉéjEG ¢ùµ©fG …òdG ôeC’G á«°VôŸG ä’É◊G

.áeó≤ŸG äÉeóÿG iƒà°ùe
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ابوظبي-الوحدة:

الوطنيــة تحضري  واملكتبــة  األرشــيف  يواصــل   
الرتتيبات الالزمة لعقد ندوته االفرتاضية الســابعة 
24 أغسطس  2022 يف  لعام  الثقايف  ضمن موسمه 
الجاري بعنوان "سبل اإلفادة من الذاكرة الشفاهية 
يف حفظ التاريخ" وذلك بمشــاركة عدد من الخرباء 

والباحثني واملختصني.
وتســلط النــدوة الضوء فيها عىل أهميــة التاريخ 
تدونها  التي  الفرعية  األحداث  توثيق  يف  الشــفاهي 
الرواة  التاريخ؛ ولكنهــا حفظت يف ذاكرة  صفحات 
ممن عارصوا األحداث قبل قيام االتحاد، وأســاليب 

كبار  ذاكــرة  يف  املحفوظة  املعــارف  إىل  الوصــول 
املواطنني، وإمكانية االستفادة من مخرجات الذاكرة 
الشفاهية، ال سيما أن األرشيف واملكتبة الوطنية له 

تجربته الريادية يف هذا املجال.
وتأتي هذه الندوة التي ينظمها األرشــيف واملكتبة 
التفاعلية حتى تصل  التواصل  الوطنية -عرب قنوات 
إىل الرشيحــة األكرب مــن جمهــور املهتمني- لكي 
ذاكرتهم  توثيق  عىل  واملقيمني  املواطنني  كبار  تحّث 
يف أرشــيف التاريخ الشــفاهي باألرشيف واملكتبة 
الوطنية، ويف ذلك خدمة لتاريخ دولة اإلمارات املجيد 
والعادات  واملبادئ،  القيــم  وحفظ  العريق،  وتراثها 

والتقاليد، التي يفخر بها مجتمع اإلمارات.

أبوظبي-وام:
االجتماع  يف  اإلمارات  دولة  شــاركت   
خارجية  لوزراء  والخمســني  الخامس 
 « آســيا  رشق  جنــوب  دول  رابطــة 
اآلســيان« الــذي تســتضيفه مملكة 
يوليو   30 من  الفــرتة  خالل  كمبوديا 
إىل 6 أغســطس الجاري والذي شــهد 
التوقيع عىل معاهدة الصداقة والتعاون 

بني دولة اإلمارات والرابطة.
ومّثل دولة اإلمارات يف مراسم التوقيع 
الشعايل،  عبدالنارص  الدكتور  ســعادة 
االقتصادية  للشــؤون  الوزير  مساعد 
والتعاون  الخارجية  بوزارة  والتجارية 
الــدويل، حيــث أكد ســعادته يف كلمة 
عــىل القيــم املشــرتكة التــي تجمع 
ودولها  »اآلســيان«  بـ  اإلمارات  دولة 

والعالقات املتميزة بني الجانبني.

تجسيداً  يأتي  املعاهدة  توقيع  إن  وقال 
اإلمارات نحو ترســيخ  لتوجــه دولة 
الرابطة  دول  مــع  عالقاتها  وتعزيــز 
مــن خالل فتح آفاق جديــدة للتعاون 
والنهوض  واالســتثماري  التجــاري 
بالعالقات االســرتاتيجية بني الجانبني 

نحو مزيد من التقدم واالزدهار.
الدكتور الشــعايل إىل  وتطرق ســعادة 
التحديــات العاملية التــي تظهر أهمية 
مع  األطــراف، خصوصاً  العمل متعدد 
الفاعلة  واإلقليمية  الدوليــة  املنظمات 
توقيع  أن  إىل  وأشــار  »اآلسيان«،  مثل 
معاهدة التعاون والصداقة يأتي تمهيداً 
النضمــام دولة اإلمــارات إىل الرابطة 

خالل الفرتة املقبلة.
انضمام  اقرتاب  »مع  ســعادته:  وقال 
دولة اإلمارات كرشيك حوار قطاعي ال 

بد من التأكيد عىل القيمة املضافة التي 
تمثلهــا هذه الخطــوة للجانبني وبما 
سيساهم يف التعاطي الفعال مع العديد 
الصعيدين  عــىل  امللحة  القضايــا  من 
اإلقليمي والعاملــي، ويف مقدمتها تغري 
املناخ، وأمن الغذاء والطاقة، واستدامة 

قطاع الرعاية الصحية«.
الشعايل  الدكتور  كلمة سعادة  وسلطت 
التي  النوعية  اإلضافــة  عــىل  الضوء 
اإلمــارات من خالل  دولة  ســتقدمها 
مع  االسرتاتيجية  والرشاكات  التعاون 
التجارة  مجاالت  يف  وأعضائها  الرابطة 
واالستثمار والسياحة والتحول الرقمي 

والرعاية الصحية.
لتوقيع  اإلمــارات  دولة  جهود  وتأتي 
معاهــدة الصداقــة والتعــاون مــع 
كرشيك  لها  واالنضمــام  »اآلســيان« 

اســرتاتيجيتها  ضمن  قطاعي  حــوار 
األشمل املستمدة من مبادئ الخمسني، 
عىل  القائمة  الرشــيدة  القيادة  ورؤية 
والفعالة  املســتدامة  الــرشاكات  بناء 
املؤثرة  واملنظمات  الصديقة  الدول  مع 

دولياً وإقليمياً.
والتعاون  الصداقة  معاهدة  إىل  يشــار 
عــىل أنها معاهدة ســالم بــني الدول 
وهي  »اآلســيان«،  رابطة  يف  األعضاء 
10 دول، هي:  اقتصادية تضم  منظمة 
إندونيسيا،  وجمهورية  تايالند،  مملكة 
وماليزيــا،  الفلبــني،  وجمهوريــة 
وجمهوريــة ســنغافورة، وســلطنة 
وماينمار،  كمبوديا،  ومملكة  بروناي، 
االشــرتاكّية،  فيتنــام  وجمهورّيــة 
الديمقراطيــة  الوس  وجمهوريــة 

الشعبية.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
الجمعة ٥ أغسطس ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥١٠٩

اأخبار الوطن 5
�ش��رطة واأكاديم��ة ال�ش��ارقة تطلقان 

جائزة »الجاهزية للم�شتقبل«

»ال�ش��ارقة للكتاب« تجمع الأطف��ال واليافعين 
في برنامج »قائد الم�شتقبل«

الشارقة-وام:
األطفال  للكتــاب«  الشــارقة  »هيئة  تجمــع   
واليافعــني يف املنطقــة الرشقية عىل سلســلة 
مــن الورش الرتفيهية واملحــارضات املعرفية، 
حيــث تنظم برنامــج »قائد املســتقبل« الذي 
يســتهدف تعزيز املهارات الفكرية والنفســية 
التدريب عىل كيفية  لدى املشــاركني، من خالل 
اكتساب العادات اإليجابية لألشخاص الناجحني 

وإضافتها إىل حياتهم اليومية.
الربنامــج يف مكتبة كلباء  وتتواصــل فعاليات 
العامة حتــى غد ويف مكتبة وادي الحلو العامة 
مــن الثامن حتى الحادي عرش من أغســطس 
الجاري يف حني استكمل الربنامج فعالياته خالل 
شهر يوليو يف كل من مكتبة دبا الحصن العامة 

ومكتبة خورفكان العامة.

الشارقة-وام:

محـمد  بـن  سلـطان  الشـيـــخ  سـمو  برعاية   
حاكم  ونائب  العهد  ويل  الـقاسـمي  سلطان  بـن 
الشارقة، أطلقت القيادة العامة لرشطة الشارقة 
املســتوى  للمســتقبل« عىل  الجاهزية   « جائزة 
الباحـثـــني  تـحـفـيـــز  إىل  العاملــي، الهادفة 
والدارســني مــن العاملــني برشطة الشــارقة 
املستقـبلية  تصوراتـــهم  تقديم  عىل  وخارجها 
االسـتــباقــيــــة  يعــزز  بـمـــا  األمـنيـــة، 

والجـاهـزيـة للمستـقـبـل.
جــاء ذلــك يف مؤتمــر صحفي عقدتــه رشطة 
الشارقة بالتعاون مع أكاديمية العلوم الرشطية، 
باملدينة  األكاديميــة  مقــر  يف  األربعاء،  مســاء 
بن  مبارك  العميد عبداللــه  الجامعية، بحضــور 
والعميد  الشــارقة،  قائد عام رشطة  نائب  عامر 
دكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية 
العلــوم الرشطيــة رئيس مجلس أمنــاء جائزة 
الجاهزية للمستقبل، ونخبة من الخرباء العامليني 
د.أندي من  املتمثلــة يف  املســتقبل  الســترشاف 
ود.ديريك من رشكة مختربات  جامعة هيوستن، 
املستقبل، ود.ماركو من أكاديمية دبي للمستقبل، 
ود.فيصل العنزي من جامعة محمد بن فهد، ود. 
سعيد الظاهري مدير مركز الدراسات املستقبلية 
الشحــــي مدير  راشد  ود. عمر  دبي،  يف جامعة 
إىل  الداخلية،  وزارة  يف  والتطويــر  األبحاث  مركز 

جانب عدد من وسائل اإلعالم املختلفة.

 الإمارات توّقع معاهدة التعاون وال�سداقة مع 
»الآ�سيان«

العني-وام:

املتحدة  العربيــة  اإلمارات  جامعــة  نرشت   
يناير  من  الفرتة  خــالل  بحثية  1077ورقة 
البيانات  قواعــد  وفــق   ،2022 يونيــو  إىل 

املستخرجة من سكوبس.
ويحتــّل البحث العلمــي يف جامعة اإلمارات 
العربيــة املتحدة مكانة الصــدارة يف رؤيتها 
االســرتاتيجية الطموحة، حيث يعترب البحث 
واالســترشاف،  املؤســي  لالبتكار  مفتاًحا 
اســتدامة  وأكثر  مرشق  مســتقبل  لصناعة 

لألجيال القادمة.
املشارك  النائب  مراد،  أحمد  الدكتور  وأوضح 
يتّم  بأنه  اإلمارات  العلمي يف جامعــة  للبحث 
تقييم نتائج األبحاث اإلجمالية من خالل عدد 
بها  النرش  تم  التي  املجلة  وأهمية  املنشورات، 

يف مجال البحث، باإلضافة إىل عدد االقتباسات 
مشريا إىل أنه تم االستشهاد بإصدارات جامعة 
اإلمــارات العربية املتحدة 872 مرة وذلك يف 
88 دولة، فيما بلغ معامل االستشهاد الوزني 
 Field-weighted citation  /

impact / يف املجال  1.70.
وأضــاف: »ُترّكز جامعة اإلمارات عىل جودة 
املخرجــات البحثية والتي يتــم تقييمها من 
نرشها  يتّم  التي  العلمية  األوراق  نسبة  خالل 
يف املجــالت ذات التصنيــف األعــىل. ووفقاً 
لـــقاعدة بيانات سكوبس، فقد تّم نرش 26 
ورقة بحثية يف أعىل %1 من املجالت العلمية، 
فيما بلغت نســبة املخرجات البحثية يف أعىل 
٪10 من املجالت العلمية ٪28.3، ، وتم نرش 
٪67.3 من األوراق يف أعىل ٪25 من املجالت 

العلمية ».

ووفًقــا لقاعدة بيانــات ScopuS ، يتم 
توزيــع املنشــورات البحثيــة يف املجــاالت 
الهندســة   التــايل:  النحو  عــىل  الرئيســية 
%11.3، الطــب %9.1، علــوم الكمبيوتر 
العلــوم   ،7.4% البيئــة  علــوم   ،%  7.9
وعلم  الحيوية  الكيميــاء   ،6٪ االجتماعيــة 
الوراثــة والبيولوجيا الجزيئية %5.4، فيما 
وصلت نسبة املنشورات يف علم املواد والعلوم 
الكيمياء  إىل 4.9%،  والبيولوجيــة  الزراعية 

%4.8، الرياضيات 4.7%.
مرادأن جامعة  أحمد  الدكتور  األســتاذ  وأكد 
للعمل  االهتمام  مــن  املزيد  تكرس  اإلمارات 
الجماعي، والتعاون مع املؤسســات العلمية 
األخــرى، والتواصل البنــاء، ونقل الخربات، 
»هذه  وقال  متميــزة.  بحثية  مرافق  وتوفري 

رضورية لتحسني مخرجات البحث«. 

جامعة الإمارات تن�س��ر 1077 ورق��ة بحثية وتمنح 
14 براءة اختراع 

»الخارجية« تت�سلم البراءة القن�سلية 
لقن�سل عام اأوغندا

جمعية بي��ت الخير تنف��ق 7.3 مليون 
درهم لإنقاذ 186 مري�ساً

دبي-الوحدة:
بن  مكتوم   / الشــيخ  سعادة  تسلم 
بطــي آل مكتوم مدير مكتب وزارة 
دبي  يف  الدويل  والتعــاون  الخارجية 
القنصلية لســعادة / هنري  الرباءة 
ماييجــا - القنصل العام لجمهورية 
أوغندا يف دبي واإلمارات الشــمالية 

وذلك بمقر مكتب الوزارة بدبي.
العام  بالقنصــل  ســعادته  ورحب 
بالعالقات  وأشاد  تعيينه  بمناســبة 
والتجارية  واالقتصادية  السياســية 
واالســتثمارية التي تربــط البلدين 
التوفيق  لــه  متمنيــاً  الصديقــني، 

والنجاح يف مهام عمله الجديد.

دبي-وام:

خالل  من  الخري  بيت  جمعية  أنفقت   
»زايد  اإلنســاني  الخريي  برنامجها 
الخري« الــذي دخل عامه الثالث 7.3 

186 مريضا. مليون درهم النقاذ 
يبث  الذي  الخــري«  »زايد  وبرنامــج 
رســائله عرب أثري إذاعة األوىل منصة 
إعالميــة وإنســانية مهمــة تهدف 
ظروفا  يعيشون  الذين  املرىض  لنجدة 
تضطرهم  حرجــة  صحية  ومعاناة 
أو  عاجلة  جراحية  عمليــات  إلجراء 
القيام بإجراءات طبية وتشــخيصية 
مكلفــة أو رشاء وتركيــب أجهــزة 

توفري  أو  تعويضية  وحركية  سمعية 
أدوية عالجية باهظة الثمن.

وتتناوب  أســبوعيا  الربنامج  ويبث 
»بيت الخــري« يف تقديمه مع جمعية 
إنســاني  برنامج  وهو  الخريية  دبي 
دعم  بهدف  التربعــات  لجمع  هادف 
املرىض  ونجــدة  الخريية  املشــاريع 
عالجهم  كلفة  تفوق  الذين  املعرسين 
اختيــار  ووقــع  درهــم  ألــف   20
تبث  التي  األوىل  إذاعة  الجمعيتني عىل 
عــىل الــرتدد 107.4 كونها تحظى 
بمتابعة املســتمعني يف دبي بنســبة 
عالية وتتابعها النخبة من املستمعني 

وأعيان املجتمع.

الأر�س��يف والمكتبة الوطنية ي�ستعد لعقد ندوته ال�سابعة 
في مو�سمه الثقافي 2022

خالل الن�شف الأول من عام 2022
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بقلم / الدكتور محمد الأمين الب�شرى*
20 نوفمرب  أو« يف  ولد »تاشــيما كاذو 
1899 يف مدينــة »كايتن« الواقعة عىل 
عىل   ، الباســيفيكي  الجبيل  الشــاطئ 
مســافة »65« كيلو مرتاً جنوب غرب 
تعمل يف  تاشيما  كانت عائلة  أوســاكا. 
تجارة الخمور ، إال أن والده سلم تجارة 
، وبدأ يعمل  الخمــور ألحد موظفيــه 
يف إنشــاء رشكة جديــدة للتصدير من 
ميناء »كوبي« كان والد تاشــيما يقوم 
بتصديــر الحرير والقطن إىل أســرتاليا 
حيث كان يقيم شقيقا تاشيما. توفيت 
تاركة  العارشة  يف  وهو  تاشــيما  والدة 
ألن  أن يكــون متواضعاً  تدعوه  وصية 
– يف رأيهــا - أن األفــرع التــي تحمل 
تمسك  انخفاضاً.  األكثر  هي  أكثر  ثماراً 
تاشــيما بهذه الوصية ولم يتبدل حتى 

بعد أن أصبح ثرياً.
عندمــا بلغ تاشــيما الثانية عرشة من 
العمر التحق بإحــدى املدارس التجارية 
العامة التي كانت شــعارها« اجعل من 
اليابان الرشكة التجارية األوىل يف العالم«. 
وعندمــا بلغ الســابعة عــرشة  درس 
االقتصــاد يف جامعة »كييو« يف طوكيو. 
أنه  إال  بالجدية  القامة يتسم  كان قصري 
كان ودوداً ومحبوباً بني زمالئه. انشغل 
يف بداية الدراسة الجامعية »بالبيسبول« 
إال أنه يف النهاية أعد بحثاً جيداً عن تاريخ 

االقتصاد الرويس.
تاشيما  عمل  الجامعة،  من  تخرجه  بعد 
موظفاً يف إحــدى وكاالت اإلعالنات يف 
أشهر رضب  بعد ســتة  ولكن  طوكيو، 
الزلــزال الكبري طوكيــو وقتل )200( 
ألف شخصاً وتحطم مكان عمله. انتقل 
تاشيما إىل »كوبى« ليعمل مع والده. يف 
سفر  تاشــيما  والد  اقرتح   1927 عام 
ابنه إىل الرشق األوسط وأوروبا ، ممثالً 
شكلت  حكومية  لجنة  يف  الحرير  لتجار 
االقتصادية.  القطاعــات  من مختلــف 
عندما وصل الوفد إىل مرص قام تاشيما 
بعــرض أفضل أنواع الحرير ملحمد عيل 
باشــا ، الذي بدأ يتفــاوض معه حول 
قيمة الحرير. وشــعر تاشيما باإلهانة 
املنســوجات  تجارة  أريد  ال  »أنا  وقال: 
األســعار  التفاوض يف  يتــم فيها  التي 
اآلخرين«  قبــل  مــن  الســهولة  بهذه 
واصل تاشيما رحلته إىل تركيا ، لبنان ، 
بوخارست وبلغراد. ثم وصل إىل باريس 
مايو  ذلك يف  أصدقائه وكان  أحد  لزيارة 
يف  موظفاً  تاشيما  صديق  كان   .1928
البنك. وقام هذا الصديق بإطالع تاشيما 
املناظري  بصناعــة  يقوم  مصنــع  عىل 
للجيش الياباني. وقال تاشيما هذه هي 
إنتاجها. وقرر يف  أود  التي كنت  السلعة 

الحال دخول هذا النوع من الصناعة.

بعد عودة تاشيما إىل اليابان قام بزيارته 
أصدقاء  مــن  كانا  أملانيان،  شــخصان 
يف  العمل  تاشــيما  عىل  وعرضا   ، والده 
مجال صناعــة الكامريات ، وطلبا منه 
األجزاء  الســترياد  الالزم  املــال  توفري 
من أملانيا ومــن ثم تجميعها يف اليابان 
العرض.  أقل. وافق تاشيما عىل  بتكلفة 
وكان يتمنــى أن تقوم هــذه الصناعة 
يف إطــار أعمــال والده. ولكــن والده 
تاشيما  من  وطلب   ، املشــاركة  رفض 
أن يعمل ذلك بنفســه. فلجأ تاشيما إىل 
أعمال  مدير  ساســوكي«  »موريواكي 
التابعة ألرسته، وطلب  الخمور  مصانع 
منه قرضــاً بحوايل مليون دوالر لرشاء 
بدون  أرض ملصنع، فوافق«موريواكي« 

تردد.
األملانيان »وييل  قام تاشــيما وصديقاه 
باســتئجار  نيومان«  و«فييل  هايلمان« 
تجميع  يف  العمــل  وبدءا  عامــالً   )12(
الكامــريات ، ولم يكن تاشــيما قد بلغ 
التاســعة والعرشيــن عندئــٍذ. وأطلق 
تاشــيما عــىل رشكته اســم »الرشكة 
اليابانية األملانيــة للكامريات«. يف خالل 
أربعة أشهر تمكن تاشيما من إنتاج أول 
مائة.  إىل  الشهري  اإلنتاج  وقفز  كامريا. 
وبدأ  السعر.  منخفضة  الكامريا  وكانت 
تاشــيما تسويقها بنفســه من باب إىل 
ومعه  طوكيو  بزيارة  تاشيما  قام  باب. 
البيع  من  يتمكن  لم  ولكن  كامريا.  مائة 
التي  األسعار  عىل  يساوم  من  وجد  ألنه 
حددها. عاد إىل أوساكا وحصل عىل قرض 
مستحقات  لسداد  »موراكي«  من  إضايف 
عماله. وعندما علم التجار أن تاشيما لن 
يرتاجع عن األسعار التي حددها رضخوا 
له وأقبلــوا عىل رشاء منتجاته . بحلول 
عام 1931، كان تاشيما قد أصبح قادراً 
عىل سداد ديونه ، كما أصبح مؤهالً عىل 

التعامل مع البنوك.
كامياما  متســوكي  من  تاشيما  تزوج 
، التــي أنجبت لــه بنتــاً وأربعة أوالد 
أســهموا يف أعمال والدهــم فيما بعد. 
أصبح تاشيما يســعى لتطوير صناعة 
العائدة  األرباح  الكامريات ويصــب كل 
تاشيما  استحدث  أعماله.  توسيع  تجاه 
، وهو   1937 للعدسات يف عام  مصنعاً 
عام دخــول اليابان يف حرب الصني. لذا 
قام تاشيما بعدة زيارات لقيادة البحرية 
، وحصــل عىل طلبات بتوفري  اليابانية 

قدر كبري من أدوات التصوير للجيش.
طلب الجيش الياباني من تاشــيما بناء 
أوســاكا.  يف  البرصيات  لزجاج  مصنع 
استغرق بناء هذا املصنع عامني ، ولكن 
 1945 الثانية يف  العاملية  بنهاية الحرب 
كانت مصانع مينولتا الثالثة قد تعرضت 
بعد  القصف.  جــراء  من  بليغة  ألرضار 
الطالع  حســن  من  كان  الحرب  انتهاء 

آرثر  مــاك  دوقالس  الجنــرال  قام  أن 
اليابانية  الكامريات  صناعة  بتشــجيع 
عىل  األمريكيون  الجنــود  يحصل  حتى 
النساء  عىل  الرصف  من  بدالً  الكامريات 
تاشــيما  مكن  الذي  اليشء   ، والخمور 
جديد  مصنع  ببنــاء  للعمل  العودة  من 
من  أشهر  خالل  تمكن  وقد  للكامريات. 
الكامريات.  من  مستحدثة  أنواعاً  إنتاج 
وعندما نشــبت الحــرب الكورية كان 
كوريا  إىل  يمرون  األمريكيــون  الجنود 
الكامريات  منها  ويشرتون  اليابان  عرب 
، ممــا ســاعد عــىل انتعــاش تجارة 

اليابانية. الكامريات 
يف عــام 1954 قــرر تاشــيما دخول 
مينولتا.  بكامريات  األمريكي  الســوق 
أن  إال   ، الغــرض  لهذا  وبعث موظفــاً 
مســاعي املوظــف لــم تنجــح ، ألن 
األمريكــي كان يعتقــد أن الصناعــة 
اليابانية دون املســتوى. قام تاشــيما 
بعدد  والتقى  بنفســه  أمريكا  بزيــارة 
ِفنك«  »لورانس  بينهم  التجار وكان  من 
الذي اتفق مع تاشيما عىل بيع منتجات 
مينولتا تحت االســم املشــرتك »أف آر 
تاشــيما  من  »فنك«  وطلب  مينولتــا« 
اإللكرتوني.  بالفــالش  كامريات  إنتاج 
يف  رابحة  أمريكا  مــع  التجارة  تكن  لم 
البدء ، ورغم انتقادات بعض املساهمني 
 ، األمريكية  ملغامرة تاشيما يف األسواق 
واصل تاشيما جهوده لكسب العمالء يف 
أمريكا من خالل الدعاية ودعوة العمالء 
تدرج  اليابان. وهكذا  يف  بهم  واالحتفاء 
األمريكي خاصة  الســوق  يف  تاشــيما 
الشــهرية  املحالت  إحدى  كتبت  أن  بعد 
يف صحيفــة نيويــورك تايمــز معلنة 
أن لكامــريات مينولتــا نفــس جودة 
ثمناً  أقل  ، وهــي  األملانية  الكامــريات 
عندما  الكربى  القفــزة  وجاءت  منها. 
قلن«  »جــون  الفضاء  رجل  اســتخدم 
كامــرية مينولتا اللتقاط صور لألرض 

من الفضاء خــالل رحالته الثالثة عام 
.1962

مينولتــا  أنتجــت   ،  1966 عــام  يف 
موديــالت SR-T 101  وSLR  التي 
املبيعات يف أمريكا خالل  أصبحت أفضل 
لذا كونت مينولتا قسماً   ، الســبعينات 
تجارياً خاصاً يتكون من )60( موظفاً 
لبيع الكامــريات مبارشة إىل )12( ألف 
موزع يف جميع أنحاء أمريكا. وأصبحت 
بذلــك الرشكة األوىل التــي تخطو مثل 
صادرات  شــكلت  وهكذا  الخطوة.  تلك 
إنتاجها وتفوقت  مينولتا )80 %( من 
الكامريات اليابانية بذلك عىل الكامريات 
أقام مينولتا  العام  األملانية. ويف نفــس 
الطلبات  ملواجهــة  ماليزيا  يف  مصنعــاً 
ينتج  ماليزيا  مصنــع  وبــدأ   ، الكثرية 
اليوم مليون كامريا سنوياً أي ما يعادل 

)60 %( من اإلنتاج الكيل للرشكة.
عند صناعة  تاشــيما  تطلعات  تقف  لم 
للطلب عىل  أن  أدرك  بــل   ، الكامــريات 
محاوالت  يف  ورشع  حدوده.  الكامريات 
إنتاج أجهزة التصوير ودخل يف منافسات 
حادة وسباق طويل مع رشكات سبقته 
وزايروكس.  كانون  مثل  املجال،  هذا  يف 
املضنية واإلرصار  الجهود  ولكن بفضل 
تمكن تاشيما من تطوير أجهزة مينولتا 
للتصوير وتســويقها بأسعار مخفضة 
1980. وقتها كان  وكان ذلك يف عــام 
تاشــيما قد بلغ الثانيــة والثمانني من 
العمر وقرر التقاعد مكلفاً ابنه »هيدو« 

برئاسة الرشكة.
تقــوم مينولتا اليــوم بصناعة أجهزة 
الكامريات  امللــون بجانــب  التصويــر 
والعدســات )170 نوعاً( وتأتي ضمن 
أكرب الرشكات الرئيســة العاملة يف هذا 
املجال مثــل كانون ، زايروكس ، ريكو 
ونيكــون وميتا. وتركــز الرشكة اآلن 
الرقمية.  األجهزة  تطوير  حول  أبحاثها 
لقد حقق تاشــيما أكثر مما كان يحلم 
إنهاء أســلوب  أنه لم يتمكن من  إال  به 
السعر  تحديد  أو  التجارة  يف  املســاومة 

كما يشاء.
التجاري  االســم  نوضح  أن  لنــا  بقى 
مينولتا الذي أطلقه تاشيما عىل رشكته 
األحرف  يتكون من  االسم   .1933 عام 

األوىل لـ:
 MachinaRy and
 inStRuMentS OpticaL

)by TaShima )minolTa
وقد بلغت منتجاتها اليوم:

)80( مليون كامريا.

)25( مليون عدسة.
)4( مليون جهاز تصوير.

باإلضافة إىل املاليني من أجهزة التصوير 
بالليــزر ، الفاكــس ، طابعــات الليزر 

وأجهزة التصوير املقطعي الطبية.
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أرباح  بتوزيع  اإلدارة  مجلــس  أوصى 
األول من عام 2022  للنصــف  نقدية 
بما يعادل 8.25 فلس لكل سهم، رهناً 
من  الالزمة  الموافقات  على  بالحصول 

المساهمين والجهات التنظيمية.
ويعكــس هــذا األداء التأثير اإليجابي 
أجرتها  التــي  االســتحواذ  لعمليــات 
إلى  مؤخــراً باإلضافــة  المجموعــة 
التكلفة  الرئيســية لتحسين  مبادراتها 

في إطار استراتيجيتها الخمسية.
الســويدي؛  ســلطان  خليفة  وقــال 
أغذية  مجموعة  إدارة  مجلــس  رئيس 
إن النتائــج القويــة للمجموعــة في 
النصف األول مــن العام تعكس نجاح 
استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز ريادتنا 
والمشــروبات  األغذيــة  قطــاع  في 
وخارجها،  األوســط  الشرق  بمنطقة 
فعمليات االســتحواذ التــي أنجزناها 
نمــواً قوياً  لم تحقق  الماضي  العــام 
فحسب، بل ساهمت في زيادة أرباحنا 
أيضاً فيمــا نواصل دمج أعمال جميع 
أقصى  لتحقيق  لنا  التابعة  الشــركات 
استفادة ممكنة من أوجه التآزر بشكل 
فعــال. من جانبه، قال آالن ســميث، 
ان  أغذية  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس 
الربع  انصب خالل  المجموعــة  نركيز 
الشــركات  أعمال  توحيد  علــى  األول 
المســتحوذ عليها، بينمــا تم تكريس 
تعزيز  على  الثاني  الربــع  في  الجهود 
أعمال  بين  والتكامــل  التعاون  ُســبل 
تعويض  على  ســاعد  المجموعة، مما 
ومصاريف  المباشرة  التكاليف  ارتفاع 
عمليات االندماج واالســتحواذ، والحد 
من تأثير اضطرابات سلســلة اإلمداد، 

والتضخم،  الســوق  تقلبات  ومواجهة 
الوقت نفســه على  الحــرص في  مع 

الحفاظ على جودة المنتجات.

م�شر تزيد ال�شعة
التطوير  مشــروعات  الوزير  وتفقــد 
الميناء  بتســهيالت  الحالية  والتحديث 

وعمليات التشغيل
للخام  تخزيــن  مســتودع  بأحــدث   
بالمينــاء مؤخراً وهو  الخدمة  دخــل 
رقم 7بســعة 630 ألف  المســتودع 
اإلنشــائية  األعمال  تفقد  برميل. كما 
بالمســتودع رقــم 8 قيــد اإلنشــاء 
كمقاول  بتروجت  شــركة  بواســطة 
ما  انبي وهو  بالتعاون مع شركة  عام 
بالميناء  للخام  التخزينية  السعة  يرفع 
إلى  لتصل  برميل  مليون  نصف  بمقدار 

2.6 مليون برميل خام .
كما تابع الوزير المال تطورات مشروع 
البترولية  المنتجات  نقل  إنشــاء خط 
الجديد من مصفــاة تكرير ميدور الى 
بتكلفة  بطول 140كم  الحمراء  ميناء 
تعظيما  جنيه  اســتثمارية 1.3 مليار 
وتكامال  بالمنطقة  األساســية  للبنية 
مع توســعات مصفــاة تكرير ميدور 
وزيادة إنتاجها من البنزين والســوالر 

والكيروسين. 

جنوب ال�شودان
لكــن الحكومة االنتقاليــة أبطأت في 
في  المختلفة  الجيــش  فصائل  توحيد 
دستور  واحدة، ووضع  مسلحة  قوات 
جديد، وتمهيد الطريق أمام االنتخابات.

وقال كير في اجتماع صدر خالله قرار 
وبثته  االنتقالية  الحكومة  تمديد والية 

تديرها  إذاعــة  الهواء مباشــرة  على 
الدولــة »قررنــا إعــداد التربة خالل 
األربع والعشرين شهرا المقبلة لغرس 
بذور انتخابات جنوب السودان... التي 
سُتقام عليها حكومة يمكنها استكمال 

الحرب على الفقر والجهل واليأس«.
وقــال بوك بوث بالونج نائب مشــار 
لرويترز إن االنتخابات، بعد هذا القرار، 
ستجرى يوم 20 ديسمبر كانون األول 

.2024
وعبرت الدول التي لعبت أدوارا رئيسية 
في عملية السالم في جنوب السودان، 
وبريطانيا  المتحــدة  الواليــات  وهي 
والنرويج، عــن تحفظاتها على تمديد 

والية الحكومة االنتقالية.
خطاب  في  الثالث  سفراء الدول  وقال 
نســخة  على  رويترز  اطلعت  كير  إلى 
منه »ال بــد أن ُتظهر خارطة الطريق 
الجديد  التمديــد  هذا  ســيختلف  كيف 
خطوات  تشــمل  ســبقه، وأن  عمــا 
المؤسسات  إقامة  في  الواضح  للتقدم 

واآلليات الالزمة إلجراء االنتخابات«.

رو�شيا واأوكرانيا
وقالــت القوات الروســية إنها تحقق 
دونيتسك، رغم  منطقة  في  مكاســب 

مزاعم كييف أنها صدت تقدمها.
الدفاع  وزارة  باســم  المتحدث   وقال 
إنه  كوناشينكوف،  إيجور  الروســية، 
انســحبت  الفادحة،  للخســائر  نظرا 
مواقعها  من  عديــدة  أوكرانية  كتائب 
بالقــرب مــن ســوليدار وأفديفــكا 

وباخموت.
للجيش  العامة  األركان  هيئــة  وقالت 
اليومية، إن  األوكرانــي في نشــرتها 

الوضع طبيعي في هذه األماكن.
في  ينجح  لم  أن "العدو  الهيئة  وأكدت 
جميع األجزاء المذكورة، بل وتراجع".

وحــال ســقوط مواقع مثــل مدينة 
الروسية،  القوات  قبضة  في  باخموت 
إلى  الطريق  لها  أن يفتح  من شأن ذلك 
مشارف مدن رئيسية مثل سلوفيانسك 

وكراماتورسك.
وكان يعيش في باخموت، قبل الحرب، 

أكثر من نصف مليون شخص.
وتــردد أن القتــال وقع حــول قرية 
من  الغــرب  على  الواقعــة  بيســكي 
السابق، مساء أمس  مطار دونيتســك 
األربعاء. وأعلــن االنفصاليون بالفعل 
التنازع  يتم  كان  مواقع  على  السيطرة 
عليها منذ ســنوات. وال يمكن التحقق 

من تلك المزاعم بشكل مستقل.
وبحســب أوكرانيــا، تعرضــت بلدتا 
بجنوب  وكراســنوهوريفكا،  مارينكا 
مؤخرا.  كثيف  لقصف  دونيتسك  غرب 
وســط  قصف  تم  لذلك،  وباإلضافــة 
الغرض  أن  أفدييفكا. ويبــدو  مدينــة 
دونيتســك.  تحرير  الجهــود  تلك  من 
مؤخرا  الصناعية  المدينــة  وتعرضت 
للقصف عدة مــرات متكرر بالمدفعية 

األوكرانية.
روســيا  الوقت، اســتمرت  ذات  وفي 
مدن  على  الصاروخية  هجماتهــا  في 
أخرى.  مناطق  فــي  أوكرانيــة كبرى 
خاركيف  صواريــخ  أربعة  وضربــت 
الجنوب كانت  ليال. وفي  البالد  شمالي 
الروســية  للهجمات  هدفا  ميكواليف 
أولية  لمعلومــات  ووفقــا  مجــددا. 
لم  لكن  ســكنية  مبان  عــدة  تضررت 

يسقط قتلى أو جرحى.
ومن ناحيــة أخرى، أعلن األمين العام 
أنطونيــو جوتيريش  المتحدة  لألمــم 

األربعاء عن تحقيق بشأن  مساء أمس 
ألسرى  بمعســكر  لحق  مدمر  هجوم 
حرب شــرقي أوكرانيــا، بعد أقل من 

أسبوع على استهدافه.
بخصوص  طلبا  المتحدة  األمم  وتلقت 
وأوكرانيا، حســبما  ذلك من روســيا 
نيويورك. وأوضح  في  جوتيريش  أفاد 
جوتيريش أنه ليس مصرحا له بإطالق 
مهمة  يبدأ  قد  جنائية، لكنه  تحقيقات 
اإلعدادات  حقائــق. وتجــري  تقصي 

حاليا.
وقــال المتحــدث باســم الكرمليــن 
دميتري بيســكوف اليوم الخميس أنه 
جنودها  قتلت  أوكرانيا  إثبات" أن  "تم 
المحتجزين كأســرى حرب "بشــكل 
وال  هذا  على  دليل  قاطع"، و "هنــاك 

يمكن إخفاء أي شيء هنا".

انهيار �شومعتين
وفــي واقعــة تعيد لألذهــان أحداث 
الكارثة، انهارت بعد ظهر يوم الخميس 
تعرضت  قد  كانت  حبوب  صوامع  عدة 
ألضرار بالغة جراء االنفجار، على بعد 
تجمع  مكان  مــن  فقط  األمتار  مئات 

الحشود على ساحل المدينة.
الخرســانية  الصوامــع  وتصدعــت 
وانهارت، لتتصاعد سحابة من الدخان 
والغبار في السماء. وتابع المتظاهرون 
المشهد في ذهول وقد وضعوا أياديهم 

على أفواههم غير مصدقين ما يرون.
الخوري )31  المتظاهر ســامر  وقال 
تحيى  يتصاعد  الدخــان  عاما( "رؤية 
كنت  أنني  للغاية، خاصة  سيئة  ذكرى 
الدخان  نفس  أثناء االنفجار. كان  هنا 

يتصاعد من الصوامع".

يرتــدون قمصانا  المتظاهــرون  كان 
أياد بلون الدم،  مطبوعا عليها بصمات 
الواجهة  إلى  العدل  وزارة  من  وساروا 
البرلمان في  إلى  ثــم  للمدينة  البحرية 

وسط بيروت.
وســوى االنفجار أجزاء مــن المدينة 
آب  أغســطس  من  الرابع  في  باألرض 
يقل  ال  ما  مقتل  عن  2020، وأســفر 
االنفجار  عن 220 شــخصا. ووقــع 
بسبب وجود مخزون ضخم من نترات 
األمونيــوم في الموقــع بالميناء منذ 
عام 2013، وتم تســجيله كأحد أكبر 

التاريخ. االنفجارات غير النووية في 
مخيبر )27 عاما(  ســتيفاني  وقالت 
وهــي لبنانيــة تعيش في كنــدا منذ 
عشر ســنوات، وقررت قضاء الصيف 
أن  بالنســبة لي  المهم  لبنان "من  في 
أكون هنا اليوم، ألنه من المهم جدا أن 

نطالب بالعدالة والمساءلة عما حدث.
"مــا حدث لــم يكن خطــأ، لقد كان 

مجزرة. دمر مدينة بأكملها".
المســؤولين  كبار  من  العديد  واُتهــم 
بالمســؤولية، لكن حتــى اآلن لم تتم 
يقول  ما  منهم، وهــو  أي  محاســبة 
البعــض إنه دليل علــى نخبة حاكمة 
أزمة  أتون  إلى  لبنان في ظلهــا  انزلق 

سياسية واقتصادية طاحنة.
وقال الرئيس اللبناني الحالي ميشــال 
إنه تلقى  أيام مــن االنفجار  عون بعد 
الكيماوية  المخزونات  بشــأن  تحذيرا 
فــي المينــاء وطلب من قــادة األمن 

القيام بما يلزم.
الوقت  ذلك  الوزراء في  كما قال رئيس 
أحد  يحذر  لــم  باألمر، لكن  أُبلــغ  إنه 
المواد. وتعطل  السكان من خطر هذه 
التحقيــق في االنفجــار منذ أكثر من 

ستة أشهر.

تا�س��يما ر�ئ��د �سناع��ة �لكامي��ر�ت و�أجهزة 
�لت�سوير في �ليابان

هيئة الم�شاهمات المجتمعية »معاً« تطلق 
الدفعة ال�شابعة من حا�شنتها الجتماعية

�أبوظبي - �لوحدة:

 أطلقــت هيئة املســاهمات املجتمعيــة »معاً« امس 
الدفعة الســابعة من حاضنة »معاً« االجتماعية تحت 
الحاضنة  وتتطلع  للمجتمع«  األعمال  »ريادة  شــعار 
عرب دورتها الســابعة الستقبال الطلبات االلتحاق من 
األكثر  االجتماعية  الناشــئة  والرشكات  األعمال  رّواد 
ابتــكاراً يف مجاالت املدن الخرضاء واالقتصاد الدائري 

والتنقل املستدام.
ويأتي إطالق الدورة السابعة ضمن رشاكة تربط هيئة 
»معاً« بمبادرة محمد بن راشد لالزدهار العاملي، مبادرة 
لألثــر االجتماعي التي تدير »تحدي محمد بن راشــد 
العاملي للمبتكرين الصناعيني«؛ منصة االبتكار املفتوح 
األكثر  الناشــئة  الرشكات  أبرز  عربهــا  تتنافس  التي 
ابتكاراً يف العالم يف سبيل تقديم حلول واقعية للتحديات 

التي تواجه مختلف نواحي حياة أفراد املجتمع.
»معاً« مع مجموعة من  تتعاون هيئة  لذلك،  واستناداً 
الــرشكاء بما يف ذلك »تحدي محمد بن راشــد العاملي 
للمبتكريــن الصناعيني« ومنصة »ســتارت إيه دي«؛ 
الســتقطاب الــرشكات الناشــئة ورواد األعمال من 
مختلف أنحــاء العالم لتقديم حلول مبتكرة للتحديات 
الحرضي  والتوســع  بالنهوض  املرتبطة  األساســية 
يتوافق  وبما  العادلة،  االقتصادية  والتنمية  املســتدام 
األمم  أهداف  مــن  الحادي عرش  الهدف  مع  تماشــياً 
»مدن  عىل  ينص  والــذي  املســتدامة  للتنمية  املتحدة 

ومجتمعات محلية مستدامة«.
وقالت ســعادة ســالمة العميمي، مديــر عام هيئة 

املساهمات املجتمعية »معاً«..
» مع ما يشهده عاملنا اليوم من تزايد يف معدالت النمو 
الســكاني والتحرض، والتغري املناخي، التي تشــكل يف 
مجملها تحديات حرجة مرتبطة باالستدامة؛ فقد حان 
الوقــت لتمكني مبتكرين جدد للمســاهمة يف الحفاظ 
عىل مســتقبلنا وجعله أكثر أماناً واســتدامة ويف هذا 
الصدد، تلعب أبوظبي دوراً محورياً يف تمكني مستقبل 
مستدام، حيث تصدرت منطقة الرشق األوسط وشمال 
2021«. وأشارت  الذكية للعام  أفريقيا يف مؤرش املدن 
ثالث قادر عىل صنع  أهمية تمكني قطاع  إىل  سعادتها 
حلول ذات أثر إيجابي ملستقبل أكثر استدامة وقالت » 
كحلقة وصل بني املؤسسات واالستثمارات للقطاعات 
هيئة  تعمل  الثالــث،  والقطاع  والخاصة  الحكوميــة 
»معاً« عىل تمكــني االبتكار لتحفيز التغيري الحقيقي، 

آثار اجتماعية جذرية ومستدامة.  الذي سيكون له 

�أبوظبي-و�م:

التنمية األرسيــة »بطاقة  أطلقــت مؤسســة 
حكمهم  يف  ومن  املواطنني  كبــار  لفئة  بركتنا« 
تحت شــعار »كبار يف الخــربة كبار يف العطاء« 
مجاالت  و  ورسالتها  رؤيتها  من  انطالقاً  وذلك 
والشــامل  املتكامل  الدعم  يف  املتمثلة  اهتمامها 
لهذه الفئة املهمة يف املجتمع، وتعزيز صلة األبناء 
واالحتياجات  باملتطلبات  األرس  وتوعيــة  بهم، 
النفســية والصحية واالجتماعية واالقتصادية 
اندماجها  املتقدمة بما يضمن  العمرية  للمراحل 
فئــات عمرية مختلفة، وتوفري  املجتمع مع  يف 

حياة كريمة وآمنة ألفرادها.
املواطنني  كبــار  لفئة  بركتنا«  »بطاقــة  ُتمنح 

قاعدة  املسجلني يف  فأكثر«  »60 سنة  واملقيمني 
بيانــات املؤسســة وتتضمن كافــة الخدمات 
والتســهيالت املقدمة من الجهــات الحكومية 
أبوظبــي لفئة كبار  وشــبه الحكومية بإمارة 
مزايا  إىل  إضافــة  املواطنني ومــن يف حكمهم، 
وخدمات بطاقــة فزعة املُقدمة خصيصاً لكبار 
املواطنني واملقيمني ضمن مذكرة التفاهم املربمة 
االجتماعي  التكافــل  وصندوق  املؤسســة  بني 
بوزارة الداخليــة لتوفري املزايا والخصومات يف 

القطاع الخاص.
املضنية  الجهود  نتــاج  بركتنا«  »بطاقة  جاءت 
التاحة  األرسية  التنمية  مؤسســة  تبذلها  التي 
واملزايا  والتســهيالت  الحكوميــة  الخدمــات 
بالتعاون مع رشكائها االسرتاتيجيني واملتمثلني 

يف /دائرة تنمية املجتمع، ديوان ممثل الحاكم يف 
الحاكم يف منطقة  الظفرة، ديوان ممثل  منطقة 
العني، دائرة اإلســناد الحكومي، دائرة البلديات 
والنقــل بلدية مدينة أبوظبــي، دائرة القضاء، 
دائرة التنمية االقتصادية، هيئة أبوظبي للزراعة 
والســالمة الغذائية، هيئة أبوظبي لإلســكان، 
هيئــة أبوظبــي للدعم االجتماعي، مؤسســة 
مركز  القرص،  وشــؤون  االجتماعية  الرعايــة 
النقل املتكامل، رشطــة أبوظبي، فزعة، الهيئة 
للشــؤون اإلســالمية واألوقاف، هيئة  العامة 
الريايض،  أبوظبــي  أبوظبي، مجلس  ـ  البيئــة 
أبوظبي  صنــدوق  الرقميــة،  أبوظبــي  هيئة 
املدريس  للتعليم  اإلمــارات  للتقاعد، مؤسســة 
نادي  املدني،  للدفــاع  أبوظبي  هيئــة  تعليم،  ـ 

تراث اإلمــارات، صندوق الزكاة، الهالل األحمر 
الصحية  للخدمات  أبوظبــي  رشكة  اإلماراتي، 
االتصاالت  تنظيــم  هيئــة  ضمان،  صحــة،  ـ 
منصتي  دو،  ـ  اتصــاالت  ـ  الرقمية  والحكومة 
واألحياء  الحيوان  لحديقة  العامة  املؤسســة  و 

املائية بالعني/.
تهدف »بطاقة بركتنا« إىل حرص كافة الخدمات 
املقدمــة لكبار املواطنني ومن يف حكمهم ضمن 
منظومة عمل واحدة تســهل استفادتهم منها 
بالخدمات والتسهيالت  املواطنني  وتعريف كبار 
القطاعات  جميــع  يف  لهم  واملقدمة  املتوافــرة 
عىل املســتويني املحيل واالتحادي، باإلضافة إىل 
توفري تسهيالت وخصومات لكبار املواطنني من 

القطاعات املختلفة لتحسني جودة حياتهم.

»�لتنمية �لأ�سرية« تطلق »بطاقة بركتنا« لتعزيز حياة كبار �لمو�طنين

الدفاع المدني تطلق حملة »طالبنا 
اأمانة«

أبوظبي-وام:
الداخلية  املدني بوزارة  للدفــاع  العامة  القيادة   أطلقت 
حملتها التوعوية الثالثة " طالبنا أمانة " ضمن خطط 
التوعية 2022 التي تختص بالتوعية لنشاطات الصيف 

اآلمن والتحضريات الفتتاح العام الدرايس.
والنصائح  االشــرتاطات  أهم  الحملة عىل  وترتكز هذه 
إتباعها لتعزيز  الواجب  الوقائية والسلوكيات اإليجابية 
الســالمة والوقاية يف كافة النشــاطات التي يقوم بها 

الطلبة والنشء يف املجتمع اإلماراتي.
الداخلية  التوعوية جهود وزارة  وتعزز هذه الحمــالت 
سبل  حول  املجتمعي  والوعي  الوقائية  املفاهيم  نرش  يف 
تعزيز الحماية املدنية وثقافة السالمة وقيم املسؤولية 

وااللتزام باشرتاطات السالمة والوقاية لدى الشباب.
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دبيـ  )الوحدة(:

دعت جامعة الإمارات للطريان العاملني والباحثني 

والأكادمييني واملهتمني ب�ضناعة الطريان، حل�ضور 

الطريان  لإدارة  الدويل  للموؤمتر  الرابعة  الدورة 

IAMC. ويعد املوؤمتر، الذي ت�ضت�ضيفه اجلامعة 
مبقرها يف دبي يومي 21 و22 نوفمرب املقبل، 

من�ضة عاملية جتمع قادة وحمرتيف الطريان، من 

ال�ضناعة والأو�ضاط الأكادميية، ملناق�ضة الق�ضايا 

ال�ضناعة  تواجه  التي  الرئي�ضية  ال�ضرتاتيجية 

وتقدمي نتائج اأحدث البحوث.

العام  هذا  يعقد  الذي  املوؤمتر،  منظمو  ووجه 

حتت �ضعار »م�ضتقبل الطريان: جائحة وحتديات 

كوفيد-19«، دعوة اإىل املتخ�ض�ضني يف جمال 

الطريان والقادة الأكادمييني والباحثني والطالب 

للت�ضجيل وتقدمي اأوراقهم البحثية وامل�ضاهمات 

القيادية الفكرية قبل 31 اأغ�ضط�س اجلاري.

املوؤمترون  �ضيبحثها  التي  املوا�ضيع  وت�ضمل 

واإدارة  وت�ضغيل  اجلوي،  النقل  وتنظيم  �ضيا�ضة 

�رشكات الطريان، و�ضالمة واأمن الطريان، ومتويل 

واإدارتها،  املطارات  وتخطيط  الطريان،  واقت�ضاد 

واإدارة وا�ضرتاتيجية الطريان، والتقدم التكنولوجي 

وقانون  الطريان،  جمال  يف  واملراأة  وتاأثريه، 

الطريان، وا�ضتدامة الطريان.

تقدمي  ال�ضابقة  الثالث  املوؤمتر  دورات  و�ضهدت 

اأكرث من 60 ورقة بحثية مهمة، تناولت موا�ضيع 

النقل  حترير  بني  تراوحت  وحمفزة  متنوعة 

اجلوي، وتاأثري قطار الحتاد، وتاأثري ر�ضا الركاب 

على العالمة التجارية واملزيج الت�ضويقي على 

تقنية  موا�ضيع  اإىل  بالإ�ضافة  ال�رشاء،  قرارات 

جادة ودرا�ضات حالة وتب�ضيط النماذج الريا�ضية 

املعقدة. و�ضوف توفر الدورة الرابعة فر�ضًا اأمام 

الرائدة  الأبحاث  اأحدث  على  لالطالع  احل�ضور 

واجتاهات وت�ضورات ال�ضناعة امل�ضتقبلية.

وقال الدكتور اأحمد العلي، مدير جامعة الإمارات 

للطريان: »�ضّكلت اجلائحة حدثًا مف�ضليًا اأحدث 

تغيرياً جذريًا يف �ضناعة الطريان. وي�ضّكل املوؤمتر 

املكان املنا�ضب لال�ضتماع اإىل اخلرباء حول كيفية 

ا�ضتجابة ال�ضناعة والالعبني الرئي�ضيني، والأثر 

الذي اأحدثته اجلائحة على امل�ضاريع واملبادرات 

والتكنولوجيا وال�ضتدامة وجمموعة كاملة من 

عاملية  من�ضة  ُيعدّ  كما  والفر�س.  الهتمامات 

جتمع كل ما هو جيد وعظيم، حيث يوفر فر�ضة 

للتوا�ضل والتعاون وامل�ضاركة يف اإن�ضاء وقيادة 

البيئي  النظام  داخل  الرئي�ضية  الأعمال  جداول 

للطريان«.

ومن اأبرز املتحدثني اأمام موؤمتر هذا العام، الذي 

تنظمه وت�ضت�ضيفه جامعة الإمارات للطريان يف 

دبي  وهيئة  دبي  �رشطة  مع  بامل�ضاركة  مقرها 

الرئي�س  الر�ضا  عادل  من  كل  املدين،  للطريان 

التنفيذي للعمليات يف طريان الإمارات، وعدنان 

كاظم الرئي�س التنفيذي للعمليات التجارية يف 

طريان الإمارات، وحممود اأمني الرئي�س التنفيذي 

لالإمارات لتموين الطائرات.

يذكر اأن جامعة الإمارات للطريان ح�ضلت موؤخراً 

اجلودة  �ضمان  وكالة  من  عاملي  اعتماد  على 

للتعليم العايل QAA، وهي هيئة جودة م�ضتقلة 

جودة  �ضمان  يف  ورائدة  املتحدة  اململكة  يف 

التعليم العايل. ونالت اجلامعة هذا العتماد بعد 

 IQR اأن اأكملت بنجاح مراجعة اجلودة الدولية

اخلا�ضة بالهيئة.

وتاأ�ض�ضت جامعة الإمارات للطريان يف عام 1991، 

ور�ضخت مكانتها باعتبارها املوؤ�ض�ضة التعليمية 

لتدري�س  الأو�ضط  ال�رشق  منطقة  يف  الرائدة 

تخ�ض�ضات هند�ضة الطريان، اإدارة الطريان، اإدارة 

الأعمال، ودرا�ضات �ضالمة واأمن الطريان. وتعترب 

الإمارات،  الأكادميي ملجموعة  اجلناح  اجلامعة 

املتخ�ض�ضة يف ال�ضفر وال�ضياحة والتي حتظى 

ب�ضهرة عاملية للتزامها باأعلى معايري اجلودة 

يف خمتلف جوانب اأن�ضطتها واأعمالها. واجلامعة 

دولة  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  من  مرخ�ضة 

الإمارات العربية املتحدة، وتوفر جمموعة وا�ضعة 

من الفر�س التعليمية امل�ضممة لتزويد الطلبة 

باأف�ضل التخ�ض�ضات املتعلقة بالطريان. معلومات 

www. على  للطريان  الإمارات  جامعة  عن 

eau.ac.ae

دبيـ  )الوحدة(:

تهديدات  على  تنطوي  التي  الهجمات  ارتفعت 

والحتيال  الت�ضّيد  وت�ضمل  البيانات،  بفقدان 

يف  الجتماعية  الهند�ضة  مبادئ  على  القائم 

الإمارات  �ضهدت  بن�ضبة 230%، حيث  الإمارات 

زيادة هائلة يف الربع الثاين من 2022 مقارنة 

بالربع ال�ضابق. واكت�ضفت احللول الأمنية ل�رشكة 

كا�ضرب�ضكي اأكرث من 3،48 مليون هجوم ت�ضّيد 

وقعت يف الإمارات خالل الربع الثاين من العام 

اجلاري 2022.

ُت�ضتخدم مبادئ الهند�ضة الجتماعية، التي يطلق 

اأحيانًا عمليات الحتيال بـ »القر�ضنة  عليها 

الب�رشية«، بعدة طرق ولأغرا�س خمتلفة، تهدف 

جميعها اإىل الإيقاع بامل�ضتخدمني امل�ضتهرتين 

اأو غري احلذرين، عرب جذبهم اإىل مواقع مزيفة 

معلوماتهم  اإدخال  اإىل  باخلداع  ودفعهم 

بيانات  الغالب  يف  تت�ضّمن  التي  ال�ضخ�ضية، 

مثل  املالية  احل�ضابات  اإىل  الدخول  ت�ضجيل 

تفا�ضيل  اأو  امل�رشيف  احل�ضاب  مرور  كلمات 

بطاقة الدفع، اإ�ضافة اإىل بيانات ت�ضجيل الدخول 

يفتح  ما  الجتماعي،  التوا�ضل  ح�ضابات  اإىل 

اخلبيثة،  العمليات  من  العديد  اأمام  املجال 

ك�رشقة الأموال واخرتاق ال�ضبكات املوؤ�ض�ضية.

ويعدّ الت�ضيد اأحد اأ�ضاليب الهجوم املوؤّثرة، نظراً 

لت�ضاع نطاقه؛ اإذ يزيد جمرمو الإنرتنت فر�س 

جناحهم يف البحث عن بيانات ت�ضجيل دخول 

امل�ضتخدمني اإىل خمتلف اأنواع احل�ضابات، من 

الربيد  اإر�ضال موجات هائلة من ر�ضائل  خالل 

موؤ�ض�ضات  اأ�ضماء  حتت  امل�ضترتة  الإلكرتوين 

املجرمون  ويوّظف  ر�ضمية.  جتارية  وعالمات 

حظر  لتجاوز  احليل  من  متنوعة  جمموعة 

الربيد الإلكرتوين وا�ضتقطاب اأكرب عدد ممكن من 

اإىل مواقعهم الحتيالية. وي�ضيع  امل�ضتخدمني 

التي   HTML مرفقات  اإىل  املحتالني  جلوء 

حتتوي على تعليمات برجمية مبهمة، وت�ضمح 

لهم با�ضتخدام الربجميات الن�ضية والت�ضوي�س 

اكت�ضافه،  لت�ضعيب  اخلبيث  املحتوى  على 

واإر�ضال �ضفحات الت�ضّيد يف مرفقات بدًل من 

روابط.

لبيانات كا�ضرب�ضكي، فقد منِت الهجمات  وفقاً 

يف  البيانات  بفقدان  تهديدات  على  املنطوية 

معظم دول ال�رشق الأو�ضط، التي �ضهدت زيادة 

مذهلة بن�ضبة 159? يف الربع الثاين من عام 

اأعلى  اإىل )15،012،880(، وكانت  2022 لت�ضل 

دولة م�ضتهدفة هي اململكة العربية ال�ضعودية 

بن�ضبة 168? )5،808،946( هجمة.

العطالت،  ويحاول املحتالون يف ذروة مو�ضم 

اأف�ضل  الذين يبحثون عن  الإيقاع بامل�ضافرين 

ورحالت  الإقامة  اأماكن  واأن�ضب  ال�ضفر  وجهات 

الطريان �ضعراً. ولحظ باحثو ال�رشكة زيادة يف 

اأن�ضطة الحتيال امل�ضتعينة ب�ضفحات الت�ضّيد 

امل�ضترتة حتت غطاء حجوزات الطريان والفنادق، 

اإذ و�ضل عدد حماولت امل�ضتخدمني فتح هذه 

املواقع يف الن�ضف الأول من العام 2022 يف 

اإىل  واإفريقيا  وتركيا  الأو�ضط  ال�رشق  منطقة 

4،311 حماولة.

لدى  الأمن  خبري  �ضيتنيك،  ميخائيل  واعترب 

اإجازة  لق�ضاء  التخطيط  اأن  »كا�ضرب�ضكي«، 

اأن  اإىل  م�ضرياً  ال�ضهل«،  بالأمر  »لي�س  ممتعة 

يف  �ضهوراً  اأو  اأ�ضابيع  يق�ضون  قد  امل�ضافرين 

البحث عن حجوزات الطريان والإقامة املنا�ضبة.

عجمانـ  )الوحدة(:

برعاية �ضمو ال�ضيخ عمار بن حميد النعيمي 

التنفيذي  املجل�س  رئي�س  عجمان  عهد  ويل 

تتوا�ضل فعاليات الربنامج ال�ضيفي حلكومة 

�ضعادة«  »�ضيفنا  الثالثة  بن�ضخته  عجمان 

وي�ضتمر حتى 18 اأغ�ضط�س اجلاري.

حتظى الفعاليات املتنوعة والأن�ضطة املختلفة 

اإىل  كافة  املجتمع  فئات  وم�ضاركة  مبتابعة 

جانب اهتمام اأولياء الأمور بالربامج املعرفية 

و الدينية و الريا�ضية و التطويرية التي تدعم 

مواهب اأبنائهم و ت�ضهم يف تطوير قدراتهم على 

خمتلف الأ�ضعدة.

و �ضهدت فعاليات الأ�ضبوع الثاين من الربنامج 

املجتمع  �رشائح  جميع  من  وا�ضعة  م�ضاركة 

وتنوعت مبادرات الربامج املجتمعية و التي 

تت�ضدرها مبادرة »اأ�رشة وطن« و التي تنظم 

للمرة الثالثة على التوايل برعاية وزارة تنمية 

املجتمع.

�ضارك يف املبادرة 32 اأ�رشة مواطنة وتهدف اإىل 

اإبراز دور الأ�رش املتميزة يف املجتمع و تعزيز 

جناحاتها لت�ضبح اأكرث تطورا وازدهارا.

املقدمة  املجتمعية  الفعاليات  ا�ضتقطبت  و 

لذوي الإعاقة عددا كبريا من امل�ضاركني اإذ �ضارك 

32 �ضخ�ضا يف فعالية تن�س الطاولة و بطولة 

الكريم ) فئة الإعاقة ال�ضمعية( للبالغني، و15 

للمكفوفني،  الهدف  �ضخ�ضا يف مباريات كرة 

و16 �ضخ�ضا يف رمي الرمح و اجللة لالإعاقة 

احلركية للبالغني، و30 �ضخ�ضا يف رمي الرمح 

واجللة لالإعاقة احلركية واملكفوفني كل الفئات 

اإ�ضافة اإىل 14 �ضخ�ضا يف الألعاب الرتفيهية 

لالإعاقة الذهنية.

و نالت الأن�ضطة و الفعاليات الثقافية والعلمية 

ومن  كافة  املجتمع  فئات  اإ�ضادة  و  تقدير 

بينها برنامج العالمي ال�ضامل حيث تفاعل 

املحتوى  �ضناعة  برنامج  مع  امل�ضاركون 

العجماين  حممد  املحتوى  �ضانع  مب�ضاركة 

الذي تطرق اإىل كيفية اختيار املحتوى الهادف.

وجرى تنظيم برنامج القانون والإعالم وقدمه 

خالله  حتدث  و  احلو�ضني  اإبراهيم  املحامي 

اأهم  تناول  و  الإلكرتونية  اجلرائم  قانون  عن 

يف  الن�رش  خالل  جتنبها  يجب  التي  الأمور 

مواقع التوا�ضل الجتماعي، اإىل جانب برنامج 

الحرتاف يف الت�ضوير مب�ضاركة امل�ضور ماجد 

الزرعوين الذي حتدث عن اأ�ضا�ضيات الت�ضوير، 

قدمته  الذي  احلفل  وعرافة  الإلقاء  وبرنامج 

الإعالمية حمدة احلمادي.

م�ضاركا،   118 التطويرية  الفعاليات  وجذبت 

اإذ �ضارك 34 �ضخ�ضا يف برنامج دبلوم ريادة 

يف  و38  الطبخ،  ح�ضة  يف  و21  الأعمال، 

برنامج اأ�ضا�ضيات الإلقاء والتقدمي اإىل جانب 

25 م�ضاركا يف برنامج طي املالب�س الذي تعلم 

من خالله الأطفال كيفية طي مالب�ضهم وترتيب 

اأ�رشة غرفهم.

واأقيمت خالل الفعاليات الدينية دورة مكثفة 

عن بعد لتحفيظ القراآن الكرمي للذكور والإناث 

م�ضابقة  جانب  اإىل  �ضخ�ضا   122 مب�ضاركة 

فار�س احلفظ، وم�ضابقة اأجمل ترتيب اإ�ضافة اإىل 

م�ضابقة فار�س ال�ضلوة.

اإذ  و تنوعت الأن�ضطة وامل�ضابقات الريا�ضية، 

التايكوندو  اأقيمت فعاليات كثرية يف برامج 

وال�ضباحة والربنامج الرتفيهي واللياقة البدنية 

من  مب�ضاركة  والأطفال  وال�ضيدات  للرجال 

امل�ضاركني 1008  عدد  وبلغ  الفئات  خمتلف 

م�ضاركني.

0

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

اجلمعة 5 اأغ�ضط�س  2022ـ  العـدد 15109 
12 متابعـــــات

من اأبرز المتحدثين عادل الر�ضا وعدنان كاظم 

الموؤتمر الدولي لإدارة الطيران ينطلق في دبي نوفمبر المقبل

»كا�سبر�سكي« تك�سف 3.48 مليون هجوم اإلكتروني 

بالإمارات في الربع الثاني

فعاليات »�سيفنا �سعادة« في عجمان ت�ستمر حتى

18 اأغ�سط�س الجاري

المجل�س ال�ست�ساري لـ »قمة راأ�س الخيمة 

للطاقة« يعقد اجتماعه الأول

الأ�سهم الأمريكية ترتفع في م�ستهل التعامالت

راأ�س اخليمة -وام:

تنعقد » قمة راأ�س اخليمة للطاقة » يومي 4 و5 

اأكتوبر املقبل يف مركز احلمراء الدويل للمعار�س 

واملوؤمترات يف راأ�س اخليمة حتت رعاية �ضاحب 

ع�ضو  القا�ضمي  �ضقر  بن  �ضعود  ال�ضيخ  ال�ضمو 

املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة و با�ضت�ضافة 

دائرة بلدية راأ�س اخليمة.

يحظى املوؤمتر بدعم وزارة الطاقة والبنية التحتية 

ووزارة التغري املناخي والبيئة والوكالة الدولية 

للطاقة املتجددة »اإيرينا« اإ�ضافة اإىل اأكرث من 10 

جهات حكومية يف راأ�س اخليمة.

للمجل�س  الأول  الجتماع  عقد  ال�ضدد  هذا  ويف 

ب�ضكل  للطاقة  اخليمة  راأ�س  لقمة  ال�ضت�ضاري 

افرتا�ضي والذي نظمته بلدية راأ�س اخليمة بح�ضور 

ممثلني عن وزارة الطاقة والبنية التحتية ودائرة 

اخلدمات العامة براأ�س اخليمة واملوؤ�ض�ضات التابعة 

لها من موؤ�ض�ضة الأ�ضغال وموؤ�ض�ضة اإدارة املخلفات 

وهيئة تنمية ال�ضياحة يف راأ�س اخليمة وهيئة راأ�س 

اخليمة  راأ�س  مناطق  وهيئة  للموا�ضالت  اخليمة 

القت�ضادية »راكز« ووكالة النم�ضا العليا للطاقة 

»النم�ضا« و مكتب التنظيم والرقابة يف دبي.

عام  مدير  الزعابي  �ضكر  بن  منذر حممد  قال  و 

دائرة بلدية راأ�س اخليمة اإن هذا احلدث �ضيجمع 

اأعمال  ورجال  وحمليني  دوليني  حكوميني  قادة 

من جانبي العر�س والطلب و خرباء و اأكادمييني 

و  املبادرات  و  ال�ضناعة  اجتاهات  ملناق�ضة 

اإىل  ونتطلع  الطاقة  بتحويل  اخلا�ضة  الأولويات 

اأبرز واأهم املناق�ضات القيمة و ناأمل اأن تعزز القمة 

التعاون بني الوكالت الدولية والهيئات احلكومية 

املحلية والقطاع اخلا�س ب�ضاأن الأهداف وامل�ضاريع 

امللمو�ضة.

اأبوظبيـ  )وام(:

 ارتفعت موؤ�رشات اأ�ضواق الأ�ضهم يف بور�ضة وول 

يوم  تعامالت  م�ضتهل  خالل  الأمريكية  �ضرتيت 

اخلمي�س لتوا�ضل مكا�ضبها للجل�ضة الثانية تواليا.

الأمريكية، �ضعد موؤ�رش  الأ�ضواق  لبيانات  و وفقا 

اأو ما  اآند بورز 500« بن�ضبة %0.04  »�ضتاندرد 

يعادل 1.78 نقطة لي�ضل اإىل 4158.32 نقطة.

وارتفع موؤ�رش« نا�ضداك »، الذي تغلب عليه اأ�ضهم 

التكنولوجيا، نحو 48.4 نقطة اأو ما ن�ضبته %0.38 

و�ضول اإىل 12719.56 نقطة.. يف حني زاد موؤ�رش 

»داو جونز« ال�ضناعي بنحو 0.04% توازي 14.5 

نقطة ليبلغ م�ضتوى 32827.82 نقطة.

على �ضعيد مت�ضل وا�ضلت اأ�ضواق الأ�ضهم الأوروبية 

مكا�ضبها بالتعامالت املتاأخرة بعدما منا موؤ�رش 

موؤ�رش  بن�ضبة 0.74%، و�ضعد  الأملاين  »داك�س« 

ارتفع  بينما  بنحو %0.6،  الفرن�ضي  »كاك 40« 

موؤ�رش »فوت�ضي 100« الربيطاين بن�ضبة %0.19.

و على �ضعيد الأ�ضواق الآ�ضيوية ارتفع موؤ�رش نيكاي 

الياباين بن�ضبة 0.69% يف ختام تعامالت اليوم 

التوايل،  على  الثانية  للجل�ضة  مكا�ضبه  موا�ضال 

بينما انخف�س موؤ�رش توبك�س الأو�ضع نطاقا هام�ضيا 

بن�ضبة %0.002.

يف املقابل، ارتفعت الأ�ضهم ال�ضينية مع �ضعود 

موؤ�رش »اإي اإ�س اآي« املركب يف بور�ضة �ضنغهاي 

�ضينج  هاجن  موؤ�رش  ارتفع  فيما   ،%0.8 بنحو 

ال�ضيني بن�ضبة %2.06.

ال�سودان: الم�ستوردون يقاطعون �سداد الجمارك وال�سرائب ب�سبب 

الدولر الجمركي
قّمة »البتكار ونقل التكنولوجيا« 13 اأكتوبر في ال�سارقة

اخلرطومـ  )الوحدة(:

تعليق  وم�ضتوردون،  جتار  اأعلن 

تطبيق  ال�ضلطات  بدء  بعد  اأعمالهم 

زيادة ل�ضعر �رشف العمالت الأجنبية 

و�ضط خماوف  اجلمركي  النظام  يف 

من موجة ارتفاع جديدة يف الأ�ضعار.

وتاأ�ضفت الغرفة القومية للم�ضتوردين 

ال�رشف  �ضعر  يف  الكبرية  للزيادة 

النظام  يف  الأجنبية  للعمالت 

جنيه   564 اإىل   445 من  اجلمركي 

الر�ضوم  على  تنعك�س  بزيادة 

اجلمركية بن�ضبة %30.8.

لوقف  من�ضوبيها  بيان  يف  ودعت 

الر�ضوم  �ضداد  وعدم  ال�ضترياد 

ر�ضوم  واأي  وال�رشيبية  اجلمركية 

من  ابتداء  اأيام  لثالثة  حكومية 

الأحد املقبل حتى يتم التوا�ضل مع 

القرارات  هذه  اأ�ضدرت  التي  اجلهات 

واملهددة  بالأحادية  و�ضفتها  التي 

لقطاع امل�ضتوردين والقطاع اخلا�س 

والقت�ضاد الوطني برمته.

واأبلغ مو�ضى جار النبي ع�ضو غرفة 

ع�رشات  “اأن  ليبيا”  �ضوق  جُتار 

اأعمالهم  اأوقفوا  الكبار  امل�ضتوردين 

بعد  اجلاري  الأ�ضبوع  بدايات  منذ 

الزيادة التي اأقرتها وزارة املالية”.

واأكد اأن معظم اأ�ضواق ولية اخلرطوم 

خا�ضة الكبرية منها ظلت ت�ضهد طوال 

الركود  من  حالة  املا�ضية  الفرتة 

الزيادات  ب�ضبب  ال�رشاء  و�ضعف 

امل�ضطردة يف اأ�ضعار ال�ضلع خا�ضة 

الغذائية منها.

حتريك  اإىل  القرار  يوؤدى  اأن  وتوقع 

تفوق  فلكية  لأرقام  ال�ضلع  اأ�ضعار 

الأو�ضاع  ظل  يف  املواطنني  قدرات 

القت�ضادية املرتدية.

واأ�ضاف “هذا الو�ضع ال�ضيئ قاد اأعداد 

كبرية من التجار للخروج من ال�ضوق 

واإغالق متاجرهم لف�ضلهم يف توفري 

عن  ف�ضاًل  املواقع  اإيجارات  ر�ضوم 

الر�ضوم الكبرية التي تفر�ضها عليهم 

�ضلطات املحلية ب�ضورة دورية مع 

انح�ضار عمليات البيع”.

والتخطيط  املالية  وزارة  اأو�ضحت 

ب�ضاأن  تداوله  مامت  اأن  القت�ضادي 

زيادة الدولر اجلمركي غري �ضحيح و 

فيه كثري من اللب�س واخللط واأكدت 

بزيادة  قرار منها  اأي  ي�ضدر  اأنها مل 

الدولر اجلمركي،

ونوهت اإىل اأنها اأ�ضدرت يف ال�ضابق 

عدداً من املن�ضورات والبيانات فيما 

يتعلق بزيادة الدولر اجلمركي منذ 

يونيو 2021م.

ودعت الوزارة يف بيان اأجهزة الدولة 

ب�رشورة  العالقة  ذات  املختلفة 

تو�ضيح الغمو�س الذي يكتنف م�ضاأله 

الدولر اجلمركي ب�ضبب عدم متليك 

ال�ضله  ذات  واجلهات  املواطنني 

باملعلومات احلقيقية،

لدى  الدولر  �ضعر  اأن  اإىل  ونوهت 

اجلمارك يتحرك مع التغري يف �ضعر 

ال�رشف وفقاآ ل�ضيا�ضات بنك ال�ضودان 

املتبعه يف هذا ال�ضاأن فيما يتعلق 

بعوامل العر�س والطلب.

جهات  لديها  اأن  املالية  واأكدت 

املعلومات  من  للتحقق  اأ�ضا�ضية 

على  املالية  بال�ضيا�ضات  اخلا�ضه 

راأ�ضها الناطق الر�ضمي باإ�ضم الوزارة 

املالية  لوزير  الإعالمي  وامل�ضت�ضار 

د.اأحمد ال�رشيف حممد عبدالرحمن،

ونبهت اإىل اأنها �ضبق اأن كررت عدة 

من  للتحقق  جهات  لديها  مرات 

بال�ضيا�ضات  اخلا�ضة  املعلومات 

املالية.

ال�سارقةـ  )الوحدة(:

تنطلق فعاليات الن�ضخة الثالثة 

من قمة ال�رشق الأو�ضط لالبتكار 

 MITT( التكنولوجيا  ونقل 

من   13 يف   ،)Summit
القادم،  الأول  اأكتوبر/ت�رشين 

بتنظيم جممع ال�ضارقة للبحوث 

والتي  والبتكار،  والتكنولوجيا 

املتخ�ض�س  احلدث  تعترب 

التكنولوجيا  نقل  يف  الأكرب 

املنطقة، بح�ضور  والبتكار يف 

وم�ضاركة عدد من اأبرز العلماء 

وقادة التحول التكنولوجي يف 

العامل  فيه  ي�ضهد  الذي  الوقت 

تتميز  رابعة  �ضناعية  ثورة 

النا�ضئة  التكنولوجيا  باخرتاق 

مبا  املجالت،  من  عدد  يف 

والذكاء  الروبوتات،  ذلك  يف 

ال�ضطناعي، وتكنولوجيا النانو، 

والتكنولوجيا احليوية، واإنرتنت 

الأ�ضياء )IoT(، والطباعة ثالثية 

الأبعاد، واملركبات امل�ضتقلة.

من  كبرياً  عدداً  القمة  وجتمع 

امل�ضتثمرين وممثلي احلكومات 

واخلرباء  اخلا�س  والقطاع 

والأكادمييني  الأعمال  ورجال 

العامل لي�ضل  من خمتلف دول 

املدن  من  وعدد  ال�ضارقة  بني 

مدار  على  العامل  حول  الكربى 

يوم كامل من املناق�ضات حول 

مالمح  لر�ضم  ال�ُضبل  اأف�ضل 

م�ضتقبل البتكار وتعزيز اأ�ض�س 

كبري  عدد  مب�ضاركة  ال�ضتدامة 

الدوليني  امل�ضتثمرين  من 

وممثلي  احلكومات  وممثلي 

اإىل  اإ�ضافة  اخلا�س،  القطاع 

الأعمال  ورّواد  اخلرباء  من  عدد 

جمالت  يف  والأكادمييني 

التقنيات والبتكار،

عرب  املتحدثون  �ضيناق�س 

موا�ضيع  متعددة  جل�ضات 

خمتلفة، لتبادل املعرفة وعر�س 

الأعمال واخلروج بتو�ضيات من 

البتكار  وترية  ت�رشيع  �ضاأنها 

والتحول  التكنولوجيا  ونقل 

كما  املنطقة،  يف  الرقمي 

بني  ال�رشاكة  القمة  هذه  تعزز 

اخلا�س  والقطاعني  احلكومة 

روؤية  تطوير  يف  والأكادميي 

يف  القادمة  للخم�ضني  الدولة 

الرتكيز على التكنولوجيا ونقل 

اأمناط  �ضتناق�س  كما  املعرفة. 

منطقة  يف  التكنولوجيا  نقل 

ال�رشق الأو�ضط و�ضمال اإفريقيا، 

وكيفية  وحتدياتها،  وفر�ضها، 

املحددة،  الأهداف  حتقيق 

وكيف ميكن اأن ت�ضهم يف النمو 

القت�ضادي للمنطقة وا�ضتقرارها 

على املدى الطويل.

عا�سمة للمعرفة

املدير  املحمودي،  ح�ضني  قال 

ال�ضارقة  ملجمع  التنفيذي 

للبحوث والتكنولوجيا والبتكار: 

»ياأتي تنظيم هذه القمة ترجمة 

ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  لروؤية 

حممد  بن  �ضلطان  الدكتور 

القا�ضمي ع�ضو املجل�س الأعلى 

حاكم ال�ضارقة، يف تعزيز مكانة 

ال�ضارقة كعا�ضمة عاملية للبحث 

العلمي واملعرفة، ولتاأكيد دور 

ال�ضارقة واأهميتها كمركز علمي 

يف  جديد  هو  ما  لكل  وبحثي 

عامل البتكار والتطوير والعمل 

على  القائمة  فل�ضفتنا  �ضمن 

تطوير العن�رش الب�رشي من خالل 

الدور الذي تقوم به املوؤ�ض�ضات 

املحور،  هذا  يف  التعليمية 

اإىل تطبيق خمرجاتها  ونتطلع 

مكانة  لدعم  الواقع  اأر�س  على 

اإمارة ال�ضارقة وجممع ال�ضارقة 

للبحوث والتكنولوجيا والبتكار 

مبا  لالبتكار  بارزة  كمن�ضة 

احلكومة  اجتاهات  يعك�س 

م�ضيفًا  الدولة.  يف  الر�ضيدة 

قد  الأو�ضط  ال�رشق  منطقة  اأن 

اأ�ضحت ال�ضوق الأ�رشع منواً على 

م�ضتوى العامل يف حتول الأعمال 

والتكنولوجيا«.

من  العديد  اجلل�ضات  وتناق�س 

املوا�ضيع التي مت حتديدها على 

جدولة اأعمال القمة؛ حيث حتمل 

لالبتكار  الأو�ضط  ال�رشق  قّمة 

ونقل التكنولوجيا يف جعبتها 

برناجمًا غنياً وجل�ضات نقا�س 

مو�ضوعية تتمحور حول اأف�ضل 

ال�ضتخدام  وحالت  املمار�ضات 

يف  مبا  التكنولوجيا.  نقل  يف 

الطاقة  املياه،  تكنولوجيا  ذلك 

البيئة،  تكنولوجيا  املتجددة، 

ال�ضناعي،  الت�ضميم  والرقمنة، 

والتنقل واملدن الذكية.

نقل  اأمناط  القمة  و�ضتناق�س 

التكنولوجيا يف منطقة ال�رشق 

الأو�ضط و�ضمال اإفريقيا، وفر�ضها، 

حتقيق  وكيفية  وحتدياتها، 

ميكن  وكيف  املحددة،  الأهداف 

القت�ضادي  النمو  ت�ضهم يف  اأن 

للمنطقة وا�ضتقرارها على املدى 

الطويل.
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الدارة  كالس  فريست   : السادة  بأن/  اإلقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
املناسبات 

رخصة رقم : CN- 2655361 قد تقدموا إلينا بطلب :
 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة محمد رفيق قبالوي )100%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف فادي عىل عبدالرحمن عىل املبارك 
تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 
 FIRST CLASS EVENT MANAGEMENT تعديل إسم تجاري من
 FIRST CLASS EVENT إىل  املناسبات  الدارة  كالس  فريست   -
 MANAGEMENT SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C-SOLE
PROPRIETORSHIP L.L.C  - فريست كالس الدارة املناسبات  رشكة 

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  سوبر 
ماركت افنيو

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   4168354  : 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/  مركز 
اتش يب اس الريايض

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3838955  : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة :  ايكو زون لتجارة السكراب

 رخصة رقم : CN- 4508082 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل إسم تجاري من/ ECOZONE SCRAP TRADING - ايكو 

زون لتجارة السكراب إىل ECOZONE PAPER TRADING - ايكو 

زون لتجارة الورق 

تعديل نشاط/ إضافة تجارة الورق - بالجملة )4669905( 

 تعديل نشاط/ حذف تجارة النفايات الورقية والكرتونية )4669101( 

تعديل نشاط/ حذف تجارة خردة االملنيوم و النحاس )4669105( 

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 اإلقتصادية بأن السادة حضانة الغواصة الصفراء - فرع 1 

رخصة رقم: CN- 1653868-1 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة مريم عىل محمد عبدالله عطايئ )50%(

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة زينب كاظم عبدالله الري )50%(

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عادل حسن محمد عىل النويس 

تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل فرع 

 YELLOW SUBMARINE NURSERY مــن/   تجاري  إســم  تعديل 

 YELLOW إىل    1 فرع   - الصفراء  الغواصة  حضانة     - BRANCH 1

الغواصة  حضانة   -    SUBMARINE NURSERY LLC - BRANCH

الصفراء ذ.م.م - فرع 

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

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

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

اإلجراءات املطلوبة

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: مطعم بيكل ممشا ذ.م.م 
رخصة رقم : CN- 4204142 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة بيكل لتعدات تزويد بالوجبات الغذائية
 PICKL CATERING SERVICES 

تعديل مدير/ إضافة ستيفن فالويت
 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف نبيل اسامعيل محمد الرنتييس

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف ستيفن فالويت 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف لينكس إكويوم للوساطة التجارية ذ.م.م

 Links Equiom Commercial Brokers LLC 

تعديل شكل قانوين/ من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 
 PICKL MAMSHA RESTAURANT L.L.C تعديل إسم تجاري من 
 PICKL MAMSHA RESTAURANT مطعم بيكل ممشا ذ.م.م إىل -

SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C - مطعم بيكل ممشا - 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 

بقالة  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
برقان

رخصة رقم : CN -  1919365 قد تقدموا إلينا بطلب:
محمد  سعيد  احمد  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

بخيت املحرمي 100%    
راشد عيل  اسامعيل  وبيع/ حذف  تنازل  الرشكاء  تعديل 

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن   
مناحل محمد سعيد الشكييل للعسل

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3707911  : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة: شيناي للمقاوالت والنقليات العامة

 رخصة رقم : CN- 1006417 قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ احمد ابراهيم شهداد عبدالله البلويش من مالك إىل رشيك

تعديل نسب الرشكاء/ احمد ابراهيم شهداد عبدالله البلويش من  %100 إىل 51% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة دنش بابو ثريوفبنكادام ثريوفبنكادام )25%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة شوكالينجام شيناكانان شيناكانان )24%( 

تعديل رأس املال من NULL إىل 150000

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

 CHENNAI CONTRACTING & GENERAL من/  تجاري  إسم  تعديل 

 LEBAMI GENERAL إىل  العامة  والنقليات  للمقاوالت  شيناي   -  TRANSPORT

CONTRACTING L.L.C  - لبامي للمقاوالت العامة ذ.م.م 

تعديل نشاط/ حذف  نقليات عامة )4923011( 

تعديل نشاط/ حذف  خدمات حقول ومنشأت النفط والغاز الربية والبحرية )0910018( 

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

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 

لتصليح  العوهة  محل  السادة:  بأن/  اإلقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

كهرباء السيارات 

رخصة رقم : CN- 1112159 قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة مهتاب لياقت خان )100%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف حمد محمد عىل سعيد 

تعديل نوع الرخصة/ من حرفية إىل مهنية

 تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل مؤسسة مهنية 

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

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

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة 

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بان/ السادة : بقالة عبدالله صالح 

رخصة رقم : CN- 1057432 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة نوفل بابو  اودايابوراث كونهي محمد )49%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ عبدالله صالح عبدالله املحروقي من مالك إىل رشيك 

تعديل نسب الرشكاء/ عبدالله صالح عبدالله املحروقي من  %100 إىل 51% 

تعديل رأس املال/ من NULL إىل 150000 

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

تعديل إسم تجاري من ABDULLA SALEH GROCERY - بقالة عبدالله 

صالح إىل ABDULLA SALEH GROCERY L.L.C  - بقالة  عبدالله صالح 

ذ.م.م 

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

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

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

اإلجراءات املطلوبة.  

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ مهدي سامل 
للمقاوالت العامة    

رخصة رقم : CN -  1151167 قد تقدموا إلينا بطلب:
عيل  عمر  سعيد  ياسني  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

100%
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف مهدي سامل عبدالله سامل 

الشقاع 
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.

معهد  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن    
الرافدين الثقايف  

رخصة رقم : CN -  1000567 قد تقدموا إلينا بطلب:
اضافة صالح محمد سامل صالح  تنازل وبيع/  الرشكاء  تعديل 

الحامد 100% 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  حذف محمد سامل صالح الحامد

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

املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة الدراوي للتصميم 

رخصة رقم : CN- 1016334 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل إسم تجاري من EL DARAWI DESIGNS - الدراوي للتصميم 

إىل EL DARAWI ADVERTISING - الدراوي لإلعالن

املالك   7 رقم  مستودع   -  1 ايكاد  أبوظبي مصفح  من  عنوان/  تعديل   

أبوظبي  إىل  املتخصصة  االقتصادية  الصناعية  للمناطق  العليا  املؤسسة 

حكومة   202200039218  202200039218  5 غرب  مصفح  املصفح 

أبوظبي 

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 اإلقتصادية بأن/ السادة: حضانة الغواصة الصفراء - فرع 

رخصة رقم : CN- 3743783 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة مريم عىل محمد عبدالله عطايئ )50%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة زينب كاظم عبدالله الري )50%(

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عادل حسن محمد عىل النويس 

تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل فرع

 YELLOW SUBMARINE NURSERY - من/  تجاري  إسم  تعديل   

 YELLOW SUBMARINE  حضانة الغواصة الصفراء - فرع إىل -  BRANCH

NURSERY LLC - BRANCH  - حضانة الغواصة الصفراء ذ.م.م - فرع   

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

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

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

اإلجراءات املطلوبة 

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: بالك سنايرب انرتنت كافيه 

رخصة رقم : CN- 2822002 قد تقدموا إلينا بطلب :

 BLACK SNIPER INTERNET CAFE من  تجاري  إسم  تعديل   

 SNIPER BURGER CAFETERIA بالك سنايرب انرتنت كافيه إىل -

- سنايرب برجر كافيترييا 

الشيخ  302013 سمو  بن عامر  بدع  عشارج  العني  من  عنوان/  تعديل 

بناية  بن عامر  بدع  - عشارج  العني  إىل  بن خليفة  بن محمد  طحنون 

سعيد سهيل سامل سهيل الخيىل

 تعديل نشاط/ حذف  خدمات اإلنرتنت )6190001(

دائرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   

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

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة 

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: األسس األربعة للمقاوالت العامة 

رخصة رقم: CN- 4240776 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ نرسين محمد سليم وزير من مالك إىل رشيك

 تعديل نسب الرشكاء/ نرسين محمد سليم وزير من %100 إىل 51% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة طارق محمود محمد اخو زهيه )49%( 

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

 AL AUSUS AL ARBAA GENERAL  / من  تجاري  إســم  تعديل 

 AL AUSUS AL األسس األربعة للمقاوالت العامة إىل - CONTRACTING

ARBAA GENERAL CONTRACTING L.L.C - رشكة األسس األربعة 

للمقاوالت العامة ذ.م.م 

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

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

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

اإلجراءات املطلوبة 

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بان/ السادة: ديجيتل بيس لتعدين العمالت الرقمية - 

رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 4511654 قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل الرشكاء تتنازل وبيع/ عبدالشكور خان دوست محمد خان من مالك إىل رشيك

 تعديل نسب الرشكاء/ عبدالشكور خان دوست محمد خان من %100 إىل 24% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة تيمور عىل بيج )25%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة سالمت مري الهي )51%(

 1x1 إىل NULLxNULL تعديل لوحة اإلعالن/ إجاميل من مساحة 

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

 DIGITAL BASE CRYPTOCURRENCY MINING - تعديل إسم تجاري من

الرقمية -  العمالت  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C   - ديجيتل بيس لتعدين 

 DIGITAL WAVES FOR CRYPTOCURRENCY رشكة الشخص الواحد ذ.م.م إىل

MINING L.L.C  - ديجيتل ويفز  لتعدين العمالت الرقمية 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 اإلقتصادية بأن/ السادة : مؤسسة بريحاء العامل البالسرت

رخصة رقم : CN- 1131078 قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة محمد انيس انصار جاويد انجوم )100%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف احمد يونس عبدالله عيل البلويش

تعديل رأس املال من NULL إىل 50000

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

 BAIRUHA PLASTERING WORKS مــن  تــجــاري  ـــم  إس تــعــديــل 

 MUHAMMAD ANEES مؤسسة بريحاء العامل البالسرت إىل - ESTABLISHMENT

 ANSAR GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP

L.L.C - محمد انيس انصار للصيانة العامة - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

تعديل نشاط/ إضافة صيانة املباين )4329901( 

تعديل نشاط/ حذف أعامل التطيني للمباين )البالسرت( )4330009( 

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: مطعم نجمة وزيرستان 

رخصة رقم : CN- 1180986 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة سيد مالك شاه سيد محمد شاه )100%(

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف اساميل خان حاجي جاواس خان

 تعديل وكيل خدمات/ حذف عبدالسالم يوسف حسن راشد اليافعي 

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

 -  NAJMAT WAZIRISTAN RESTURANT من/  تجاري  إسم  تعديل 

 NAJMAT WAZIRISTAN RESTAURANT مطعم نجمة وزيرستان إىل

- رشكة  وزيرستان  نجمه  مطعم   -  - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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 

�إعـــــالنات
يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
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 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة : املقيم لتصليح كهرباء السيارات ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 1182322 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل جنسية الرشكاء/ محب الله محب من أفغانستان إىل تركيا 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ محب الله محب من رشيك إىل مالك 

تعديل نسب الرشكاء/ محب الله محب من %49 إىل 100%

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف خالد عيل احمد فريد 

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

 AL MUQEEM AUTO ELECTRICAL REPAIRS من  تجاري  اسم  تعديل   

 AL MUQEEM AUTO إىل  ذ.م.م  السيارات  كهرباء  لتصليح  املقيم   -   L.L.C

ELECTRICAL REPAIRS. SOLE PROPRIETORSHIP LLC. - املقيم لتصليح 

كهرباء السيارات - 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 اإلقتصادية بأن/ السادة: مطعم ومشاوي ماندلون 

رخصة رقم : CN- 3663832 قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل وكيل خدمات/ حذف محمد عيل محمد حسن باطوق 

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

 MANDALOUN RESTAURANT من  تجاري  اس��م  تعديل   

 RABAB KABAB إىل ماندلون  - مطعم ومشاوي   AND GRILLS

RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C  - رباب 

كباب مطعم - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

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

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

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الس���ادة/ جست 
درمين للهدايا 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3737330  : 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.

الس���ادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائ��رة  تعلن   
فلولس ديزاين 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   4088421  : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة: نهر الدانوب لتجارة األدوات املنزلية 

رخصة رقم: CN- 1288781 قد تقدموا إلينا بطلب :

 NAHR AL DANOOB HOUSEHOLD APPLIANCES  /تعديل إسم تجاري من 

TRADING - نهر الدانوب لتجارة األدوات املنزلية إىل 

PAMIR RIVER GENTS CLOTHES TAILORING - بامري دريا لخياطة املالبس 

الرجالية 

)البدل  العربية  غري  الرجالية  املالبس  وحياكة  وخياطة  تفصيل  إضافة  نشاط/  تعديل 

 )1410904(

تعديل نشاط/ حذف بيع الحيل واالكسسوارات الغري مثينة - بالتجزئة )4771110( 

تعديل نشاط / حذف بيع األدوات و األواين - بالتجزئة )4759007( 

تعديل نشاط/ حذف  بيع األحذية الرجالية - بالتجزئة )4771901(

بالتجزئة   - والرشاشف  الجاهزة  والبياضات  البطانيات  بيع  حذف  نشاط/  تعديل   

 )4751004(

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

يوم واحد من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة 

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة: السبيل لتجارة قطع غيار التكييف ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 2179580 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ بونيالت خالد اقبال من رشيك إىل مالك 

تعديل نسب الرشكاء/ بونيالت خالد اقبال من  %49 إىل 100% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد احمد حسن العبيديل 

تعديل رأس املال  من NULL إىل 150000 

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

 AL SABEEL AIR CONDITIONING SPARE من  تجاري  إس��م  تعديل 

 AL التكييف ذ.م.م   إىل PARTS TRADING L.L.C  - السبيل لتجارة قطع غيار 

 SABEEL AIR CONDITIONING SPARE PARTS TRADING - SOLE

PROPRIETORSHIP L.L.C  - السبيل لتجارة  قطع غيار التكييف - 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 الس���ادة/ الفارد 
لغسيل السيارات 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3761279   : 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 الس���ادة/ايرشال 
ميدل ايست الجهزة التكييف 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2123647  : 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.

  نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 
االسم التجاري:  انتيكا ارت إلدارة العقارات و الصيانة العامة ذ.م.م 

 عنوان الرشكة: مصفح الصناعة م 26  ، ق 66 - طابق 1 مكتب 41 وحدة 
سعيد حمد حميد محمد واخرين

  CN-1199735 :رقم القيد يف السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة
واملراجعة  للمحاسبة  باسندوة  عيل  مجدي  السادة/مكتب  تعيني   -  2
كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ 1-8-2022  وذلك بناًء عىل قرار محرض 
     : بالرقم  العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  الجمعية 

2205030371
 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.

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة : جرنني للنقليات والهدم والصيانه 
العامه   

رخصة رقم: CN- 1021769 قد تقدموا إلينا بطلب : 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة صبحي غسان صبحى الغصني )100%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف صبحي غسان صبحى الغصني 
تعديل رأس املال  من NULL إىل 150000 

تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م
 ALJARNAIN TRANSPORT DEMOLITON & تعديل إسم تجاري من
GENERAL MAINTENANCE - جرنني للنقليات والهدم والصيانة العامة 
 ALJARNAIN TRANSPORT DEMOLITON & GENERAL إىل 
جرنني   -   MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP  L.L.C

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

اإلجراءات املطلوبة. 

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة: صالون باريس للرجال ذ.م.م رخصة 
رقم : CN- 1035049 قد تقدموا إلينا بطلب :

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ احمد محمد اسعد اسامعيل راشد من رشيك إىل 
مالك 

تعديل نسب الرشكاء/ احمد محمد اسعد اسامعيل راشد من  %49 إىل 100% 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عىل خلف سعيد عىل املعمري 

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

صالون   -   PARIS GENTS SALOON L.L.C من)  تجاري  إسم  تعديل   
  PARIS GENTS SALOON - SOLE إىل  ذ.م.م  للرجال  ب��اري��س 
الشخص  رشكة   - للرجال  باريس  صالون   -   PROPRIETORSHIP L.L.C

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

اإلجراءات املطلوبة. 

الس���ادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائ��رة  تعلن   
مؤسسة املاهر الذهبي للنظافة العامة 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1180590  : 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.

نيو  الس���ادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
فنان للصيانة العامة

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  2756478   : 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.

الس���ادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائ��رة  تعلن   
الفرضة لتنظيف االسامك 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2890306  : 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.

واملواد  الحلويات  لتجارة  الرباق  مستوار  السادة  بأن/  اإلقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

الغذائية 

رخصة رقم : CN- 3675666 قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة محمد شهاب الدين محمد تاج الدين )100%(

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد جمعه حسن محمد البلويش 

تعديل رأس املال  من NULL إىل 50000 

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

 MASTWAAR ALBURRAQ SWEETS AND FOODSTUFF من  تجاري 

 MASTWAAR الغذائية إىل الحلويات واملواد  لتجارة  الرباق  TRADING - مستوار 

 ALBURRAQ SWEETS AND FOODSTUFF TRADING - SOLE

PROPRIETORSHIP  L.L.C  - مستوار الرباق لتجارة الحلويات واملواد الغذائية - 

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. 

والصيانة  للمقاوالت  املجاالت  /السادة:  بأن  اإلقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
العامة 

رخصة رقم : CN- 2731663 قد تقدموا إلينا بطلب :
 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة احمد محمد عبدالسالم عثامن )100%(

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عىل صالح احمد عىل املصعبي 
تعديل رأس املال من NULL إىل 50000 

تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م
 AL MAJALAT GENERAL CONTRACTING  /تعديل إسم تجاري من 
 AL إىل العامة  والصيانة  للمقاوالت  املجاالت   -  AND MAINTENANCE
 MAJALAT GENERAL CONTRACTING AND MAINTENANCE
والصيانة  للمقاوالت  املجاالت    -   - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

العامة - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 
التنمية  دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  اور  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

الس���ادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائ��رة  تعلن   
شيفون كلوزت للمالبس الجاهزة

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3707667  : 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.

الس���ادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائ��رة  تعلن   
املفاتيح لالستشارات املهنية

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3668015  : 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 الس���ادة/ سوبر 

ماركت الصياد

رخصة رقم : CN - 1817807 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 

من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 

تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 

عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

الغاء  تم  بأنه  االمارات  بريد  مجموعة  رشكة  تعلن 

سيال  رشكة  يف  املتمثل   )363( رقم  الربيدي  الرتخيص 

للخدمات التوصيل. بناًء عىل طلب املرخص له علامً بأن 

رشكة مجموعة بريد االمارات غري مسؤولة عن اي حق 

للغري بعد هذا االعالن.
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 جمموعة بريد �لإمار�ت

�إعالن 

�سركة جمموعة بريد �لإمار�ت

 �لغاء ترخي�ص بريدي ل�سركة �سيال للخدمات �لتو�سيل
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اجلمعة 5 اأغ�سط�س  2022ـ  العـدد 15109 
�أخبارو�إعالنات

 نيويورك )د ب ا( –

 رغم اأن التاأثري الفوري لزيادة رئي�ســـة جمل�س 

النواب  الأمريكية نان�ســـي بيلو�ســـي لتايوان 

اأول قد يتال�سي، فاإنها جعلت مديري �سناديق 

ال�ستثمار يف العامل يعيدون التفكري يف كيفية 

التعامل مع العالقـــات املتوترة بني الوليات 

املتحدة وال�سني، اأكرب اقت�سادين يف العامل.

ويف حتليل ن�رشته وكالة بلومربج لالأنباء قال 

املحلالن روث كار�ســـون و�ســـارلوت ياجن  اإن 

اأ�سواق املال وخرباء القت�ساد يحاولون حاليا 

ر�ســـد التداعيات املحتملة لزيارة بيلو�ســـي 

لتايوان، وت�ساعد املواجهة بني وا�سنطن وبكني  

بدءا من تراجع العالقات القت�ســـادية بينهما، 

ثم زيادة ال�سغط على �سال�سل الإمداد العاملية 

اله�سة اأو حتى احتمال ا�ستخدام بكني حل�سيلتها 

ال�سخمة من �سندات اخلزانة الأمريكية ك�سالح 

ل�رشب ال�ستقرار املايل للوليات املتحدة.

 يف الوقت نف�سه  �سلطت زيارة بيلو�سي لتايوان  

ال�سوء جمددا على املخاطر التي تهدد الأ�سواق 

املالية نتيجة ت�ساعد املناف�سة بني الوليات 

املتحدة وال�ســـني، وكيف ميكـــن اأن يوؤثر ذلك 

على ال�ســـتثمارات ال�سرتاتيجية  يف الأ�سواق 

ال�ســـينية، و�سوق ال�ســـلع العاملية واملالذات 

ال�ســـتثمارية الآمنة، اإذا ما تدهورت العالقات 

بني القوتني القت�ساديتني العظميني.

يقول مي�سيل اإيفري خبري الأ�سواق العاملية يف 

رابو بنك اإن تداعيات الأزمة �سوف ت�ستمر لفرتة 

اأطول من قدرة الأ�ســـواق على تركيز الهتمام 

عليها، م�ســـيفا اأن هناك توافقـــا بني اخلرباء 

اجليو�سرتاتيجيني على اأن العامل يقرتب ب�سكل 

مثري للقلق، من اأزمة م�سيق تايوان الرابعة.

  يف الوقـــت نف�ســـه، فاإن اأ�ســـعار الأ�ســـول 

ال�ستثمارية الآمنة تراجعت اأم�س  فور تراجع 

املخاوف من ن�سوب مواجهة م�سلحة بني تايوان 

وال�سني على خلفية زيارة بيلو�سي لالأوىل، يف 

حني تراجعت �سندات اخلزانة الأمريكية عقب 

الت�رشيحات املت�ســـددة من جانب م�ســـوؤويل 

جمل�س الحتياط الحتـــادي )البنك املركزي( 

الأمريكي ب�ساأن ال�سيا�سة النقدية.

ويرتكـــز اهتمام امل�ســـتثمرين علـــى حتليل 

العناويـــن الرئي�ســـية لالأزمـــة احلالية بحثا 

عن اأي اإ�ســـارة اإىل طبيعة الرد ال�ســـيني على 

التحـــدي الأمريكـــي وامتام زيارة بيلو�ســـي 

لتايوان رغم الرف�س ال�ســـيني، وهل ميكن اأن 

يتجاوز الرد حدود التدريبات الع�ســـكرية التي 

جتريها بكـــني، وفر�س بع�س القيود التجارية 

على تايوان.  وكان ارتفاع العائد على �سندات 

اخلزانة الأمريكية يوم الثالثاء املا�سي قد دفع 

البع�س اإىل احلديث عن احتمال جلوء ال�ســـني 

اإىل ا�ستخدام ح�سيلتها ال�سخمة من ال�سندات 

الأمريكيـــة التي تبلغ قيمتهـــا تريليون دولر 

تقريبا لل�سغط على وا�سنطن.

يقول اإيان لينجن املحلل القت�سادي يف بي.اإم.

اأو كابيتـــال ماركت بنيويورك اإنه »يف �ســـوء 

عمليات البيع الكثيف لل�سندات الأمريكية )يوم 

الثالثاء( مل يكـــن الأمر يحتاج اإىل وقت طويل 

حتى يبداأ احلديث عن قيام ال�سني ببيع كميات 

من هذه ال�ســـندات« لل�ســـغط على القت�ساد 

الأمريكي.

واأ�ساف »يف حالة حدوث هذا ال�سيناريو ،الذي 

ن�سك فيه، ف�سيكون التاأثري حمدودا لآن التدفقات 

النقدية ق�سرية املدى �ستغطي على التاأثريات 

ال�ســـلبية على النظرة امل�ســـتقبلية لأو�ساع 

لقت�ساد الكلي على م�ستوى العامل«.

 ويقـــول روث كار�ســـون و�ســـارلوت ياجن يف 

حتليلهما اإن احلجم ال�ســـخم ل�سندات اخلزانة 

الأمريكية التي متتلكها ال�ســـني يك�سف املدى 

الكبري للتداخل بني اأكرب اقت�سادين يف العامل. 

ورغـــم التغيري  الذي طـــراأ على العالقات بني 

البلدين خالل ال�ســـنوات ال�ســـت املا�سية، مع 

اخلالفات التجارية  واملناف�ســـة التكنولوجية 

والأمنية واحتمالت �سطب ال�رشكات ال�سينية 

املدرجة يف البور�سات الأمريكية.

وقال �سيادوجن باو مدير �سندوق ا�ستثمار يف 

�رشكة اإدموند دي ورت�ســـيلد اأ�سيت ماجنمنت 

لإدارة الأ�ســـول اإن »العودة الر�ســـمية للنفوذ 

الأمريكـــي يف منطقة اآ�ســـيا واملحيط الهادئ 

�ستوؤدي حتما اإىل ت�ســـارع وترية التباعد بني 

اأمريكا وال�ســـني ... يف �ســـوء تطور الأحداث، 

�سيكون على امل�ستثمرين ال�ستعداد ملواجهة 

اختبار اأع�ساب ميكن اأن يوؤدي اإىل اإىل تقلبات 

�ســـديدة التعقيد يف �ســـوق املال على املدى 

الق�سري«.

 ويقـــدم حمللون اآخرون ت�ســـورات اأطول مدى 

ملا ميكن اأن متثله اأحداث الأ�ســـبوع احلايل من 

حلظات فارقة يف تاريخ اآ�سيا واملحيط الهادئ، 

واحتمالت اإعادة النظر يف تخ�سي�س الأ�سول 

واملوارد يف املنطقة، حيث تعترب تايوان م�سدرا 

حيويا لأ�ســـباه املو�سالت والأجهزة املتطورة 

يف العامل.

وي�ســـري هواجن هومينج مدير �سندوق ا�ستثمار 

يف �رشكة ناجنينج جينج هينج اإنف�ســـتمنت 

ماجنمنـــت  اإىل احتمال جلوء ال�ســـني اإىل ما 

يعرف با�سم »ا�سرتاتيجية ال�سالمي« فت�سعى 

اإىل تق�سيم  املعار�سة التي تواجهها اإىل �رشائح 

منف�سلة مع ما لذلك من تداعيات على �سال�سل 

الإمداد العاملية امل�سطربة بالفعل.

 وي�ســـيف »بالنظـــر القريـــب علـــى مناطق 

التدريبات الع�سكرية ال�سينية احلالية جند اأنها 

اأقرب ما ميكن من اأرا�سي تايوان، وتطوقها من 

جميع اجلهات، وتيدو وكاأنها عمليات ع�سكرية 

متخفية يف �سورة تدريبات. فاإذا ا�ستمرت هذه 

الأن�سطة الع�سكرية لفرتة اأطول، اأو اأ�سبحت اكرث 

كثافة، فقد توؤثر بال�ســـلب على عمل �سال�ســـل 

الإمداد، لكـــن ل توجد اأي اإ�ســـارة اإىل احتمال 

حدوث هذا ال�سيناريو« يف الوقت الراهن.

 وتقول جي�ســـكا اأمري املحللة القت�سادية يف 

�ساك�ســـو كابيتال ماركيت اإنـــه يف ظل حالة 

الغمو�ـــس ال�ســـديد احلالية، ي�ســـبح الرهان 

اأكرب على الأ�ســـول الآمنة مثل �سندات اخلزانة 

والدولر، م�ســـيفة اأن التوتـــرات احلالية بني 

وا�ســـنطن وبكـــني �ســـتوؤدي اإىل تزايـــد توتر 

امل�ستثمرين وتعزز جاذبية الأ�سول الأمنة على 

ح�ساب الأ�سول ذات العائد الأعلى.

واأ�ســـافت »التوترات اجليو�سيا�سية �ستتزايد، 

ونرى اأي�ســـا العودة اإىل املالذات ال�ستثمارية 

الآمنة، و�سيتزايد �رشاء الدولر«.

ويوؤيد �سني اأوليفر كبري املحللني القت�ساديني 

يف اأيه.اإم.بي كابيتال ماركت هذه الروؤية، ويقول 

اإنه يف حالة ا�ستمرار التواتر �ستتزايد مكا�سب 

ال�ســـندات مقابل الذهب »وعلى املدى الطويل 

، نـــرى موؤ�رشات على ت�ســـاعد توترات احلرب 

الباردة بني الغرب وكل من ال�ســـني ورو�سيا، 

وهو ما يعني تزايد املخاطر التي تهدد اأ�سواق 

املال«.

ويف زيوريخ يقول جيان �ســـي كورتيزي مدير 

�سندوق ا�ستثمار يف �رشكة جي.اأيه.اإم اإنف�ستمنت 

ماجنمنت اإن  هناك ت�ســـابها بني نتائج زيارة 

نـــوت جنينجريت�ـــس رئي�س جمل�ـــس النواب 

الأمريكي الأ�ســـبق لتايوان عام 1997 وزيارة 

بيلو�ســـي لها خالل الأ�سبوع احلايل. وي�سيف 

اأنه يف ذلك الوقت تراجع موؤ�رش هاجن �ســـينج 

الرئي�سي لبور�سة تايوان  لالأوراق املالية قبل 

زيارة جينجري�س، لكن �رشعان ما ارتفع املوؤ�رش 

بعد الزيارة.  والآن تراجعت بور�ســـات ال�سني 

وهوجن كوجن وتايوان قبل زيارة بيلو�سي.

واأ�ســـاف اأن التدريبات الع�ســـكرية ال�سينية 

بالقرب من تايوان »قد تبقي امل�ستثمرين على 

المحلالن روث كار�شون وت�شارلوت يانج: 

معاناة اأ�سواق المال من تداعيات  زيارة بيلو�سي لتايوان �سوف ت�ستمر

م�سر: النتهاء من ترميم مق�سورة الذهب بمعبد هابو في الأق�سر مدينة �سينية تطلب من ال�سكان اختبار 

كورونا �سلبي للخروج منها

 بكني )د ب اأ( – 

ذكرت حكومة مدينة ييوو ال�سينية يف بيان اأنها �سوف تطلب من 

ال�ســـكان عدم الدخول اأو اخلروج من املدينة اإل لل�رشورة، بح�سب 

وكالة بلومربج لالأنباء. 

ويجـــب اأن يقدم من ي�ســـطرون ملغادرة املدينـــة نتيجة اختبار 

�سلبية لكوفيد-19 على اأن يكون الختبار مت اإجراوؤه خالل الأربعة 

وع�رشين �ساعة الأخرية.

وجرى اإغالق املن�ســـاآت العامة الداخلية ولكـــن املراكز التجارية 

ومتاجر الأغذية الكبرية )�ســـوبر ماركت( وال�ســـيدليات واملطاعم 

مازالت مفتوحة.

و�سوف يحتاج الأ�ســـخا�س الذين يدخلون هذه املواقع اإىل تقدمي 

نتيجة �سلبية لإختبار كوفيد-19 على اأن يكون الختبار مت اإجراوؤه 

خالل الـ48 �ساعة الأخرية.

و�سجلت الدمنارك 1953 اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد، 

و11 حالة وفاة، خالل ال�ســـاعات الـ 24 املا�ســـية، وفقا لبيانات 

جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اخلمي�س.

وترتفع بذلك ح�سيلة الإ�سابات املوؤكدة بالفريو�س يف البالد اإىل 3 

ماليني و282 األفا و205 اإ�سابات، والوفيات اإىل 6731.

القاهرة  د ب اأ ( -

 انتهـــي املجل�س الأعلى لالآثار  يف م�رش من ترميم 

مق�سورة الذهب مبعبد هابو بالرب الغربي مبحافظة 

الأق�رش جنوب القاهرة /.

وقالت وزارة ال�ســـياحة والآثار ، يف بيان �ســـحفي 

اخلمي�ـــس ، اإن ذلك ياأتي يف اإطـــار خطتها لرتميم 

وتطوير املواقع الأثرية بجميـــع اأنحاء اجلمهورية 

وخا�سة ال�سعيد.

واأكد م�سطفي وزيري الأمني العام للمجل�س الأعلى 

لالآثار اأن اأعمال الرتميم متت باأياد م�رشية خال�سة 

من مرممي املجل�س الأعلى لالآثار، حيث �سملت اإزالة 

الت�ساخات وال�ســـناج ومظاهر التلف التى اأحدثتها 

عوامل التعريـــة الناجتة عن مـــرور الزمن، وظهور 

الألوان الأ�سلية للمق�سورة.

ومن جانبه ، قال �ســـعدي عو�س مدير عام ال�سيانة 

والرتميم مب�رش العليا اإن ترميم مق�سورة الذهب ياأتي 

�سمن م�رشوع ترميم معبد هابو والذي بداأ العمل به 

يف اآذار/ مار�س املا�سي، م�سيًفا اأن الأعمال التي متت 

مبق�ســـورة الذهب �سملت اأعمال التوثيق والت�سجيل 

با�ســـتخدام الكامريا الفوتوغرافية قبل واأثناء وبعد 

الرتميم، واأعمال التقوية الأولية قبل التنظيف واأعمال 

التتنظيف امليكانيكي والكيميائي واإزالة الت�ساخات 

وا�ســـتبدال الرتميم القدمي املتهالكة على احلوائط 

بالإ�سافة اإىل اأعمال التقوية املختلفة للجدران.

 واأ�ســـار البيان اإىل اأن معبـــد هابو اأحد اأهم املعابد 

امل�رشية، وقد مت بناوؤه تخليدا لذكري امللك رم�سي�س 

الثالـــث حيث �ســـيده لإقامة الطقو�ـــس اجلنائزية 

ولعبـــادة الإله اآمون، وهو يتكون مـــن فناء اأول به 

نقو�س للحروب التي خا�سها امللك رم�سي�س الثالث 

ثم الفناء الثاين وبه نقو�س لالحتفالت ، يليه �سالة 

الأعمدة وعلى جانبيها املقا�سري اخلا�سة باملعبد 

واملكر�سة لبع�س املعبودات واأهمها مق�سورة الذهب 

والتـــي مت الإنتهاء من ترميمها واإعادتها اإىل األوانها 

الأ�سلية.

تايوان ت�سجل في يوليو �سابع اأكثر الأ�سهر 

من حيث ارتفاع الحرارة هذا العام 

وخام�سها من حيث حدة الجفاف

تدفق للحمم بعد ثوران بركاني في اأي�سلندا

تلقي لقاح فيرو�س »الورم الحليمي 

الب�سري« قد يقي من اإ�سابة الن�ساء 

�سرطان عنق الرحم

تايبيه )د ب اأ(-

 �ســـجلت تايوان يف متوز/يوليو املا�ســـي �سابع 

اأكرث ال�ســـهر من حيـــث ارتفاع درجـــات احلرارة 

على الإطالق هذا العام، وخام�ســـها من حيث حدة 

اجلفـــاف، مبتو�ســـط    5ر29 درجة حـــرارة مئوية 

و�ســـقوط اأمطار بلغت 6ر78 ملليمرتا، بح�سب ما 

ذكره مكتب الأر�ساد اجلوية املركزي اليوم اخلمي�س 

ونقلته وكالة النباء التايوانية املركزية )�سي اإن 

اإيه(.

وقال مكتب الأر�ساد اجلوية املركزي يف من�سور له 

على موقع في�سبوك، اإن متو�سط   درجة احلرارة الذي 

بلغ يف ال�سهر املا�سي 5ر29 درجة مئوية، كان اأدفاأ 

من املعتاد بواقع 5ر0 درجة، بينما كان متو�ســـط   

درجة احلرارة اليومية املرتفعة، وهو 3ر33 درجة، 

فوق املعدل الطبيعي بواقع 3ر0 درجة.

جديـــر بالذكر اأن اإح�ســـاءات الطق�س الوطنية يف 

تايوان يتم احت�ســـابها من خالل تقدير متو�ســـط   

القيا�ســـات املجمعـــة مـــن 13 حمطـــة طق�ـــس 

منخف�ســـة الرتفاع من بني تلـــك التابعة ملكتب 

الأر�ســـاد اجلويـــة املركـــزي يف كيلـــوجن ويالن 

وتام�سوي وتايبيه وه�سين�سو وتايت�سوجن وتاينان 

وكاو�سيوجن وهوالني وت�سنج جوجن وتايتوجن وداو 

وهينجت�سون.

ريكيافيك )د ب اأ(-

  توا�ســـلت اأم�س اخلمي�س تدفق احلمم بعد ثوران 

بركاين على �سبه جزيرة ريكياني�س، التي تقع على 

بعـــد نحو 30 كيلومرتا اإىل الغرب من العا�ســـمة 

الأي�سلندية ريكيافيك.

واأظهرت لقطات نقلها التلفزيون الأي�سلندي احلمم 

املن�سهرة تتدفق من �سدع يبلغ طوله مئات الأمتار 

يف منطقة وعرة.

كما توا�سل الأدخنة البي�ساء الت�ساعد من ال�سخور 

املن�سهرة. ووفقا للقيا�ســـات الأولية، فاإن الثوران 

اأقوى بكثري يف �ســـاعاته الأوىل باملقارنة ببداية 

ثوران كان وقع يف عام 2021 .

ياأتي هذا بينما ا�ستمر وقوع الهزات الأر�سية، التي 

متثل موؤ�رشا على الثـــوران الربكاين. وذكرت هيئة 

الأر�ســـاد اجلوية بالبالد اأن هزة بقوة 6ر4 درجة 

وقعت �سباح اليوم.

واأو�ســـحت الهيئة يف الوقت نف�سه اأن عدد الهزات 

تراجع ب�سكل ملحوظ منذ الثوران.

وجتدر الإ�سارة اإىل اأن الكثافة ال�سكانية باملنطقة 

منخف�سة ن�ســـبيا، اإل اأنه يوجد بها اأهم مطار يف 

البالد، والـــذي يتعامل تقريبا مع جميع الرحالت 

اجلوية الوا�سلة للجزيرة واملغادرة منها.

لندن  )د ب اأ(-

 تو�سلت درا�سة جديدة اإىل اأن الن�ساء الالتي لديهن 

خاليا يحتمل اأن تتحول اإىل ورم �رشطاين يف عنق 

الرحم، قد ي�ستفدن من تلقي اللقاح امل�ساد لفريو�س 

»الورم احلليمي الب�رشي« )اإت�س بي يف(، بح�سب 

ما اأوردته وكالة اأنباء »بي اإيه ميديا« الربيطانية 

اليوم اخلمي�س.

وعادة ما يتم اإعطاء اللقاح امل�ساد لفريو�س »الورم 

احلليمي الب�رشي« للفتيات وال�سبية يف �سن 12 

و13 عاما، ب�سكل روتيني، مما ي�ساعد على الوقاية 

من ال�سابة بال�رشطانات التي ي�سببها الفريو�س، 

والتي ت�سمل �رشطان عنق الرحم و�رشطان ال�رشج 

وبع�س اأنـــواع ال�رشطانات الخرى التي ت�ســـيب 

الراأ�س والرقبة.

وكان قـــد مت طرح اللقاح يف عـــام 2008، دون اأن 

يتم اإعطاء اللقاح ب�سورة روتينية لالأ�سخا�س الذين 

تزيد اأعمارهم عن 13 عاما قبل ذلك التاريخ.

ولكن اأظهرت درا�سة جديدة اأن الن�ساء الالتي يتبني 

اأنهـــن لديهن خاليـــا يحتمل اأن تتحـــول اإىل ورم 

�رشطاين يف عنق الرحم، قد ي�ستفدن من احل�سول 

على اللقاح.

ومبجرد اأن يتم ت�سخي�س املراأة باأنها لديها خاليا 

يحتمل بدرجة عالية اأن تتحول اإىل ورم �رشطاين 

يف عنق الرحم ، فاإنها تكون عر�ســـة لالإ�ســـابة 

ب�رشطان عنق الرحم مدى حياتها.

ولكن مت اقرتاح ح�سول هوؤلء الن�ساء على اللقاح، 

مما قـــد يقي من حتـــول اخلاليـــا اإىل �رشطانية، 

بالإ�سافة اإىل حمايتهن من الإ�سابة بال�رشطانات 

الأخرى التي ي�ســـببها فريو�ـــس »الورم احلليمي 

الب�رشي«.

و�سارك يف البحث اجلديد، الذي مت ن�رشه يف جملة 

»بريتي�س ميديكال جورنال« الطبية الربيطانية، 

اأكادمييون قاموا اأثناء اإعداد الدرا�ســـة بفح�س 18 

درا�سة �سابقة ب�ساأن املو�سوع.

  اسم الرشكة : امربيال افنيو للمناسبات الرتفيهية ش. ذ.م.م
العنوان :   مكتب  401 ملك زين ابو بكر محمد الزبيدي،  ديرة، بورسعيد

الشكل القانوين : رشكة ذات مسؤولية محدودة الشخص الواحد ذ.م.م
رقم القيد بالسجل التجاري 1547794   رقم الرخصة  937848      

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  :2-8-2022 تاريخ تصديق القرار:   2022-8-2

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

التجاري االول  

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

افنيو للمناسبات الرتفيهية ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي  التجاري لديها لتصفية رشكة /امربيال 

املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :2-8-2022 تاريخ تصديق القرار:   2022-8-2

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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�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

األسامك  لزراعة  القابضة  العاملية  الرشكة  من  صادرة  أسهم  شهادات  فُقدت 
)أسامك(  ASMAK( ( باالسامء التالية:

1. عيل عمر بالحتيش الجابري - شهادة رقم ASMAK17608 بعدد 1800 سهم
 ASMAK17613 2. حفصه عيل عمر بالحتيش الجابري - شهادة رقم

بعدد 1200 سهم
 ASMAK17609 3. عبد الرحمن عيل عمر بالحتيش الجابري - شهادة رقم

بعدد 1200 سهم
 ASMAK17611 4. هاجر عيل عمر بالحتيش الجابري - شهادة رقم

بعدد 1200 سهم
 ASMAK17612 5. اسامء عيل عمر بالحتيش الجابري - شهادة رقم

بعدد 1200 سهم
 ASMAK17610 6. فاطمة عيل عمر بالحتيش الجابري - شهادة رقم

بعدد 1200 سهم
 ASMAK17616 7. مريم عيل عمر بالحتيش الجابري - شهادة رقم

بعدد 1200 سهم
 ASMAK17615 8. خولة عيل عمر بالحتيش الجابري - شهادة رقم

بعدد 1200 سهم
 ASMAK17614 9. ساره عيل عمر بالحتيش الجابري - شهادة رقم

بعدد 1200 سهم
 ASMAK17620 10. عبد الله عيل عمر بالحتيش الجابري - شهادة رقم

بعدد 1800 سهم
 ASMAK17618 11. محمد عيل عمر بالحتيش الجابري - شهادة رقم

بعدد 1800 سهم
 ASMAK17619 12. عمر عيل عمر بالحتيش الجابري - شهادة رقم

بعدد 1200 سهم
 ASMAK17621 13. عبد الرحيم عيل عمر بالحتيش الجابري - شهادة رقم

بعدد 1800 سهم
 ASMAK1718035 14. عفراء عيل عمر بالحتيش الجابري - شهادة رقم

بعدد 1200 سهم
 ASMAK17617 15. عائشة عيل عمر بالحتيش الجابري - شهادة رقم

بعدد 1200 سهم
 ASMAK1718036 16. ابراهيم عيل عمر بالحتيش الجابري - شهادة رقم

بعدد 1200 سهم
موبايل  االتصال عىل  أو  اعاله  املذكورة  للرشكة  تسليمها  يجدهم  ممن  الرجاء 

رقم 0507110400

�إعـالن �شطب قيد 
 تعلن وزارة االقتصاد  بأن الســـادة / رشكة روباست هوزس م.ذ.م.س فرع أم القيوين 

الجنسية: االمارات العربية املتحدة ، قد تقدمت بطلب شطب قيد فرع الرشكة يف إمارة 

أم القيوين، العنوان:  UNION STREET - 0 ص.ب: 0000670 واملقيدة تحت رقم 

«5571» يف سجل الرشكات االجنبية يف الوزارة. 

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

إجراءات  دليل  اعتامد  شأن  يف  2010م  لسنة   )377( رقم  الوزاري  والقرار  وتعديالته 

الرتخيص لفروع ومكاتب املنشآت املؤسسة بالخارج واملناطق الحرة بالدولة.

 يرجى من الســـادة أصحاب الحق يف االعرتاض ان يتقدموا باعرتاضهم إىل الوزارة يف 

ميعاد ال يتجاوز شهر من تاريخ النرش عىل العنوان التالــــي: 

 وزارة االقتصاد  

إدارة التسجيل التجاري

ص.ب: 4848 أم القيوين 
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 فقد�ن �سهاد�ت �أ�سهم
�لإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

وز�رة �لقت�شاد  
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 يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل عن الرخصة 
بني االطراف املذكورين اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول: طارق السعيد صديق شعالن الجنسية: مرص
  اىل الطرف الثاين:   انس محمد محمد   الجنسية: سوريا

التنمية  دائرة  من  ( رخصة صادرة  الشام  قصور  )مطعم  التجاري  باالسم   
االقتصادية بعجامن برقم ملف )105552( واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة 

عجامن
 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 يوما 

من تاريخ نرش هذا االعالن.
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�لإمار�ت �لعربية �لمتحدة

وز�رة �لعدل

 �لكاتب �لعدل �لعام

 تنازل / بيع 
اإعالن
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دبي-فائز بجبوج: 
أعلــن فاضل عبــاس فتى منطقــة "هور 
ســابقاً  الشــباب  نادي  العب  العنز" بدبي 
والوصل أخرياً، اعتزال كرة اليد، بعد مسرية 
ربع  املالعب، أمىض  اســتمرت 35 عاماً يف 
الشباب )سابقاً(، وحقق  نادي  قرن منها يف 
مسريته، بجانب  يف  األهم  اإلنجازات  خاللها 
اللعــب لكل مــن أندية النــر والوصل يف 

فرتات متعاقبة.
وجــاءت بداية فاضل يف العــام 1987 من 
الشباب  املدرســة )الشــاملة( بنادي  بوابة 
ســابقاً، بعــد أن لفت انتبــاه املدربني عبد 
العاطي محمــد والكابتن محمد عبد الرزاق 
اليد بنادي  انتقاله لفرق  يف خطوة مهدت إىل 
مراحل  بدايًة من  الشباب )سابقاً( والتدرج 
الرباعــم )أ( وحتى الفريــق األول، ومن ثم 
االنتقــال بني أندية الوصل وشــباب األهيل 
والنر وأخرها مجــدداً مع "االمرباطور" 
اليد  كرة  أخر محطاته مع  يف  املايض  املوسم 

اإلماراتية.
املدار�س املنجم

وقــال عباس يف تريحــات صحافية، إن: 
"املــدارس هي املنجم الحقيقي الكتشــاف 
انطلقت  التي  البداية  نقطــة  املواهب، وهي 
اليد  منها نحو مســرية ممتدة يف عالم كرة 
اإلماراتيــة لـــ 35 ســنة غالبيتها جاءت 
أيضاً  لعبت  الشباب )ســابقاُ(، كما  بشعار 
األندية  والنــر، ومثلت  الوصل  ناديي  مع 
يف بطوالت محليــة وقارية، بجانب ارتدائي 
قميــص املنتخب الوطني واملشــاركة معه 
يف البطوالت اآلســيوية ســواء للصاالت أو 

الشاطئية".
بطوالت وإنجازات

الرجال  وأوضح: "منــذ انضمامي إىل فريق 
يف نــادي الشــباب، نجحــت يف حصد لقب 
بطولــة الدوري يف مناســبة وحيدة جاءت 
 ،2008-2009 موســم  الوصل  فريق  مع 
بجانــب تتويجي بطولة كأس رئيس الدولة 
لثالثة مرات جاءت أولها مع نادي الشــباب 
يف  الســوبر  كأس  حققت  عام 1999، كما 
الشــباب والوصل يف  مناســبتني، ومثلــت 

بطوالت األندية اآلسيوية".
ب�صمات املدربني

وأضــاف: "عــارصت العديد مــن املدربني 
الواضحة  بصماتهم  لهــم  والذين  العريقني 
اليــد اإلماراتية، ولعــل من أبرزهم  يف كرة 
وأكثرهم تأثرياً يف مسريتي هم الكابتن زينو 
الصغري، والكابتن محمد معاشو مع الوصل، 
والكابتن كمال عقاب، والربي بويو فيغ".

الفرجان واملدار�س 
وعــن رأيــه يف كرة اليــد اإلمارتيــة قال: 
"عدم االهتمام باملدارس وحتى مســابقات 

تفتقر  اإلماراتية  اليــد  كرة  الفرجان، جعل 
تدريجياً إىل الزاد البرشي، خاصة عىل صعيد 
املنافسات  حالياً  جعل  املواهب، ما  اكتشاف 
كانت  أن  ناديني، بعــد  نــاٍد أو  تقتر عىل 
من  عراً ذهبية  مىض  فيما  تشــهد  اللعبة 
كثــرة وفــرة العنارص التــي تضمها أندية 

الدولة".
املحرتفني لهما وجهان

جعل  األجانب  املحرتفــني  وتابــع: "دخول 
تركيــز إدارات األنديــة ينحرس عــىل إبرام 
صفقــات من العيار الثقيــل مع هذه الفئة 
مــن الالعبني، وبالتايل حــر اهتمامها يف 
البطوالت، األمر  لهم  إيجاد العبني يحققون 
الدولة  أثر سلباً عىل جميع العبي فرق  الذي 

يف  تعاني  باتت  التــي  املواطنة  العنارص  من 
غالبية األحيان من الجلوس طويالً عىل دكة 

البدالء".
البناء من القاعدة

وأضــاف "بوجهة نظري لن تســتعيد كرة 
اليــد اإلماراتي بريقها ما لــم نعيد األلعاب 
إىل املــدارس، ونعيد حب األطفال لكرة اليد، 
الحفاظ عىل  للعبة مســتقبالً يف  بما يضمن 
استمراريتها من حيث الكم والنوع، وبالتايل 
العودة بها إىل ســابق عرها الذهبي، الذي 
يف  الالعبني  بني  أشده  عىل  فيه  التنافس  كان 
االكرتاث  املنتخــب، وعدم  بلوغ  عىل  القدرة 
مع  تعاقدات  باباً إليجاد  التألق  هذا  جعل  إىل 

أندية أخرى وبرواتب مرتفعة". 

17

 

يومية .. �صيا�صية .. م�صتقلة
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الريا�صة

اأتطلع لتواجد الكوادر العربية في 
التحادين الدولي والآ�صيوي

»ال�ص��ارقة لل�صقارين« ُيطلق م�صابقة »المقي�س 
2022« منت�صف اأغ�صط�س الجاري

اأبوظبي-وام:

 أعلنــت أكاديمية فاطمة بنت 
عن  النسائية  للرياضة  مبارك 
االفتتاحية  النســخة  إطــالق 
مــن كأس فاطمة بنت مبارك 
الطائــرة  للكــرة  الخليجيــة 
والتــي   ،2022 للســيدات 
بأبوظبي مــن 26 إىل  تقــام 
يف  الجــاري،  أغســطس   31
بمدينة  أرينا"  "جوجيتســو 

زايد الرياضية.
وتقام فعاليات هذه النســخة 
بيوم  االحتفاالت  بالتزامن مع 
اإلماراتية، وبمشــاركة  املرأة 
72 العبــة يمثلن 6 فرق هي 
/فريــق أكاديمية فاطمة بنت 
النســائية  للرياضة  مبــارك 
وفريق  الوصل  نــادي  وفريق 
من  الشــارقة/  سيدات  نادي 
نادي "نورة"  وفرق  اإلمارات 
ونادي "سلوى  السعودية  من 
الصباح" مــن الكويت ونادي 

"البحرين" من البحرين.
عــىل  الفــرق  وتتــوزع 
مجموعتني، ويقام الدور األول 
مــن 26 إىل 28 أغســطس، 
النهائي  نصف  الدور  وينطلق 
تقام  يف 30 أغســطس، ثــم 
األربعة  املراكز  تحديد  مباراتا 

التايل. األوىل يف اليوم 
التفاصيل  األكاديمية  وكشفت 
الخاصــة بهــذا الحدث خالل 
امس  مؤتمــر صحفي عقــد 
الخميس بمقر مجلس أبوظبي 
الريــايض، بحضــور طــالل 
املدير  الهاشــمي  مصطفــى 
التطوير  لقطــاع  التنفيــذي 
أبوظبي  بمجلــس  الريــايض 
الريايض، وأمل العفيفي عضو 
فاطمة  أكاديمية  إدارة  مجلس 
بنت مبارك للرياضة النسائية، 
عضو  املنصــوري  وعــوض 
الكرة  اتحــاد  إدارة  مجلــس 
اإلماراتي، وفاطمة  الطائــرة 
أكاديمية  ممثلــة  العامــري 

فاطمة بنــت مبارك للرياضة 
النســائية، وعــدد من ممثيل 
ورشكاء  اإلعالمية  الوســائل 
مصطفى  طالل  الحدث. وقال 
كأس  "تعــد  الهاشــمي: 
أكاديميــة فاطمة بنت مبارك 
الخليجيــة للكــرة الطائــرة 
للســيدات، إضافــة مميــزة 
باألحداث  الحافــل  للجــدول 
الرياضيــة التي تســتضيفها 

أبوظبي عىل مدار العام".
الجديدة  البطولة  أن  إىل  وأشار 
الالعبات  مــن  نخبة  تجمــع 
املميــزات مــن دول مختلفة 
الخليجي،  التعاون  من مجلس 
لتوفر منصة قيمة للســيدات 
للمشاركة والتفاعل واكتساب 
املزيد من الخربات واستعراض 

قدراتهــن الرياضية، مشــيداً 
تقدمها  التي  الكبرية  بالجهود 
أكاديميــة فاطمة بنت مبارك 
ودورها  النســائية،  للرياضة 
بالرياضة  لالرتقــاء  الكبــري 

النسائية.
املنصــوري:  عــوض  وقــال 
"يســعدنا أن يكــون لنا دور 
األوىل  النســخة  إطــالق  يف 
أن  ونأمــل  البطولــة،  مــن 
الفرق  لجميع  ناجحــة  تكون 
املشــاركات.  والالعبــات 
متأهبون  االتحــاد  يف  نحــن 
عــىل الــدوام لتقديــم الدعم 
مبارك  بنت  فاطمة  ألكاديمية 
أخرى  رياضية  مؤسسة  وأي 
إلقامة بطوالت الكرة الطائرة. 
التعاون ســيكون وثيقاً بيننا 

وبني األكاديمية لضمان نجاح 
تنظيم البطولة".

"يشكل  العفيفي:  أمل  وقالت 
االفتتاحية من  النسخة  إطالق 
البطولة لحظة مهمة يف تاريخ 
رحلتنا  لنواصل  األكاديميــة، 
ُتعزز  رائــدة  فــرص  خلق  يف 
وُتربز  الســيدات،  مشــاركة 
الرياضية..  املحافل  يف  دورهن 
تطوراً  الطائرة  الكرة  تشــهد 
ويسعدنا  متزايدة،  وشــعبيًة 
تقديــم هذه البطولــة املهمة 
لنســتعرض  أبوظبــي  يف 
مســتوى  عىل  املواهب  أفضل 

املنطقة".
البطولة  موعد  أن  إىل  وأشارت 
يتزامــن مع مناســبة غالية، 
اإلماراتية، ما  املرأة  يوم  وهو 

لالحتفاء  مثالية  فرصة  يوفر 
يف  الرائد  ودورهن  بالسيدات، 
الحدث  أن  مجتمعنا، مؤكــدة 
اســتقطاب  يف  سيســاهم 
املحلية  املواهــب  مــن  املزيد 
القادمــة، كما  األجيــال  من 
السيدات  تشجيع  يف  سيساهم 
عــىل املشــاركة يف الفعاليات 
إلبراز  الرياضية،  واملناسبات 
يف  والفعال  الرائــد  دورهــن 

الحياة".
برعاية  البطولــة  وتحظــى 
الريايض  أبوظبــي  مجلــس 
للكــرة  اإلمــارات  واتحــاد 
الرؤيــة  ورشكــة  الطائــرة 
وقناة  لالســتثمار  الدوليــة 
الرياضية ومواصالت  أبوظبي 

اإلمارات ومستشفى برجيل.

برلني-)د ب أ-ستاتس بريفورم(:
شق الرويس دانييل ميدفيديف طريقه بسهولة إىل 
دور الثمانية من بطولة لوس كابوس املكسيكية 

للتنس.
العالم، عىل  األول عىل  املصنــف  وفاز ميدفيديف 

األسرتايل رينكي هيجيكاتا 6 /4 و6 /3.
كما تغلب الكندي فيليكس اوجر الياسيم املصنف 
هرنانديز  اليخاندرو  خوان  املكسيكي  عىل  الثاني 

6 /3 و7 /5.
وتغلب الربيطاني كامريون نوري عىل التايالندي 
تشــون هســني تســينج 6 /3 و6 /صفر وفاز 
األســرتايل  ناكاســيما عىل  براندون  األمريكــي 

ماكس بورسيل 6 /3 و6 /3.

تاأهل ميدفيديف اإلى دور الثمانية 
لبطولة لو�س كابو�س للتن�س اأبوظبي ت�صت�صيف كاأ�س فاطمة بنت مبارك الخليجية 

للكرة الطائرة

رئي�س التحاد الآ�سيوي لكرة الطاولة : 

 الدوحة-)د ب اأ(:
 كشــف القطري خليل بن أحمــد املهندي رئيس 
االتحاد القطري والعربي واآلسيوي ،النائب األول 
يتطلع  الطاولة ،أنه  لكــرة  الدويل  االتحاد  لرئيس 
جاهــدا لوجود وجــذب عدد كبري مــن الكوادر 
العربيــة يف االتحاديــن اآلســيوي والدويل خالل 
الفــرتة املقبلة. وتوىل املهنــدي يف ترشين األول/

اآلسيوي  االتحاد  رئاسة  املايض  العام  من  أكتوبر 
للعبة ،كأول عربي يصل لهذا املنصب .

الجمعية  اجتمــاع  تــرأس  الذي  املهنــدي  وقال 
العموميــة العاديــة التحــاد غرب آســيا للعبة 
والــذي أقيــم بالعاصمــة األردنيــة عمان عىل 
املجمعة  آســيا  غرب  بطولة  منافســات  هامش 
والتي تســتمر منافساتها حتى اليوم الجمعة أن 
الكفــاءات العربية موجودة يف كل مكان وتحتاج 
فقط لفرصــة وزيادة االهتمــام بها وهو األمر 

الذي نعمل عليه جاهدين .
وكشــف املهندي خــالل االجتماع عــن خارطة 
التي تم  اللعبة ،وأهم القرارات  الطريق ملســتقبل 

اتخاذها منذ توليه املهمة رسميا.
ويف البدايــة قدم املهنــدي التهنئة لطارق الزعبي 
رئيس االتحــاد األردني لكــرة الطاولة ولألردن 
آسيا  غرب  بطولة  ملنافســات  الكبري  النجاح  عىل 
املجمعة مؤكدا أن هذه النسخة كانت مميزة رغم 
وجــود الكثري من اإليجابيات وبعض الســلبيات 
الكبري  التجمع  الــيء الجيد واملميــز كان  ،لكن 
امليداليات  العربية وتوزيــع  للمنتخبــات والفرق 
عىل كل الدول يف جميع الفئات بال استثناء ، لكنه 
طالب بالعمل عىل دخول البطولة ضمن التصنيف 

الدويل يف النسخة القادمة عام 2024 .

»فا�صل عبا���س« يعتزل كرة اليد بعد 
م�صيرة 35 عاماً

ال�صارقة-وام:
خالل  للصقارين  الشــارقة  نادي  ينظم 
الفرتة من 15 اغســطس الجاري حتى 
املقيض  مسابقة  املقبل  سبتمرب  15 من 
لعام 2022م بجوائز مالية تصل إىل 45 
املنظمة عدداً  اللجنة  ألف درهم. وضعت 
من الرشوط أهمها أال يقل عدد الصقور 
عن أربعــة وأن يكون موقع املقيض يف 

إمارة الشارقة.
رئيس  البــدواوي  خليفة  محمــد  وأكد 
مجلس إدارة نادي الشــارقة للصقارين 
النــادي عىل تنظيم املســابقات  حرص 

التي تعزز من تميز مسابقات الصقارين 
الرياضة  لهذه  ملا  اإلمارة  مســتوى  عىل 
من مكانة كبرية يف اإلمارة واهتمام من 
نشاطاته  تدعم  التي  باملسابقات  النادي 
وذلك اســتكماالً للنجاحات الكبرية التي 

تحققها اإلمارة يف كافة املجاالت.
ودعم  جهــود  عىل  البــدواوي  وأثنــى 
مجلس الشــارقة الريايض للميض قدماً 
الرتاثية  الرياضــات  عــىل  الحفــاظ  يف 
والكبار  الشباب  نفوس  يف  وترســيخها 
وغــرس أهميــة الحفاظ عــىل الهوية 
واألنشــطة  الربامج  خالل  من  والرتاث 

التي تدعم هذه األهداف.

نور �صلطان-الوحدة:
للجودو  االمــارات  منتخب  العــب  فقد 
بامليدالية  الفــوز  فرصة  شــفييل  دزافا 
الربونزية يف افتتاح مباريات بطولة آسيا 
التي  النخبة  والفردي ألبطال  للمنتخبات 
نور ســلطان يف  أمس يف مدينة  انطلقت 
منافساتها  تستمر  كازاخســتان ،والتي 
الحايل  أغســطس  مــن  الســابع  حتى 
من 17  بمشــاركة 168 العباً والعبة 
دولة، تتقدمها 4 منتخبات عربية ممثله 
يف منتخبــات اإلمارات وقطر، والكويت، 
ولبنان بعد اعتــذار منتخب اليمن ، وقد 
تمكن العبنا شــفييل من تخطى الالعب 
شــنغ ين مينغ )  تايبيــه الصينية ( يف 
رجحت  أداء متوازن  بعــد  األوىل  املباراة 
التأهل  فرصة  خــرس  انه  كفته، اال  فيه 
للــدور الرئييس بخســارته امــام بطل 
األول يف مجموعة  واملصنــف  منغوليــا 
وزن تحــت 66 كجــم يوندو باشــكو 
،والــذي تمكن مــن الفوز عــىل العبنا 
الشــاب يف اخر دقيقة مــن زمن املباراة 
يف الدور ربع النهائي ، فيما لعب بشــكل 

جيد أمــام بطل كازاخســتان املخرضم 
باييف غوسمان )29 سنة(  يف دور  قري 
الرتضية وسط مؤازرة جماهريية كبرية 
الصحاب األرض ليخرس بفارق النقاط .

مباراتان اليوم
يومها  يف  البطولة  منافســات  وتشــهد 
الثاني اليوم مباراة العب منتخبنا الصاعد 
قريغيزســتان  بطل  مع  النقبي  ســعيد 
توروديبــا يف ارتــور يف وزن تحت 73 
نوجزاري  باشو  العبنا  يلعب  كجم، فيما 
وزن  يف  باياندلهي  الصينــي  الالعب  مع 
الســبت  يوم  تحت 81 كجم، وخصص 
لختام منافســات البطولــة لفئة الوزن 
الثقيل بلقاء العبنا جريجوريان أرام مع 
الكــوري هان جويوب يف وزن تحت 90 
يلتقي  تحت 100 كجم  وزن  كجم.. ويف 
العبنا زافر كوســوف مع الصيني زانج 
بو، فيما يلتقي العبنا ماجو ماروف مع 
الكوري يون جيجو يف منافسات  الالعب 
وزن فوق 100 كجم بجانب املشاركة يف 
منافســات الوزن املفتوح ملن يرغب من 

املنتخبات املشاركة يف ختام البطولة.

مباراتان لمنتخ��ب الجودو في بطولة 
اآ�صيا في كازاخ�صتان اليوم

بم�ساركة 6 فرق.. 

�ساهم في الدفاع عن األوان اأربعة اأندية ب�ساحات الأقوياء 

�سفيلي اأهدر البرونزية



�لقاهرة-)د ب �أ(:

 أكد البرتغالي ريكاردو سواريش، 
لكرة  األول  للفريق  الفني  المدير 
الفريق  األهلي، أن  بالنادي  القدم 
في  للتسجيل  فرص  له  الحت 
تصويبة  أخرها  فاركو  مباراة 
اصطدمت  التي  ميكيسوني 
بالتعادل  انتهت  ولكنها  بالقائم 

السلبي.
المؤتمر  في  سواريش  وقال 
ليل  المباراة  عقب  الصحفي 
فريقه  إن  األربعاء/الخميس 

يتعرض لحالة إجهاد وغيابات.
وأضاف: "الفريق لعب ببطء في 
االستحواذ  رغم  األول  الشوط 
على الكرة، وواجهنا فريقا منظما 
في  أداء األهلي  دفاعيا، وتحسن 
وليد  دخول  مع  الثاني  الشوط 
وشكلنا  تاو  وبيرسي  سليمان 
تكتل  الذي  فاركو  على  خطورة 

دفاعيا".
وأوضح أن الالعبين كان ينقصهم 
الشق  في  أفضل  قرارات  اتخاذ 

الهجومي خالل مباراة فاركو.
على  التغلب  حاول  أنه  وشدد 
بعض  منح  خالل  من  اإلجهاد، 
المباريات  خالل  راحة  الالعبين 
سواريش  وقال  آخرين.  وإشراك 
إن الدوري المصري يضم مواهب 

كبيرة ولكن ينقصه التنظيم.
إلغاؤه،  تم  وأضاف: "هناك هدف 
قبل  من  األمر  نفس  وتكرر 
هذا  مثل  قرار  اتخاذ  يتم  وعندما 
كرة  لمصلحة  يكون  أن  يجب 
الفار  قرار  انتظر  الحكم  القدم، 
المقابل  الهدف. في  على  للحكم 
لالعبين  طرد  حاالت  هناك  كانت 
خالل  للفريق  منافسة  فرق  من 
األهلي  خاضها  التي  المباريات 

ولكن القرار لم يتخذ".
هناك  يكون  "عندما  وأضاف: 
يجب  السن  صغير  كفء  العب 
المناسبة  األجواء  له  نخلق  أن 
والتأقلم  والمشاركة  به  للدفع 
مع الفريق بشكل تدريجي، هناك 
واآلن  بهم  دفعت  صغار  العبون 

في أندية جيدة في أوروبا".

ميونخ-)د ب �أ(:

الفني  المدير  ناجلسمان  جوليان  أكد   
الحارس  أن  ميونخ  بايرن  لنادي 
أن  المقرر  من  نوير  مانويل  الدولي 
انتراخت  ملعب  على  بالمواجهة  يلحق 
افتتاح  في  الجمعة  غدا  فرانكفورت 
كما  للبوندسليجا،  الجديد  الموسم 
بالمهاجم  الخاص  اللعب  تصريح  وصل 
الصاعد ماثيس تيل في الوقت المناسب، 
إذا  للمشاركة  األخر  هو  جاهزا  ليصبح 

لزم األمر.
من  نوير  القائد  أن  ناجلسمان  وقال 
اضطرابات  من  تعافيه  يكمل  أن  المقرر 
أمام  المواجهة  موعد  بحلول  المعدة 
دفاع  حملة  مستهل  في  فرانكفورت، 
بعد  األلماني،  الدوري  لقب  عن  بايرن 
العشرة  المواسم  في  باللقب  التتويج 
وأضاف  قياسي.  رقم  في  األخيرة 
يوم  صحفية  تصريحات  في  ناجلسمان 
يتدرب  لن  جيدا،  يبدو  األمر  الخميس 
يوم الخميس لكنه سيسافر مع الفريق، 
الجمعة ،  اليوم  سيشارك في اجتماعتنا 
ويشعر بكثير من التحسن، إذا استمرت 
أفترض،  كما  التحسن  في  األمور 

سيكون بمقدوره المشاركة اليوم".
في  اللعب  السهل  من  "ليس  وأشار 
 100% بنسبة  أعرف  ، ال  فرانكفورت 

كيف سيبدو فريقهم، فرانكفورت فريق 
الجماهير  من  قاعدة  وصاحب  قوي 

الشغوفة".
وتابع "إنها المباراة االفتتاحية للموسم 

مساء الجمعة، ستكون مباراة جيدة".
وإيريك  جوريتسكا  ليون  ويعاني 
ماكسيم شوبو موتينج من اإلصابة فيما 

لإليقاف، بينما  كومان  كينجسلي  يغيب 
من المتوقع مشاركة الوافدين الجديدين 

ساديو ماني وماتيس دي ليخت.
وتسلم بايرن تصريح اللعب الخاص بتيل 
استخراجه  استغرق  والذي  عاما/   17/
ينبغي  حيث  المعتاد،  من  أطول  وقتا 
الحصول على موافقة االتحاد األوروبي 

لكرة القدم )يويفا( على عملية االنتقال 
أوال، فيما يتعلق بالالعبين صغار السن.

رين  صفوف  من  القادم  تيل  ولكن 
مشاركته  عدم  المرجح  من  الفرنسي 
ناجلسمان  لكن  فرانفكورت،  أمام 
ويؤدي  بارزة"  "موهبة  بأنه  وصفه 

التدريبات. بشكل جيد في 

برلين-)د ب أ(:

بوروسيا  لنادي  الفني  المدير  تيرزيتش  إيدين   أكد 
للتعبير عن نفسه بقوة  دورتموند أن فريقه يسعى 
في مباراته االفتتاحية بالدوري األلماني لكرة القدم 

يوم غد السبت.
صحفي  مؤتمر  في  الخميس  يوم  تيرزيتش  وقال 

"مستعدون لتقديم إفادة أولى ونتطلع للمباراة".
تيرزيتش،  السابق  المساعد  المدرب  تعيين  وجرى 
مؤقت  بشكل  لدورتموند  الفني  المدير  منصب  في 
نهاية  حتى   2020 األول/ديسمبر  كانون  في 
األخيرة،  مباراته  في  الكأس  بلقب  الموسم ، وتوج 
لتدريب  عاد  التقني، لكنه  المدير  لمنصب  انتقل  ثم 
المدرب السابق ماركو روز بعد  الفريق عقب رحيل 
الموسم  إنهاء  رغم  الفريق  مع  قضاه  واحد  عام 
خلف  الثاني  المركز  في  البوندسليجا  من  الماضي 

البطل بايرن ميونخ.
الجديد  الموسم  في  مسيرته  دورتموند  واستهل 
بالدرجة  المنافس  ميونخ   1860 على  بالفوز 

الثالثة، 3/صفر في الدور األول لكأس ألمانيا.
الجديد  الموسم  في  مشواره  دورتموند  ويبدأ 
للبوندسليجا بمالقاة باير ليفركوزن بعد غد السبت.

المباراة  لهذه  حقا  "أتطلع  تيرزيتش  وأوضح 
االفتتاحية على ملعبنا، لكن األمر ال يتعلق بي، لكنه 
نتطلع  صاخبا، نحن  األمر  بالفريق، سيكون  يتعلق 

أداءا جيدا يوم السبت". حقا لها ، نريد تقديم 
نيكالس  الجديد  مدافعه  جهود  دورتموند  ويفتقد 
المدافع  استعادة  في  يأمل  تيرزيتش  لكن  زوله، 

السابق لبايرن ميونخ قريبا.

18 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
�لريا�سةالجمعة ٥ أغسطس ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥١٠٩

قوية  لبداية  نتطلع  دورتموند:  مدرب 
لمو�سم البوند�سليجا

نوير ي�ستعد لقيادة بايرن �أمام فر�نكفورت وو�سول ت�سريح 
�للعب �لخا�ص بال�ساعد تيل

لندن-)د ب أ-ستاتس بيرفورم(:
مانشستر  جاء إلى  أنه  هاالند  إيرلينج  النرويجي  الهداف   أكد 

سيتي اإلنجليزي لنقل طريقة لعبه لمستوى أخر.
وانضم هاالند /22 عاما/ من بوروسيا دورتموند األلماني إلى 
مقابل 1ر51 مليون  الصيف  هذا  اإلنجليزي  سيتي  مانشستر 

جنيه إسترليني )1ر62 مليون دوالر(.
حاليا،  العالمية  الساحة  على  الالعبين  أبرز  أحد  هاالند  ويعتبر 
لكنه توقع أن يرتفع مستواه بشكل أكبر تحت قيادة اإلسباني 

بيب جوارديوال مدرب سيتي.
الخميس  يوم  سبورتس""   "سكاي  لشبكة  هاالند  وقال 
الشيء بمردودي  بعض  يتعلق  كمهاجم ، األمر  لي  "بالنسبة 
أؤدي  أن  يمكنني  كيف  بالشعور،  يتعلق  األمر  الملعب،  داخل 
في  الزلت  ألنني  أكبر  بشكل  والتطور  ممكنة  طريقة  بأفضل 

الثانية والعشرين".
أن أتحسن  للغاية، يمكنني  وأضاف "الفريق هنا سيكون رائع 

على كافة األصعدة".
الكثير من  األمر بشعورك، هو مثل  يتعلق  النهاية  وأشار "في 
شعورك، وهذا  سيكون  كيف  جديدة  وظيفة  أردت  األمور ، إذا 

ما شعرت به".
باألجواء  والشعور  المالعب  لمشاهدة  "اتطلع  وأوضح 
والمنافسة... نحن في مواجهتهم، الجماهير في مواجهة بعضها 

البعض، هذا شيء يعجبني كثيرا ، وكذلك شعور المباراة".
وختم القناص النرويجي بالقول "سيكون األمر صعبا بالتأكيد، 
وهذا هو الشيء الساحر بشأن الدوري اإلنجليزي الممتاز، إنها 
مسابقة صعبة للغاية ولهذا السبب هي أشهر مسابقة دوري 

في العالم".

هوفنهايم ي�ستعير المدافع البرتغالي كواري�سما 
من �سبورتينج ل�سبونة

فرانكفورت-)د ب أ(:
الخميس تعاقده  األلماني يوم  نادي هوفنهايم  أعلن 
سبورتينج  مدافع  كواريسما  إدواردو  البرتغالي  مع 

لشبونة على سبيل اإلعارة لموسم واحد.
وذكر هوفنهايم في بيان أن هناك بندا بالعقد يسمح 
له بضم الالعب بشكل نهائي عقب نهاية فترة إعارته.

وقضى كواريسما /20 عاما/ الموسم الماضي معارا 
لتونديال الذي هبط من الدوري البرتغالي الممتاز.

وبات كواريسما ثالث صفقات هوفنهايم هذا الصيف 
بعد اوزان كاباك وستانلي نسوكي.

الجديد  الموسم  في  مشواره  هوفنهايم  ويستهل 
بوروسيا  مضيفة  بمالقاة  البوندسليجا  من 

مونشنجالدباخ بعد غد السبت.

هاالند: جئت �إلى مان�س�ستر �سيتي لتطوير نف�سي

�لربتغايل �سو�ري�ص: �لدوري �مل�سري ي�سم مو�هب 
جيدة لكن ينق�سة �لتنظيم

رئي�ص دورتموند و�ثق من نجاح فريقه 
بعد عودة تيرزيت�ص و�إبر�م تعاقد�ت 

برلين-)د ب أ(:
نادي  رئيس  راوبول  رينهارد  يدخل   
بوروسيا دورتموند، الموسم الجديد من 
دوري الدرجة األولى األلماني لكرة القدم 
بحالة من الثقة، بعد عودة المدرب إيدين 

تيرزيتش وتعزيز صفوف الفريق.
"روهر  لصحيفة  راوبول  وقال 
"إيدين  الخميس  يوم  ناخريشتن" 

تيريزيتش يحمل حقا آمال الجماهير".
اإلنسجام،  بسبب  فقط  "ليس  وأضاف 
إحراز  خالل  من  أيضا  أثبت  ألنه  ولكن 
لقب كمدرب لبوروسيا دورتموند خالل 
في  الثقة  هذه  للغاية ، أن  قصيرة  فترة 

محلها".
السابق  المساعد  المدرب  تعيين  وجرى 
الفني  المدير  منصب  في  تيرزيتش، 
كانون  في  مؤقت  بشكل  لدورتموند 
نهاية  حتى   2020 األول/ديسمبر 
في  الكأس  بلقب  وتوج   ، الموسم 
مباراته األخيرة، ثم انتقل لمنصب المدير 
عقب  الفريق  لتدريب  عاد  التقني، لكنه 
بعد  روز  ماركو  السابق  المدرب  رحيل 
إنهاء  رغم  الفريق  مع  قضاه  واحد  عام 
في  البوندسليجا  من  الماضي  الموسم 
المركز الثاني خلف البطل بايرن ميونخ.

إيرلينج هاالند  النرويجي  الهداف  ورحل 
إلى  وانتقل  الصيف  هذا  دورتموند  عن 
تعاقد  الفريق  لكن  سيتي،  مانشستر 
نيكو شلوتربيك  الدوليين  المدافعين  مع 
ونيكالس زوله، بجانب المهاجم الشاب 
بجانب  اديمي  كريم  ألمانيا  لمنتخب 

العبين أخرين.
قيمة  بتدعيمات  "قمنا  راوبول  وأشار 
األمر  هذا  الفريق،  في  وضرورية 
الماضي  الموسم  في  الجيدة  والمسيرة 

للبوندسليجا يجعالني متفائال للغاية".
سيباستيان  اإليفواري  المهاجم  ويغيب 
بعد  أشهر  لعدة  دورتموند  عن  هالر 
ورم  استئصال  لعملية  خضوعه 
للعالج  حاليا  ويخضع  الخصية،  من 

الكيميائي.
وقال راوبول :"مرض سيباستيان هالر 
بالدرجة األولى مأساة إنسانية، واثق في 
هذا  سعيدة، بالطبع  ستكون  النهاية  أن 
التشخيص مصيبة من الصعب تقبلها في 

البداية".
واستهل دورتموند مسيرته في الموسم 
ميونخ   1860 على  بالفوز  الجديد 
في  3/صفر  الثالثة،  بالدرجة  المنافس 

الدور األول لكأس ألمانيا.

ر�سد جو�ئز في فعاليات مهرجان �الأجو�ء �لريا�سية ب�سلطنة ُعمان
أ (: مسقط/القاهرة-) د ب 

يقام  الذي   ، الرياضية«  »األجواء  مهرجان  يواصل   
قيمة  جوائز  رصد  ُعمان،  بسلطنة  ظفار  بمحافظة 
للمشاركين في مختلف الفعاليات والمناشط المتنوعة 
التي تحتضنها مرافق مجمع السلطان قابوس الشبابي 
للمنظمين  بيان  وفق   ، صاللة  في  والترفيه  للثقافة 
الذي   ، المهرجان  هذا  تنظيم  ويأتي   . الخميس  يوم 
انطلق مؤخرا ويستمر حتى ٣١ آب/ أغسطس  الجاري 
من  ظفار  محافظة  في  للسياحة  الترويج  بهدف   ،
والفنية ، باإلضافة  الرياضية  الفرق  استقطاب  خالل 

إلى صقل المواهب والمهارات لدى الشباب.
شركة  نفذته  الذي   ، المهرجان  افتتاح  حفل  وأقيم 
للمهرجان  المنظمة  اللجنة  مع  بالتعاون  ظفار  فنون 

فعاليات  ظفار ، ضمن  الرياضة(وبلدية  طرق  )شركة 
آل  تركي  بن  مروان  برعاية  ظفار  خريف  موسم 
والحوار  السيناريو  وإعداد   ، ظفار  محافظ  سعيد 
اليافعي  أحمد معروف  العام  والسينوغرافيا واإلخراج 
أول  يعتبر  الذي  العمل  بهذا  سعادته  عن  أعرب  الذي 

مهرجان رياضي في صاللة محافظة ظفار.
أن  سعيد  آل  تركي  بن  مروان  ظفار  محافظ  وأكد 
المهرجان يتزامن مع موسم الخريف بمحافظة ظفار 
ويعد  والسياحي،  الرياضي  الجانب  بين  يمزج  الذي 
مختلف  من  لالستفادة  الشباب  إلشراك  هاًما  عنصًرا 

المناشط خالل فترة إجازاتهم.
عنصر  المهرجان  فعاليات  تكون  أن  أمله  عن  وأعرب 
حاضنة  القادمة  المواسم  في  وتكون  للسّياح،  جذب 
األهداف  وتحقق  رياضية،  ودولية  إقليمية  لتجمعات 

في   ، اليافعي  المخرج  وقال  بشأنها.  الموضوعة 
  ، أ(  ب.  )د.  األلمانية  األنباء  لوكالة  خاص  تصريح 
فنية،  لوحات  خمس  على  اشتمل  االفتتاح  حفل  إن 
الثانية  الزامل، واللوحة  االفتتاحية )شباب عمان( فن 
الثالثة  واللوحة  الربوبية،  فن  العظام(  )سالطين 
واللوحة  البرعة،  فن   ) العماني  الشعب  )استبشرو 
الختامية  الخامسة  واللوحة  العز(،  )شباب  الرابعة 

)هيثم الدرع الحصين ( فن السنبوق.
من  مجموعة  تقديم  االفتتاح  شهد   ، اليافعي  ووفق 
وألحان  وكلمات  غناء  وطني«  أنا   « منها  األغاني 
عبدالغفور  غناء  الرسالة«  »رمز  و  عسوالن،  حسن 
مهاد  وألحان  وكلمات  بردحام  وأسامة  الحساوي 
األمجاد« كلمات  الحكيم مطفوف، وأغنية »سيد  عبد 

جميلة بنت عرفه عوض ، ووفقا للمخرج اليافعي .

لندن-)د ب أ(:
أعلن نادي تشيلسي اإلنجليزي يوم الخميس تعاقده مع 
كارني تشوكويميكا العب الوسط الصاعد لفريق استون 

فيال، دون الكشف عن قيمة الصفقة.
منتخب  تتويج  في  عاما/   18/ تشوكويميكا  وساهم 
إنجلترا بلقب كأس أمم أوروبا تحت 19 عاما هذا الصيف، 
وانتقل إلى تشيلسي بعد أن رفض تمديد عقده مع استون 

فيال، والذي كان سينتهي بنهاية الصيف المقبل.
فيال  ألستون  الفني  المدير  جيرارد  ستيفن  واستبعد 
وألزمه  أستراليا  في  الفريق  الشاب من معسكر  الالعب 

بالتدريب مع فريق الشباب تحت 23 عاما.

ت�سيل�سي ي�سم ت�سوكويميكا �لنجم 
�ل�ساب الأ�ستون فيال

فرانكفورت-)د ب أ(:
 كشفت تقارير إعالمية إيطالية أن نادي يوفنتوس تورين 
اإليطالي لكرة القدم رفع قيمة عرضه المقدم للحصول 
اينتراخت  نادي  العب  كوستيتش  فيليب  خدمات  على 

فرانكفورت األلماني.
استعداده  يوفنتوس  أبدى  فقد  التقارير،  هذه  وحسب 
لدفع 12 مليون يورو باإلضافة إلى المكافآت المحتملة 
لالعب مركز الجناح ليتفوق بذلك على العرض المقدم من 
يورو  دفع 15 مليون  عرض  الذي  اإلنجليزي  ويستهام 

بما في ذلك المكافآت.

يوفنتو�ص يرفع قيمة عر�سه ل�سم 
كو�ستيت�ص العب فر�نكفورت



اأبو ظبي-وام:

من  الجديدة  النسخة  فعاليات  تنطلق   عندما 
الدوري اإلنجليزي لكرة القدم اليوم  الجمعة  
ستكون البطولة عىل موعد جديد مع سيطرة 
الفنيني  املديرين  مقاعد  عىل  األجانب  املدربني 

يف فرق املسابقة.
ومن بني 20 مديرا فنيا يف البطولة ، ال يحظى 
املدرب اإلنجليزي إال بـ5 مقاعد فقط يف فرق 
املسابقة مع انطالقة فعاليات النسخة الـ31 
يف  بدأ  الحــايل ، والذي  بنظامها  البطولة  من 

. 1992

فعاليات  يف  البداية  رضبة  املقابل ، تشهد  ويف 
هذا املوسم بالدوري اإلنجليزي هيمنة جديدة 
للمدربني األجانــب بتواجد 15 مدربا أجنبيا 

عىل رأس القيادة الفنية لفرق املسابقة.
األجانب  املدربني  الكبــر من  العدد  ومع هذا 
يف املســابقة و هويــة املدربــني يف الفــرق 
اللقب ، تبدو  للمنافســة عىل  بقوة  املرشحة 
كرس  يف  ضعيفة  اإلنجليــز  املدربــني  فرصة 
حاجز اإلخفاق الذي الزمهم عىل مدار تاريخ 
البطولة فلم يسبق ألي مدرب إنجليزي الفوز 
قبل  البطولة  شهدتها  يف 30 موسما  باللقب 

هذا املوسم املرتقب.

وينتمــي املدربون األجانب إىل 12 جنســية 
مختلفة دون ســطوة واضحة ألي من هذه 
الجنســيات وتحظى 3 جنسيات /اإلسبانية 
واألملانية والربتغالية/ باثنني من املدربني لكل 
واحد من كل من  يتواجد مــدرب  فيما  منها 

الجنسيات التسع األخرى.
مقعد  عىل  اإلنجليزي  املدرب  تواجد  ويقترص 
املديــر الفني مــع رضبة البداية يف املوســم 
الجديد للدوري اإلنجليزي عىل ستيفن جرارد 
يف أســتون فيال وفرانك المبــارد /إيفرتون/ 
وســكوت باركر /بورنموث/ وجراهام بوتر 

/برايتون/ وإيدي هاو /نيوكاسل/ .

ويأتــي اإلســباني جوســيب جوارديوال يف 
اإلنجليزي  بالدوري  األجانب  املدربني  مقدمة 
هذا املوســم بعدمــا نجح يف قيــادة فريقه 
مانشسرت ســيتي إىل لقب املسابقة يف 4 من 
مع  سطوته  ملواصلة  ويطمح  آخر 5 مواسم 

الفريق يف املوسم الجديد.
وتشــهد البطولــة مدربا إســبانيا آخر هو 
الفني ألرسنال ، وتحظى  املدير  أرتيتا  ميكيل 
أيضا  بمقعدين  التدريب  يف  األملانية  املدرســة 
من خالل يورجــن كلوب املدير الفني لفريق 
وتوماس  الــدوري  بطل  وصيــف  ليفربول 

توخيل املدير الفني لتشيليس.

أمــا الجنســية الثالثــة التي تحظــى أيضا 
بمقعدين فهــي الربتغالية حيث يتوىل برونو 
الج تدريــب وولفرهامبتون ويقود مواطنه 
ماركو ســيلفا فريق فولهــام العائد لدوري 

الدرجة املمتازة.
وتبــدأ الفــرق الـــ9 األخرى يف املســابقة 
قيادة مدربني  تحت  الجديد  املوسم  منافسات 
من 9 جنسيات مختلفة حيث يتوىل الهولندي 
مانشسرت  تدريب  مســؤولية  هاج  تن  إيريك 
يونايتد ويقود اإليطايل أنطونيو كونتي فريق 
توتنهام ويجلــس الفرنيس باتريك فيرا عىل 

مقعد املدير الفني لفريق كريستال باالس.

أبو ظبي-وام:

 مع تعدد صفقــات املركاتو الصيفي 
االخرة  االنتقاالت  فرتة  شهدتها  التي 
وتنوع املدارس التدريبية يف فرق دوري 
أدنــوك لكرة القــدم للمحرتفني، نالت 
املسابقة عوامل إضافية تساعدها عىل 
والقوة خالل  النجاح  املزيد من  تحقيق 

املوسم الجديد.
أدنــوك  دوري  مســابقة  وترتقــب 
املوســم  فعاليات  انطالقة  للمحرتفني 
الجديــد بعد أســابيع قليلة مع بعض 
التغيــرات التي ينتظر أن تســاهم يف 
لإلضافة  البطولة  بمســتوى  االرتقاء 
إىل النجاح الذي حققته خالل املواســم 

املاضية منذ بدء تطبيق االحرتاف.
الخارجية  املعســكرات  غيــاب  وبعد 
لألندية يف أوروبا املوســمني املاضيني، 
بســبب جائحة كورونا، عــادت أندية 
الدوري اإلماراتي إىل هذه املعســكرات 

أجل  للمسابقة من  الخارجية استعدادا 
أو  اللقب  املنافســة بقوة ســواء عىل 

املراكز األوىل.
الخارجية،  املعسكرات  هذه  جانب  وإىل 
نالت املســابقة أكثر مــن عنرص آخر 
ينتظر أن يساهم يف تعزيز قوة املنافسة 
التي  الصفقات  مثل  الجديد  باملوســم 
الصيفي  املركاتو  يف  األنديــة  أبرمتها 
واملدربني  الالعبني  مستوى  عىل  الحايل 
إضافــة للقــرارات التــي اتخذت من 
قبــل رابطــة املحرتفني قبل شــهور 
قليلــة بزيادة عدد الالعبني األجانب يف 
صفوف أندية املســابقة وتقليص عدد 
الالعبني اإلجمايل يف قوائم هذه الفرق.

وتتعــدد املــدارس التدريبيــة يف فرق 
املســابقة، ويحظــى معظــم هؤالء 
تؤهلهــم  كبــرة  بخــربة  املدربــني 
للمنافســة عىل اللقب كما ستســاهم 
بالتأكيد يف االرتقاء بمستوى املنافسة.

املدارس  يف  التعدد  هذا  يؤدي  ما  وعادة 

الكرويــة إىل التعامــل مــع املباريات 
بأفــكار مختلفة تضاعــف من حجم 
إذا  خاصة  املنافســة  وصعوبة  اإلثارة 
هؤالء  بها  يتمتع  التي  بالخربة  اقرتنت 

املدربون.
من  العديد  الحايل  املركاتو  شــهد  كما 
لتدعيم  األندية  مختلــف  يف  الصفقات 
صفــوف فرقهــا ســواء بالالعبــني 
تعاقد  األجانــب، مثل  أو  اإلماراتيــني 
العني مع األوكراني أندري يارمولينكو 
باالســيوس،  ماتياس  واألرجنتينــي 

الربتغايل  الثالثي  مــع  الوحدة  وتعاقد 
أندريه سيلفا وفابيو مارتينيز وبيتزي.

كذلك، عزز فريق شباب األهيل صفوفه 
عىل  خريبني  عمر  الســوري  باملهاجم 
الوحــدة، وضم  ســبيل اإلعــارة من 
الشارقة الالعب ماجد حسن من شباب 
عمر  النجم  مع  الوصل  األهيل، وتعاقد 
عبــد الرحمن” عموري” من شــباب 
الربازييل  الثالثي  كذلــك  األهيل، وضم 
أوليفرا  جابريلوينهــو، ورودريجــو 

وجواو جابريل.
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لجن��ة الح��كام تطل��ع عل��ى برام��ج ق�ض��اة 

المالعب ا�ضتعداداً للمو�ضم الجديد

الجمعة ٥ أغسطس ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥١٠٩

الخم�س��ة  التبديالت  تطبيق الئحة 
اأنقذ كرة القدم

تاأهل المنتخبين ال�ضعودي والم�ضري 
اإلى نهائي كاأ�س العرب لل�ضباب

أبها-وام:
 واصل املنتخب السعودي لكرة القدم للشباب بنجاح 
رحلة الدفاع عن لقبه يف بطولة كأس العرب للشباب 
الفلسطيني  /تحت 20 عاما/ بفوزه 0-5 عىل نظره 
يــوم األربعاء يف الدور نصــف النهائي للبطولة التي 

تستضيفها مدينة أبها السعودية.
املرصي  نظره  النهائي  يف  السعودي  املنتخب  ويلتقي 
الذي تغلب عىل املنتخب الجزائري 1-3 مساء األربعاء 

أيضا يف املباراة األخرى بالدور نصف النهائي.
املنتخب السعودي بخماسية نظيفة عىل نظره  وفاز 
الفلسطيني ليحجز مقعده يف النهائي للنسخة الثانية 
عىل التوايل ويصبح عىل بعد خطوة واحدة من تحقيق 

الثانية عىل التوايل. حلم الفوز باللقب للنسخة 
النهائي فوز  املباراة األخرى بالدور نصف  وشــهدت 
منتخــب مرص 1-3 عىل نظره الجزائري الذي خرس 

نهائي النسخة املاضية أمام نظره السعودي.

أبوظبي-وام:
تبدأ اليوم الجمعة فعاليات النسخة 
الفرنيس لكرة  الــدوري  الـ85 من 
القدم وســط طموحات كبرة من 
يف  بالنجاح  جرمان  ســان  باريس 
رحلة الدفــاع عن لقبه ورغبة من 
الدخول معه  أكثر من فريق آخر يف 

يف منافسة رشسة عىل اللقب.
يف  باللقب  جرمــان  ســان  وتوج 
الرقم  بهذا  ليعادل  املايض  املوســم 
القيايس لعــدد مرات الفوز باللقب 
اتيان برصيد  متساويا مع ســانت 

10 ألقاب لكل منهما.
ويطمــح الفريق البارييس حاليا يف 
االنفــراد بالرقــم القيايس خاصة 
بعدمــا حافــظ عىل أبــرز أوراقه 
املهاجم  عقــد  بتجديــد  الرابحــة 
كيليان  الشــاب  الــدويل  الفرنيس 
هذا  االنتقاالت  فــرتة  خالل  مبابي 
الصيــف ليقف حائــال دون رحيل 

الالعب لناد آخر.
مجموعة  الفريق  صفــوف  وتضم 
الشــهرة  أصحاب  النجــوم  مــن 
األرجنتيني  مقدمتهــم  يف  العاملية 
دا  نيمار  والربازييل  ميــيس  ليونيل 

املرمــى اإليطايل  ســيلفا وحارس 
جانلويجي دوناروما.

ولجأ النادي إىل تغير اإلدارة الفنية 
للفريق بسبب عدم تحقيق حلمه يف 
املوسم املايض، والخاص بالرغبة يف 

الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.
مــع  جرمــان  ســان  وتعاقــد 
كريســتوف جالتييه خلفا للمدرب 
األرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

التي  القوية  الرتشــيحات  ورغــم 
الذين  النجوم  بفضــل  بها  يحظى 
يواجه  صفوفــه، قد  يف  ينترشون 
من  قوية  منافسة  جرمان  ســان 
ليون وموناكو  مثل  فريق  أكثر من 
أيضا  يمتلكون  الذين  ومارســيليا 
مقومات املنافســة عىل اللقب كما 
لقب  الســتعادة  األمل  يحدوهــم 

املسابقة.
أبرز  عىل  الحفاظ  يف  ليــون  ونجح 
إيكامبي  توكو  كارل  مثــل  العبيه 
وحسام عوار ولوكاس باكيتا، كما 
آخرين  العبني  مــع  الفريق  تعاقد 
ألكسندر  مثل  الصيف  هذا  مميزين 
تاجليافيكو  ونيكــوالس  الكازيت 

وكورينتني توليسو.

ال��دوري الفرن�س��ي يبداأ الي��وم جولت��ه الجديدة 
وطموحات ليون تتحدى حامل اللقب

�سفقات الميركاتو ال�سيفي وخبرة المدربين ت�ساعف روح 
المناف�سة في دوري اأدنوك

دبي-وام:

عقــدت لجنة الحكام باتحاد اإلمــارات لكرة القدم 
اجتماعهــا الــدوري يف دبي برئاســة ســالم عيل 
اللجنة  رئيس  االتحاد  إدارة  مجلس  عضو  الشاميس 
التي اطلعت عىل تقرير نشاط إدارة الحكام استعداًدا 

للموسم الريايض 2022-2023.
نائب  الشمري  عمر  محمد  بمشاركة  االجتماع  عقد 
رئيس اللجنة، وعبدالله كرم عضو اللجنة، وإبراهيم 
إدارة  مدير  بروبرت  اللجنة، ويل  مستشــار  لعماش 
للُمقّيمني  الفني  املســؤول  يعقوب  الحكام، وأحمد 

واملحارضين، ومحمد عشماوي مقرراً.
وتضمن تقرير نشاط إدارة الحكام عقد ورشة عمل 
لحكام كرة قدم الصــاالت يف يونيو املايض، ودورة 
تدريبيــة لتقنية حكم الفيديو من 28 إىل 31 يوليو 
املايض بمشــاركة 38 حكًما إضافة إىل ورشة عمل 
ُمقّيمي الحكام التي عقدت يف األول من أغســطس 
االتحاد  بمشاركة 21 ُمقّيًما، بالتعاون مع  الجاري 

الدويل لكرة القدم /فيفا/.
واطلعت اللجنة عىل برنامج املعسكر الداخيل لحكام 
الفريــق الثاني الذي ُيقام يف دبي يف الفرتة من 4 إىل 
الجاري بمشــاركة 48 حكًما، إضافة  7 أغسطس 
لـ3 دورات تدريبية لحكام املراحل الســنية “120 
حكًما” موّزعني عىل 3 مجموعات بواقع 40 حكًما 
يف كل مجموعــة، عــىل أن تكــون دورة املجموعة 
األوىل يف 20 و21 أغســطس، والثانيــة 27 و 28 
من الشهر نفســه، واملجموعة الثالثة يومي 3 و4 

سبتمرب املقبل.

المدربون االأجانب يفر�سون �سطوتهم مجدداً على الدوري االإنجليزي

لندن-)د ب اأ(:

املساعد  املدرب  ليندرس  بيب   يرى 
لنادي ليفربول اإلنجليزي أن تطبيق 
التبديالت الخمسة يف املوسم  الئحة 
اإلنجليزي  الــدوري  مــن  الجديد 

املمتاز "أنقذ كرة القدم".
لكل  التبديالت  عــدد  زيادة  وجرى 
ثالثة  من  املباريــات  خــالل  فريق 
استئناف  مع  تبديالت  خمســة  إىل 
من  فرتة  بعد  الكروية  املنافســات 
أزمة جائحة كورونا  بفعل  التوقف 

يف صيف 2020.
لكرة  الدويل  االتحاد  مجلس  ووافق 
اإلبقاء عىل  القــدم )إيفاب( عــىل 
أول/ دائم يف ترشين  الالئحة بشكل 

أكتوبــر املايض، ولكن منافســات 
طبقت  املمتاز  اإلنجليــزي  الدوري 
خالل  تبديــالت  الثالثــة  الئحــة 

املوسمني املاضيني.
األنباء  لوكالــة  لينــدرس  وقــال 

ايــه ميديا( يوم  الربيطانيــة )بي 
الخميس "اليشء الكبر هذا املوسم 
لهذا  حسما  األكثر  الجانب  وأعتقد 
استخدام  كيفية  يف  سيتمثل  املوسم 
الفرق للتبديالت الخمســة ألن هذا 
األمر ســيغر الــدوري اإلنجليزي 

املمتاز بشكل هائل".
ألنه  بذلك  أضاف "ســعداء حقــا 
يعنــي أن بإمكاننــا اللعــب بقوة 
الدقيقة  حتى  األوىل  الدقيقــة  منذ 
استغالل  بكيفية  يتعلق  األمر   ،95
الفريق، كيفيــة التعامل مع اللعب 

كل ثالثة أيام".
انقذت  الالئحة  أن  وأشــار "أعتقد 
نظري، ألنك  وجهة  من  القدم  كرة 
إذا أردت أن تلعــب كل ثالثة أيام ، 

فهذه كانت إحدى الرضوريات".
وختم ليندرس بالقول "أنا ســعيد 
املمتاز  اإلنجليزي  الدوري  بأن  حقا 
واألندية شــهدت ذلك، لكني أعتقد 

أيضا أنها سالح".

المدرب الم�ضاعد لليفربول: 



السعودية،  للجوازات  العامة  املديرية  كشفت 
أن غرامة تأخري إصــدار “هوية مقيم” هي 
500 ريال وتفرض بعد 90 يوماً من تاريخ 

الدخول للمملكة.
وأوضحــت الجوازات، أنه يتم إصدار »هوية 
منصة »أبــر« أو  عــر  مقيــم« للعامل 
الرسوم،  سداد  العمل، بعد  »مقيم« لصاحب 
ويشرتط وجود فحص طبي لتمكني املستفيد 

من إتمام اإلجراء.
وكانت الجوازات قد مّكنت صاحب العمل من 
إصــدار وتجديد »هوية مقيم« ملن هم تحت 
كفالته إلكرتونيا بشكل ربع أو نصف سنوي 

عر منصتي »أبر أعمال« و»مقيم«.

وكشــفت أن هــذه اآللية ســتمكن صاحب 
حاجته  بحســب  اإلقامات  تجديد  من  العمل 
ملدد متفاوتة، إما لـ3 أشهر، أو 6 أشهر أو 9 

أشهر أو لفرتة من 12 - 24 شهرا.

أجرتها  حديثة،  دراســة  أثبتت 
كليــة ميلمان للصحــة العامة 
بجامعــة كولومبيــا، وجــود 
رواتب  انخفــاض  بــني  عالقة 
مســتويات  وتدهور  املوظفني 

ذاكرتهم.
“الــرق  صحيفــة  ونقلــت 
األوســط” أن نتائج الدراســة 
نــرت يف املجلــة األمريكيــة 
يف  عرضها  األوبئة، وتــم  لعلم 
ألزهايمر  الدويل لجمعية  املؤتمر 
)AAIC( لتعزيز وجهات النظر 

املتنوعة.
مــن جانبها، قالــت الباحثة يف 
قســم علم األوبئــة يف جامعة 
كولومبيــا كاترينــا كيزيوس، 

يف  االرتباط  هــذا  لوحــظ  إنه 
صنفت  أن  بعد  األوليــة  العينة 
يف  املشــاركني  وزمالؤها،  هي 

مســتويات  بحسب  الدراســة 
العــام 1992 إىل  من  أجورهم 

العام 2004.

إىل  بعدها  الباحثــون  وعمــد 
الراتب  انخفاض  عالقة  فحص 
مدار  عىل  الذاكــرة  تدهور  مع 
الـــ 12 عاما مــن 2004 إىل 
أصحاب  أن  2016، ووجــدوا 
من  يعانون  املنخفضة  األجور 
الذاكــرة  يف  أرسع  انخفــاض 
بشكل ملحوظ مع تقدم العمر.

أن  عــن  الدراســة  وكشــفت 
املعرفية  الشــيخوخة  مستوى 
األجور  أصحاب  بهــا  مر  التي 
مدى  الدائمــة، عىل  املنخفضة 
نفس  هو  ســنوات،   10 فرتة 
الــذي عاناه  الشــيخوخة  قدر 
األجور  غريهــم من أصحــاب 

املعتدلة عىل مدار 11 عاما.

    

بصحة  »ِعــش  مبــادرة  عقــدت 
مــع نخيل« املخصصــة ملجتمعات 
بدبــي، ثاني  »نخيــل« الســكنية 
الشهرية  السلسلة  ضمن  فعالياتها 
لجلســاتها الحواريــة، يف »قريــة 
ســريكل«، واســتضافت  جمــريا 
اختصايص  الجعفري  نرص  الدكتور 
شــارما  الوظيفي، وإيرينا  الطــب 
صحة  ملناقشــة  املبادرة  مؤســس 

األمعاء.
الجمهورحول  مــع  النقــاش  ودار 
أهميــة صحــة األمعــاء لتعزيــز 
جهــاز املناعة، وكيف يمكن دعمها 
نمط  الكتســاب  صحيحة  بخيارات 
توازن  لتحقيق  غذائي  ونظام  حياة 
تناول  كيفية  تأثري  مثايل، فضالً عن 
الهضمي  الجهاز  صحة  عىل  الطعام 

ومنع األعراض السلبية املحتملة. 

 

اعترت محكمة روســية، متهما بتدنيــس القبور وتحنيط 20 
البنات فاقــدا لألهلية، وأحالته ملستشــفى  جثــة لألطفال 

األمراض العقلية.
للمحاكم  املشــرتكة  الصحفية  الخدمة  أفادت  وحســبما 
العام يف مقاطعــة نيجني نوفغورود  ذات االختصــاص 
يوم األربعاء، “قدم كبري أطباء مستشــفى الطب النفيس 
رقــم 2 يف نيجني نوفغورود، طلبــا إىل املحكمة إلعالن 

املسؤولية  أُعفي من  أناتويل موســكفني، الذي  أهلية  عدم 
الجنائية عن أفعال خطرية اجتماعيا بموجب املادة 244 من 

القانون الجنائي الرويس”.

وبموجــب القرار، اســتجابت محكمة منطقة لينينســكي 
فاقدا  موسكفني  بأناتويل  األطباء واعرتفت  كبري  ملطلب 

لألهلية.
لفــرتة طويلــة يف مقاطعتي  وقــام موســكفني 
الفتيات  نيجني نوفغورود وموســكو بحفر قبور 
منها،  أجســادهن وصنع مومياوات  واســتخراج 
بها يف منزله. وخالل تفتيش شــقته، تم  واحتفظ 

العثور عىل أكثر من 20 جثة محنطة.
املتهم  املحكمة  القضائي، اعتــرت  وأثناء التحقيــق 

مختالً عقلياً، وأرسلته للعالج اإلجباري.

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

قال املتحدث باســم رشكة وارنر براذرز أمس إنه من املقرر 
اإلثارة )الجوكــر( الفائز  الجــزء الثاني من فيلــم  عرض 
بجائزتي أوســكار، والذي يركز عىل قصة أحد أشهر أرشار 
أكتوبر  الرابع من  العرض يف  العالم، بدور  الكتب املصورة يف 

.2024
فينيكس  واكــني  املتحدث حســب “رويرتز” أن  وأضــاف 
للفوز  أهله  الفيلم، والــذي  يف  البطولة  دور  للعب  ســيعود 
بجائزة أفضل ممثل يف الجزء األول، الذي صدر العام 2019 
اللدود للبطل الخارق “باتمان” أو  ويروي قصة حياة العدو 

الرجل الوطواط.

أفاد برنامج مراقبة رسمي اليوم الخميس بظهور أكر غطاء مرجاني 
منــذ 36 عاما عىل ثلثــي الحاجز املرجاني العظيم يف أســرتاليا، لكن 

الشعاب ال تزال عرضة لتبيُّض جماعي يزداد تكرارا.
وقال املعهد األســرتايل للعلوم البحرية يف تقريره السنوي إن التعايف يف 
قائمة  املدرجة عىل  املرجانية  الشعاب  والشمالية من  األجزاء الوسطى 
منظمــة األمم املتحدة للرتبيــة والعلم والثقافة )اليونســكو( للرتاث 
النقيض من املنطقة الجنوبية، التي تشــهد فقدانا  العاملي يأتي عــىل 

للغطاء املرجاني بسبب انتشار نجم البحر املكلل بالشوك.
وقال بول هاردســتي املدير التنفيذي للمعهد يف بيان “يظهر هذا مدى 
ضعف الشعاب املرجانية أمام االضطرابات الحادة والخطرية املستمرة 

التي تحدث بوترية أرسع وملدة أطول”.
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وصل البّحــار الفرنيس يان كينيه، 
يف  اليابســة  أمــس، إىل  مــن  أول 
فرنسا، منهياً جولة  غرب  بريتاني 
العالم دامت ثالث سنوات عىل  عىل 
ال  القارب »بالوشون«، الذي  متن 
وتوىل  أمتار  أربعــة  طوله  يتعدى 
بكلفة  وتصنيعه  تصميمه  بنفسه 

بلغت 4000 يورو.
ووصل القارب الصغري نحو الساعة 
إىل  املحيل  مساًء بالتوقيت  السابعة 
ميناء كوت  إىل  وتحديداً  تريبوردن 
حّر  ظل  بريتاني، يف  شمال  دارمور 

شديد كان يسود املنطقة.
أثناء  عليه  ُطرح  ســؤال  ورداً عىل 
الذي  القــارب  متن  عــىل  وجوده 
اســتغرق بناءه 400 ساعة وغري 
تقنية  بــأي  أو  بمحــرك  املجهــز 

التواصل مع ســكان  لركابه  تتيح 
اليابســة، قال كينيــه املتحدر من 
الرحلة حلماً  بريتاني: »كانت هذه 
واســتطعت  طويلة  مــدة  منذ  يل 

تحقيقه«.
بســيط«  عن »حزن  كينيه  وعّر 
انتهاء جولته  بســبب  به  يشــعر 
العاملية، لكنه أعرب يف الوقت نفسه 

عن سعادته بلقاء أرسته مجدداً.
ربيع  يف  الخمسيني  الرجل  وانطلق 
املحيط  فيها  عــر  2019 بجولة 
جزر  إىل  ليصل  الهادئ  ثم  األطليس 
إىل  وصوله  ماركيســاس. وبعــد 
تاهيتي وكاليدونيا الجديدة، خّطط 
للتوقــف يف نيوزيلندا وأســرتاليا. 
لكّن خطته تغريت بســبب جائحة 

كورونا.
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فرنسي ينهي جولة عالمية دامت فرنسي ينهي جولة عالمية دامت 33 سنوات  سنوات 
بقارب شراعيبقارب شراعي

م حوارات»العافية« مبادرة »ِعش بصحة مع نخيل« تقدِّ
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 أعلنت هيئة الرتاث السعودية  
اكتشــافات  الخميس   امس 
بجزر  أثرية  مواقع  يف  جديدة 
الواقعــة / 40 كم  فرســان 
مدينة جازان/، وذلك عىل  من 
خلفية أعمــال بحث وتنقيب 
لفريٍق علمي سعودي فرنيس 
جامعة  مع  بالتعاون  مشرتك 

باريس األوىل.
األنبــاء  وكالــة  وذكــرت 
امــس  ) واس(  الســعودية 
أنــه نتج عن أعمــال البحث 
والتنقيب  اكتشــاف عدد من 
وقطع  املعمارية،  الظواهــر 
الثاني  القرنني  إىل  تعود  أثرية 
وذلك  امليالديــني،  والثالــث 
ضمن جهــود الهيئة العلمية 
والتنقيب  املســح  مجــال  يف 
باململكة،  الرتاثية  املواقع  عن 
منها  واالســتفادة  وصونها 

كمورٍد ثقايف واقتصادي.
كشفت   ، الوكالة  وبحســب 
عن  العلمي،  الفريــق  أعمال 
ضمنها  من  قطٍع نادرة  جود 
درع روماني مطوي مصنوع 
وآخر  النحاس،  ســبائك  من 
نوع “لوريكا سكواماتا”  من 

استخداماً يف  األكثر  يعد  الذي 
القرن  الرومانية من  الفــرتة 
امليــالدي،  الثالــث  إىل  األول 
النادرة  القطــع  أكثر  ويمّثل 
من  الفريــق  تمّكــن  التــي 
إيجادها، إىل جانب اكتشــاف 
نقش من العقيق لشــخصية 
رومانيــة شــهرية يف تاريخ 
الرومانيــة  اإلمراطوريــة 
“جينــوس”،  الرقيــة 
باإلضافة إىل العثور عىل رأس 

تمثال حجري صغري.
أن  إىل  الوكالــة  وأشــارت 
فريقاً ســعودياً فرنسياً كان 

قد قام برحالت اســتطالعية 
جزيــرة  يف  واستكشــافية 
والتي  2005م،  عام  فرسان 
حددت املواقــع ذات الدالالت 
املســح  أعمال  لتبدأ  األثرية؛ 
يف الجزيــرة عــام 2011م، 
االكتشــافات  وقــادت 
الســـــابقة التي تمت خالل 
 2020  -  2011 الفــرتة 
إىل العديــد من االكتشــافات 
املعماريــة واألثريــة؛ والتي 
أشــارت إىل أن هــذه املواقع 
إىل  تقريباً  تاريخهــا  يعــود 

1400 قبل امليالد.

السعودية تعلن عن اكتشافات أثرية تعود للقرنين 
الثاني والثالث الميالديين

الحاجز العظيم بأستراليا يشهد أكبر غطاء »الجوكر 2« يعرض في 2024
مرجاني منذ 36 عامًا

قالت خدمات الطوارئ إن حريقاً شــب يف مساحة تقرتب من 
15 ألــف مرت مربع يف منطقة غابات يف غرب برلني، الخميس، 
بعد اشــتعال النــريان يف موقع لتفكيــك القنابل خالل موجة 
حارة. وذكرت خدمة اإلطفاء يف برلني أن عدداً من االنفجارات 
حدث يف املوقــع يف غابة جرونافالد، مضيفــة يف تغريدة عىل 

تويرت أن املسؤولني طوقوا منطقة قطرها ألف مرت.

اندالع حريق في موقع لتفكيك القنابل 
بغابة في برلين

يف  الدخل  رضيبة  دائرة  كشفت 
فرض  قررت  أنها  امس  األردن 
رضيبة عىل النشطاء واملشاهري 
و”اليوتيوبــرز”  واملؤثريــن 
املبارش  البث  محتوى  ونارشي 
ونشطاء  األلعاب  وفيديوهات 
االعالنية  والخدمات  الرتويــج 
يحققون دخال  اشخاص  أي  أو 
من نشــاطهم وظهورهم عىل 

مواقع التواصل املختلفة.
من  فريقا  الدائــرة  وخصصت 
مشاهري  ملســاعدة  موظفيها 
واألشخاص  ميديا  السوشــال 
الذيــن يحققون إيرادات مالية 

هذه  عــىل  نشــاطاتهم  مــن 
أوضاعهم  لتوفيــق  املواقــع 
اإلقرارات  وتقديــم  القانونية 

الرضيبة عــن املبالغ املتحققة 
من أنشــطتهم املختلفة ودفع 

الرضائب املرتتبة عليهم. 

األردن تفرض ضريبة على المؤثرين و»اليوتيوبرز« 
ومشاهير مواقع التواصل

األجور المنخفضة تؤدي إلى تدهور الذاكرة!

أفلتأفلت من العقاب بعد اعتباره “مجنونًا”.. روسي يسرق  من العقاب بعد اعتباره “مجنونًا”.. روسي يسرق 2020 جثة  جثة من المقبرة ويحنطها في منزلهمن المقبرة ويحنطها في منزله

السعودية.. 500 ريال غرامة تأخير إصدار 
»هوية مقيم«

لأهمية �ضحة الأمعاء وتعزيز جهاز المناعة
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