
اأبوظبي-وام:

 اطلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان 
ممثــل الحاكم في منطقــة الظفرة رئيس 
مجلــس إدارة هيئة البيئــة – أبوظبي على 
الســاحف  تأهيل  إلعادة  المبذولة  الجهود 
البحرية واألحياء البحرية في إمارة أبوظبي 

من خال برنامج إنقاذ الحياة البحرية الذي 
تنفــذه الهيئــة بالتعاون مع » ناشــونال 
أكواريــوم » حيث تتم معالجة الســاحف 
بالرعاية  وتزويدهــا  إنقاذهــا  يتــم  التي 
إعادة إطاقها  األكثر تقدمــاً قبل  البيطرية 

إلى موائلها الطبيعية مرة أخرى.

الخرطوم-)د ب اأ(:

الجمعة عن مقتل 18  يوم  الســودان   أعلن 
شــخصا على يد "متفلتين تشــاديين" في 
البلدين، حســبما  بين  الحدودية  المنطقــة 

أفادت وكالة السودان لألنباء) سونا(.
األشخاص  إن  الجمعة  وقالت " سونا" يوم 
" تم اغتيالهــم عصر يوم الخميس بمنطقة 

بير ســليبة بمحلية سربا اثر كمين تعرضوا 
االربعاء  ابل نهبت يوم  اثــر  اثناء تتبعهم  له 
التشــاديين". وأوضحت  المتفلتين  قبل  من 
يوم  القتلى  جثامين  تشييع  تم  " سونا" أنه 
الجمعة بحضور نائب رئيس مجلس السيادة 
االنتقالــي الفريق أول محمــد حمدان دقلو 

ومسؤولين أخرين.

اأبوظبي-وام:

 ربحت أســواق األسهم المحلية 
درهم  علي 55.8 مليار  يربو  ما 
األســبوع  تداوالت  نهايــة  في 
أغسطس، وربح  شهر  من  األول 
علي  يربو  ما  السوقي  رأسمالها 
تفاعلها  مع  درهــم  55.8 ميار 
إعانات  مــع  إيجابــي  بشــكل 
الشــركات المدرجة عــن أرباح 
العام  األول من  النصف  قوية في 

الجاري.
الســوقي  المال  رأس  وارتفــع 
 2.575 من  المدرجة  لألســهم 

جلسة  نهاية  في  درهم  تريليون 
 2.63 إلــى  الماضية  الجمعــة 
تريليون درهم بنهاية جلسة يوم 
بواقع 2.073  الجمعة ، موزعة 
المدرجة  لألسهم  درهم  تريليون 
لــألوراق  أبوظبي  ســوق  فــي 
الماليــة و557.54 مليار درهم 
دبي  سوق  في  المدرجة  لألسهم 

المالي.
المحلية  األســهم  واســتقطبت 
7.95 مليار  من  بأكثر  ســيولة 
درهــم خال األســبوع موزعة 

بواقع 6.78 مليار درهم

الله-)د ب أ(: رام 

أصدرتها، أعلنت  حصيلــة  أحدث  في 
بأن حصيلة  الصحة فــي غزة  وزارة 
القتلى جراء سلسلة غارات إسرائيلية 
على القطــاع ارتفعت إلى 10 بينهم 
فيما  وســيدة  تبلــغ 5 أعوام  طفلة 
أصيب 55 آخرون بجروح على األقل.

ما  الفلســطينية  الرئاســة   أدانــت 
وصفتــه بـ "العدوان" اإلســرائيلي 
على قطاع غزة يوم الجمعة، مطالبة 

بوقفه فورا.
بيان نشــرته  الرئاســة في  وحملت 
الرسمية  األنباء الفلســطينية  وكالة 
)وفــا(، إســرائيل "مســؤولية هذا 
المجتمع  الخطيــر"، داعية  التصعيد 
بـــ "وقف هذا  إلزامها  إلى  الدولــي 
كل  في  أبناء شــعبنا  على  العــدوان 
غــزة، وتوفير  في  وتحديــدا  مكان 

الحماية الدولية لهم".

دبي-وام:

في  تغيير  عن  دبــي  غرف   أعلنت 
قيادتها العليا مع مغادرة ســعادة 
بوعميــم منصبه  مبــارك  حمــد 
للغــرف بعد 16 عاماً  كمدير عام 

من الخدمة االستثنائية.
وسيواصل بوعميم دعم غرف دبي 
القادمة علماً أنه  الثاثة  لألشــهر 
نائب  الهاشمي  حســن  تكليف  تم 
غرف  في  الدولية  العاقات  رئيس 

دبي بمهام المدير العام باإلنابة .
وأشــاد معالي عبد العزيز عبدالله 
الغرير رئيــس مجلس إدارة غرف 

لعبه  الذي  المحــوري  بالدور  دبي 
بوعميم في نمو وتطور غرف دبي 
ومســاهمته المتميزة في ترسيخ 
اســتراتيجيا  مركزا  دبــي  مكانة 

للتجارة العالمية.
وقــال معاليه بهــذا الخصوص : 
بمســؤوليات  بوعميم  اضطلع   "
منصبــه على أكمــل وجه فحقق 
المتميزة  اإلنجــازات  من  العديــد 
نمو  في  األثر  بالــغ  لها  كان  التي 
االبتكار عبر أعمال  األعمال وحفز 
بجزيل  إليه  ونتوجه  المؤسســة، 
الشــكر على الجهود الكبيرة التي 

بذلها لارتقاء

كييف ـــ مو�سكو-)د ب اأ(:

 تبادلت موسكو وكييف يوم الجمعة االتهامات 
النووية  بشأن قصف محطة زابوريجيا للطاقة 

األوكرانية التي تحتلها روسيا.
األنباء الروســية بعد  ونقل عــدد من وكاالت 
ظهــر الجمعة عن إدارة مدينة إنيرهودار حيث 
تقع محطة الطاقة قولها إن الجيش األوكراني 

قصف الموقع .
وذكرت التقارير ان خطين من خطوط الكهرباء 

أصيبا وتعرضا ألضرار واندلع حريق .
ولم يتســن التحقق من هذه المعلومات بشكل 

مستقل.
وعلى النقيض من ذلك ، قال الجانب األوكراني 
بأنفســهم. وقالت  الموقع  قصفوا  الروس  إن 
األوكرانية  الحكومية  النووية  الطاقة  شــركة 
لذلــك تضرر خط من  إنه نتيجة  إنيرهواتــوم 
الطاقة  محطة  إلى  يصل  العالي  الجهد  خطوط 
إغاق وحدة واحدة  المجــاورة. وتم  الحرارية 

من محطة الطاقة النووية.
إنيرهودار  بلدية  رئيس  أورلوف  دميترو  وحذر 
المتبقين من  المواطنيــن  الباد  الذي فر مــن 
أن مناطق ســكنية تتعرض للقصف من موقع 

محطة الطاقة.

دبي-وام:

وصفت السيدة إريكا ستراند مديرة 
السياســات االجتماعيــة بمنظمة 
لمنطقة  للطفولة  المتحــدة  األمم 
المشاورات  "اليونيسيف"،  الخليج 
الوطنية لدولة اإلمارات والتي تهدف 
لمستقبل  مشــتركة  رؤية  لوضع 
التعليــم بعد جائحــة كوفيد19-، 

لتحويل  العالمية  للقمة  اســتعداداً 
التعليــم على المســتوى العالمي، 
البلدان األخرى  بأنها مُلهمة وتقود 

لنموذج يتم اتباعه.
ولفتت "المســؤولة األممية"، في 
تصريحات خصــت بها وكالة أنباء 
مشــاركتها  اإلمارات / وام /خال 
المرحلة الثانية للمشاورات الوطنية 

لدولة اإلمارات،

برلين-)د ب اأ(:

 أصيب وزيــر الصحة األلمانــي كارل الوترباخ 
بفيروس كورونا.

مبكرة  ساعة  في  األلمانية  الصحة  وزارة  وأعلت 
إصابة  أثبتت  االختبــارات  أن  الجمعة  صباح  من 

الوزير /59 عاما/ مساء الخميس.
الوزير فــي حالة جيدة،  أن  الــوزارة  وأوضحت 
وظهرت عليه أعراض خفيفة فقط، ويتابع العمل 

حاليا من العزل في منزله.
وبحسب البيانات تلقى الوترباخ أربع جرعات من 
على  الوزارة  لكورونا. وكتبت  مضادة  تطعيمات 
أن متحور  يدل على  اإللكتروني: "هــذا  موقعها 
العدوى، وال يمكن اســتبعاد  أوميكرون شــديد 

اإلصابة تماما، حتى مع توخي الحذر الشديد".

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

اإ�سابــة وزير ال�سحــة الألماني 
بفيرو�س كورونا
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جنود موريتانيون يخل�سون زميالً لهم من قب�سة 
الق�ساء بالقوة

نواكشوط-)د ب أ(:  أفرج جنود موريتانيون عن زميل لهم كان في 
طريقه إلى الســجن بعدما قرر قاض موريتاني وسط الباد سجنه 
بتهمة االغتصاب وخلصوه من قبضة أعوان القضاء وأعادوه لبيته .

الموريتاني محمــد ينجه ولد محمد محمود رئيس  القاضي   وندد 
المحكمة التي قررت سجن العســكري في تدوينة له يوم الجمعة 
نشرها على حســابه في فيســبوك، بتصرف الجنود وتساءل عن 
مصير دولة الحق والقانون وإنفاذ القانون بحق من ارتكبوا جرائم 

مهما كانت صفاتهم ومواقعهم .
ولفت القاضي إلى أن هذه "ليست هي بطاقة اإليداع الوحيدة التي لم 
تنفذ. هناك أختها صادرة لتنفيذ حكم صدر في حق ضابط شرطة".

»طالع ص 3«

رو�سيا واأوكرانيا تتبادلن 
التهامات حول اإطالق النار على 

محطة للطاقة النووية

برلين-)د ب اأ(:

 ســحب الجيش األلماني 60 جنديا من قاعدة لوجستية 
في مطــار باماكو عاصمة مالي، اســتجابة لطلب من 
الحكومــة هناك. وأعلنت قيادة عمليات الجيش األلماني 
يوم الجمعة أنه تم نقل الجنود إلى معسكر األمم المتحدة 
القريب "بيفروست". وتجعل هذه الخطوة مهمة الجيش 

األلماني في مالي أكثر صعوبة.
وكانت قيادة عمليات الجيش األلماني أعلنت يوم األربعاء 
لطائرات  التحليق  المالية ســحبت تصريح  السلطات  أن 
النقــل العســكرية األلمانية من طراز "إيــه 400 إم". 
التحليق، ال يمكن  بــدون تصريح  أنه  القيادة  وأوضحت 
ضمان سلســلة إنقاذ كاملة للقوات األلمانية المشاركة 
في مهمة "مينوسما" األممية، مضيفة أنه لم يتضح بعد 

سبب سحب التصريح.

كييف-)د ب اأ(:

 قال وزيــر البنية التحتية في أوكرانيا، أوليكســندر 
كوبراكوف، إن ثاث ســفن شــحن محملة بالحبوب 
غــادرت ميناء أوديســا على البحر األســود، وميناء 
صباح  مبكر  وقــت  المجاور، في  تشورنومورســك 

الجمعة.
أول قافلة تحمل  الوزير كوبراكوف: "أبحرت  وأضاف 

الحبوب األوكرانية من موانئ أوديسا الكبرى".
وتردد أن السفن تحمل 57 ألف طن من الذرة.

وأفادت تقارير بأن السفن هي الناقلة التركية بوالرنت، 
ونافي ستار التي ترفع علم بنما، وروجان التي ترفع 
علم مالطا. وبحسب السلطات األوكرانية، سوف تصل 
السفن أوال إلى إســطنبول لتخضع للتفتيش، ثم إلى 

بريطانيا وأيرلندا.

الجي�س الألماني ي�سحب 60 جندياً 
من قاعدة بمطار مالي

اإبحار ثالث �ســفن محملــة بالحبوب 
من موانئ اأوكرانيا  

بغداد-)رويترز(:

مناصري  من  اآلالف  عشــرات   اقام 
العراق،  فــي  الصدري  التيــار  زعيم 
مقتدى الصدر،الجمعة، صاة موحدة 
الخضراء المحصنة في  المنطقة  في 
اآلالف من  بغــداد.  وأدى عشــرات 

مقتدى  الشــيعي  الدين  رجل  أنصار 
ســاحة  في  الجمعة  صــاة  الصدر 
شهيرة للعروض العسكرية في بغداد 
الراحل صدام  الرئيس  أقامها  كان قد 
حســين، وذلك في استعراض رمزي 
آخر لمدى تأثير الصدر على كثير من 
الصدر  العراقي. كان  الشــعب  أبناء 

المنطقة  القتحام  أنصــاره  وّجه  قد 
بغداد  في  التحصين  الخضراء شديدة 
وإقامة  البرلمــان  فــي  واالعتصام 
عن  حاشــدة، تعبيرا  جمعــة  صاة 
رفضه السماح لخصومه السياسيين 
بتشكيل حكومة بعد عشرة أشهر من 

»تتمة ص 88««االنتخابات.

م�شوؤولة اأممية ت�شيد بجهود الإمارات 
حول التعليم والطفولة المبكرة 

»تتمة ص 88««»تتمة ص 88««»تتمة ص 88««

»غ��رف دبي« تعلن عن تغيير في 
قيادتها العليا

الأ�شهم المحلية تربح 55.8 مليار 
درهم في اأ�شبوع  

مقتل �سيخ قبيلة اأفغانية اأثناء اأداء 
�سالة الفجر 

جال آباد-)د ب أ(:
 قتل مسلحون مجهولون شيخ قبيلة، في وقت كان يؤدي فيه صاة 
الفجر، في مسجد بمنطقة »تشابارهار« بوالية »ننكارهار« شرق 
أفغانستان يوم الجمعة. وقتل الشيخ، الذي يدعى موالي محمد قيوم، 
بينما كان يؤدي صاة الفجر، في قرية مانو، طبقا لما ذكره المسؤول 

اإلداري بمنطقة »تشابارهار«، قاري بدر الدين شابارهاري.
وأضاف أنه تم إرســال قوات أمن إلى القريــة للتحقيق في جريمة 

القتل،حسب وكالة »باجوك« األفغانية لألنباء امس الجمعة.
وذكر محمد جان، أحد ســكان المنطقة أن موالي عبد القيوم، قتل، 

بينما كان يؤدي صاة الفجر بالمسجد.

اأن�شار ال�شدر يوؤدون �شالة جمعة موحدة ب�شاحة 
العرو�ض اأيام �شدام

10 قتلى وع�سرات الجرحى في غارات اإ�سرائيلية على غزة قتلى وع�سرات الجرحى في غارات اإ�سرائيلية على غزة
الرئا�سة الفل�سطينية تطالب بوقف »العدوان« فوراً

حمدان بن زايد يطلع على جهود اإعادة تاأهيل حمدان بن زايد يطلع على جهود اإعادة تاأهيل 

الأنواع البحرية في اأبوظبيالأنواع البحرية في اأبوظبي

خالل زيارته لـ »نا�سونال اأكواريوم« .. 

»تتمة ص 88««

ال�شودان: 18 قتياًل في كمين ن�شبه »متفلتون 
ت�شاديون« على الحدود

»طالع ص 4«



:ΩGh-»ÑXƒHCG 

 áÄ«H  ÒaƒJ  ∫É›  ‘  äGQÉe’G  Oƒ¡L  â≤JQG  

 äÉYÉ£≤dG  áaÉc  ‘  ÚØXƒª∏d  á«dÉãŸG  πª©dG

 ÒaƒJ óM ¤EG â∏°Uh ábƒÑ°ùe ÒZ äÉjƒà°ùe ¤EG

 á«°ùØædG  áë°üdG  ∫É›  ‘  á«fÉ›  äÉeóN

.…ƒæ©ŸG ºYódGh

 ÚØXƒª∏d  á«°ùØædG  áë°üdÉH  ájÉæ©dG  ∫ÉæJh

 äó¡°T »àdG äGQÉeE’G ádhO ‘ GóYÉ°üàe ÉeÉªàgG

 ‘ ábÓÿG äGQOÉÑŸG øe ójó©dG ≥«Ñ£J GôNDƒe

 πª©dG  áÄ«H  á«HÉéjEG  õjõ©J  ±ó¡H  QÉWE’G  Gòg

.É¡«a Ú∏eÉ©dG á«LÉàfEGh äGQó≤H AÉ≤JQ’Gh

zIÉ«M{ èeÉfôH

 á«eƒµ◊G ájöûÑdG OQGƒª∏d ájOÉ–’G áÄ«¡dG â≤∏WCG

 á«°ùØædG  IófÉ°ùŸG  èeÉfôH  2020  ΩÉY  ‘

 ,zIÉ«M{ ájOÉ–’G áeƒµ◊G »ØXƒŸ ájƒæ©ŸGh

 ,ÚØXƒª∏d á«°ùØædG áë°üdG õjõ©J ±ó¡H ∂dPh

 øjQÉ°ûà°ùŸGh Ú°üàîŸG IófÉ°ùÃ º¡JóYÉ°ùeh

.ádhódG iƒà°ùe ≈∏Y IóFGôdG äÉcöûdG ‘

 õjõ©J ÉgRôHCG IóY QhÉfi ≈∏Y èeÉfÈdG õµJôjh

 ájƒæ©ŸG  áë°üdG  á«ªgCÉH  »°ù°SDƒŸG  »YƒdG

 ≥«≤– øe ∞XƒŸG Úµ“h ,ÚØXƒª∏d á«°ùØædGh

 ™e  á«YÉªàL’G  IÉ«◊Gh  πª©dG  ÚH  áfRGƒŸG

 áeRÓdG á«°ùØædGh ájƒæ©ŸG ájÉYôdG ÒaƒJ IQhöV

 iód  Üƒ∏£ŸG  ¿RGƒàdG  ≥∏Nh  ,ÚØXƒŸG  ™«ª÷

 ¤EG  áaÉ°VEG  ,kÉ«ØWÉYh  kÉjó°ùLh  kÉjôµa  ÚØXƒŸG

 á«°ù°SDƒŸG ±GógC’G ÚH áeAGƒŸG º«b ≈∏Y ó«cCÉàdG

 øe á«°üî°ûdG äÉMƒª£dGh á¡L øe á«Ø«XƒdGh

.iôNCG á¡L

 ºYO õcôe ™e ¿hÉ©àdÉH èeÉfÈdG  ¥ÓWEG  AÉLh

 äGQÉ°ûà°S’G Ëó≤àH ¢ü°üîàe »°ùØfh »YÉªàLG

.ájƒæ©ŸGh á«°ùØædG áë°üdG ∫É› ‘ ºYódGh

 π°UGƒàdG  ájOÉ–’G  áeƒµ◊G  »ØXƒŸ  øµÁh

 ÈY ájƒæ©ŸGh á«°ùØædG IQƒ°ûŸGh ºYódG Ö∏Wh

 ábÉ£ÑdG ΩGóîà°SGh Ióªà©ŸG π°UGƒàdG äGƒæb ióMEG

 äGQÉ°ûà°S’G  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  á≤aôŸG  á«ªbôdG

 πµd á«fÉ› äGQÉ°ûà°SG ™HQCG/ ∫ó©Ã á«fÉéŸG

 πª°ûj  %30  º°üN  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  hCG  ,/∞Xƒe

 êGhRC’G/  ¤hC’G  áLQódG  øe  ÚØXƒŸG  äÓFÉY

 äÉeóÿG  øe  IOÉØà°S’G  óæY  /AÉHB’Gh  AÉæHC’Gh

./á«fÉéŸG äÉeóÿG OÉØæà°SG ó©H/ áYƒaóŸG

 êPÉªædGh á∏ãeC’G äOó©J ,»∏ëŸG iƒà°ùŸG ≈∏Yh

 ‘ ÚØXƒŸG áë°üH ΩÉªàg’G ióe ¢ùµ©J »àdG

 ôaƒJ ∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Yh ,πª©dG ä’É› ∞∏àfl

 ™e ¿hÉ©àdÉH »ÑXƒHCG ‘ ™ªàéŸG á«ªæJ IôFGO

 ,áeÉ©dG  áë°ü∏d  »ÑXƒHCG  õcôeh  áë°üdG  IôFGO

 ÈY ,záë°U{ á«ë°üdG äÉeóî∏d »ÑXƒHCG ácöTh

 OGôaCÓd  »°ùØædG  ºYódG  áeóN záHÉéà°SG{  §N

 øe  ¿ƒfÉ©j  øjòdG  /ÚØXƒŸG  º¡«a  ÉÃ/  áaÉc

.áØ∏àîŸG á«°ùØædG äÉWƒ¨°†dG

 ,öü◊G  ’  ∫ÉãŸG  π«Ñ°S  ≈∏Y É°†jCGh  »HO  ‘h

 äÉeóN »HóH ÊóŸG ´Éaó∏d áeÉ©dG IQGOE’G Ωó≤J

 ºYódGh  áë°üdG  ∫É›  ‘  ºYódGh  äGQÉ°ûà°S’G

 øe π«∏≤àdG ±ó¡H É¡«Ñ°ùàæŸ »°ùØædGh …ƒæ©ŸG

 ºgQhO AGOCG ∫ÓN É¡d ¿ƒ°Vô©àj »àdG äGÒKCÉàdG

.äÉµ∏àªŸGh ìGhQC’G ßØM ‘ »æ¡ŸG

 ¿ÉªéY ‘ ájöûÑdG OQGƒŸG IôFGO â≤∏WCG ÉgQhóH

 áeƒµM »ØXƒŸ á«°ùØædG áë°üdG õjõ©J èeÉfôH

 »YƒdG  õjõ©J  ±ó¡H  zá≤«bO  30{  ¿ÉªéY

 á«°ùØædGh  ájƒæ©ŸG  áë°üdG  á«ªgCÉH  »°ù°SDƒŸG

 äÉjóëàdGh  •ƒ¨°†dG  ≈∏Y  Ö∏¨à∏dh  ÚØXƒª∏d

 ∫É›  ‘  øjQÉ°ûà°ùŸGh  Ú°üàîŸG  IófÉ°ùÃ

.á«°ùØædG áë°üdG

 »°ùØædG  ºYódG  õjõ©àd  áë∏ŸG  áLÉ◊G  äRôHh

 IÎa  ∫ÓN  ÒÑc  πµ°ûH  ÚØXƒª∏d  …ƒæ©ŸGh

 áÑ°ùædÉH  á°UÉN  ÉfhQƒc  áëFÉ÷  …ó°üàdG

 ∂∏àd áHÉéà°SGh á«eÉeC’G •ƒ£ÿG ‘ Ú∏eÉ©∏d

 äGP äGQOÉÑŸG øe ójó©dG äGQÉeE’G äó¡°T áLÉ◊G

 á°ù°SDƒe ¬à≤∏WCG …òdG zá≤K èeÉfôH{ πãe á∏°üdG

 ájÉYôdG »eó≤e ºYód á«ë°üdG äÉeóî∏d äGQÉeE’G

 ÒZ º«°ùL »ÑW çóM ´ƒbƒH øjôKCÉàŸG á«ë°üdG

.¢†jôª∏d ™bƒàe

 …ƒæ©ŸG  ºYódG  Ëó≤J  ¤EG  èeÉfÈdG  ±ó¡jh

 á«ë°†dG{  ¿ƒ∏ãÁ º¡fƒc  áÄØdG  √ò¡d  »°ùØædGh

 á°ù°SDƒŸG  á«é«JGÎ°SG  QÉWEG  ‘  ∂dPh  zá«fÉãdG

 §«∏°ùJh  πª©dG  áÄ«H  ‘ IÉ«◊G  IOƒL õjõ©àd

 á«°ùØædG  áë°üdG  õjõ©J  Qƒfi  ≈∏Y  Aƒ°†dG

 ≥«≤– øe ÚØXƒŸG Úµ“ áaÉ≤K öûfh á«ægòdGh

.»°ùØædGh ÊóÑdGh …ôµØdG Qƒ£àdG

 IOÉ©°ù∏d »æWƒdG èeÉfÈdG ≥∏WCG ..QÉWE’G äGP ‘h

 Ö©d  …òdG  »°ùØædG  ºYódG  §N  IÉ«◊G  IOƒLh

 á¡LGƒe øe ™ªàéŸG OGôaCG Úµ“ ‘ GRQÉH GQhO

 ÉfhQƒc{ ¢ShÒa É¡∏ªM »àdG á«°ùØædG äÉjóëàdG

 ,IÉ«◊G ≈∏Y ÉgQÉKBGh /19- ó«aƒc/ zóéà°ùŸG

 ßØ– ÊhÎµdEGh »ØJÉg ∫É°üJG äGƒæb ∫ÓN øe

 áYƒª› ™e ¿hÉ©àdÉH ,º¡æeCGh OGôaC’G á«°Uƒ°üN

 áÑîf  ¿ƒª°†j  øjòdG  Ú∏gDƒŸG  ÚYƒ£àŸG  øe

 ä’É› ‘ Ú°ü°üîàŸGh ÚjQÉ°ûà°S’Gh AGÈÿG

.á«°ùØædG áë°üdG

 »àdG ä’É°üJ’G ±’BG »°ùØædG ºYódG §N ≈≤∏Jh

 áªq«b  á«°ùØf  á«dhCG  äÉaÉ©°SEG  É¡dÓN  øe  Ωób

 •ƒ£ÿG  ‘  Ú∏eÉ©dG  ,Úª«≤ŸGh  ÚæWGƒª∏d

 á«Hô©dG  Úà¨∏dÉHh  ,äGQÉeE’G  ádhóH  á«eÉeC’G

.ájõ«∏‚E’Gh

 á«dÉãªdG πª©dG áÄ«H Rõ©J äGQÉeE’G

…ƒæ©ªdGh »°ùØædG ºYó∏d á«fÉée äÉeóîH

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 15110 Oó`©dG  ̀2022  ¢ù£°ùZCG 6 âÑ°ùdG2 øWƒdG QÉÑNCG

zπ°ù©dGh ÖWô∏d ¿ÉªéY Gƒ«d ¿ÉLô¡e{ íààØj »ª«©ædG QÉªY
 áØ∏àîŸG ¢Vô©ŸG ΩÉ°ùbCGh AÉLQCG ‘ ájó≤ØJ ádƒéH √ƒª°S ΩÉ«b ∫ÓN ¿ÉªéY ó¡Y ‹h

:ΩGh-¿ÉªéY

 ,»ª«©ædG  ó«ªM øH QÉªY ï«°ûdG  ƒª°S  ó qcCG  

 ,…ò«ØæàdG  ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ  ¿ÉªéY ó¡Y ‹h

 Rõ©j π°ù©dGh ÖWô∏d ¿ÉªéY Gƒ«d ¿ÉLô¡e ¿CG

 øe á«JGQÉeE’G ájƒ¡dGh »JGQÉeE’G çGÎdG áfÉµe

 »àdG  á«YGQõdG  äÉéàæŸG  á«ªgCG  RGôHEG  ∫ÓN

 Ωó≤dG òæe Ú«JGQÉeE’G IÉ«M øe kGAõL â∏µ°T

 ,áeOÉ≤dG ∫É«LCÓd É¡àeGóà°SG ≈∏Y á¶aÉëŸGh

 ¿Éªé©H á«MÉ«°ùdG á«ªæàdG IôFGO Oƒ¡L kÉæªãe

 ójõJ »àdG ájƒæ°ùdG äÉ«dÉ©ØdG √òg º«¶æJ ‘

.IQÉeE’G ‘ á«MÉ«°ùdG ácô◊G øe

 Ió«°TôdG IOÉ«≤dG äÉ¡«LƒJ ¿CG ¤EG √ƒª°S QÉ°TCGh

 øH  óªfi  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á°SÉFôH

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

 ΩÉeCG  √RGôHEGh  »JGQÉeE’G  çGÎdÉH  AÉØàMÓd

 kÉ°SÉ°SCG  πµ°ûj  QGhõdGh  Úª«≤ŸGh  ÚæWGƒŸG

 äÉ¡÷G  ∞∏àîŸh  ¿ÉªéY  áeƒµ◊  kÉª¡∏e

 ¿CG ≈∏Y ó«cCÉàdG πLCG øe IQÉeE’G ‘ á«eƒµ◊G

 øeGõàj  ÊGôª©dGh  …QÉ°†◊G Qƒ£àdGh  Ωó≤àdG

.OGóLC’Gh AÉHB’G ó«dÉ≤Jh äGOÉ©H ∂°ùªàdG ™e

 IQhódG äÉ«dÉ©a √ƒª°S ìÉààaG ∫ÓN ∂dP AÉL

 ÖWô∏d ¿ÉªéY Gƒ«d ¿ÉLô¡e{ øe á©HÉ°ùdG

 ÖMÉ°U  ájÉYQ  â–  ΩÉ≤J  »àdG  zπ°ù©dGh

 ƒ°†Y ,»ª«©ædG ó°TGQ øH ó«ªM ï«°ûdG ƒª°ùdG

 áYÉb  ‘  ¿ÉªéY  ºcÉM  ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG

 ¢ù£°ùZCG 7 ≈àM ôªà°ùJh áaÉ«°†∏d äGQÉeE’G

 ¢VQÉY 400 øe ÌcCG ácQÉ°ûe §°Sh …QÉ÷G

 öSC’Gh ÚdÉ qëædGh ÚYQGõŸGh π«îædG ∑Óe øe

.á«ª°SôdG äÉ¡÷G øe OóY ÖfÉL ¤EG áéàæŸG

 »ª«©ædG ó«ªM øH QÉªY ï«°ûdG ƒª°S Oó°Th

 ΩÉé°ùf’Gh  ¿hÉ©àdG  QGôªà°SG  IQhöV  ≈∏Y

 ≈àM  ácQÉ°ûŸG  äÉ¡÷G  ÚH  π°UGƒàdGh

 ‘  ¬≤≤M  …òdG  ¿ÉLô¡ŸG  ìÉéædG  ôªà°ùj

 Qƒ¡X ‘ ôKC’G ≠∏HCG ¬d ¿Éch á«°VÉŸG ΩGƒYC’G

 ï«°SôJ ‘h õ«ªàŸG iƒà°ùŸG Gò¡H ¿ÉLô¡ŸG

.OóéàdGh Qƒ£àdG ¤EG ¬H ∫ƒ°UƒdGh ¬JÉ«dÉ©a

 Úª¶æŸG ¤EG  πjõ÷G ôµ°ûdÉH √ƒª°S ¬LƒJh

 ºgOƒ¡L ≈∏Y ÚcQÉ°ûŸGh ¿ÉLô¡ŸG IÉYQh

 ÖWô∏d  ¿ÉªéY  Gƒ«d  ¿ÉLô¡Ÿ  º¡ªYOh

 ¿ÉLô¡ŸG  º«¶æJ  iƒà°ùÃ  kGó«°ûe  ,π°ù©dGh

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ¡«LƒJ øe ™Ñæj …òdG

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

 õaGƒë∏d  √ôjó≤J  øY  kGÈ©e  ,¿ÉªéY  ºcÉM

 ÚYQGõª∏d  ¿ÉLô¡ŸG  É¡eó≤j  »àdG  õFGƒ÷Gh

 π«îædG áYGQõH ∂°ùªàdG πLCG øe ÚcQÉ°ûŸGh

 ÉÃ  π°ù©dG  êÉàfEGh  ¬cGƒØdGh  äÉ«°†ª◊Gh

 á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO ¿hõfl ≈∏Y ßaÉëj

.»FGò¨dG IóëàŸG

 ‹h ƒª°S ∫ƒ°UƒH ¿ÉLô¡ŸG äÉ«dÉ©a äCGóHh

 áaÉ«°†∏d  äGQÉeE’G  áYÉb  ¤EG  ¿ÉªéY  ó¡Y

 øH õjõ©dGóÑY ï«°ûdG ¬dÉÑ≤à°SG ‘ ¿Éc å«M

 á«MÉ«°ùdG á«ªæàdG IôFGO ¢ù«FQ »ª«©ædG ó«ªM

 äÉ°ù°SDƒŸGh ôFGhódG AGQóe øe OóYh ¿Éªé©H

 QÉÑch  ,ájOÉ–’Gh  á«∏ëŸG  á«eƒµ◊G

 ´QGõŸG  ÜÉë°UCGh  ,áeƒµ◊G  ‘  ÚdhDƒ°ùŸG

 π°ù©dGh ¬cGƒØdGh Qƒªà∏d áéàæŸG äÉcöûdGh

 äÉ¡÷G ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,¿ÉLô¡ŸÉH ácQÉ°ûŸG

.¿ÉLô¡ª∏d áªYGódG á«eƒµ◊G

 ΩÉ°ùbCGh AÉLQCG ‘ ájó≤ØJ ádƒéH √ƒª°S ΩÉbh

 ÚYQGõŸG  ™e  ≈≤àdGh  áØ∏àîŸG  ¢Vô©ŸG

 OƒLC’ Ú°VQÉ©dGh ÚcQÉ°ûŸG π°ù©dG »éàæeh

 ™ªà°SGh  ,π°ù©dGh  äÉ«°†ª◊Gh ÖWôdG  ´GƒfCG

 ∫ƒM ´QGõŸG ≈∏Y ÚªFÉ≤dG øe m±Gh ìöT ¤EG

 äÓà°ûdG áYGQR á«∏ª©H ΩÉªàg’G á«Ø«ch ¥ôW

 ™bGƒe  ójó–h  É¡à÷É©eh  áHÎdG  ¢üëah

 ΩÉ¶fh  IOƒLƒŸG  äÉaÉ°ùŸG  Ö°ùM äÓà°ûdG

.áHÎdG ó«ª°ùJh …ôdG

 ,»ª«©ædG ó«ªM øH õjõ©dGóÑY ï«°ûdG Ωó≤Jh

 ƒª°ùdG ÖMÉ°üd ôjó≤àdGh ôµ°ûdG äÉjBG ≈ª°SCÉH

 ¢ù∏éŸG ƒ°†Y »ª«©ædG ó°TGQ øH ó«ªM ï«°ûdG

 OhófiÓdG ¬ªYO ≈∏Y ,¿ÉªéY ºcÉM ≈∏YC’G

 …òdG ,π°ù©dGh ÖWô∏d ¿ÉªéY Gƒ«d ¿ÉLô¡Ÿ

 øe √ƒª°S  ¬«dƒj  ÉŸ kÉ«≤«≤M kGó«°ùŒ »JCÉj

 ΩÉY  πµ°ûH  »YGQõdG  ´É£≤dÉH  ÒÑc  ΩÉªàgG

 ¢UÉN πµ°ûH QƒªàdG  êÉàfEGh π«îædG  áYGQRh

 õeôc QƒªàdGh ÖWôdGh π«îædG áfÉµe ï«°SÎd

 ó¨∏d áfÉª°Vh öVÉë∏d ÒNh »°VÉŸG ádÉ°UC’

 ádhO  çGÎH  ≥«Kh  •ÉÑJQG  øe  π«îæ∏d  ÉŸ

 Gòg  º«¶æJ  ¿CG  ¤EG  kGÒ°ûe  ,π«°UC’G  äGQÉeE’G

 á«é«JGÎ°S’G  §£ÿG  QÉWEG  ‘ »JCÉj  çó◊G

 ≥«≤ëàd ,¿ÉªéY ‘ á«MÉ«°ùdG á«ªæàdG IôFGód

 »FGò¨dG  øeC’G  Ú°ü–  ‘  ádÉ©a  áªgÉ°ùe

 π«îædG  áYGQR  ´É£b  á«ªæJh  ºYOh  ádhó∏d

.»∏ëŸG iƒà°ùŸG ≈∏Y QƒªàdG êÉàfEGh

 ÖWô∏d  ¿ÉªéY  Gƒ«d  ¿ÉLô¡e  ¿CG  ócCGh

 IÒÑµdG  Oƒ¡é∏d  kGQGôªà°SG  »JCÉj  π°ù©dGh

 ó«ªM  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  É¡dòÑj  »àdG

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

 QÉªY ï«°ûdG ƒª°S äÉ¡«LƒJh ¿ÉªéY ºcÉM

 ¢ù«FQ ¿ÉªéY ó¡Y ‹h »ª«©ædG  ó«ªM øH

 ºYódG  ∫Éµ°TCG  Ëó≤J  ‘  …ò«ØæàdG  ¢ù∏éŸG

 á«KGÎdG  äÉ«dÉ©ØdGh  äÉfÉLô¡ª∏d  áaÉc

 äÉ¡LƒàdG  áeóN  ‘ º¡°ùJ  »àdG  á«aÉ≤ãdGh

 ájQGôªà°SG  õjõ©Jh  ,IQÉeEÓd  á«é«JGÎ°S’G

 ,á«YGQõdG IhÌdG á«ªæJh çGÎdG ¿ƒ°U ™jQÉ°ûe

.ÚYQGõŸG ºYOh

 äÉ«dÉ©ØdG  øe  ójó©dG  ¿ÉLô¡ŸG  ó¡°ûjh

 çGÎdG  AÉ«MEG  ¤EG  ±ó¡J  »àdG  á£°ûfC’Gh

 äÉ≤HÉ°ùŸGh  ÖWôdG  áæjGõe  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH

 ¤EG  áØ∏àîŸG äÉ«°†ª◊Gh π°ù©dÉH á°UÉÿG

 ‘GôZƒJƒØdG  ôjƒ°üàdG  ‘  á≤HÉ°ùe  ÖfÉL

 OGõeh  ,π°ù©dGh  π«îædG  äÉéàæÃ  á°UÉN

 ,π°ù©dGh ÖWô∏d »eƒj OGõeh ,ájôKC’G ™£≤dG

 á°UÉN  á«Ø«≤ãJ  ¢TQhh  äGhóf  ¢ü«°üîJh

 …ôdG äÉ«æ≤J çóMCG ¢VôYh ÚYQGõŸG ºYóH

.π«îædÉH ájÉæ©dGh áYGQõdGh

 √QGhR ∫ÉÑ≤à°SG π°UGƒj …òdG ¿ÉLô¡ŸG Ωó≤jh

 ≈àM  kÉMÉÑ°U  IöTÉ©dG  áYÉ°ùdG  øe  kÉ«eƒj

 ÚYQGõª∏d  áª¡e  á°Uôa  ,AÉ°ùe  IöTÉ©dG

 á«ª∏©dG äGOÉ°TQE’G øe ójó©dG ≈∏Y ´ÓWÓd

 ºgCGh  ,áãjó◊G  áYGQõdG  Ö«dÉ°SCG  ∫ƒM

 êÉàfEG  IOƒL  õjõ©àd  Ióªà©ŸG  äÉ°SQÉªŸG

 ÜQÉéàdGh äGÈÿG ∫OÉÑJ ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,ÖWôdG

 ‘ Ú°ü°üîàeh AGÈN áaÉ°†à°SG ∫ÓN øe

.º¡ŸG ∫ÉéŸG Gòg

É«°ù«fhófCÉH ÜÉàµdG ¢Vô©ªH zø«ª∏°ùªdG AÉªµM{ ìÉæL ≈∏Y ô«Ñc ∫ÉÑbEG

:ΩGh-ÉJôcÉL

 Úª∏°ùŸG  AÉªµM  ¢ù∏›  ìÉæL  ó¡°T

 ‘ ,É«°ù«fhófEÉH »eÓ°SE’G ÜÉàµdG ¢Vô©Ã

 øjÒÑc É kWÉ°ûfh k’ÉÑbEG ,∫hC’G ¬eƒj äÉ«dÉ©a

 ÚãMÉÑdGh  öSC’G  øe  ,¢Vô©ŸG  OGhQ  øe

 ¬H õ«ªàj Ée πX ‘ ∂dPh ,º∏©dG ÜÓWh

 äÉØdDƒeh  äGQGó°UEG  øe  ¢ù∏éŸG  ìÉæL

 ¬JÉÄØH Qƒ¡ª÷G äÉLÉ«àMG »Ñ∏J áYƒæàe

.áØ∏àîŸG

 øe áYƒæàe ácQÉ°ûÃ ¢ù∏éŸG ìÉæL »¶Mh

 á«aÉ≤ãdG äGhóædG ™e Qƒ¡ª÷G äÉÄa ∞∏àfl

 øe lOóY É¡«a öVÉMh ,ìÉæ÷G É¡ª¶f »àdG

 ⁄É©dG ∫hO ∞∏àfl øe ÚØ≤ãŸGh øjôµØŸG

 øjR óªfi QƒàcódG ¢ûbÉf å«M ;»eÓ°SE’G

 á«Hô¨dG GQÉéæJ É°Sƒæd ≥HÉ°ùdG ºcÉ◊G óéŸG

 ¢ù∏› ¢ù«FQ ¢ù«Øf π«∏N óªfi QƒàcódGh

 IôgÉX ,IƒYódG ¿hDƒ°ûd »°ù«fhófE’G AÉª∏©dG

.É¡à¡LGƒe á«Ø«ch É«HƒaƒeÓ°SE’G

 ΩÉ©dG  ÚeC’G  ,OÉ«Y  Ò¶f  QƒàcódG  ≈≤dCGh

 ,∞jöûdG ôgRC’ÉH á«eÓ°SE’G çƒëÑdG ™ªéŸ

 Oƒ¡L  ≈∏Y  Aƒ°†dG  ,á«fÉãdG  IhóædG  ∫ÓN

 ,¢ûjÉ©àdGh º∏°ùdG öûf ‘ ∞jöûdG ôgRC’G

 ‘ â©bh »àdG á«îjQÉàdG á≤«KƒdÉH Gkó«°ûe

 QƒàcódG ÈcC’G ΩÉeE’G á∏«°†a ÚH »ÑXƒHCG

 ÉHÉÑdG  á°SGóbh  ôgRC’G  ï«°T  Ö«£dG  óªMCG

 Éª«a ,á«µ«dƒKÉµdG á°ù«æµdG ÉHÉH ¢ù«°ùfôa

 §HGhQ{ ¿GƒæY â– áãdÉãdG IhóædG äAÉL

 ™ªàéŸG  IÉ«M  ‘  á«fÉ°ùfE’G  IƒNC’G

 ÈY  §°TÉædG  É¡«a  öVÉM  ,z»°ù«fhófE’G

 ∫É›  ‘  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  ™bGƒe

 Ú°ùM Ö«Ñ◊G PÉà°SC’G  á«fÉ°ùfE’G  IƒNC’G

 ™bGƒe ∞«XƒJ á«fÉµeEG ≈∏Y ócDƒ«d ;ôØ©L

 AÉNE’G º«b õjõ©J ‘ »YÉªàL’G π°UGƒàdG

.∑Î°ûŸG ¢ûjÉ©àdGh

 Iôª∏d - Úª∏°ùŸG AÉªµM ¢ù∏› ∑QÉ°ûjh

 ÜÉàµdG ¢Vô©e ‘ ¢UÉN mìÉæéH - ¤hC’G

 ôªà°ùj …òdG ,Ω2022 É«°ù«fhófEÉH »eÓ°SE’G

 øe É kbÓ£fG ∂dPh ,…QÉ÷G ¢ù£°ùZCG 7 ≈àM

 á°SÉFôH  Úª∏°ùŸG  AÉªµM ¢ù∏› ádÉ°SQ

 Ö«£dG óªMCG QƒàcódG ÈcC’G ΩÉeE’G á∏«°†a

 ,º∏ q p°ùdG  õjõ©J  ¤EG  páaOÉ¡dG  ,  ôgRC’G  ï«°T

 Qƒ°ùL óeh íeÉ°ùàdGh QGƒ◊G º«b ï«°SôJh

 ±ÓàNG  ≈∏Y  öûÑdG  »æH  ÚH  ¿hÉ©àdG

 ¢ù∏› ìÉæL ™≤jh .º¡JGó≤à©eh º¡°SÉæLCG

 áYÉb  ‘  ¢Vô©ŸÉH  Úª∏°ùŸG  AÉªµM

 áª°UÉ©dÉH  äGô“Dƒª∏d  ÉJôcÉL  õcôÃ  A
.ÉJôcÉL á«°ù«fhófE’G



:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 ¢ù∏› ¢ù«FQ IôØ¶dG á≤£æe ‘ ºcÉ◊G πã‡

 Oƒ¡÷G  ≈∏Y  »ÑXƒHCG  –  áÄ«ÑdG  áÄ«g  IQGOEG

 ájôëÑdG  ∞MÓ°ùdG  π«gCÉJ  IOÉYE’  ádhòÑŸG

 ∫ÓN øe »ÑXƒHCG  IQÉeEG  ‘ ájôëÑdG AÉ«MC’Gh

 áÄ«¡dG √òØæJ …òdG ájôëÑdG IÉ«◊G PÉ≤fEG èeÉfôH

 ºàJ å«M { ΩƒjQGƒcCG ∫Éfƒ°TÉf { ™e ¿hÉ©àdÉH

 ÉgójhõJh ÉgPÉ≤fEG ºàj »àdG ∞MÓ°ùdG á÷É©e

 IOÉYEG  πÑb  kÉeó≤J  ÌcC’G  ájô£«ÑdG  ájÉYôdÉH

.iôNCG Iôe á«©«Ñ£dG É¡∏FGƒe ¤EG É¡bÓWEG

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

 á«FÉŸG AÉ«MC’G ¢VƒM zΩƒjQGƒcCG ∫Éfƒ°TÉf{`d

 ï«°ûdG É¡dÓN ¬≤aGQ á≤£æŸG ‘ ¬Yƒf øe ÈcC’G

 ∫É‚CGh  ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  ¿GóªM  øH  ó`ªfi

 Öàµe ôjóe …ôgÉ¶dG ô£e óªMCG IOÉ©°Sh √ƒª°S

 IOÉ©°Sh IôØ¶dG á≤£æe ‘ ºcÉ◊G πã‡ ƒª°S

 ΩÉ©dG  ÚeC’G  …ôgÉ¶dG  ⁄É°S  áî«°T  IQƒàcódG

 øH ÒªY øH ó«©°Sh »ÑXƒHCG  –  áÄ«ÑdG  áÄ«¡d

 zΩƒjQGƒcCG ∫Éfƒ°TÉf{ IQGOG ¢ù∏› ¢ù«FQ ∞°Sƒj

.ÚdhDƒ°ùŸG øe OóYh

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

 π«gCÉJ IOÉYE’ »°ü°üîàdG õcôŸG ó≤ØàH IQÉjõdG

 √Oƒ¡L ¢Sôµj …òdG ájôëÑdG AÉ«MC’Gh ∞MÓ°ùdG

 í‚ å«M »ÑXƒHCG ‘ ájôëÑdG IÉ«◊G ájÉª◊

 PÉ≤fEG ‘ 2020 ΩÉY ‘ ¬bÓ£fG òæe èeÉfÈdG

 ájôëÑdG ´GƒfC’Gh ájôëÑdG ∞MÓ°ùdG øe ójó©dG

.kGOó› É¡bÓWEGh É¡∏«gCÉJ IOÉYEGh IQOÉædG iôNC’G

 IóFGôdG á«ª«∏©àdG ÜQÉéàdG ≈∏Y √ƒª°S ™∏WG Éªc

 äÉÄa  ∞∏àfl  øe  Qƒ¡ª÷G  á«YƒJ  ∫É›  ‘

 zΩƒjQGƒcCG  ∫Éfƒ°TÉf{  í«àj  å«M  ™ªàéŸG

 øe IOó©àe ´GƒfCG ≈∏Y ±ô©à∏d Qƒ¡ªé∏d á°UôØdG

 ájôëÑdG áÄ«ÑdG É¡jhCÉJ »àdG ájôëÑdG äÉæFÉµdG

.»ÑXƒHCG IQÉeEG ‘

 ΩÉ°ùbC’G øe OóY IQÉjR √ƒª°S ádƒL âæª°†Jh

 Rƒæc  ..  »gh  ´höûŸG  É¡ª°†j  »àdG  ≥aGôŸGh

 §°SƒàŸG  ôëÑdG  ¥ÉªYCGh  á«©«Ñ£dG  äGQÉeE’G

 á≤∏Mh  á«°ùæŸG  á°UGƒ¨dGh  »°ù∏WC’G  ∞¡µdGh

 áHÉ¨dGh óªéàŸG §«ëŸGh §«ëŸG ôë°Sh QÉædG

.áHÉ¨dG á≤jóMh IQƒª¨ŸG

 áæ«WƒH IôjõéH ¢UÉÿG º°ù≤dG √ƒª°S QGR Éªc

 Iôjõé∏d  IójôØdG  íeÓŸG  ºgCG  ¢Vô©j  …òdGh

 ∑Éª°SC’G øe OóY ≈∏Y ±ô©Jh áHÓÿG É¡à©«ÑWh

 √É«e ‘ ¢û«©J »àdG ¢Tô≤dG ∑Éª°SCGh IóLGƒàŸG

 ∫ƒM  áØ∏àîŸG  äÉ£«ëŸGh  »Hô©dG  è«∏ÿG

.⁄É©dG

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

 º°†j  …òdG  {  á«FÉŸG  IÉæ≤dG{  ´höûe  ≈∏Y

 ä’É°Uh á«¡«aÎdGh á«°VÉjôdG ≥aGôŸG øe kGOóY

 ¤EG º°ù≤æJ ájQÉŒ IóMh 146 ‹GƒMh Éªæ«°ùdG

 Ófi 55h É«LQÉNh É«∏NGO ≈¡≤eh Éª©£e 91

.ÉjQÉŒ

 ÉæjQÉŸG  ≈æÑe  ≈∏Y  ∂dòc  ´höûŸG  πªà°ûjh

 95 º°†jh IÉæ≤dG ‘ ÜQGƒ≤dG ∞bGƒe ôjój …òdG

 •É≤f  10  ¤EG  áaÉ°VEG  ájôëÑdG  ÜQGƒ≤∏d  ÉØbƒe

 QGhõdG  π≤æJ  π«¡°ùàd  …ôëÑdG  »°ùcÉà∏d  ∞bƒJ

 π≤æà∏d  √É°ûª∏d  Qƒ°ùL á©HQCGh  ´höûŸG  ∫ƒM

 2700 ∂dòc ´höûŸG Ωóîjh .IÉæ≤dG ‘ôW ÚH

 ≥HÉ£dG  ‘  ∞bGƒe  ÚH  Ée  äGQÉ«°ù∏d  ∞bƒe

.¢VQC’G â– ∞bGƒeh »°VQC’G

 ójGR øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S ø°TO IQÉjõdG ∫ÓNh

 PÉ≤fEÉH ¢ü°üîàe ¬Yƒf øe ¥QhR ∫hCG ¿É«¡f ∫BG

 Rõ©j …òdGh »ÑXƒHCG  IQÉeEG  ‘ á«FÉŸG AÉ«MC’G

 ∞MÓ°ùdG  ó°UQ  ä’É◊ áHÉéà°S’G  IAÉØc  øe

 õcôŸG  ¤EG  É¡∏≤fh  IôKCÉàŸG  ºî∏dGh  ∑Éª°SC’Gh

.É¡∏«gCÉJ IOÉYE’ »°ü°üîàdG

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

 ø°†à–  ájôëÑdG  ÉæàÄ«H  ¿EG  {  IQÉjõdG  ΩÉàN

 ≈∏Y  kÉYƒæJ  ÌcC’G  á«LƒdƒµjE’G  º¶ædG  ¢†©H

 ójó©∏d  á°Vô oY  É¡fEÉa  ∂dP  ™eh  ¢VQC’G  Öcƒc

 É¡YƒæJh É¡àeGóà°SG ‘ ôKDƒJ »àdG •ƒ¨°†dG øe

 É¡FÉ°ûfEG  òæe  {  √ƒª°S  ±É°VCGh  .z»Lƒdƒ«ÑdG

 º¶q oædG ∂∏J ájÉª◊ »ÑXƒHCG – áÄ«ÑdG áÄ«g ≈©°ùJ

 ´ƒæàdG ¿Gó≤Ød …ó°üàdGh ájôëÑdG á«LƒdƒµjE’G

 èeGÈdG øe ójó©dG ò«ØæJ ∫ÓN øe »Lƒdƒ«ÑdG

 ájôëÑdG  ´GƒfC’G  áÑbGôeh  É¡à°SGQód  äGQOÉÑŸGh

 çóMCG  ΩGóîà°SÉH  á«©«Ñ£dG  É¡∏FGƒe  ájÉªMh

.{ IôµàÑŸG áÑbGôŸG äÉ«æ≤J

 ¬æ«°TóJ  ”  …òdG  ¥QhõdG  ¿CG  ¤EG  √ƒª°S  QÉ°TCGh

 ájôëÑdG  AÉ«MC’G  PÉ≤fEG  ájÉªM  ‘  ºgÉ°ù«°S

 É¡∏«gCÉJ IOÉYEGh É¡à÷É©e ºà«d Ö°SÉæŸG âbƒdÉH

.zá«©«Ñ£dG É¡àÄ«H ‘ É¡bÓWEGh

 áÄ«¡dG É¡dòÑJ »àdG Oƒ¡÷G ≈∏Y √ƒª°S ≈æKCGh

 π«gCÉJ IOÉYE’ ΩƒjQGƒcCG ∫Éfƒ°TÉf ™e ¿hÉ©àdÉH

 á«©«Ñ£dG  É¡àÄ«H  ‘  É¡bÓWEGh  ∞MÓ°ùdG

 kGÒ°ûe ,´ƒædG  Gòg ≈∏Y ®ÉØ◊G ‘ IóYÉ°ùª∏d

 ájÉªM ‘ ºgÉ°ùJ áØãµŸG Oƒ¡÷G √òg ¿CG ¤EG

 ájöûÑdG äGÒKCÉà∏d á°Vô©ŸG ájôëÑdG ∞MÓ°ùdG

 πFGƒŸG ≈∏Y ÉgOÉªàYGh É¡JÉ«M IÎa ∫ƒW ÖÑ°ùH

 â– ¿ƒµJ Ée É kÑdÉZ »àdG ájôëÑdGh á«∏MÉ°ùdG

.ájöûÑdG á£°ûfC’G •ƒ¨°V

 ‘ ∫É©a πµ°ûH ºgÉ°ùJ Oƒ¡÷G ∂∏J ¿EG √ƒª°S ∫Ébh

 ∞MÓ°ùdG ≈∏Y á¶aÉëª∏d á«æWƒdG á£ÿG ò«ØæJ

 IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH áÄ«¡dG É¡JQƒW »àdG ájôëÑdG

 ±ó¡H É¡bÓWEG ” »àdGh áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG

 á«©«Ñ£dG  É¡∏FGƒeh ájôëÑdG  ∞MÓ°ùdG  ájÉªM

 √É«e ‘ É¡àeGóà°SG ≥«≤– ¿Éª°†d ∫É©a πµ°ûH

.ádhódG

 øY ∞°Sƒj øH ÒªY øH ó«©°S ÜôYCG ¬ÑfÉL øe

 ójGR  øH  ¿GóªM  ï«°ûdG  ƒª°S  IQÉjõH  ¬JOÉ©°S

 πLCG  øe  zΩƒjQGƒcC’G  ∫Éfƒ°TÉf{  `d  ¿É«¡f  ∫BG

 IÉ«◊G PÉ≤fEG ±ó¡H äGQOÉÑŸG øe ójõŸG ¥ÓWEG

 z.»ÑXƒHCG – áÄ«ÑdG áÄ«g ™e ¿hÉ©àdÉH á«FÉŸG

 íÑ°ü«°S ójó÷G ¥QhõdG ÜQÉb ìôW ™e { ∫Ébh

 ‘ ÇQGƒ£dG ä’É◊ áHÉéà°S’G ≈∏Y GQOÉb Éæ≤jôa

 IÉ«◊G ó«b ≈∏Y º¡FÉ≤H á«dÉªàMG ™aQh §«ëŸG

 ≈∏Y πª©dG É k«dÉM …ôéj Éªc áHÉ°UE’G ä’ÉM ‘

 øe ájÈdG IÉ«◊G PÉ≤fE’ ±É©°SEG IQÉ«°S õ«¡Œ

 ≈°VôŸ ájQƒØdG á«dhC’G äÉaÉ©°SE’G Ëó≤J πLCG

 ≥WÉæŸG ‘ É kÑdÉZ ¿hóLGƒàj øjòdG äÉfGƒ«◊G

 »ÑXƒHCG – áÄ«ÑdG áÄ«g ™e πª©f øëfh á«FÉædG

 á«∏ëŸG äÉfGƒ«◊G ájÉª◊ ÉfOƒ¡L ∞«ãµJ ≈∏Y

.z¢VGô≤f’ÉH IOó¡ŸG ´GƒfC’G kÉ°Uƒ°üNh

 âfÉc  »ÑXƒHCG  –  áÄ«ÑdG  áÄ«g  ¿CG  ¤EG  QÉ°ûj

 ™e  ¿hÉ©J  á«bÉØJG  2020  ΩÉY  ‘  â©bh  ób

 ≈∏Y ®ÉØ◊G Oƒ¡L õjõ©àd zΩƒjQGƒcG ∫Éfƒ°TÉf{

.IQÉeE’G ‘ ájô£ØdG IÉ«◊G

 õcôe  ÈcCG  ¥ÓWEG  ”  ácGöûdG  √òg  ∫ÓN  øeh

 ∞MÓ°ùdG π«gCÉJ IOÉYE’ ¢ü°üfl á≤£æŸG ‘

 ¤EG  õcôŸG  Gòg  ¥ÓWEG  ±ó¡j  å«M  ájôëÑdG

 ´ƒæàdG ≈`∏Y ®É`Øë∏d ádhòÑŸG Oƒ¡÷G õjõ©J

.IQÉeE’G ‘ »`Lƒdƒ«ÑdG

 zΩƒjQGƒcG ∫Éfƒ°TÉf{ ôaƒj á«bÉØJ’G ÖLƒÃh

 øe ájôëÑdG ∞MÓ°ùdG π«gCÉJ IOÉYE’ nÓeÉc kÉªYO

 ájÉYôdGh á∏eÉµdG ájô£«ÑdG á÷É©ŸG Ëó≤J ∫ÓN

 πµ°ûH  á«fGƒ«◊G  ájÉYôdGh  á«∏NGódG  ájô£«ÑdG

.á©«Ñ£dG ¤EG É¡JOÉYEG ºK AÉØ°ûdG ΩÉ“ ≈àM ΩÉY

 ∫É› ‘ áÄ«¡dG ΩƒjQGƒcG ∫Éfƒ°TÉf ºYój Éªc

 øY  ∂dPh  ÉgòØæJ  »àdG  äÉ°SQGódGh  çÉëHC’G

 á«YÉæ£°U’G QÉªbC’ÉH ™ÑààdG Iõ¡LCG ójhõJ ≥jôW

.ájÈdG IÉ«ë∏d

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 ,πÑ≤à°ùŸG äGQÉ¡Ã ∫É«LC’G ójhõJ ≈∏Y kÉ°UôM 

 â«H{ ≥∏WCG  ,¬«aÎdGh IóFÉØdÉH º¡JÉbhCG  AGôKEGh

 º«îŸG{  äÉ«dÉ©a  ¢ù«ªÿG  ¢ùeCG  záªµ◊G

 ≈àM  ôªà°ùj  …òdG  ,2022  zÜÉÑ°û∏d  »Ø«°üdG

 kÉ›ÉfôH 16 kÉæª°†àe ,…QÉ÷G ¢ù£°ùZCG øe 27

 kÉ°ü°üfl  kÉ«aô©eh  kÉ«¡«aôJ  kÉWÉ°ûfh  á«dÉ©ah

.äÉ°ü°üîàdGh ä’ÉéŸG ∞∏àfl ‘ ,ÜÉÑ°û∏d

 π≤°Uh ÜÉÑ°ûdG ±QÉ©e AGôKEG äÉ«dÉ©ØdG ±ó¡à°ùJh

 ,º¡jód ±É°ûàc’Gh º∏©àdG áaÉ≤K õjõ©Jh º¡JGQÉ¡e

 ácQÉ°ûŸGh ,áYƒæàe á«aôM á£°ûfCG á°SQÉ‡ ÈY

 ≈∏Y  õ«ØëàdGh  ,á«YGóHEGh  áq«æa  πªY  ¢TQh  ‘

.á«°ùØædG áë°üdÉH ΩÉªàg’G

 á«Yôa  äÉª«fl  5  ≈∏Y  äÉ«dÉ©ØdG  ´RƒàJh

 :øª°†àJ  ,¿ƒ∏gDƒe  ¿ƒ°ü°üîàe  É¡«∏Y  ±öûj

 º«flzh  ,zájhó«dG  ±ô◊Gh  ¿ƒæØdG  º«fl{

 z´GóHE’G  º«flzh  ,z‘GôZƒJƒØdG  ôjƒ°üàdG

 º«fl{ ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,z»LƒdƒæµàdG º«îŸGzh

.zá«°ùØædG áë°üdGh ‘É©àdG

 ,zájhó«dG ¿ƒæØdG º«fl{ ™e äÉ«dÉ©ØdG ≥∏£æJh

 Éªa 15 ø°S øe ájôª©dG äÉÄØdG ±ó¡à°ùj …òdG

 º«¶æàH ,¢ù£°ùZCG 4 ‘ ¬›ÉfôH π¡à°ùjh ,¥ƒa

 Ωƒ«dG ‘ É¡©Ñàj ,zQƒgõdG ™e ¿õjôdG øa{ á°TQh

 ‘ ,zâjÉæª°ù÷ÉH hRGÒàdG øa{ á°TQh ‹ÉàdG

 âëædG øa{ á°TQh º«¶æJ ¢ù£°ùZCG 6 ó¡°ûj ÚM

 º«îŸG  äÉ«dÉ©a  ºààîJh  ,zâæª°SE’G  ≈∏Y

 ≈∏Y  »ª«gƒÑdG  RGô£dÉH  º°SôdG  øa{  á°TQƒH

.¢ù£°ùZCG 7 ‘ zá«°TÉªb áÑ«≤M

 ó¡°û«a  ,z‘GôZƒJƒØdG  ôjƒ°üàdG  º«fl{  ÉeCG

 ™e ¢ù£°ùZCG 11 ‘ CGóÑJ ,kÉ°†jCG äÉ«dÉ©a 4 º«¶æJ

 ∑ƒJ ∂«J »≤«Ñ£àd õ«‡ ƒjó«a AÉ°ûfEG{ á«dÉ©a

 á«dÉ©a  ‹ÉàdG  Ωƒ«dG  ‘  É¡©Ñàj  ,zΩGô¨à°ùfEGh

 hCG  á«©«ÑW  IQÉfEÉH  á«°üî°ûdG  Qƒ°üdG  •É≤àdG{

 Qƒ°U  •É≤àdG{  á«dÉ©a  ºK  ,zƒjOƒà°S’G  IQÉfEG

 ,¢ù£°ùZCG  13  ‘  z¢ùª°ûdG  Ühô¨d  á∏«ªL

 É¡°Vô©d  äÉéàæŸG  ôjƒ°üJ{  á«dÉ©a  ,kGÒNCGh

 Ωƒ«dG ‘ º¶æJ »àdG zá«fhÎµdE’G ôLÉàŸG ‘

 øe ÜÉÑ°ûdGh Ú©aÉ«dG º«îŸG ±ó¡à°ùjh .‹ÉàdG

.¥ƒa Éªa kÉeÉY 12 ôªY

 äGÈàfl  4  z´GóHE’G  º«fl{  á£°ûfG  πª°ûJh

 18 ‘ º¶æj …òdG ƒjó«ØdG ™WÉ≤e Èàfl :»g

 Èàfl{  ‹ÉàdG  Ωƒ«dG  ‘  ¬©Ñàjh  ,¢ù£°ùZCG

 øe  20`dG  ‘  z¿ƒæØdG  Èàfl{  ºK  ,zQƒ°üdG

 Qƒ°üdG  Èàfl{  º«¶æJ  ¬©Ñàj  ,¬°ùØf  ô¡°ûdG

 äÉÄØ∏d  øµÁh  ,¢ù£°ùZCG  21  ‘  zácôëàŸG

 äÉ«dÉ©a  ‘  ácQÉ°ûŸG  16-12  øe  ájôª©dG

.º«îŸG

 äÓgDƒÃ ÜÉÑ°ûdG  óaQ  ≈∏Y  ¢Uô◊G  QÉWEG  ‘h

 z»LƒdƒæµàdG º«îŸG{ ó¡°ûj ,öü©dG á¨d ÖcGƒJ

 ΩGóîà°SÉH  áà“C’G{  ¿Gƒæ©H  á«dÉ©a  º«¶æJ

 äÉ°ù∏L  3  øª°†àJ  zƒæjhOQBG  á¨∏H  á›ÈdG

 ,¢ù£°ùZCG  24h  22  ÚH  IÎØdG  ‘  á«dÉààe

 kÉeÉY 12 ôªY øe ÜÉÑ°ûdGh Ú©aÉ«dG kÉaó¡à°ùe

.¥ƒa Éªa

 º«¶æàH  ÜÉÑ°û∏d  á«Ø«°üdG  á£°ûfC’G  ºààîJh

 …òdG  ,zá«°ùØædG  áë°üdGh  ‘É©àdG  º«fl{

 27-25  øe  IÎØdG  ‘  ,äÉ«dÉ©a  3  øª°†àj

 ,zôYÉ°ûŸG øY ¢ù«ØæàdG{ :»gh ,πÑ≤ŸG ¢ù£°ùZCG

 – øØdG ¤EG áª∏µdG øezh ,zá«YGƒdG äÉbÓ©dGzh

 ºg øe äÉ«dÉ©ØdG ±ó¡à°ùJh ,zº°SôdÉH êÓ©dG

.kÉeÉY 17`dG ¥ƒa

      

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 15110 Oó`©dG  ̀2022  ¢ù£°ùZCG 6 âÑ°ùdG
øWƒdGQÉÑNCG

 ´ÉªàLG »a ∑QÉ°ûj z…OÉëJ’G »æWƒdG{

 á°SGQóH ∞∏µªdG »Hô©dG »fÉªdôÑdG OÉëJ’G

ø«fGƒ≤dG øe Oó©d ájOÉ°TQEG êPÉªf

 ¿ÉãëÑj ôHÉédG ¿É£∏°Sh »bô°ûdG óªëe

Iô«éØdÉH ájôÑdG ∑ƒfOCG »a πª©dG äGóéà°ùe

3

 .. zΩƒjQGƒcCG ∫Éfƒ°TÉf{ `d ¬JQÉjR ∫ÓN

 .. zΩƒjQGƒcCG ∫Éfƒ°TÉf{ `d ¬JQÉjR ∫ÓN ójGR øH ¿GóªM

»ÑXƒHCG »a ájôëÑdG ´GƒfC’G π«gCÉJ IOÉYEG Oƒ¡L ≈∏Y ™∏£j ójGR øH ¿GóªM

 øe á∏°ù∏°ùH ÜÉÑ°û∏d kÉ«Ø«°U kÉª«îe ≥∏£j záªµëdG â«H{

á«aô©ªdGh á«¡«aôàdG äÉ«dÉ©ØdG

ájó∏ÑdGh záaÉ≤ã∏d »HO{ ø«H ¿hÉ©àdÉH áZóæ°ûdG »M »a  zπØ£dG áæjóe{ º«îe

:ΩGh-»HO

 ‘ ¿ƒæØdGh áaÉ≤ãdG áÄ«g â∏Ñ≤à°SG 

 ™e  ¿hÉ©àdÉH  záaÉ≤ã∏d  »HO{  »HO

 ÚÑ°ùàæŸG øe kÓØW 37 z»HO ájó∏H{

 áæjóe{  ‘  »Ø«°üdG  º«îŸG  øe

 kÉ«KGôJ  kÉeƒj  Gƒ°†b  å«M  ,zπØ£dG

 GhQƒW π«ª÷G »°VÉŸG á¡µæH kÉ«¡«aôJh

 øe á«anô p◊Gh á«æØdG º¡JGQÉ¡e ¬dÓN

 »àdG á≤q«°ûdG á£°ûfC’Gh ¢TQƒdG ∫ÓN

 ‘ zåjQGƒe{ õcôe äƒ«H º¡d É¡àeób

.áZóæ°ûdG »M

 ájôjƒ£J  á°TQh  èeÉfÈdG  øª°†Jh

 É¡àeób  z±ƒ°üdG  ËóL{  ¿Gƒæ©H

 â∏ª°Th ôµ°ùY IõY áfÉæØdG  ∫ÉØWCÓd

 á«æØdG QÉ¨°üdG ÖgGƒe á«ªæàd á£°ûfCG

 á«JGQÉeE’G  ±ô◊G  ¤EG  º¡Øjô©Jh

 á«Ø«c  ¿ƒcQÉ°ûŸG  ºq∏©Jh  .ájó«∏≤àdG

 ΩGóîà°SÉH  á«æa  äÉéàæe  π«µ°ûJ

 Gƒaqô©J  Éªc  ,áÁó≤dG  ±ƒ°üdG  •ƒ«N

 äÉ°SQÉªŸGh  ájó«∏≤àdG  ø¡ŸG  ¤EG

 äÉÑ°SÉæe  ‘  á«KGÎdG  á«YÉªàL’G

 øª°V øe á°TQƒdG √òg tó n© oJh .áØ∏àfl

 Ωó≤j  …òdG  zá«aÉ≤K  äÉjGQ{ èeÉfôH

 πNGO á«KGÎdG á«ªæàdG õcGôe ∫ÓN øe

 áYƒª›  øª°†àjh  ¢SQGóŸG  êQÉNh

 ájôjƒ£J á«≤«Ñ£J á«æa πªY ¢TQh øe

.ÖgGƒŸG á«ªæàd

 ájQGƒM  á°ù∏éH  ∫ÉØWC’G  ™àªà°SGh

 »àjƒg{  ¿Gƒæ©H  á«∏YÉØJ  á«Ø«≤ãJ

 ÜÉ©dC’G  ∫ƒM  äQƒë“ z»àÑ©d  ‘

 ≥∏©àJ  »àdG  á«JGQÉeE’G  á«Ñ©°ûdG

 Ò©ÑdGzh zójÒdG π«N{ πãe ,π«îædÉH

 z»WÉ°ûµdGzh z≥ØàdGzh zÜôµdG øe

 ∫ÉØWC’G º°ù≤fG ºK øeh .záfÉëjôŸGzh

 ÉªgGóMEG  âcQÉ°T  ÚàYƒª›  ¤EG

 á°TQh  ‘ QƒcòdG  øe  ∫ÉØWC’G  âª°V

 ióMEG  »gh ;zá°†ØdG  áZÉ«°U{ πªY

 äô¡à°TG »àdG áª¡ŸG ájó«∏≤àdG ±ô◊G

 »HOh  ΩÉY πµ°ûH  äGQÉeE’G  ádhO  É¡H

 É¡àYÉæ°U ábóH äõq«“h ,¢UÉN πµ°ûH

 ¤EG ∫ÉØWC’G ±qô©Jh .É¡aQÉNR ∫ÉªLh

 πãe  ,áYƒæàŸG  á«°†ØdG  äÉYƒæ°üŸG

 •GôbC’Gh  ∫Éî∏ÿGh  óFÓ≤dGh  QhÉ°SC’G

 áÁôµdG QÉéMC’G πNóJ Ée kIOÉY »àdG

 kÉbhP  É¡«∏Y  ká«Ø°†e  ,É¡àYÉæ°U  ‘

 ô◊G  π«µ°ûàdG  ÚH  ™ªéj  kÉ«dÉY

 øe  ≈Mƒà°ùŸG  »°Sóæ¡dG  π«µ°ûàdGh

.á£«ëŸG áÄ«ÑdG

 âcQÉ°ûa  ,á«fÉãdG  áYƒªéŸG  âª°Vh

 âYóHCG »àdG z»q∏àdG áaôM{ á°TQh ‘

 É¡æKQGƒJh  kÉÁób  äÉ«JGQÉeE’G  É¡H

 §jöT øY IQÉÑY »gh ;∫É«LC’G ÈY

 hCG  ¢†«HC’ÉH  áfƒ∏e  •ƒ«îH  ¢ûcQõe

 á∏NGóàŸG á«°†ØdG •ƒ«ÿG hCG ôªMC’G

/  Ωóîà°ùJh  ,kÉ°†©H  É¡°†©H  ™e

 ™£b êÉàfE’ Égõjô£J ‘ /á pLƒ oé nµdG

 É¡fGƒdCÉH  õ«ªàJ  »àdG  è«°ùædG  øe

.á∏«ª÷G É¡JÉª«ª°üJh á«gGõdG

 øª°V ™≤j åjQGƒe õcôe ¿CG ;¤EG QÉ°û oj

 á«îjQÉàdG ÊÉÑŸG øe áHGòL áYƒª›

 ƒgh  ,áZóæ°ûdG  ∞ëàe  ±GôWCG  ≈∏Y

 á°ü°üfl á«ª«∏©J áMÉ°ùe øY IQÉÑY

 ká°SQÉ‡  »JGQÉeE’G  ‘É≤ãdG  çGÎ∏d

 ÖfGƒL QGhõ∏d  õcôŸG  Ωqó≤jh  .kÉfƒ°Uh

 øe  áYƒª›  ìöûJ  á«ë«°VƒJ

 Ú°SGQó∏d í«àj Éª«a .á«aô◊G ±QÉ©ŸG

 äGQhO  ‘ ∑GÎ°T’G  á°Uôa  Úªà¡ŸG

 ≈∏Y kÉ°Uƒ°üN õ qcôJ ,áª q¶æe á«ª°SQ

 ΩÉ≤Jh  ,ájó«∏≤àdG  á«aô◊G  äGQÉ¡ŸG

.záaÉ≤ã∏d »HO{ ™e ácGöûdÉH

 ¿CG  á«ªgCÉH  záaÉ≤ã∏d  »HO{  øeDƒJh

 ±É«WCG ≈à°T ∫hÉæàe ‘ áaÉ≤ãdG ¿ƒµJ

 É¡dƒ°UCG  ÈY  º¡æe  áÑjôbh  ™ªàéŸG

 »àdG  á«KGÎdGh  á«îjQÉàdG  á«aÉ≤ãdG

 á∏«°UC’G  á«æWƒdG  ájƒ¡dÉH  »Øà–

 º¡°ùj ÉÃ ,≥jô©dG »JGQÉeE’G çGÎdGh

 É¡KGÎH  ôîØJ  áHÉ°T  ∫É«LCG  AÉæH  ‘

 É¡æe º¡∏à°ùJh É¡àaÉ≤ãH õà©Jh »æWƒdG

.πÑ≤à°ùŸG áYÉæ°üd

:IóMƒdG-»ÑXƒHCG

 ƒ°†Y  »MÉª«dG  óªfi  öUÉf  IOÉ©°S  ∑QÉ°T  

 áÑ©°ûdG áYƒª› ƒ°†Y …OÉ–’G »æWƒdG ¢ù∏éŸG

 ,»Hô©dG ÊÉŸÈdG OÉ–’G ‘ á«JGQÉeE’G á«fÉŸÈdG

 …òdG  ÊƒfÉ≤dG  ≥jôØ∏d  »°VGÎa’G  ´ÉªàL’G  ‘

 ∫ƒM ájOÉ°TQEG êPÉ‰ á°SGQóH ∞∏µŸG OÉ–’G ¬∏µ°T

 ºFGô÷Gh ,ájôµØdG á«µ∏ŸGh ,áÄ«ÑdG ºFGô÷G ÚfGƒb

.á«fhÎµdE’G

 √òg  á«ªgCG  ≈∏Y  ´ÉªàL’G  ‘  ¿ƒcQÉ°ûŸG  ócCGh

 º¶ædG Qƒ£J ‘ ºgÉ°ùJ å«M ájOÉ°TQE’G ÚfGƒ≤dG

 áë°üdGh áÄ«ÑdG ≈∏Y á¶aÉëŸÉH á°UÉÿG íFGƒ∏dGh

.∞dDƒŸG ¥ƒ≤Mh ájôµØdG á«µ∏ŸGh

 Ö©°ûdG äÉ«Fôeh äÉ¶MÓe ≈∏Y ¿ƒcQÉ°ûŸG ™∏WGh

 ‘  á«fÉŸÈdG  Ö©°ûdG  âeó≤J  å«M  ,á«fÉŸÈdG

 ájOƒ©°ùdGh  á«Hô©dG  áµ∏ªŸGh  äGQÉeE’G  ádhO

 ±ó¡J »àdG äÉMÎ≤ŸG øe Oó©H ,øjôëÑdG áµ∏‡h

.ÚfGƒ≤dG √òg õjõ©Jh ôjƒ£J ¤EG

 π«µ°ûJ  ≈∏Y  ´ÉªàL’G  ‘  ¿ƒcQÉ°ûŸG  ≥aGhh

 äÉMÎ≤ŸG á°SGQód AÉ°†YCG áà°S øe Iô¨°üe áæ÷

 ájƒ°†©H  ∂dPh  ,áKÓãdG  ÚfGƒ≤dG  √ò¡H  á°UÉÿG

.á«JGQÉeE’G á«fÉŸÈdG áÑ©°ûdG

:ΩGh-IÒéØdG

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

 ‹É©e  á∏«eôdG  öüb  ‘  ,IÒéØdG  ó¡Y  ‹h

 áYÉæ°üdG  ôjRh  ôHÉ÷G  óªMCG  øH  ¿É£∏°S  QƒàcódG

 ácöûd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG{ áeó≤àŸG É«LƒdƒæµàdGh

 áYƒª›h { ∑ƒfOCG  {  á«æWƒdG  »ÑX ƒHCG  ∫hÎH

.É¡JÉcöT

 äGóéà°ùe ôNBG ≈∏Y ´ÓW’G AÉ≤∏dG ∫ÓN iôLh

 ∑ƒfOCG ácöûd á©HÉàdG á«dhÎÑdG äBÉ°ûæŸG ‘ πª©dG

 ∫ÉªYC’G Ò°S ≈∏Y ¿ÉæÄªW’Gh ,IÒéØdG IQÉeEG ‘

 ó©H IÒéØdG Ö°üe - ájÈdG ∑ƒfOCG ‘ Ióéà°ùŸG

.GkôNDƒe IQÉeE’G É¡d â°Vô©J »àdG ájƒ÷G ∫GƒMC’G

 Ëó≤J ≈∏Y AÉ≤∏dG ∫ÓN IÒéØdG ó¡Y ‹h ƒª°S ócCGh

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ¡«LƒàH ,á≤£æª∏d πeÉµdG ºYódG

 ¢ù∏éŸG  ƒ°†Y  »böûdG  óªfi  øH  óªM  ï«°ûdG

 á∏°UGƒàŸG √ƒª°S á©HÉàeh IÒéØdG ºcÉM ≈∏YC’G

.ΩÉJ πµ°ûH πª©dG RÉ‚EG äÉÑ∏£àŸ

 QhóH ôHÉ÷G ¿É£∏°S QƒàcódG ‹É©e OÉ°TCG ¬ÑfÉL øe

 ‘ É¡«a á«fóŸG äÉ£∏°ùdG Oƒ¡Lh IÒéØdG áeƒµM

 ≥WÉæŸG øeCG ≈∏Y ®ÉØ◊G ‘ πeÉµàŸG ºYódG Ëó≤J

.…OÉ«àY’G É¡∏ªY á©HÉàeh IQÉeE’ÉH ájƒ«◊G

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

.IÒéØdG ó¡Y ‹h

 »MÉª«dG óªfi öUÉf 

ôHÉ÷G ¿É£∏°S ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN IÒéØdG ó¡Y ‹h




    
  
  
 ""   
   
   
    
    
   

   
  

   
   

  


   
   
   
   


    
   
    
   
    
   
   

   
    
   
   
   
   

   
    
    
  
   

   
  


   
   
 

   
  
   
   



4 






 


    
   
   
   ""



    

""
  
   
   
    
       
    
    

     
      

    
     
  " " 


    
     

      

  
   

    
   
    
   
    
    ""
      
 
 –
    
     
     



السبت ٦  اغسطس ٢٠٢٢ـ العـدد ١٥١١٠                  

     1800



 "    " 
 "
    "
  

  
  
    
  
    
   



    
    

    
   
   
  

  

  


   
   



    
   

    


  
  
   
   

    
  

  
  
   
   
  



   
   
   

  

   
   
    
  
   

   
  
    
  
  
   



"   
   "
   
    
  
 "" "
 

   
   

   

"
     " 
   
  
   
    


 
 



   
  

 

 "

   
"   
   "
  
    

   
   
   
   
   
   


    
  
   
   

   
   

    

  
 ""


 "  "
    
 ""
 

   

   
  

  


   

""

      
SIRA





      
    
    
    
   
 ""
  


   
   
   
    
     "" 
 
"  "  
   "


 "
 "    
      "
   
 

    
    
    
   
    
"

    
    

    
   
   
 
    
    
    
 

"
    
   
     

    
   
  

     

   
   

    


   
   

     
    
     
   



998989



    
   
   
   
  
 "  "  
   
    
    
   
   
   

   
   
   
     
   
   

   
   
  
    
   





الشارقة-وام:
 شــاركت »مكتبــات الشــارقة العامة« يف 
ومؤسسات  لجمعيات  الدويل  االتحاد  مؤتمر 
الذي  والثمانني،  الســابع  »إفــا«  املكتبات 
»دبلن«،  اإليرلندية  بالعاصمة  مؤخراَ  انعقد 
يف  الرائد  ودورهــا  ملكانتها  ترجمــًة  وذلك 
نــر العلوم وتمكني القراء من الوصول إىل 
البيانات  قنوات  خــال  من  املعرفة  مصادر 
واملعلومــات التــي توفرهــا، باإلضافة إىل 
األنشطة الثقافية التي تنظمها وتستضيفها 

عىل املستوى املحيل واإلقليمي والعاملي.
خاصاً  جناحــاً  املكتبات  إدارة  وخصصــت 
مستقاً ملشاركتها يف املؤتمر العاملي، تتضمن 
اجتماعية  األوىل  حيويــة،  مناطــق  ثــاث 
لتنظيم النقاشــات والحوارات بني العاملني 
أعمال  منطقة  والثانية  املكتبــات،  قطاع  يف 
الرائدة يف  املنظمات والركات  الســتضافة 
وتعزيز  التعاون  سبل  وبحث  املكتبات  قطاع 

الراكات معها.
كمــا تضمنت مشــاركتها يف املؤتمر تقديم 
برنامج بعنوان »حديث اليوم« ناقشــت من 
خاله عــدة موضوعات ضمن ثاثة محاور 
والتمكني،  والتفاعل،  االتصال  هي  رئيســة 
وتبادل  الحوارات  تشــجيع  بهدف  واإللهام، 

بدعم  نتائجها  تســهم  التي  واألفكار  الرؤى 
للتعاون  العامة  الشارقة  مكتبات  اسرتاتيجة 

الدويل.
قضايا  والتفاعــل  االتصال  محور  وشــمل 
ودعم  الفكريــة،  وامللكيــة  النــر  حقوق 
وعاملياً، وتطوير منظومة  إقليميــاً  املكتبات 
لتقديم الخدمات املستدامة يف ضوء املعطيات 
الجديــدة ملرحلــة ما بعد كورونــا، يف حني 

املؤسسات  دعم  سبل  التمكني  محور  تضمن 
املعلومات  قطــاع  ريــادة  لتعزيز  العامليــة 
املختلفة  والثقافات  الدول  ورؤى  واملكتبات، 
ملفهوم الريادة، وسبل ضمان تعزيز الشمول 
محور  أما  القطــاع،  يف  والتكامل  والتنــوع 
بالثقافة من خال  االرتقــاء  اإللهام فتناول 
ترســيخ القراءة، وتخطيط املكتبات واألمن 

اإللكرتوني، وخدمات املكتبات.

الريا�ض-وام:

اســتقبل معايل الدكتور محمد بن عبد 
لرابطة  العام  األمــني  العيىس،  الكريم 
العالم اإلســامي ورئيس هيئة علماء 
وفد  بالرياض،  بمكتبــه   ، املســلمني، 
منتــدى أبوظبي للســلم الــذي يزور 
برئاســة  الســعودية  العربية  اململكة 
الشيخ  العام ســعادة  األمني  ســعادة 
الدكتور  املحفوظ بن بيــه، وبعضوية 
املديــر  الظاهــري،  خليفــة مبــارك 

التنفيذي للمنتدى.
عبد  بن  محمد  الدكتور  معايل  وأشــاد 
التي  الّريادية  ىبالجهود  العيىس  الكريم 
العربية يف مجال  اإلمارات  دولة  تبذلها 

السلم والتعايش والتسامح.
من جانبه قال سعادة الشيخ املحفوظ 
صادقا  تعبريا  يأتي  اللقــاء  ان  بيه  بن 
والتعاون  واملحبة  األخوة  عاقات  عن 
واململكة  املتحدة  العربية  اإلمارات  بني 
تتشاركان  اللتني  الســعودية  العربية 
مســرية  وقيادة  الحضارية  الرؤية  يف 

التواصــل اإلنســاني الخادم للســلم 
أبوظبي  منتدى  العاملي مشيدا براكة 
اإلســامي  العالم  رابطة  مع  للســلم 
الجهود  من  االســتفادة  عىل  وحرصه 
العالم  الرابطة  بها  تقوم  التي  الريادية 
الصحيحة  الرواية  نر  يف  اإلســامي 
الرحمة  قيــم  املرتكــزة عىل  للديــن، 
والعــدل والحكمــة واملصلحة، والتي 
شــكلت جدارا صلبا يف وجه مشوهي 
أن  اإلسام واملتطرفني والغاة، مؤكدا 
من  انطاقا  املتوالية  النجاحــات  هذه 

وثيقــة مكة املكرمــة، تعكس املكانة 
العاليــة التي تحتلهــا اململكة العربية 
الســعودية يف قلوب املسلمني والناس 

أجمعني.
ملعايل  املنتدى  وفد  قّدم  املناسبة  وبهذه 
الدكتور الشــيخ محمد بن عبد الكريم 
العيىس دعــوة خاصة لحضور امللتقى 
منتدى  يعتزم  الذي  التاســع  السنوي 
مســتهل  يف  عقده  للســلم  أبوظبــي 
معاليه  عــّر  حيث  املقبــل  ديســمر 
حرصه  مجددا  بالدعــوة  ترجيبه  عن 

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
السبت ٦ أغسطس ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥١١٠

اأخبار الوطن 5
جل�شة ع�شف ذهني لمناق�شة 

ال�شالمة المجتمعية

»البرنام��ج ال�شح��ي« م��ن »ناف���س« توا�ش��ل 
ت�شجيل المواطنين حتى 14 اأغ�شط�س

دبي-وام:

إحدى  الصحي«،  »الرنامــج  مبــادرة  تواصل   
اإلماراتية  الكوادر  تنافســية  مجلس  مبادرات 
املواطنني  التســجيل من  تلقي طلبات  »نافس« 
الراغبــني باالنضمام إليها مــن حملة الثانوية 
انتهاء  لغايــة موعد  أدنى، وذلك  العامة كحــد 

14 أغسطس الجاري. التسجيل يف 
من  كجزء  الصحي«  »الرنامــج  مبادرة  وتأتي 
نسب  رفع  إىل  الرامية  الحكومية  املســتهدفات 
مشــاركة الكوادر اإلماراتية يف القطاع الخاص 
الحصول  مــن  وتمكينها  قدراتهــا  وتحســني 
القطاع  ضمــن  واعدة  وظيفيــة  فــرص  عىل 
الصحي الـــذي يعد أحد القطاعات االقتصادية 

االسرتاتيجية ذات األولوية يف دولة اإلمارات.

أبوظبي-وام:
 عقدت الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات 
والوقاية  الســامة  إدارة  يف  ممثلــة  والكوارث 
الوطني  اإلطار  ملناقشــة  جلســة عصف ذهني 
للجاهزية والســامة العامة، بمشاركة عدد من 
الجهات االتحادية واملحلية املعنية بإدارة املخاطر 
عددا  الجلسة  وتناولت  واملجتمعية.  املؤسســية 
من املوضوعات التي تخص الســامة املجتمعية 
والقدرات  املوارد  كافة  تسخري  كيفية  ومناقشة 
املجتمعية  والتبعات  املخاطــر  ملعالجة  الوطنية 
لضمان  والتهديدات  املخاطر  مسببات  من  والحد 
جعــل املجتمع أكثر أمنا للعيــش والعمل ورفع 

مستوى جودة الحياة يف الدولة.
إدارة  الظاهري مدير  الدكتور سيف جمعة  وقال 
تعزيز منظومة  إنه البد من  والوقاية  الســامة 
املخاطر  كافة  عىل  والتعرف  واألزمات  الطوارئ 
الخروج  بهدف  وتحليلها،  لدراســتها  املجتمعية 
بأفضل السياسات والتريعات للحد من املخاطر 

وتأثرياتها.
االســتباقية  الخطوة  أن  الظاهــري  وأضــاف 
التــي تبنتهــا الهيئة تهــدف إىل حماية األرواح 
أماناً  أكثر  وجعلــه  املجتمع  وقيــم  واملمتلكات 
والثقافة يف حاالت  الوعي  بجانب رفع  وسامة، 

الطوارئ واألزمات والكوارث.
اســتكمال منجزات  إىل  الهيئة تســعى  أن  يذكر 
الجلسة األوىل من العصف الذهني بعقد جلستني 

إضافيتني خال الشهر الجاري.

الأمين العام لرابطة العالم الإ�سالمي ي�سيد بجهود الإمارات في 
مجال ال�سلم والت�سامح والتعاي�ض

اأبوظبي-وام:

وقائية  إرشــادات   9 أبوظبي  حددت رشطة 
اســتباقية لهواة مغامرات التسلق وامليش يف 
الجبال وهي اإلملام التام بالطبيعة الجغرافية 
ومتابعة  املناســب  وتوقيتها  املغامرة  ملوقع 

حالــة الطقس وتجنــب ارتيــاد األودية يف 
أدوات  واصطحاب  الجويــة  التقلبــات  حال 
للهاتف  طاقة  وشــاحن  األولية  اإلسعافات 
النجاة  التزود بحقائب مائمة وحبال  وايضا 
ارتداء  . وأكــدت عىل أهمية  ومصباح يدوي 
األحذيــة واملابس املائمــة التزود بكميات 

االنطاق  قبــل  واملاء  الطعام  من  مناســبة 
واألهل  األصدقاء  إباغ  عىل  املغامرين  داعية 
بمســار املغامرة والوقت املتوقــع لنهايتها 
وااللتزام باملســارات املحددة وعدم املجازفة 
وتحميــل تطبيــق SOS واالســتفادة من 

"نظام االستغاثة" يف حال الطوارئ.

�سرطة اأبوظبي تحدد "9 اإر�سادات" وقائية لهواة 
مغامرات الت�سلق والم�سي في الجبال

»مفاجاآت �سيف دبي« توا�سل فعالياتها 
وعرو�سها المميزة

ر�س��م  يتعلم��ون  ال�س��ارقة  نا�س��ئة 
ال�سخ�سيات الكرتونية وتحريكها 

دبي-وام:

تواصــل "مفاجــآت صيــف دبي" 
املميــزة يف  فعالياتهــا وعروضهــا 
مختلف أنحاء املدينة لتتيح لســكان 
االســتمتاع  فرصــة  دبــي  وزوار 

بأوقاتهم خال أشهر الصيف.
 2022 دبي  وتقدم" مفاجآت صيف 
التــي تنظمهــا مؤسســة دبي   -"
للمهرجانات والتجزئة وتستمر حتى 
4 ســبتمر املقبــل - مجموعة من 
العروض الرتفيهية الحية و العروض 
مختلف  يف  التخفيضات  و  الرتويجية 
عروض  إىل  إضافة  التســوق  مراكز 
اإلقامة الفندقية واملطاعم وغريها .

الكوميديني  الفنانني  من  عدد  ويقدم 
عروضــا ترفيهيــة حيــة يف عــدد 
عروض  جانــب  إىل  الوجهــات  من 

موسيقى" الهيب هوب " وغريها .
دبي"  صيــف  "مفاجــآت  وتلقــى 
الرئييس بطاقة  الراعــي  مــن  دعماً 
"ماســرتكارد راك بنــك" وعدد من 
يف  ممثلني  اإلســرتاتيجيني  الركاء 
فســتيفال  "دبي  الفطيم  مجموعة 
بازا"  وفســتيفال  مــول  ســيتي 
الزرعوني  ومجموعة  و"الســيف" 
الواحد  عبد  "مريكاتــو" ومجموعة 
"و"سيتي  و"بلوواترزو  الرستماني 
ووك" ومركــز دبــي املــايل العاملي 
و"إينــوك"  اإلمــارات  وطــريان 
و"اتصــاالت" و "ال مــري" وماجد 
الفطيم "مول اإلمارات وسيتي سنرت 
ونخيل"  ديرة"  سنرت  وسيتي  مردف 
ابن بطوطة مول وذي بوينت ونخيل 
مول وسوق التنني 2" و"ذا بييتش" 

و"ذا أوتلت فيليدج".

ال�سارقة-الوحدة:

نقلة نوعية حققتها فعاليات )صيفك 
ويانا( والتي تنظمها ناشئة الشارقة 
لصناعة  قرن  ربع  ملؤسســة  التابعة 
القــادة واملبتكرين يف إطار ورشــها 
الرامية إىل تمكني الناشئة ودعمهم يف 
واستثمارها  قدراتهم  اكتشاف  رحلة 
وذلك عر املشــاركة يف مجموعة من 
وفقا  تصميمها  تــم  التــي  الرامج 

الفئة  هذه  واهتمامــات  الحتياجات 
العمرية.

الرســوم  فنون  ورشــة  ونجحــت 
استقطاب  يف  األبعاد  ثاثية  املتحركة 
مختــر  يف  املشــاركني  الناشــئة 
الناشئة  اســتديو  خال  من  املهارات 
إنتاج أفام  يف تعليمهم مهــارة وفن 
ابتداء من  رســوم كرتونية متحركة 
الشخصيات  ورســم  القصة  تصميم 

وتحريكها.

»مكتب��ات ال�س��ارقة« تختتم م�س��اركتها في موؤتمر التح��اد الدولي 
لجمعيات وموؤ�س�سات المكتبات



6
السبت ٦  اغسطس ٢٠٢٢ـ العـدد ١٥١١٠                  















     
 
     
    
    
 ""

    


     


     
 
     

    
     
 "" 
    
     
""


     




     أ
     
      
    
""
      
      
        



      1900  



 ""
    
     
    
 ""    
   " 
   
  "   
"


"
"    
      
    
    
"


"


"
 "   


    
    
    
   


"
   
"    
   

   

  
"  " 
   
    

 

"





    


    






  
  
  
   
    
   
   

 
    
   
  
    
    
  
   
   


  
  
   

  
   
   


   
    
  
   

   
 
   

     
   
   
  


   
    
  




  
   
    
  
   
    
  


   
  
 ""
   
  
  
   
   
   
   

  


  
   

  
  
   
  " "


   " "
   
  


  
   
 


 
  
  
 

  
  
 
  
  
  

 
   
   
  

   

  
    
  
  
  

" "
 ""
  
  
   
 " 
  
  

"


   

   

   
   




   
    
    
   
    
   
    
   
   
   

    
    
   
   
    
  
    

   


   

  
     



   
"    
    
   "
  

   
    "
"
    
   
    

   
   
"




   
  
  
   

"    



   
    
   

"

   
   
   


   



   
   
 



  
   
    
   
  
  
  
    
  

     
   
   
   
 
  
   
   
  
   
   
   

  
   
   
   
    
    
   

   
    
    
   

   
   
 

  
 
   
  
   
   
  
 

  
   



   
  
   
   
   


    

    
  


   
   
   
 ""  
   
   



    "
   
   
     
"    "
    
  
  
  
   









    
    
     
     
 " "
   "   "   

    
  "
 "   
      

"
"
 "
   "   " 
 " "

 ""
" 
 " "
 "


"



   
     
    
     



    
    

    





     



   




135







  
  
  
  

  

  
   " "
  

  
  
  
   
  
  
  
  

    
  

  
   
  
   

   
   
   
   
   
  

   
   

   
     
   
   
   

 




    
    
   
    
   
   
      
    
    
   



    
   



   
   


  
    
    

    
   
   
  
   

   

    
   
   
   
      
    
    
    
   
   
















   
     
   
    

    
   
 "
    
   
    
    


    
"    
 "
   


 ""
   
    
    
    
  
    
    
    
     
    
   

"
     
   
    " 

"

7
                  السبت ٦  اغسطس ٢٠٢٢ـ العـدد ١٥١١٠




   
  
  
   
  
   
    
   
  
  
   
  
  
  
   

  
   
”    
”   “
   
  
   
   
  
    
   “
  
   
  
   
”   
   
   

“
  
   
    
   

   
   


   
  
   
    






  
  


  
   
   
  


     
   
 
  
  
   
  
     


   

  
   
   


  
   
“”
  ” 
   
   
   

“

    
  
  
 
  



  
  
  

 

      


   
  

  
   
   
   


”    
   “
 
    
  
 
  
  
    







  
   
  
     
   
    
 ""
   
  
  "  
   "
   

   
  
  
   
  "  

  
"
  
   "


 "
   
  
   
   

  
   
  
   
   
   
   

  "
"
   
   
   
   


    
   
   
   
  


    

    
   
   
  

   
   
   
  
   



    
   
  
   
  
   

   
   
   
  



1995
      

       


  200    




 ""      

 
 
      
      

     
      
 ""
       
      

  














    

   
    
     
    
    
    
 
     

  ""    

     
      

    
     

    





عجمان-وام:
 أطلق مجلس ســيدات أعمال عجمان، 
 ،2022 عام  مــن  األول  النصف  خالل 
الداعمة  والربامج  املبــادرات  من  عدًدا 
واملقبلني  األعمال  وصاحبات  ألصحاب 
تميزت  خاصــة  مشــاريع  تنفيذ  عىل 
تطلعات  تواكب  مبتكرة  مبادرات  بأنها 

أصحاب املشاريع وتوجهات الدولة.
عيل  آل  خليفة  آمنــة  الدكتورة  وأكدت 
تجارة  غرفــة  إدارة  مجلــس  عضــو 
وصناعة عجمان رئيسة مجلس سيدات 
أعمال عجمان، أن مجلس سيدات أعمال 
اســتفادة  تعزيز  عىل  حريص  عجمان 
عضواتــه والحاصــالت عــىل رخصة 
األعمال  وصاحبات  وأصحــاب  بدايات 
بشــكل عام عرب مجموعة واسعة من 
قيمة  توفر  والتي  املتخصصة  املبادرات 

ُمضافة.
ولفتت آل عــيل إىل أن املجلس عزز من 
األول  النصف  خــالل  مبادراته  برنامج 
مبادرات   7 إىل  لتصل  الجاري  العام  من 
مبادرة  ســيارتي،  "مبادرة  يف  تتمثــل 
ريوقي، مبادرة رفوف، مبادرة إماراتي 
الرياضية،  املنصــة  مبــادرة  الجميلة، 
ومبادرة   2022 الصيفــي  الربنامــج 

عيادة األعمال".
وأشــارت إىل أن املجلــس يعتمد خطة 
الخــربات  تدريبيــة شــاملة لتعزيــز 
والفنية  والتسويقية  اإلدارية  والقدرات 
خاص  بشــكل  األعمال  صاحبات  لدى 
ودورات  عمل  ورش   5 تنفيذ  تم  بحيث 
خالل النصــف األول من العام الجاري، 
لتنظيــم عدد من  كمــا يعتمد خطــة 
"ملتقى  ومنها  املتخصصــة  امللتقيات 
األول  الخليجــي  املجلــس  ومعــرض 
بمشاركة  واملجوهرات  لألزياء   2022
املشــاريع  53 من أصحاب وصاحبات 

وملتقــى "املرأة نبــض الوطن" تحت 
الحياة، وفعالية معرض  شــعار جودة 
يف عجمان بالتعــاون مع دائرة التنمية 

االقتصادية بعجمان.
عجمان  أعمال  ســيدات  مجلس  ونّوع 
امللتقيات  مــن  جملــة  يف  مشــاركاته 
التطويرية  األدوات  أهم  أحد  باعتبارها 
ملشــاريع أصحــاب األعمــال ومنصة 
لتطويــر املشــاريع وتبــادل الخربات 
وأفضل املمارسات، حيث شارك املجلس 
وامللتقى  األعمــال  ريــادة  يف مؤتمــر 
العربية  املرأة  ملجلس  السادس  اإلقليمي 

ومنتدى اصنع يف اإلمارات.

املجلــس رشاكاته حيث وقع  كما عزز 
املؤمنني  أم  مذكرة تفاهم مــع جمعية 
نادي  تعــاون مع  واتفاقية  النســائية 
مع  تعاون  واتفاقية  الشــارقة  سيدات 
تعاون  ومذكرة  العربيــة  املرأة  مجلس 
مع دائــرة األرايض والتنظيم العقاري، 
اســتقبل وفدا من جمعية سيدات  كما 
األعمــال يف كازاخســتان ووفــداً من 
مملكــة تايالند لبحث فــرص التعاون 

وتعزيز الرشاكة وتبادل الخربات.
أن  آمنــة خليفة  الدكتورة  وأوضحــت 
فعالياته  زيــادة  إىل  يســعى  املجلــس 
القادمة  الفــرة  ومشــاركاته خــالل 

إىل جانــب تعزيز قنــوات التعاون مع 
والخاصة  الحكومية  الجهــات  مختلف 
ذات العالقــة، تحقيقاً ألهداف املجلس 
التي قد  الصعوبات  املتمثلة يف "تذليــل 
وتنظيم  األعمــال،  صاحبــات  تواجه 
تلبي  التي  والربامج  األنشــطة  مختلف 
االحتياجات االقتصادية للمرأة، وتوثيق 
الرشكات  مع  األعمال  ســيدات  صالت 
والهيئــات املحليــة والدولية، وإطالق 
املبادرات وعقد الورش والندوات بهدف 
دعم أنشطة ســيدات األعمال، وتوثيق 
الروابــط مع مجالس الســيدات داخل 

الدولة وخارجها".
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10 قتلى وع�شرات

الصحة  وزارة  أعلنــت  فيما  ذلك  يأتي 
فــي غزة في وقت ســابق أن حصيلة 
إسرائيلية  غارات  جراء سلسلة  القتلى 
إلى ثمانية بينهم  ارتفعت  القطاع  على 
أكثر  أصيب  فيما  تبلغ 5 أعواما  طفلة 

من 40 آخرين بجروح على األقل.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن الغارات 
اإلسرائيلية استهدفت شقة في مجمع 
ومواقع  غزة  مدينة  وســط  ســكني 
من  مختلفة  مناطق  في  ورصد  تدريب 
دوي  ســماع  توالي  وقت  في  القطاع 

أصوات االنفجارات.
وذكرت وسائل إعالم عبرية أن الجيش 
ضد  عسكرية  عملية  أطلق  اإلسرائيلي 
في  االســالمي  الجهاد  لحركة  أهداف 
قطاع غزة تضمنت استهداف عددا من 

نشطاء الحركة.
 واعتبرت حركة الجهاد اإلســالمي أن 
اســتهداف إسرائيل لعدد من نشطائها 
يوم الجمعة، في سلســلة غارات على 

قطاع غزة بمثابة "إعالن حرب".
وأعلنــت الحركة في بيان تلقت وكالة 
األنباء األلمانية )د.ب.أ( نســخة منه، 
عن مقتــل عدد من عناصــر جناحها 
العســكري "ســرايا القــدس" منهم 
تيســير الجعبــري قائد الســرايا في 

المنطقة الشمالية في قطاع غزة.
وقالت الحركــة "جاءت هذه الجريمة 
الوســاطة  جهود  لتعرقــل  الغــادرة 
حالة  إلنهــاء  الراميــة  والمســاعي 
التوتــر القائمة )..( وإن العدو يتحمل 
المسئولية الكاملة عن هذه الجريمة".

وأضافت "إننا لن نتهاون في الرد على 
حرب  إعالن  يمثل  الــذي  العدوان  هذا 
على شــعبنا في كل أماكــن تواجده، 

وندعو كل قــوى المقاومة وأجنحتها 
العســكرية ألن تقف في جبهة واحدة 

وخندق واحد للرد".
وأفادت مصادر فلسطينية بأن الغارات 
اإلسرائيلية استهدفت شقة في مجمع 
ومواقع  غزة  مدينة  وســط  ســكني 
من  مختلفة  مناطق  في  ورصد  تدريب 
دوي  ســماع  توالي  وقت  في  القطاع 

أصوات االنفجارات.
وذكرت وسائل إعالم عبرية أن الجيش 
ضد  عسكرية  عملية  أطلق  اإلسرائيلي 
في  االســالمي  الجهاد  لحركة  أهداف 
من  عدد  استهداف  تضمنت  غزة  قطاع 

نشطاء الحركة.
وكان الجيــش اإلســرائيلي أعلن منذ 
استنفار قواته على "جبهة  أيام  أربعة 
التأهب على طول  غزة" ورفع حالــة 
الشريط الحدودي وقرب المستوطنات 
المحاذية تحســبا لهجمات قد تنفذها 
الجهاد ردا علــى اعتقال أحد  حركــة 
الضفة  في  بجروح  إصابته  بعد  قادتها 

الغربية يوم االثنين الماضي.
لحركة  السياسي  المكتب  رئيس  صرح 
"حمــاس"  اإلســالمية  المقاومــة 
إسماعيل هنية مساء اليوم الجمعة، أن 
"األمور مفتوحة على كل االتجاهات" 
غزة  قطاع  على  إسرائيل  غارات  عقب 
مقتل 10 فلســطينيين  إلى  أدت  التي 

بينهم قيادي في الجهاد اإلسالمي.
وأدان هنيــة فــي بيان تلقــت وكالة 
منه  األنباء األلمانية )د.ب.أ( نســخة 
"العدوان اإلسرائيلي الغادر على قطاع 
الجهاد  حركة  في  القائد  واغتيال  غزة 

تيسير الجعبري".
إســرائيل "تتحمل  إن  هنيــة  وقــال 
المســؤولية عن هذه الجريمة"، داعيا 
إلى "لجــم العدوان اإلســرائيلي على 

الشعب الفلسطيني".
وبحســب البيان تلقى هنيــة "العديد 
من االتصاالت على المســتوى األممي 
مع  التعامل  كيفيــة  لبحث  واإلقليمي 
أوضح  الجائر، وقــد  العــدوان  هــذا 
للجميــع إدانة هــذه الجريمة وتحمل 

االحتالل تداعياتها ونتائجها".

الأ�شهم المحلية
 في سوق أبوظبي و1.17 مليار درهم 
في ســوق دبي، وجــري التداول على 
نحو 1.758 مليون ســهم عبر تنفيذ 

ما يربو على 73.4 ألف صفقة.
- سوق أبوظبي.

وصعد مؤشــر فوتسي سوق أبوظبي 
 2.9% بنسبة  األســبوع  خالل  العام 
او مــا يعــادل 280.2 نقطــة ليغلق 
أعلــى  بالغــا  نقطــة   9929.16
أي  الماضي  نهاية مايو  مستوياته منذ 
أكثر من شهرين بدعم رئيسي من نمو 
واالتصاالت  المالية  مؤشرات قطاعات 
والمواد األساسية والطاقة والخدمات.

أبوظبــي خالل  ارتفاع ســوق  دعــم 
األســبوع نمو أســهم مثل "العالمية 
عند  القابضة" بنســبة %9.2 ليغلق 
323 درهم مع تصدره قائمة األنشط 
بالقيم مستقطباً سيولة بأكثر من 1.7 
"ملتيبالي"  صعــد  كما  درهم،  مليار 
 9.19% و"فيرتيغلــوب"   12.9%
و"طاقة"   2.79% للحفر"  و"أدنوك 
للتوزيع" 0.93%  %2.4 و"أدنــوك 

و"أبوظبي األول" 0.82%.
آند – اتصاالت  ارتفع ســهم "أي  كما 
إعالن  سابقاً" بنســبة %1.51، مع 
صافي  تحقيقها  األسبوع  هذا  الشركة 
خالل  درهم  بنحو 4.9 مليارات  أرباح 

النصف األول مــن العام الجاري بنمو 
بنسبة 2.5%.

الخيمة" 4.9%  وزاد "سيراميك رأس 
مــع إعالن الشــركة ارتفــاع صافي 
عن  درهم  إلى 171.9 مليون  األرباح 
النصــف األول من العام الجاري، فيما 
 2.52% أبوظبي"  سهم "طيران  نما 
بعــد إعالن الشــركة ارتفــاع صافي 
أرباحها علي أســاس ســنوي بنسبة 
العام  %25.7 خالل النصف األول من 
155.93 مليون  إلــي  لتصل  الجاري 

درهم.
- سوق دبي.

دبي سهم "تيكوم"  سوق  في  وارتفع 
بنسبة %2.99 بعد إعالن الشركة هذا 
بنسبة  األرباح  صافي  ارتفاع  األسبوع 
%43.4 على أساس سنوي إلى 428 
مليون درهم خــالل النصف األول من 

العام الجاري.

»غرف دبي« 
 بمكانة غرف دبي وتحويل اإلمارة إلى 
المنطقة  في  لألعمال  رئيســي  مركز 

والعالم " .
وأضــاف : " كان إلنجــازات بوعميم 
المتميزة دور أساســي فــي مواصلة 
ومساهمة  دبي  غرف  نجاح  مســيرة 
كبيرة في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة 
واالرتقاء  الدولية  التجــارة  تعزيز  في 
وتسريع  المحلية  األعمال  بمســتوى 
مسار االنتقال إلى االقتصاد الرقمي .. 
نتمنى لبوعميــم كل النجاح والتوفيق 
ونتشرف  المســتقبلية  مســاعيه  في 

بدعمه المستمر لغرف دبي".
بوعميم  حمد  ســعادة  قال  جانبه  من 
: " تخــدم غرف دبي اليــوم أكثر من 

أعمالهم  يزاولــون  عضو  320 ألــف 
القطاعات  عبر مجموعة واســعة من 
االقتصاديــة، ويعــود الفضل في ذلك 
الرشيدة  لقيادتنا  الراســخ  الدعم  إلى 
إدارة  لمجلس  الســديدة  والتوجيهات 
غــرف دبي، ومــع انتقالــي لمتابعة 
من  العديد  فــي  جديــدة  اهتمامــات 
التنفيذية  وغير  االستشارية  المناصب 
أشــكر قيادة وفريــق عمل غرف دبي 
على تفانيهــم والتزامهم بتحقيق نمو 
اســتثنائي وتوســيع نطاق حضورنا 

الجغرافي " .
اإلدارة  توليــه  ونجــح بوعميم خالل 
العامــة لغــرف دبي في زيــادة عدد 
أعضــاء الغرف بأكثر مــن 4 أضعاف 
من 80.000 إلى أكثر من 320.000 
من  واحدة  دبي  غرفة  جعل  مما  عضو 
أفضل 10 غرف تجارة على مســتوى 
عضويًة في  المنظمــات  وأكبر  العالم 
وأفريقيا.  األوســط  الشــرق  منطقة 
بوعميم 12 مكتباً دولياً وعزز  وأطلق 
تركيز غرف دبي على األسواق الناشئة 
الالتينية ودول  أمريــكا  بما فــي ذلك 

اآلسيان.

ال�شودان: 18 قتيالً
وقدم دقلو "واجب العزاء ألسر الشهداء 
النفس حتى  المواطنين بضبط  وطالب 
اإلجــراءات  اتخاذ  الدولــة  تســتطيع 
الالزمة التي تحفظ حقوقهم"، وفقا لـ 
" سونا"، مؤكدا أن "حماية المواطنين 
الدولة  أن  لجهــة  الدولــة  مســئولية 

مسئولة عن حماية حدود البالد".
وفــي الســياق، يعقد مجلــس األمن 
والدفاع اجتماعا طارئا بتقنية الفيديو، 
الفريق  السيادة  مجلس  رئيس  برئاسة 

عبد الفتاح البرهان ونائبه الفريق دقلو 
في ضوء التطورات األمنية التي حدثت 
بالحدود السودانية التشادية، والتي راح 
ضحيتها 18 فرداً من الرحل السودانين 

وعدد من الجرحي، حسب " سونا".

اأن�شار ال�شدر
بالعــدد األكبر من  الصــدر  وقد فــاز 
انتخابات  البرلمان فــي  المقاعد فــي 
أكتوبر تشــرين األول لكنه فشــل في 
منافسيه  تســتبعد  حكومة  تشــكيل 

المتحالفين مع إيران، كما تعهد.
وسحب الصدر نوابه من البرلمان وهو 
يمنع المجلس اآلن من انتخاب حكومة 
بإجــراء انتخابات  جديــدة ويطالــب 

مبكرة.
كبيرة  شــعبية  بقاعدة  الصدر  ويتمتع 
تضم مالييــن العراقيين، وأظهر أنه ال 
مئات  من  جموع  تحريك  بإمكانه  يزال 
اآلالف، معظمهم من الطبقة العاملة، إذا 

احتاج إلى ممارسة ضغوط سياسية.
وأقيمــت صــالة الجمعة في ســاحة 
االحتفــاالت الكبرى في بغــداد والتي 
النصر،  بين ســيفي نصب قوس  تمتد 
وُشيدت في عهد صدام في الثمانينيات 
تخليدا لذكرى الحرب العراقية اإليرانية.

المنطقة  قلــب  فــي  الســاحة  وتقع 
حكومية  مباني  تضــم  التي  الخضراء 
حيث  البرلمان  مقر  وسفارات، وكذلك 
اعتصاما مستمرا من  الصدر  أنصار  بدأ 

أيام.
الصدر،  صادق  الصدر، محمد  والد  كان 
الســني  صدام  نظام  يد  على  اغتيل  قد 
لمعارضتــه الصريحة له. وانتقل تأييد 

أنصار الصدر من األب البنه.

»�ســيدات اأعمال عجمان« يدعم اأ�سحاب الم�ســاريع بـ 7 مبادرات 
خالل الن�سف الأول �شرطة راأ�س الخيمة تطلق حملة 

»المنازل الآمنة«
 راأ�س اخليمة-الوحدة:

الخيمة، ممثلة  رأس  العامة لرشطة  القيادة  أطلقت 
بــإدارة اإلعالم والعالقات العامــة – فرع التوعية 
العامة  اإلدارة  بالتعــاون مع  اإلعالمية،  والحمالت 
تحت  أمنية  توعويــة  حملة  الرشطيــة،  للعمليات 
شعار »املنازل اآلمنة« ملكافحة جرائم رسقة املنازل 
وتعزيــز األمن خالل فصل الصيــف، بالتزامن مع 
موسم اإلجازات و السفر للخارج، من خالل توعية 
املنازل  بمخاطر عدم تأمني  أمنياً  الجمهور  وتعريف 
وزارة  للرسقــات، ضمن جهود  التعرض  من خطر 

الداخلية الساعية للحد من الجرائم املقلقة.
وأوضح العميد طارق محمد بن ســيف نائب مدير 
عــام العمليــات الرشطية برشطــة رأس الخيمة، 
تنفيذها ســنوياً  يتم  اآلمنــة«  »املنازل  أن حملــة 
وزارة  إسراتيجية  جهود  مع  وتماشــياً  استكماالً 
ورســالتها  رؤيتها  ضمن  تؤكــد  التي  الداخليــة، 
الحد  املســتمرة، رضورة  اإلســراتيجية  وأهدافها 
وحماية  املقلقة  والجرائــم  الســلبية  الظواهر  من 
واألمان،  األمن  تعزيز  املجتمع وإرشاكه يف عمليــة 
حيــث ُتعد جرائم رسقة املنــازل أحد أهم الظواهر 
التأكيد عىل  التي يجب تصدي لها من خالل  السلبية 
أصحــاب املنازل برضورة وضــع كامريات املراقبة 
اإلضاءة  واستخدام  منازلهم،  ومخارج  مداخل  عىل 
املنــزل بصورة مســتمرة حتى يف حــال غياب  يف 
ســكان املنزل يجب ترك بعض مصابيح اإلضاءة يف 
والنوافذ،  األبواب  إغالق  إحكام  التشغيل، مع  وضع 
وتزويــد النوافذ بأقفال محكمة وشــبك خارجي، 
واستبدال األقفال يف حال ضياع املفاتيح، كما يجب 
حفــظ املقتنيات الثمينة يف مــكان آمن، مع تجنب 
ترك العمالة املســاعدة يف املنــزل بمفردهم لفرات 
طويلة، حفاظــاً عىل أمن املنازل من خطر أصحاب 
النفوس الضعيفة الذين يعملون عىل مراقبة املنازل 
ما يســهل التعدي الجنائي عليهــا، لذلك كان لزاماً 
أفراد  وإدراك  وعي  ورفع  املجرمني  لهؤالء  التصدي 

املجتمع بمخاطر عدم احكام تأمني املنازل.

دبي-الوحدة: 
وقعــت الجامعة الكندية دبــي مذكرة تفاهم مع 
جامعة الروشــيل يف فرنســا ، إلنشــاء نطاقات 
والتدرييس  والبحثي  العلمــي  التعاون  من  جديدة 

بني املؤسستني.
ستشــهد االتفاقية والتي مدتها خمس ســنوات 
األكاديمية  األنشطة  مختلف  يف  املؤسستني  تعاون 
، وتبادل أعضاء هيئة  البحث املشرك  ، بما يف ذلك 
التدريس والطالب ، والتدريب قصري األجل ، وتبادل 
املعلومــات. تهدف الرشاكة أيًضا إىل استكشــاف 
تنقل الطالب من خالل الربامج الصيفية املنظمة.

مع ما يقرب من 9000 طالب يف حرمها الجامعي 
الساحيل يف غرب فرنسا ، تم االعراف بـــجامعة 

الروشيل LRU دولًيا كمؤسسة رائدة يف االستدامة 
الســاحلية  االســتدامة  معهد  خالل  من   ، البيئية 
الذكية الحرضية )SmUCS( ، الذي يســتضيف 
البحوث والدورات األكاديمية املتعلقة بهذا املجال. 
 ، أخرى  أفرع مؤسسية  ثالثة  أيًضا  الجامعة  تضم 
 The LiCenSe CoLLegiUm بما يف ذلك
؛ كليــة الحقــوق والعلوم السياســية واإلدارة ؛ 

واملعهد الجامعي للتكنولوجيا.
تــم توقيع مذكــرة التفاهم نيابة عــن الجامعة 
الجامعــة ونائب  الكنديــة دبي من قبــل رئيس 
رئيس مجلس األمناء ، الربوفيســور/ كريم شيّل 
، الذي رصح : »هذا تعاون مهم لـلجامعة الكندية 
إىل تعزيز قدرتنا يف  ، ال سيما ونحن نســعى  دبي 
جامعة  واالبتكار.  املستدامة  التنمية  أبحاث  مجال 

إىل  املجال ونتطلع  الروشــيل  رشيك مميز يف هذا 
املبادرات  مًعــا عىل تطوير مجموعة مــن  العمل 
الجديــدة التي تدعم رؤيتنا املشــركة ملســتقبل 

مستدام مدفوع بالتبادل الفكري.
وقع عىل مذكرة التفاهم نيابة عن جامعة الروشيل  
رئيس الجامعة جان مارك أوجييه ، الذي أشار إىل 
الكندية دبي ال تشــاركنا فقط نفس  الجامعة  أن 
البيئية  والتحوالت  بالطاقة  املتعلقــة  االهتمامات 
والرقميــة مثل جامعــة الروشــيل  ولكن أيًضا 
أوروبية  جامعة   17 اتحاد  حددها  التي  التحديات 
يف  التي طورت  قبل جامعة الروشيل   منسقة من 
عدة  يف  وتتمثل   EU-CONEXUS برنامج  إطار 
جامعات أوروبية مشركة حول قضايا االستدامة 

للمدن الساحلية الذكية ».

مذكرة تفاهم بين الجامعة الكندية دبي وجامعة لرو�سيل فرن�سا 

الإ�ســعاف الوطني يوعي باإر�ســادات ال�ســالمة و�ســبل الوقاية لمرتادي 
ال�سواطئ واأحوا�س ال�سباحة

أبوظبي-وام:
 أطلق اإلســعاف الوطني مبادرة الســالمة يف املاء بهدف 
تعزير الوعي املجتمعي بأهم ارشــادات الســالمة وسبل 
الوقاية من الغرق الواجب عىل رواد الشــواطئ وأحواض 
اتباعها. ويأتي ذلك يف إطار حملة سالمتكم يف  الســباحة 
الصيــف التي تم اطالقها يف يونيو املايض للتوعية بكيفية 
اإلصابات  مع  والتعامل  الصيف،  فصل  حرارة  من  الوقاية 

الشائعة يف تلك الفرة.
2021 ألكثر  الوطني قد استجاب يف عام  وكان اإلسعاف 
من 194 حادث غرق يف أحواض الســباحة والشواطئ يف 

املناطق الشــمالية. وسعيا لالســهام يف جهود تقليل هذا 
املجتمع يف قضاء صيف  أفــراد  الحوادث ودعم  النوع من 
املبادرة نرش سلســلة رســائل  ممتع وآمن، ســتتضمن 
االجتماعي  التواصل  مواقع  منصات  مختلف  عرب  توعوية 
ووســائل االعالم لرسيخ ثقافة السالمة واألمان يف املاء 

لدى الجمهور.
وقال أحمد الهاجري الرئيس التنفيذي لإلسعاف الوطني: 
للوفاة  الرئيســية  األســباب  أحد  الغرق  »تمثل حــوادث 
الناجمة عن اإلصابات غــري املقصودة يف الدولة، ومعظم 
هذه الحــوادث يمكن تفاديها إذا تم اتباع ســبل الوقاية 

بقواعد  الوعــي  رفع  املهــم مواصلة  ..ومن  والســالمة 
الغرق  من  الوقاية  وســبل  بالسباحة  الخاصة  الســالمة 
فخطوات بسيطة قد تســهم يف ضمان سالمة الجميع يف 

املاء وتقلل بشكل كبري من مخاطر الغرق«.
يذكر أن اإلســعاف الوطني يقدم خدماته اإلسعافية عىل 
وأم  الخيمة  الشــارقة وعجمان ورأس  الســاعة يف  مدار 
مؤهلة  إســعافية  وفرق  كوادر  عرب  والفجــرية  القيوين 
ومزودة بأســطول حديث من مركبات اإلسعاف واملعدات 
قبل  ما  ملرحلــة  التميز  معايــري  أعــىل  وفق  املتطــورة، 

املستشفى.

بالتزامن مع مو�شم الإجازات وال�شفر للخارج
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القاهرةـ  )الوحدة(:

التخطيط  وزيرة  ال�سعيد،  هالة  د.  �ساركت   

والتنمية االقت�سادية امل�رصية باجلل�سة النقا�سية 

حول »الو�سائل املالية لتمويل عمليات االنتقال 

العادل«، وذلك عرب الفيديو كونفران�س، واملنعقدة 

موؤمتر  اإىل  »الطريق  منتدى  فعاليات  �سمن 

االإقليمي  املنتدى  والع�رصين:  ال�سابع  االأطراف 

االأفريقي ملبادرات املناخ ومتويل العمل املناخى 

واأهداف التنمية امل�ستدامة«، والذي ا�ست�سافته 

اأغ�سط�س   4 اإىل   2 من  الفرتة  يف  اأبابا  اأدي�س 

امل�ستوى.  رفيعة  م�رصية  مب�ساركة  اجلاري، 

وياأتي �سمن خم�سة منتديات اإقليمية يتم عقدها 

االأمم  ملوؤمتر  امل�رصية  الرئا�سة  بني  بالتعاون 

املتحدة للمناخ COP27، اللجنة االقت�سادية 

الأفريقيا باالأمم املتحدة، ورواد العمل املناخي 

رفيعي امل�ستوى ملوؤمتر املناخ COP27 وموؤمتر 

املناخ ال�سابق بجال�سكو COP26 حتت عنوان 

»نحو قمة املناخ COP27: املنتديات االإقليمية 

واأهداف  املناخي  العمل  متويل  مبادرات  حول 

التنمية امل�ستدامة«.

وخالل م�ساركتها قالت د.هالة ال�سعيد اإن النقا�س 

احلوار حول  من  التحول  بداأ يف  اأفريقيا  حول 

واالإمكانيات  الفر�س  اإىل  والتحديات  املخاطر 

الهائلة، متابعه اأن الدافع وراء ذلك التغيري يف 

النظرة هو التقدم امللحوظ الذي �سهدته القارة 

ا حتقيق منو  وخ�سو�سً املجاالت،  يف خمتلف 

الفقر، وحت�سني  على  والق�ساء  كبري،  اقت�سادي 

بيئة  وجود  اإىل  باالإ�سافة  املعي�سة  م�ستويات 

اأعمال حم�ّسنة ب�سكل كبري، وذلك بف�سل تنفيذ 

االإ�سالحات الرئي�سية.

واأ�سافت ال�سعيد اأنه على الرغم من تلك االآفاق 

امل�رصقة، اإال اأن اأفريقيا واجهت موؤخًرا حتديات 

االنت�سار  وا�سعة  جائحة  من  متعددة،  عاملية 

اإىل حتديات جيو�سيا�سية مت�ساعدة؛ االأمر الذي 

يقو�س اجلهود نحو حتقيق اأجندة 2063 وخطة 

التنمية امل�ستدامة لعام 2030، م�سيفه اأنه من 

املتوقع اأن تتفاقم التحديات التي تواجه القارة 

فقط مع دخول تغري املناخ يف املعادلة.

اأن  من  الرغم  وعلى  اأنه  ال�سعيد  واأو�سحت 

م�ساهمة اأفريقيا يف تغري املناخ ال تذكر، اإال اأنها 

تربز باعتبارها املنطقة االأكرث عر�سة لتاأثرياته، 

م�سيفه اأن عدم اتخاذ اإجراءات فورية ال يوؤدي 

فقط اإىل انتكا�سات للجهود االإمنائية ، بل يهدد 

الدول  حققتها  التي  املكا�سب  بعك�س  ا  اأي�سً

االأفريقية يف ال�سنوات االأخرية.

لن  جريء  مناخي  عمل  اأي  اأن  ال�سعيد  واأكدت 

لدعم  الالزم  الكايف  التمويل  بدون  يتحقق 

اجلهود املوجهة نحو التكيف، م�سيفه اأنه وفًقا 

للتوقعات االأخرية ، فاإن اأفريقيا حتتاج اإىل 250 

مليار دوالر �سنوًيا، بني عامي 2020 و 2030، 

يوؤدي  وطنًيا، مبا  املحددة  م�ساهماتها  لتنفيذ 

على  وقدرتها  القارة  على  ال�سغوط  زيادة  اإىل 

حتقيق اأهداف التنمية، مو�سحه اأنه من املتوقع 

بالن�سبة  ا  خ�سو�سً التمويل،  ق�سية  تو�سع  اأن 

الأفريقيا، على راأ�س جدول االأعمال خالل الدورة 

ال�سابعة والع�رصين ملوؤمتر االأطراف.

القطاع اخلا�س فيما  اإىل دور  ال�سعيد  واأ�سارت 

يتعلق بتعبئة اأدوات التمويل، الفتة اإىل تطور دور 

ال�رصكات يف مكافحة تغري املناخ مبرور الوقت، 

ف�ساًل عن اكت�ساب اأهمية كبرية موؤخًرا مع تزايد 

ال�سغط على موارد احلكومات وقدراتها التقنية، 

موؤكده اأهمية ت�سجيع اال�ستثمار اخلا�س لي�س 

التمويل  يف  النق�س  اأوجه  معاجلة  يف  فقط 

ا لبناء قدرات ابتكارية  املذكورة اأعاله ولكن اأي�سً

الالزمة  التكنولوجية املتقدمة  وتعزيز احللول 

ملواجهة االأزمة احلا�سمة يف الع�رص احلايل.

كما تطرقت ال�سعيد اإىل الدور املهم الذي تلعبه 

عالية  توظيف  م�ستويات  كمقدمي  ال�رصكات 

يف  ي�سهم  الذي  االأمر   ، جديدة  اأ�سواق  وخلق 

تعوي�س اختفاء الوظائف واالأ�سواق، مبا ي�سمن 

اعتبار  �رصورة  موؤكدة  للجميع،  عاداًل  انتقااًل 

�سمن  واخلا�س  العام  القطاعني  بني  ال�رصاكة 

االأدوات فعالة واملبتكرة يف متويل امل�رصوعات 

املتعلقة باملناخ، مو�سحة اأنه من خالل تكامل 

املوارد، ميكن اأن ت�ساعد ال�رصاكة بني القطاعني 

العام واخلا�س يف حتقيق جناحات كبرية حيث 

توفر عدًدا من الفوائد.

واأكدت ال�سعيد التزام احلكومة امل�رصية ببناء 

من  املزيد  لت�سجيع  جذاب  ا�ستثماري  مناخ 

القطاعات  يف  �سيما  ال  اخلا�سة،  اال�ستثمارات 

واالأن�سطة اخل�رصاء، م�سرية اإىل و�سع احلكومة 

الت�رصيعية  االإ�سالحات  من  وا�سعة  جمموعة 

واالإفال�س  اال�ستثمار  قوانني  مثل  واملوؤ�س�سية 

وكذلك تعديل قانون ال�رصاكة بني القطاعني العام 

واخلا�س لتو�سيع نطاق امل�رصوعات التي ميكن 

للقطاع اخلا�س امل�ساركة فيها.

كما اأ�سارت ال�سعيد اإىل اإطالق احلكومة حزمة من 

احلوافز املالية وغري املالية لتحفيز اال�ستثمار 

الطاقة  مثل  اخل�رصاء  القطاعات  يف  اخلا�س 

املتجددة واإدارة النفايات والنقل النظيف، موؤكدة 

بني  ال�رصاكات  لدفع  االأولوية  احلكومة  اإعطاء 

القطاعني العام واخلا�س ب�سكل رئي�سي من خالل 

ال�سندوق ال�سيادي مل�رص، والذي مت اإن�ساوؤه كاآلية 

موثوقة للحكومة للم�ساركة يف اال�ستثمار مع 

ال�رصكاء املحليني واالأجانب.

جادة  خطوات  اأخذ  �رصورة  ال�سعيد  واأكدت 

ال�سائدة،  التمويل  حتديات  ملواجهة  وطموحة 

والعمل  التعايف  يف  اال�ستثمار  تعيق  والتي 

املناخي وحتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة يف 

اأفريقيا، ف�ساًل عن اأهمية زيادة التدفقات املالية 

اإىل اأفريقيا من خالل العمل اجلماعي من ِقبل 

جميع االأطراف، مع م�ساركة القطاع اخلا�س.

واختتمت ال�سعيد م�سرية اإىل روؤية رئا�سة م�رص 

ملوؤمتر االأطراف رقم 27، والتي تهدف اإىل �سمان 

العامل  يف  االأخ�رص  لالنتقال  الفعال  التنفيذ 

والظروف  االحتياجات  مراعاة  مع  �رصيًعا، 

اخلا�سة للقارة االأفريقية.

جنيفـ  )وكاالت(:

 ك�سف االحتاد الدويل للنقل اجلوي »اإياتا« عن 

بيانات امل�سافرين ل�سهر يونيو 2022، التي اأظهرت 

حفاظ قطاع ال�سفر اجلوي على معدالت انتعا�س 

امل�سافرين  حركة  اإجمايل  ارتفع  حيث  قوية 

)وُيقا�س باإيرادات الركاب لكل كيلومرت( %76.2 

يف يونيو 2022 مقارنًة مع ال�سهر نف�سه من العام 

املا�سي، بدعم االنتعا�س القوي يف حركة ال�سفر 

الدولية والتي بلغت 70.8% من م�ستويات ما 

قبل اجلائحة.

وانتع�ست حركة ال�سفر املحلية يف يونيو 2022 

بن�سبة 5.2% مقارنًة مع الفرتة ذاتها من العام 

املا�سي مدفوعة بالتح�سن الكبري الذي �سهدته 

معظم االأ�سواق، اإىل جانب تخفيف القيود املرتبطة 

مبتحور اأوميكرون يف ال�سوق املحلية ال�سينية 

و�سجلت اإجمايل حركة ال�سفر املحلية يف يونيو 

2022 ارتفاعًا 81.4% مقارنة مع الفرتة ذاتها 

من 2019.

وارتفعت حركة ال�سفر العاملية 229.5% قيا�سًا 

مب�ستويات يونيو 2021، حيث ي�ساهم تخفيف 

دول  غالبية  يف  ال�سفر  على  املفرو�سة  القيود 

اآ�سيا واملحيط الهادئ يف ت�رصيع وترية التعايف. 

و�سجلت اإيرادات الركاب لكل كيلومرت للرحالت 

امل�ستويات  من   %65.0 بن�سبة  منواً  الدولية 

امل�سجلة يف �سهر يونيو 2019.

وقال ويلي وال�س، املدير العام لالحتاد الدويل 

اجلوي  ال�سفر  قطاع  »يوا�سل  اجلوي:  للنقل 

ت�سجيل معدالت منو قوية. اإذ يحر�س النا�س على 

اال�ستفادة من حرية ال�سفر قدر االإمكان بعد عامني 

عبور  اإجراءات  يف  والت�سدد  االإغالق  حالة  من 

احلدود«.

و�سجلت �رصكات الطريان يف منطقة اآ�سيا واملحيط 

حركة  يف   %492.0 بن�سبة  ارتفاعًا  الهادئ 

امل�سافرين خالل يونيو مقارنًة مع الفرتة نف�سها 

ال�سعة %138.9  زادت  كما  املا�سي.  العام  من 

وعامل احلمولة بواقع 45.8 نقطة مئوية ليبلغ 

76.7% واأ�سبحت املنطقة االآن اأكرث انفتاحًا على 

الزوار وال�سياح االأجانب، ما ي�ساهم يف ت�رصيع 

وترية االنتعا�س.

يونيو  يف  االأوروبية  الطريان  �رصكات  وحّققت 

 %234.5 مبقدار  امل�سافرين  حركة  يف  ارتفاعًا 

بينما  املا�سي،  العام  من  ذاته  بال�سهر  مقارنة 

عامل  وازداد   %134.5 بن�سبة  ال�سعة  ارتفعت 

اإىل %86.3  احلمولة بواقع 25.8 نقطة مئوية 

الدولية يف  ال�سفر  حركة  معدالت  ارتفعت  كما 

اأوروبا مبا يزيد عن م�ستوياتها ما قبل كوفيد-19 

بناًء على االأرقام املعدّلة مو�سميًا.

و�سجلت �رصكات الطريان يف ال�رصق االأو�سط يف 

امل�سافرين  حركة  يف   %246.5 ارتفاعًا  يونيو 

مقارنًة بالفرتة ذاتها من 2021 وارتفعت ال�سعة 

العام  من  نف�سها  الفرتة  مع  مقارنة   %102.4

املا�سي، وازداد عامل احلمولة بواقع 32.4 نقطة 

مئوية اإىل %78.0.

ال�سمالية  اأمريكا  يف  الطريان  �رصكات  و�سهدت 

خالل �سهر يونيو حت�سنًا يف حركة امل�سافرين 

168.9% مقارنًة بالفرتة ذاتها من 2021. بينما 

احلمولة  عامل  وازداد   %95.0 ال�سعة  ارتفعت 

بواقع 24.1 نقطة مئوية اإىل 87.7%، وهو االأعلى 

بني املناطق.

و�سجلت حركة امل�سافرين لدى �رصكات الطريان 

بواقع  يونيو  يف  ارتفاعًا  الالتينية  اأمريكا  يف 

136.6% مقارنًة بالفرتة نف�سها من عام 2021. 

وازداد   %107.4 بن�سبة  ال�سعة  ارتفعت  بينما 

اإىل  مئوية  نقطة   10.3 بواقع  احلمولة  عامل 

يف  املناطق  بقية  على  تفوقها  وبعد   .%83.3

متتاليًا،  �سهراً   20 مدى  على  احلمولة  عامل 

تراجعت �رصكات الطريان يف اأمريكا الالتينية اإىل 

املرتبة الثالثة خالل يونيو.

ارتفاعًا  االأفريقية  الطريان  �رصكات  و�سجلت 

103.6% يف اإيرادات الركاب لكل كيلومرت خالل 

يونيو مقارنًة مع الفرتة نف�سها من العام املا�سي. 

كما ارتفعت ال�سعة خالل يونيو 2022 %61.9 

وازداد عامل احلمولة بواقع 15.2 نقطة مئوية 

جميع  بني  االأدنى  الن�سبة  وهي   ،%74.2 اإىل 

املناطق. بينما اقرتبت حركة الطريان الدويل بني 

اأفريقيا واملناطق املجاورة من م�ستوياتها للفرتة 

التي �سبقت اجلائحة كوفيد-19.

من  ال�سمايل  الن�سف  ن�سهد يف  وال�س:  واأ�ساف 

العامل العودة اإىل م�ستويات الذروة خالل مو�سم 

اإىل  اأ�سارت  التي  التوقعات  يوؤكد  ما  ال�سيف، 

دور تخفيف قيود ال�سفر يف حتقيق زيادة قوية 

مبعدالت الطلب على ال�سفر اجلوي. ويف الوقت 

ذاته، متثل مواكبة هذا الطلب حتديًا كبرياً اليوم، 

ورمبا يف امل�ستقبل اأي�سًا. االأمر الذي يعزز اعتماد 

املرونة يف تطبيق قواعد الفتحات اجلوية والتاأين 

يف تطبيق قاعدة 80-20 التي اأعلنت املفو�سية 

االأوروبية عن عزمها العودة اإىل اعتمادها.
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وزيرة التخطيط الم�سرية ت�سارك بجل�سة »الو�سائل المالية لتمويل عمليات االنتقال العادل«

»اإياتا«: انتعا�ش الطلب على ال�سفر الجوي في يونيو

�سوق دبي المالي ي�سم »تيكوم« اإلى 

الموؤ�سر العام

1.74 مليار دوالر اأرباح »األيانز« للتاأمين الف�سلية

�سندوق اال�ستثمارات ال�سعودي يعلن اإطالق 

ال�سركة ال�سعودية ـ الم�سرية 

دبي-وام:

�سهم جمموعة  ان�سمام  املايل  دبي  �سوق  اأعلن   

»تيكوم« اإىل املوؤ�رص العام لل�سوق وموؤ�رص قطاع 

العقارات.

وقال ال�سوق يف تعميم يوم اجلمعة، اأن ان�سمام 

ال�سهم �سيبداأ اعتباراً من يوم االإثنني القادم املوفق 

8 اأغ�سط�س اجلاري.

وبداأ التداول على اأ�سهم جمموعة تيكوم، يف �سوق 

دبي املايل اعتباراً من 5 يوليو املا�سي بعد اكتمال 

طرحها العام االأويل واإدراجها بنجاح.

 1.7 نحو  جمع  يف  تيكوم  جمموعة  وجنحت 

مليار درهم من خالل طرحها العام االأويل، بعد اأن 

ا�ستقطب الطرح طلبًا قويًا اأ�سفر عن تغطية اإجمالية 

لكمية االأ�سهم املطروحة باأكرث من 21 مرة بح�سب 

ال�سعر النهائي، بينما �سجل اكتتاب االأفراد يف دولة 

االإمارات تغطية بواقع 40 مرة تقريبًا، وهي اأعلى 

ن�سبة تغطية يف تاريخ االكتتابات العامة يف �سوق 

دبي املايل.

جممعات   10 وت�سغل  وتدير  »تيكوم«  ومتتلك 

اأعمال متخ�س�سة تركز على قطاعات حيوية يف 

مناطق ا�سرتاتيجية يف اإمارة دبي، وتعد ال�رصكة 

م�ساهمًا اأ�سا�سيًا يف دفع عجلة التنمية للقطاعات 

القائمة على املعرفة يف االإمارة.

ميونخـ  د ب اأ:

واإدارة  للتاأمني  االأملانية  األيانز  �رصكة  اأعلنت   

االأ�سول يوم اجلمعة تراجع اأرباحها خالل الربع 

الثاين من العام.

غري  اال�ستثمارات  تراجع  اإن  ال�رصكة  وقالت 

تعوي�س  اإىل  اأدى  الثاين  الربع  يف  الت�سغيلية 

االنخفا�س يف ال�رصائب على الدخل، واإىل زيادة 

زيادة  األيانز  �سجلت  ذلك،  ورغم  الت�سغيل  اأرباح 

يف العائدات خالل الفرتة نف�سها، واأكدت توقعاتها 

لالأرباح الت�سغيلية للعام باأكمله.

وحققت ال�رصكة اأرباحًا �سافية بقيمة 1.7 مليار 

الثاين  الربع  خالل  دوالر(  مليار   1.74( يورو 

 22.22 مقابل  املا�سي،  يونيو  بنهاية  املنتهي 

مليار يورو يف الفرتة املقابلة قبل عام.

وو�سلت قيمة االأرباح الت�سغيلية لل�رصكة اإىل 3.49 

 3.31 مقابل  الثاين،  الربع  خالل  يورو  مليارات 

مليارات يورو خالل الربع الثاين من العام املا�سي.

واأعلنت ال�رصكة، التي يقع مقرها يف مدينة ميونخ، 

حتقيق 37.1 مليار يورو، مقابل 34.3 مليار يورو 

يف الربع نف�سه العام املا�سي. وبالن�سبة للم�ستقبل، 

اأكدت األيانز توقعاتها بالن�سبة لالأرباح الت�سغيلية 

املتوقعة لعام 2022 باأكمله، بواقع 13.4 مليار 

يورو، بزيادة اأو نق�سان مليار يورو.

الريا�ش – )وكاالت(:

 اعلن �سندوق اال�ستثمارات ال�سعودي

 اإطالق ال�رصكة ال�سعودية امل�رصية لال�ستثمارات 

وتهدف لال�ستثمار يف املجاالت الواعدة يف م�رص.

و�سي�سمل قطاعات اال�ستثمار يف العقارات وال�سحة 

والزراعة واالأدوية. 

»المركزي البريطاني«: قيام ال�سركات برفع االأ�سعار يوؤجج الت�سخم

موؤ�سر االأ�سهم االأوروبية يتراجع بعد مكا�سب جل�ستين

الروا�سده لحكومة االأردن: تخفي�ش رواتب النواب واالأعيان 50% بداًل من رفعها

االأ�سهم االأمريكية تتراجع للجل�سة الثانية و »نا�سداك« يخ�سر %1.1

لندن - )د ب اأ(:

 اأعرب حمافظ البنك املركزي الربيطاين 

اأندرو بايلي، يوم اجلمعة، عن خماوفه 

من اأن معدل الت�سخم يف البالد يرتفع 

الأن ال�رصكات جتد �سعوبة يف توظيف 

العمالة التي حتتاجها وت�سعر ب�رصورة 

رفع االأ�سعار.

االإذاعة  هيئة  مع  مقابلة  ويف 

لتو�سيح  )بي.بي.�سي(  الربيطانية 

تكاليف  برفع  البنك  قيام  اأ�سباب 

االقرتا�س اإىل اأعلى معدالتها خالل 27 

عامًا، قال بايلي اإنه يتعني على �سناع 

ال�سيا�سة العمل ملنع دوامة الزيادة يف 

الرواتب واالأ�سعار من تاأجيج الت�سخم، 

 4 خالل  معدالته  باأ�رصع  ينمو  الذي 

عقود، ومن املتوقع اأن يرتفع باأكرث من 

13 % يف وقت الحق هذا العام.

عن  لالأنباء  بلومربج  وكالة  ونقلت 

الذي  احلقيقي  »اخلطر  قوله:  بايلي 

نتعامل معه هو اأن الت�سخم قد تر�سخ، 

وال ينخف�س بال�سكل الذي نتوقعه«.

قوة  يف  انكما�سًا  »ن�سهد  واأ�ساف: 

ال�رصكات،  اإىل  كثرياً  واأحتدث  العمل، 

هو  ب�ساأنه  احلديث  تريد  �سيء  واأول 

امل�سكلة  وهذه  التوظيف،  �سعوبة 

ال�رصكات  وتقول  م�ستمرة،  مازالت 

اإنها يف الواقع ال جتد �سعوبة  اأي�سًا 

يف الوقت احلايل يف رفع االأ�سعار.. وال 

ميكن لهذا االأمر اأن ي�ستمر«.

يف  توظيف  �رصكات  ذكرت  ذلك  اإىل 

يف  التوظيف  معدالت  اأن  بريطانيا 

معدالتها  اأدنى  اإىل  تراجعت  البالد 

خالل 17 �سهراً، مع اجتاه االأعمال اإىل 

توخي احلذر ب�ساأن االآفاق االقت�سادية.

وذكر احتاد التوظيف والعمل و�رصكة 

»كيه.بي.اإم.جي« لال�ست�سارات االإدارية 

العمالة  على  الطلب  معدالت  اأن 

الدائمة واملوؤقتة ا�ستمرت يف التباطوؤ، 

اإىل  اجلديدة  العمل  فر�س  وتراجعت 

اأدنى معدالتها خالل 16 �سهراً.

ارتفاع  ب�ساأن  التوقعات  ظل  ويف 

الت�سخم اإىل اأكرث من ع�رصة % يف وقت 

الحق هذا العام، ت�سعر ال�رصكات بقلق 

متزايد ب�ساأن امل�ستقبل، كما اأن ارتفاع 

التكاليف يلقي بظالله على �سلوكيات 

الركود  خماطر  ويرفع  امل�ستهلكني، 

االقت�سادي خالل العام اجلاري.

ونقلت الوكالة عن كلري وارنرز، رئي�س 

واالإنتاجية  واملهارات  التعليم  ق�سم 

اإنه  قولها  كيه.بي.اإم.جي،  �رصكة  لدى 

»بالنظر اإىل حتديات االآفاق االقت�سادية، 

فاإن اأ�سحاب العمل ي�سعرون بالرتدد 

حيال خطط التوظيف«.

املر�سحني  »نق�س  اإن  واأ�سافت 

وتراجع  الوظائف  ل�سغل  املنا�سبني 

القطاعات  معظم  يف  املهارات 

الرواتب  ارتفاع  اإىل  يوؤدي  ب�سكل عام 

املبدئية«.

اأبوظبيـ  )وكاالت(:

االأ�سهم  اأ�سواق  موؤ�رصات  تراجعت   

اجلمعة،  يوم  تعامالت  يف  االأوروبية 

بعد مكا�سبها يف اجلل�ستني املا�سيتني 

بدعم نتائج ال�رصكات. وبحلول ال�ساعة 

01:56 م�ساء بتوقيت االإمارات، انخف�س 

االأوروبي   »600 »�ستوك�س  موؤ�رص 

بن�سبة 0.19% ما يعادل 0.82 نقاط 

فيما  نقطة،   438.24 م�ستوى  ليبلغ 

 »50 �ستوك�س  »يورو  موؤ�رص  تراجع 

نقطة   12.15 توازي   %0.32 بن�سبة 

لي�سل اإىل 3742.45 نقطة، وذلك وفقا 

وهبط  االأوروبية.  االأ�سواق  لبيانات 

موؤ�رص »كاك 40« الفرن�سي نحو 27.8 

نقطة اأو ما ن�سبته 0.43% لي�سل اإىل 

موؤ�رص  تراجع  فيما  نقطة،   6485.6

االأملاين بن�سبة 0.08% ما  »داك�س« 

م�ستوى  ليبلغ  نقطة   11.43 يوازي 

موؤ�رص  وانخف�س  نقطة.   1351.29

الربيطاين بنحو 11  »فوت�سي 100« 

نقطة اأو ما ن�سبته 0.15% لي�سل اإىل 

م�ستوى 7437.23 نقطة.

عمانـ  )وكاالت(:

اأردين  اقت�سادي  خبري  اعرت�س 

بارز على قرار احلكومة االردنية 

 200 تخ�سي�س  على  املوافقة 

يف  ع�سو  لكل  �سهريًا  دينار 

جمل�س النواب .

واخلبري  امل�ست�سار  وقال   

الروا�سدة  حممد  االقت�سادي 

والنواب  باحلكومة  االجدى  اأن 

واالأعيان  االتفاق على تخفي�س 

بن�سبة  وخم�س�ساتهم  رواتبهم 

50% على االقل تفاعاًل مع االزمة 

االقت�سادية التي يعي�سها الوطن .

على  تعليقًا  الروا�سدة   ون�رص   

للجدل  املثري  املو�سوع  هذا 

من�سته  عرب  العام  الراأي  و�سط 

مع  ل�ست  انا  وقال  التوا�سلية 

زيادة اع�ساء جمل�س النواب 200  

ديناراً فهذا ظلم كبري لهذا ال�سعب 

الطيب ال�سابر ودعا الروا�سدة اإىل 

تخفي�س رواتب النواب واالعيان 

50% قائاًل بان العدالة عند رب 

العر�س العظيم .

وافقت  قد  احلكومة  وكانت   

بزيادة  برملاين  مطلب  على 

 200 مببلغ  النواب  خم�س�سات 

دينار �سهريًا الأغرا�س التنقالت.

اأبوظبيـ  )وام(:

 تراجعت موؤ�رصات اأ�سواق االأ�سهم 

يف بور�سة وول �سرتيت االأمريكية 

يوم  تعامالت  م�ستهل  خالل 

اجلمعة، لتوا�سل هبوطها للجل�سة 

الثانية تواليا.

ووفقا لبيانات االأ�سواق االأمريكية، 

بورز  اآند  »�ستاندرد  موؤ�رص  نزل 

ما  اأو   %0.67 بن�سبة   »500

اإىل  لي�سل  نقطة  يعادل 27.62 

هبط  فيما  نقطة،   4124.32

تغلب  الذي  نا�سداك«،  موؤ�رص« 

نحو  التكنولوجيا،  اأ�سهم  عليه 

145 نقطة اأو ما ن�سبته %1.14 

نقطة،   12576.09 اإىل  و�سوال 

»داو  موؤ�رص  تراجع  حني  يف 

جونز« ال�سناعي بنحو %0.45 

توازي 148 نقطة ليبلغ م�ستوى 

32578.58 نقطة. 

وا�سلت  مت�سل،  �سعيد  على 

اأ�سواق االأ�سهم االأوروبية تراجعها 

نزول  مع  املتاأخرة  بالتعامالت 

بن�سبة  االأملاين  »داك�س«  موؤ�رص 

0.44%، فيما هبط موؤ�رص »كاك 

 ،%0.71 بنحو  الفرن�سي   »40

وانخف�س موؤ�رص »�ستوك�س 600« 

فيما   ،%0.69 بن�سبة  االأوروبي 

�ستوك�س  »يورو  موؤ�رص  تراجع 

50« بنحو %0.63.

االآ�سيوية  االأ�سواق  �سعيد  وعلى 

الياباين  نيكاي  موؤ�رص  ارتفع 

بن�سبة 0.87% يف ختام تعامالت 

مكا�سبه  موا�سال  اجلمعة  يوم 

التوايل،  على  الثالثة  للجل�سة 

بينما ارتفع موؤ�رص توبك�س االأو�سع 

نطاقًا بن�سبة %0.85.

 وزيرة التخطيط والتنمية االقت�سادية امل�رصية
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�إعــــالن

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة : كود سبعه كايف 
رخصة رقم : CN- 2322147 قد تقدموا إلينا بطلب : 

الدين  رحمن  الرحمن ختك  إضافة ساجد  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 
 )100%(

تعديل وكيل خدمات/ حذف بدر بطي سامل راشد الشاميس 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف اصف ساهوترا الله ركها 

تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م
تعديل إسم تجاري من/ CODE SEVEN CAFE - كود سبعه كايف إىل 
 CHICK INN RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة 

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة: حضانة ديزين

 رخصة رقم : CN- 1799382 قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة خلدون حسن فضل الله النجاد )72%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ سامل خليفه سامل راشد من مالك إىل رشيك

 تعديل نسب الرشكاء/ سامل خليفه سامل راشد من  %100 إىل 28% 

تعديل رأس املال/ من NULL إىل 150000 

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

 DISNEY حضانة ديزين إىل - DISNEY NURSERY تعديل إسم تجاري من

NURSERY L.L.C  - حضانة ديزين 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 االقتصادية بأن/ السادة: جولدن رود للتجارة ذ.م.م رخصة 
رقم : CN- 2439630 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة دونجمي تيان )100%(
 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عىل نقي فلكناز الهرمودي

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف دونجمي تيان
 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف سيهوي وانج

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

 GOLDEN ROAD TRADING L.L.C /تعديل إسم تجاري من
  GOLDEN ROAD TRADING - SOLE جولدن رود للتجارة ذ.م.م إىل -
PROPRIETORSHIP L.L.C  جولدن رود للتجارة - رشكة الشخص 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 

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 
االسم التجاري: سام تك االمارات لتجارة انظمة تحديد املواقع )جي يب 

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

راشد 
  CN-1195694 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:
1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/ كودوس يب أر اس محاسبون قانونيون- فرع أبوظبي 
قرار  عىل  بناًء  وذلك    2022-8-4 بتاريخ   للرشكة  قانوين  كمصفي    1
محرض الجمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم 

2205031089     :
 تاريخ التعديل:   2022-8-5

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

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الس���ادة/ سامرت 
اينوفيشن لالستشارات اإلدارية 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  2405735   : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: فورموست سوالر ملعدات الطاقة 

رخصة رقم: CN- 3721851 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة شهشاد باتريامانا نجيب باتريامانا )100%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف حمد جاسم محمد احمد الحوسني 

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

 FORMOST SOLAR ENERGY EQUIPMENT تعديل إسم تجاري من

 FORMOST SOLAR ENERGY إىل  الطاقة  ملعدات  سوالر  فورموست   -

موست  فور   -   EQUIPMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

سوالر ملعدات الطاقة 

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 االقتصادية بأن/ السادة:  لييل شوكو للحلويات والزهور

 رخصة رقم : CN- 3823673 قد تقدموا إلينا بطلب : تعديل الرشكاء تنازل 

وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل   )100%( عبدالحكيم  تودي  شيتيام  إضافة  وبيع/ 

حذف عىل راشد عىل راشد النعيمي 

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

 تعديل إسم تجاري من / LILY CHOCO SWEETS & FLOWERS  - لييل 

 & LILY CHOCO SWEETS شوكو للحلويات والزهور إىل

FLOWERS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C  - لييل شوكو للحلويات 

والزهور - 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 

  نوع الرشكة: رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
الواحد  الغذائية رشكة الشخص  املواد  :دليشياس لتجارة  التجاري  االسم 

ذ.م.م  
 عنوان الرشكة:جزيرة ابوظبي، رشق 6 - 0 مبنى السيدة امنة بطي احمد 

خلف العتيبة، واخرين
  CN-2780008 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:
-1 حل وتصفية الرشكة

-2 تعيني السادة/  الهاميل ورشكاه- محاسبون قانونيون  كمصفي قانوين 
الجمعية  محرض  قرار  عىل  بناًء  وذلك    2022-7-18 بتاريخ  للرشكة 
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:  2205028384 

تاريخ التعديل:   2022-8-4
فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 

خالل مدة 30 يوماً من تاريخ نرش هذا االعالن.

 4 الس���ادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
بودي بيويت ملستحرضات التجميل  

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3740898  : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة : هاندميان للمقاوالت والصيانة العامة 

رخصة رقم : CN- 4465015 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة جابر موندام بوالكال كونهيبا محمد موندامبوالكال 

 )100%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عبدالله سعيد جمعه الشيخ الرميثي 

 تعديل رأس املال  من NULL إىل 50000 

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

 HANDYMAN GENERAL MAINTENANCE & من/  تجاري  إسم  تعديل   

 HANDYMAN  إىل العامة  والصيانة  للمقاوالت  هاندميان   -   CONTRACTING

 GENERAL MAINTENANCE & CONTRACTING - SOLE

رشكة   - العامة  والصيانة  للمقاوالت   هاندميان   -    PROPRIETORSHIP L.L.C

الشخص الواحد ذ.م.م 

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

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

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: اسرتن يويف لتجارة مواد البناء 

رخصة رقم : CN- 4408187 قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة محمد عبدالله عىل أحمد )100%(

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف سامل سليامن سامل محمد الجنيبي 

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

 EASTERN UP BUILDING MATERIALS  / من  تجاري  إسم  تعديل 

 EASTERN UP BUILDING اسرتن يويف لتجارة مواد البناء إىل - TRADING

 -  MATERIALS TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اسرتن يويف لتجارة مواد البناء - 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 االقتصادية بأن/ السادة : تاندا للمقاوالت العامة ذ.م.م
رخصة رقم : CN- 1180837 قد تقدموا إلينا بطلب :

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة محمد اسجد محمد صديق )100%( 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد اسجد محمد صديق

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف حسني عيل عباس محسن النويس 
تعديل شكل قانوين/ من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد 

ذ.م.م 
 TANDA GENERAL CONTRACTING من  تجاري  إسم  تعديل 
  TANDA GENERAL إىل  ذ.م.م  العامة  للمقاوالت  تاندا   -   L.L.C
تاندا   -   CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

اإلجراءات املطلوبة. 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الس���ادة/ رويال 
يت كالب للتوابل  

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3729838  : 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/  الفا 
فايف للهواتف املتحركة

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  2853746   : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة :مطعم منشيز اكسربس ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 4184595 قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة محمد حسن احمد سامل املنصوري )80%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة زين وليف حسون الزير )20%( 

تعديل  الكثريي  وبيع/ حذف محمد طالب سعيد عبود  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الرشكاء تنازل وبيع/ حذف سامل مشهور سامل سلطان الربييك 

تعديل رأس املال/ من NULL إىل 150000

 MUNCHEEZE EXPRESS RESTAURANT من/  تجاري  إسم  تعديل 

 THE HANG OUT مطعم منشيز اكسربس ذ.م.م إىل -  L.L.C

EXPRESS RESTAURANT L.L.C - مطعم ذا هانج اوت اكسرباس 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  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 : صالون باك ستايل للرجال - فرع 2 

رخصة رقم : CN- 1421878-2 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة سمري ملك عبدالجبار ملك )%100( تعديل 

وكيل خدمات/ حذف سعيد خميس عىل القاسمي

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف سمري ملك عبدالجبار

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

  PAKSTYLE MENS SALON - BRANCH 2 / تعديل إسم تجاري من

 AB MENS SALON -  SOLE فرع 2 إىل - للرجال  باك ستايل  - صالون 

 PROPRIETORSHIP L.L.C. - BRANCH

- صالون ايه يب للرجال - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م - فرع 

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

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 

لإعالناتكم بالوحدة: هاتف: 024488400 فاك�ص: 024488201

�إعـــــالنات
يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
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  اسم الرشكة :  كنز سامرت للهواتف  ش.ذ.م.م 
العنوان : محل 2 ملك محمد عبدالرحيم عبدالكريم ، املرر

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1115769  رقم الرخصة 689021   

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

ومدققوا حسابات للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار :30-3-2022 تاريخ تصديق القرار : 2022-3-30

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
303 ملك الشيخ مانع راشد مانع آل مكتوم، رقة البطني هاتف  رقم : 2272828 04 فاكس: 
2274080 04  مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من 

تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة : بويب& مارادونا جولد دميوند للمجوهرات     ش.ذ.م.م 
العنوان : محل رقم 318 ملك محمد احمد عيتق املهريي، الكرامة. 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري 1149567   رقم الرخصة  722497   

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

ومدققوا حسابات للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار :   30-6-2022  تاريخ تصديق القرار : 2022-6-30

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
303 ملك الشيخ مانع راشد مانع آل مكتوم، رقة البطني هاتف  رقم : 2272828 04 فاكس: 
2274080 04  مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من 

تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم املصفي: سامل السيايب محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات 
 العنوان: مكتب 303 ملك الشيخ مانع راشد مانع آل مكتوم، رقة البطني

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

التجاري لديها لتصفية رشكة /   كنز سامرت للهواتف   ش.ذ.م.م  وبتعيني املصفي 

املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :30-3-2022 تاريخ تصديق القرار : 2022-3-30

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

يف  العنوان اعاله  هاتف  رقم : 2272828 04 فاكس: 2274080 04 مصطحباً معه 

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

 اسم املصفي: سامل السيايب محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات 
 العنوان: مكتب 303 ملك الشيخ مانع راشد مانع آل مكتوم، رقة البطني

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

التجاري لديها لتصفية رشكة / بويب& مارادونا جولد دميوند للمجوهرات ش.ذ.م.م  

وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :   30-6-2022  تاريخ تصديق القرار : 2022-6-30

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

يف  العنوان اعاله  هاتف  رقم : 2272828 04 فاكس: 2274080 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
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
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�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة



بيانات للخدمات امل�ساحية - بيانات - �ش.م.خ.

رئي�ش جمل�ش الإدارة

غزة )د ب �أ(-

 قتل �صبعة فل�صطينيني و�أ�صيب �أكرث من 40 

عملية  �إ�رس�ئيل  �إطالق  مع  �جلمعة  �آخرين  

ع�صكرية على قطاع غزة.

ح�صيلة  باأن  غزة  يف  �ل�صحة  وز�رة  و�أفادت 

�لقتلى جر�ء �لغار�ت �لإ�رس�ئيلية على �لقطاع 

�رتفعت �إىل �صبعة بينهم طفلة تبلغ 5 �أعو�م 

فيما �أ�صيب �أكرث من 40 �آخرين بجروح على 

�لأقل.

من جهتها �أعلنت حركة �جلهاد �لإ�صالمي عن 

»�رس�يا  �لع�صكري  ذر�عها  يف  �لقيادي  مقتل 

»يف  ق�صى  �لذي  �جلعربي  تي�صري  �لقد�س« 

جرمية �غتيال �إ�رس�ئيلية غادرة ��صتهدفته يف 

مدينة غزة«.

�لغار�ت  باأن  فل�صطينية  م�صادر  و�أفادت 

�لإ�رس�ئيلية ��صتهدفت �صقة يف جممع �صكني 

يف  ور�صد  تدريب  ومو�قع  غزة  مدينة  و�صط 

مناطق خمتلفة من �لقطاع يف وقت تو�ىل فيه 

�صماع دوي �أ�صو�ت �لنفجار�ت.

�جلي�س  �أن  عربية  �إعالم  و�صائل  وذكرت 

�أهد�ف  �أطلق عملية ع�صكرية �صد  �لإ�رس�ئيلي 

حلركة �جلهاد �ل�صالمي يف قطاع غزة ت�صمنت 

�غتيال قيادي ع�صكري يف �رس�يا �لقد�س.

وقالت حركة �ملقاومة �لإ�صالمية »حما�س« �إن 

�إ�رس�ئيل »بد�أت �لت�صعيد و�لعدو�ن على قطاع 

غزة و�صتدفع �لثمن« على ذلك.

قا�صم يف  �حلركة حازم  با�صم  �لناطق  وحمل 

�إ�رس�ئيل  غزة،  يف  لل�صحفيني  ت�رسيحات 

»م�صئولية ما ترتكبه من جر�ئم« بعد �أن �صنت 

�صل�صلة غار�ت جوية على مناطق متفرقة من 

�لقطاع.  

وذكر قا�صم �أن »�أجنحة �ملقاومة بكل �أذرعها 

�لع�صكرية وف�صائلها موحدة يف �صد �لعدو�ن 

�لإ�رس�ئيلي و�صتد�فع عن قطاع بكل ما متلك 

و�صتو�زن �لردع«. فيما �أعلنت وز�رة �لد�خلية يف 

غزة �أن �ل�رسطة و�لدفاع �ملدين و�لأجهزة �لأمنية 

»�لعدو�ن«  مع  للتعامل  �إجر�ء�تها  �تخذت 

�لإ�رس�ئيلي. وكان �جلي�س �لإ�رس�ئيلي �أعلن منذ 

�أربعة �أيام ��صتنفار قو�ته على »جبهة غزة« 

ورفع حالة �لتاأهب على طول �ل�رسيط �حلدودي 

وقرب �مل�صتوطنات �ملحاذية حت�صبا لهجمات 

قد تنفذها حركة �جلهاد رد� على �عتقال �أحد 

قادتها بعد �إ�صابته بجروح يف �ل�صفة �لغربية 

يوم �لثنني �ملا�صي. 

بروك�سل )د ب �أ(-

من  مري�س  �ألف  �لأوروبي  �لحتاد  �أخلت   

م�صت�صفيات �أوكر�نية، فيما يتعر�س �لنظام 

�ل�صحي يف �لبالد ل�صغط متز�يد، يف خ�صم 

�لغزو �لرو�صي لأوكر�نيا.

وقال �ملفو�س �لأوروبي لإد�رة �لأزمة، جانيز 

لينارتيت�س يف بيان �ليوم �جلمعة �إن �لحتاد 

�لأوروبي يعزز عملياته مل�صاعدة �أوكر�نيا يف 

�لتكيف مع �لحتياجات �لطبية �ملرتفعة«. 

�ملر�حل  يف  �ملا�صي،  �آذ�ر/مار�س  ومنذ 

�لتكتل  ن�صق  �لرو�صي،  �لغزو  من  �لأوىل 

عمليات �لنقل �لطبية ملر�صى �مل�صت�صفيات 

�لأوكر�نية، �إىل م�صت�صفيات �لحتاد �لأوروبي 

�ملتاحة، ح�صب بيان �ملفو�صية.

�لحتاد  دول  من   18 لدى  �لآن،  وحتى 

و�أملانيا  فرن�صا  ذلك  يف  مبا  �لأوروبي، 

وبلجيكا  و�لربتغال  و�إ�صبانيا  و�لنم�صا 

،ح�صب  مري�س  �ألف  وبولند�،  ولوك�صمربج 

بيانات �ملفو�صية �لأوروبية.

ويف �أحدث عمليات �لخالء �لطبية لالحتاد 

جمهورية  �إىل  مري�صني  نقل  مت  �لأوروبي، 

و15  هولند�  �إىل  مر�صى  و�أربعة  �لت�صيك 

مري�صني  جانب  �إىل  �أملانيا،  �إىل  مري�صا 

�آخرين �إىل �لرنويج، ح�صب �ملفو�صية.

وجترى عمليات �لنقل �لطبية ، عرب برنامج 

دعم �إن�صان ،وخففت »�ل�صغط على �أنظمة 

جماورة  دول  على  �ل�صحية  �لرعاية 

لأوكر�نيا«، طبقا ملفو�صة �ل�صحة بالحتاد 

�لأوروبي، �صتيال كريياكيدي�س.

بكني  )د ب �أ( –

�لع�صكرية  �ل�صني  �جلمعة مناور�تها   و��صلت 

بقطع  وقامت  عقود،  منذ  ��صتفز�ز�  �لأكرث 

�ملباحثات �لع�صكرية مع �لوليات �ملتحدة، حيث 

تتدهور �لعالقات بني �أكرب �قت�صادين يف �لعامل 

يف �أعقاب زيارة رئي�صة جمل�س �لنو�ب �لأمريكي 

نان�صي بيلو�صي لتايو�ن.

فوق  يبدو  فيما  �صو�ريخ  �إطالق  من  يوم  وبعد 

�جلزيرة �لتي يقيم بها 23 مليون �صخ�س، �أر�صلت 

�ل�صني �صفنا حربية عرب �خلط �لأو�صط مل�صيق 

تايو�ن يف �أول توغل من نوعه منذ �صنو�ت.

نقال عن  �ليوم  لالأنباء  بلومربج  وكالة  وذكرت 

وز�رة �لدفاع �لتايو�نية �أن جي�س �لتحرير �ل�صعبي 

�ل�صيني �أر�صل �أي�صا طائر�ت حربية عرب �حلدود 

�لتي حددتها �لوليات �ملتحدة، يف ثالث يوم على 

�لتو�يل من مثل هذه �لطلعات منذ زيارة بيلو�صي. 

�ل�صينية عن عقوبات  و�أعلنت وز�رة �خلارجية 

من  �أ�رستها  و�أفر�د  بيلو�صي  على  حمددة  غري 

�أقرب �لأقربني ب�صبب ما قالت �إنه كان »��صتفز�ز� 

�صائنا« منها. وعلى �لرغم من �أنها خطوة رمزية 

�إىل حد كبري، فهي جتعل رئي�صة جمل�س �لنو�ب 

�لأمريكي، �أكرب م�صوؤول �أمريكي يتعر�س لعقوبات 

من جانب بكني. ومت �لإعالن عن ذلك بعد فرتة 

وجيزة من مغادرة بيلو�صي �ليابان بعد �ختتام 

جولتها �ملثرية فى �ملنطقة �لتي �متدت لأ�صبوع.

مقتل 7 فل�سطينيين بينهم قيادي في �لجهاد في غار�ت �إ�سر�ئيلية على قطاع غزة

�ل�سين تر�سل �سفناً حربية قرب تايو�ن وتقطع مباحثات دول �لتحاد �لأوروبي تخلي �ألف مري�ض من �أوكر�نيا
ع�سكرية مع �أمريكا

��ستقالة رئي�ض وكالة �ل�ستخبار�ت �ليونانية 

ب�سبب ف�سيحة �لتج�س�ض على �لهو�تف

�أوكر�نيا تغلق مدينة »ميكوليف« للق�ساء 

على �لمتعاونين مع �لجي�ض �لرو�سي

رئي�ض �لوزر�ء �لياباني يعتزم �إجر�ء 

تعديل وز�ري

�أثينا  )د ب �أ( – 

��صتقال  �جلمعة بانايوتي�س كونتوليون، مدير 

�ليونان، و�صط  �لوطني يف  �ل�صتخبار�ت  جهاز 

ف�صيحة تتعلق بالتج�ص�س على �لهو�تف.

دمييرتيادي�س،  جريجوري�س  �لف�صيحة  و�أجربت 

كرياكو�س  �لوزر�ء  رئي�س  �صكرتارية  رئي�س 

ميت�صوتاكي�س، �أي�صا على �ل�صتقالة. وهناك �صلة 

قر�بة بني دمييرتيادي�س ورئي�س �لوزر�ء.

�لأ�صبوع  ذكره  ما  عقب  �ل�صتقالتان  وتاأتي 

�ملا�صي من جانب نيكو�س �أندرولكي�س، رئي�س 

حزب �حلركة �ل�صرت�كية �ليونانية، باأنه مت �إجر�ء 

حماولة للقر�صنة على هاتفه �ملحمول �إلكرتونيا 

حمامو  ووجه  خبيث.  برنامج  با�صتخد�م 

�أندرولكي�س �تهاما، بح�صب م�صادر مل يتم �لك�صف 

عن هويتها.

وقال �أليك�صي�س ت�صيرب��س، رئي�س حزب »�صرييز�«، 

�أكرب �أحز�ب �ملعار�صة، �أم�س �أن ��صتقالة رئي�س 

»�عرت�ف  �إىل  ترقى  �لوزر�ء  رئي�س  �صكرتارية 

باجلرم«، وحذر عرب �لتلفزيون �لر�صمي من وجود 

تبعات لهذ� �لأمر.

كييف  )د ب �أ(-

 تفر�س �ل�صلطات �لأوكر�نية حظر� للتجو�ل منذ 

�أكرث من يومني، يف مدينة »ميكوليف«، للق�صاء 

على هوؤلء �لذين ي�صاعدون �جلي�س �لرو�صي.

وقال �حلاكم فيتايل كيم، يف ر�صالة عرب �لفيديو 

�لأ�صبوع،  نهاية  عطلة  »خالل  �جلمعة  يوم 

يف  وطعام  مياه  و�رس�ء  �ملدينة  �إغالق  �صيتم 

�لوقت �ملنا�صب. نحن نعمل �أي�صا، فيما يتعلق 

باملتاآمرين«.

و�أ�صاف �لبيان �أنه �صيتم �رسيان حظر عام للتجو�ل 

�عتبار� من �حلادية ع�رسة م�صاء  �جلمعة، حتى 

�ملقبل)0200-2000  �لثنني  �صباح  �خلام�صة 

بتوقيت جرينت�س(. وكان �حلاكم قد �أعلن بالفعل 

حظر� للتجو�ل يف متوز/يوليو �ملا�صي.

�أي�صا مكافاأة تقدر   وعر�س �حلاكم/41 عاما/ 

على  للح�صول  دولر(  يورو)102   100 بحو�يل 

معلومات، فيما يتعلق مبر�قبي �ملدفعية، �لذين 

يوجهون �لنري�ن �لرو�صية على �أهد�ف باملدينة.

ويتم ق�صف ميكوليف ب�صكل �صبه يومي من قبل 

�جلي�س �لرو�صي، من م�صافة حو�يل 25 كيلومرت�.

طوكيو  )د ب �أ(- 

�لوزر�ء  رئي�س  �إن  �جلمعة  قالت م�صادر مطلعة  

�لياباين فوميو كي�صيد� يعتزم �إجر�ء تعديل وز�ري 

يوم �لأربعاء �ملقبل.

�حلزب  زعيم  كي�صيد�،  �أن  �مل�صادر  و�أ�صافت 

�لدميقر�طي �لليرب�يل �حلاكم، �صوف يعني م�صوؤولني 

�لأربعاء  �أو  �لثالثاء  يوم  للحزب  جدد�ً  تنفيذيني 

��صتثنائي  تنفيذي  �جتماع  عقد  بعد  �ملقبلني، 

للحزب يوم �لثنني.

كان كي�صيد� يعتزم يف �لبد�ية �إجر�ء �لتعديل �لوز�ري 

�لدميقر�طي  للحزب  �لتنفيذي  �لطاقم  وتعيني 

�لليرب�يل مطلع �صهر �أيلول/�صبتمرب �ملقبل.

�نتخابات  قوية يف  نتائج  كي�صيد�  حزب  وحقق 

جمل�س �مل�صت�صارين ) جمل�س �ل�صيوخ( يف �لعا�رس 

من �ل�صهر �ملا�صي، مما ي�صعه يف موقع يتيح له �أن 

يحظى بفرتة من �ل�صتقر�ر على مد�ر ثالث �صنو�ت 

لن يتم خاللها �إجر�ء �نتخابات عامة �إل �إذ� قام بحل 

�لأقوى للربملان(،  �لأدين  ) �لغرفة  �لنو�ب  جمل�س 

بح�صب وكالة »جي جي« بر�س �ليابانية لالأنباء.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
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ادارة الرتاخي�ش التجارية

�إعالن ت�سفية �سركة

  نوع الرشكة: رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

االسم التجاري :ميفني لالستشارات - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

 عنوان الرشكة: جزيرة ابوظبي، غرب 5 - 0 مبنى لنك انفستمنتس ذ.م.م 

  CN-2898853 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

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

الجمعية  محرض  قرار  عىل  بناًء  وذلك    2022-8-4 بتاريخ   للرشكة 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :   2205031273  

 تاريخ التعديل:   2022-8-5

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

خالل مدة 30 يوماً من تاريخ نرش هذا االعالن.

السادة املساهمون يف بيانات للخدمات املساحية - بيانات - ش.م.خ، يترشّف مجلس إدارة بيانات للخدمات املساحية - بيانات - ش.م.خ، رشكة مساهمة خاصة )الرشكة( 

بدعوتكم إىل حضور اجتامع الجمعيّة العموميّة الذي سينعقد الكرتونياً )عن بٌعد( وبدون الحضور الشخيص يف متام الساعة 12 ظهراً يوم األربعاء املوافق 17 أغسطس 

2022 وذلك للنظر يف جدول األعامل التايل:

 1. املوافقة عىل تقصري مّدة الدعوة النعقاد الجمعيّة العموميّة عن )21( يوماً.

 2. تعيني رئيس االجتامع ومقرر االجتامع وجامع األصوات.

 3. سامع التقرير السنوي ملجلس اإلدارة عن نشاط الرشكة ومركزها املايل خالل السنة املاليّة املنتهية يف 31 ديسمرب 2021 والتصديق عليه. 

 4. مناقشة والتصديق عىل تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة املاليّة املنتهية يف 31 ديسمرب 2021.

 5. مناقشة والتصديق عىل امليزانية العمومية وحساب األرباح والخسائر للسنة املاليّة املنتهية يف 31 ديسمرب 2021.

 6. مناقشة والتصديق عىل اقرتاح أعضاء مجلس اإلدارة عدم توزيع أرباح نقدية عىل مساهمي الرشكة عن السنة املالية املنتهية بتاريخ 31 ديسمرب2021.

 7. مناقشة والتصديق عىل اقرتاح أعضاء مجلس اإلدارة عدم دفع أي مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية بتاريخ 31 ديسمرب2021.

 8. إبراء ذمة مدقق الحسابات الخارجي عن أعاملهم يف السنة املالية املنتهية بتاريخ 31 ديسمرب 2021.

 9. تعيني مدقق حسابات خارجي للرشكة عن السنة املالية التي سوف تنتهي يف31 ديسمرب 2022 وتحديد أتعابهم.

 10. قبول استقالة أعضاء مجلس اإلدارة واعفائهم من املسئولية عن اعامل اإلدارة خالل مدة عضويتهم يف مجلس االدارة.

 11. انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة. 

 مالحظات :  

)1( بناء عىل قرار وزارة االقتصاد، عىل مساهمي الرشكة تسجيل الحضور والتصويت عىل بنود الجمعيّة العموميّة الكرتونيـاً. يفتح باب التسجيل للتصويت اإللكرتوين 

اعتباراً من الساعة 11 صباحاً من يوم الثالثاء املوافق 16 أغسطس 2022 ويتم إغالق التسجيل يف متام الساعة 11 صباحاً من يوم األربعاء املوافق 17 أغسطس 2022.

 )2( ميكن للمساهمني يف الرشكة التسجيل والتصويت االلكرتوين من خالل سوق أبوظبي لألوراق املاليّة )منظم االجتامع( باستخدام املنصة الرقمية املتكاملة للسوق 

سهمي. ميكن تحميل الربنامج الخاص بالسوق من خالل منصات آبل ستور وجوجل بالي والبحث عن )SAHMI( وكذلك من خالل املوقع االلكرتوين للسوق. لالستعالم 

عن إجراءات التسجيل والتصويت يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين للسوق www.Adx.Ae أو االتصال بالرقم املجاين 800239، كام سوف يتم إرسال رابط االجتامع من 

خالل رسائل الهاتف النصية القصرية عىل أرقام السادة املساهمني والوكالء لتمكينهم من حضور اجتامع الجمعيّة العموميّة عن بعد.

 )3( وفقاً ألحكام املاّدة )180( من املرسوم بقانون االتحادي رقم )32( لسنة 2021 بشأن الرشكات التجارية، يجوز لكم أن تنيبوا عنكم من تختارونه من غري أعضاء 

مجلس اإلدارة لحضور اجتامع الجمعيّة العموميّة املشار إليه أعاله مبقتىض توكيل. ويشرتط لصحة التوكيل أن يكون صادراً عىل منوذج التوكيل الصادر عن الرشكة املرفق 

للمساهمني يف خطاب الدعوة، ولن يُعتد بأي توكيل آخر ما مل يكن موثقاً من قبل الكاتب العدل، ويف حالة الشخص االعتباري، يجوز أن يصدر خطاب التوكيل عىل األوراق 

الرسميّة للشخص االعتباري وموقعاً من املفوض بالتوقيع وممهوراً بخاتم الرشكة. 

 )4( يجب أال يكون الوكيل لعدد من املساهمني حائزاً بصفته وكيالً عىل أكرث من )%5( من رأس مال الرشكة. وميثّل ناقيص األهليّة وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.

 )5( سيكون اجتامع الجمعيّة العموميّة صحيحاً إذا حرضه عدد من املساهمني ميثلون )%50( من مجموع رأس مال الرشكة عىل األقل، وإذا مل يكتمل النصاب القانوين 

لهذا االجتامع فسوف ينعقد االجتامع الثاين الكرتونياً )عن بُعد( وبدون الحضور الشخيص يوم األربعاء املوافق 24 أغسطس 2022 يف ذات الزمان وبنفس اآلليّة وسيكون 

االجتامع صحيحاً مبن حرض.

وجامع  االجتامع  ومقرر  واملسجل  الحسابات  ومدقق  اإلدارة  مجلس  بحضور  املساهمني،  بدعوة  املحددة  والساعة  اليوم  يف  العموميّة  الجمعيّة  اجتامعات  تنعقد   )6(

األصوات، ويكون حضور املساهمني من خالل املشاركة االلكرتونية )عن بُعد( وبدون الحضور الشخيص.

.CEO.Office@bayanat.ai :7( ميكن للسادة املساهمني إرسال أي استفسارات من خالل التواصل معها عىل هاتف: 9101 651 2 +971 أو الربيد االلكرتوين(

يترشف مجلس إدارة الرشكة بإعالم السادة املساهمني عن فتح باب الرتشيح لعضوية مجلس إدارة الرشكة، وذلك خالل الفرتة من يوم الجمعة املوافق 5 

أغسطس 2022 إىل يوم االثنني املوافق 15 أغسطس 2022، ولكل شخص/ مساهم توافرت فيه رشوط الرتشيح لعضوية مجلس اإلدارة أن يرشح نفسه لعضوية 

املجلس مبوجب طلب يتقدم به إىل إدارة الرشكة يف مقرها الرئييس الكائن يف منطقة آل نهيان، 13 شارع دملا، إمارة أبوظبي، هاتف رقم 026519134، بريد 

إلكرتوينCEO.Office@bayanat.ai ، وعىل أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه وصفة العضوية التي يرغب يف ترشيح نفسه عىل أساسها 

)عضو تنفيذي  عضو غري تنفيذي  عضو مستقل(.

 �سروط عامة: 

1 - عدد األعضاء املطلوب انتخابهم لعضوية مجلس اإلدارة 3 أعضاء.  

 2 - سيظل باب الرتشيح لعضوية مجلس اإلدارة مفتوحاً ملدة عرشة أيام من تاريخ اإلعالن وذلك وفقاً املرسوم بقانون اتحادي رقم )32( لسنة 2021 بشأن 

الرشكات التجارية. 

-3 يشرتط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس اإلدارة أن تنطبق عليه الرشوط الواردة يف املرسوم بقانون اتحادي رقم )32( لسنة 2021 بشأن الرشكات 

التجارية والقرارات املُنفذة له مبا يف ذلك القرار الوزاري رقم )585( لسنة 2018 بشأن حوكمة الرشكات املساهمة الخاصة والنظام األسايس للرشكة.

 4 - أن يرفق بطلب الرتّشح املستندات التالية:  

أ. السرية الذاتية موضحاً بها الخربات العملية واملؤهل العلمي والصفة التي يرغب يف ترشيح نفسه عىل أساسها )تنفيذي/غري تنفيذي /مستقل(  

ب. إقرار بالتزامه بأحكام قانون الرشكات والقرارات املنفذة له والنظام األسايس للرشكة، وأنه سوف يبذل عناية الشخص الحريص يف إداء عمله.  

 ج. بيان بأسامء الرشكات واملؤسسات التي يزاول العمل فيها أو يشغل عضوية مجالس إداراتها وكذلك أي عمل يقوم به بصورة مبارشة أو غري مبارشة 

يشكل منافسة للرشكة.  

د. يف حال ممثيل الشخص االعتباري يتعني إرفاق كتاب رسمي من الشخص االعتباري محدد فيه أسامء ممثليه املرشحني لعضوية مجلس اإلدارة.

 5 - ال يجوز للمرشح بعد غلق باب الرتشح التنازل عن ترشحه لشخص آخر.

 6 - ستقوم الرشكة بنرش أسامء املرشحني وبياناتهم الخاصة بالرتشيح يف موقع الرشكة بشبكة املعلومات الدولية )www.bAyANAt.AI( بتاريخ 15 

أغسطس 2022.

 7 - سيتم موافاة وزارة االقتصاد بقامئة أسامء املرشحني بعد غلق باب الرتشيح.
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 دعوة اإىل اجتماع اجلمعّية العمومّية ل�سركة بيانات

 للخدمات امل�ساحية - بيانات - �ش.م.خ.  

)�سركة م�ساهمة خا�سة(

�سركة بيانات للخدمات امل�ساحية - بيانات - �ش.م.خ.

 الإعالن عن فتح باب الرت�سيح لع�سوية جمل�ش الإدارة 

 اسم الرشكة :  مجوهرات ديفا  ش.ذ.م.م 
العنوان : .محل ملك رشكة كلداري للخدمات، ديرة، شارع بني ياس

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري   41600  رقم الرخصة  216081   

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

ومدققوا حسابات للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار :13-7-2022 تاريخ تصديق القرار : 2022-7-13

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
303 ملك الشيخ مانع راشد مانع آل مكتوم، رقة البطني هاتف  رقم : 2272828 04 فاكس: 
2274080 04  مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من 

تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم الرشكة :  العبدويل للتجارة العامة ش.ذ.م.م 
العنوان : محل رقم 1 ملك زليخه عبيد رحمه البغاش - الضيافة -ديب 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري   55688  رقم الرخصة   522861  

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

ومدققوا حسابات للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار :26-7-2022 تاريخ تصديق القرار : 2022-7-26

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
303 ملك الشيخ مانع راشد مانع آل مكتوم، رقة البطني هاتف  رقم : 2272828 04 فاكس: 
2274080 04  مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من 

تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: سامل السيايب محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات 
 العنوان: مكتب 303 ملك الشيخ مانع راشد مانع آل مكتوم، رقة البطني

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

التجاري لديها لتصفية رشكة /  مجوهرات ديفا    ش.ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور 

أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :13-7-2022 تاريخ تصديق القرار : 2022-7-13

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

يف  العنوان اعاله  هاتف  رقم : 2272828 04 فاكس: 2274080 04 مصطحباً معه 

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

اسم املصفي: سامل السيايب محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات 
 العنوان: مكتب 303 ملك الشيخ مانع راشد مانع آل مكتوم، رقة البطني

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

التجاري لديها لتصفية رشكة /العبدويل للتجارة العامة ش.ذ.م.م  وبتعيني املصفي 

املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :26-7-2022 تاريخ تصديق القرار : 2022-7-26

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

يف  العنوان اعاله  هاتف  رقم : 2272828 04 فاكس: 2274080 04 مصطحباً معه 

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

�ل�صبت 6 �أغ�صط�س  2022ـ  �لعـدد 15110

�ل�صبت 6 �أغ�صط�س  2022ـ  �لعـدد 15110

�ل�صبت 6 �أغ�صط�س  2022ـ  �لعـدد 15110

�ل�صبت 6 �أغ�صط�س  2022ـ  �لعـدد 15110

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بانحالل �سركة



يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة15

ال�سبت 6 اأغ�سط�س  2022ـ  العـدد 15110 
�أخبار وتقارير

منظمات تدعو �إلى تكثيف جهود �إنقاذ 

�لمهاجرين في �لبحر �لمتو�سط

روما  )د ب �(-

 دعـــت منظمـــات الإنقـــاذ »اإ�ـــس اأو اإ�ـــس 

ميديـــراين« و«اأطباء بال حدود« و«�ســـي 

ووت�ـــس«، اإىل املزيـــد مـــن جهـــود البحث 

والإنقاذ البحري التي تقوم بها دول اأوروبية 

يف البحر املتو�ســـط ملنع وفـــاة املزيد من 

املهاجريـــن هـــذا ال�سيف، وهـــم يحاولون 

الو�سول اإىل ال�سواطئ الأوروبية.

وقالـــت هـــذه املنظمات يف بيـــان م�سرك 

اإنه يف غ�سون خم�سة اأيـــام، اأنقذت �سفينة 

تقوم بت�سغيلها منظمة »اأطباء بال حدود«، 

واأخري ت�ستاأجرها »اإ�س اأو اإ�س ميديراين« 

بال�رشاكـــة مـــع ال�سليـــب الأحمـــر الدويل 

وجمعيات الهـــالل الأحمـــر، 16 من قوارب 

ْن. َ املهاجرين، كانت يف محِ

ومتكنت ال�سفينة »�سي ووت�س 3« الأ�سبوع 

املا�سي مـــن اإنقاذ خم�سة قوارب، يف عر�س 

البحر وعلى متنها 444�سخ�سا.

وقال البيـــان: » ان�سحاب القـــدرة البحرية 

الأوروبيـــة من جهود البحـــث و الإنقاذ يف 

عر�س البحر املتو�ســـط، اإ�سافة اإىل التاأخري 

يف حتديد مواقع اآمنة لنزال املهاجرين، قد 

قو�ـــس متا�سك وقدرة نظام الإنقاذ، وبالتايل 

القدرة على اإنقاذ الأرواح«.

ووفقا لالأمم املتحـــدة، مت الإبالغ عن وفاة، 

اأو فقـــدان، 907مهاجر يف م�سار و�سط البحر 

املتو�سط هذا العام فقط.

وحتـــى الآن هذا العـــام، �سجلـــت اإيطاليا 

و�سول اأكرث من 42األف �سخ�س اإىل �سواحلها 

وموانئها، وهو عدد اأكرث بكثري مقارنة بنف�س 

الفرة عام 2021 عندما مت ت�سجيل 30 األف 

�سخ�س.

وتواجه اإيطاليا م�ساكل متزايدة يف ت�سجيل 

املهاجرين وقبولهـــم ب�سكل منا�سب. كما اأن 

خميم الالجئني يف جزيـــرة لمبيدوزا، وهو 

م�سمم لنحو 350�سخا�س، مكتظ مبا يفوق 

قدرته ال�ستيعابية.

نيويورك )د ب �أ( – 

 فاجاأ بنك اإجنلرا املركزي العامل اأم�س باإقرار 

اأكرب زيادة  يف �سعر الفائدة منذ 27 عاما، يف 

الوقت الـــذي قدم فيه حتليـــال وتقييما دقيقا 

ونزيها حلالـــة القت�ساد الربيطـــاين، بح�سب 

القت�سادي العاملي ممد العريان، الذي يرى اأن 

ا�ستقاللية البنوك املركزية عن باقي ال�سلطات 

يف الدولـــة نزاهتهـــا الفكريـــة  وا�ستقامتها 

التحليلية اأمـــر حيوي حتى يتجـــاوز العامل 

التحديات الجتماعية والقت�سادية الراهنة.

ويف حتليـــل ن�رشته وكالة بلومـــربج لالأنباء 

قال العريان الرئي�س التنفيذي ل�رشكة هارفارد 

ماجنمنت كومبـــاين امل�سوؤولة عن اإدارة اأ�سول 

وا�ستثمارات جامعة هارفارد الأمريكية وع�سو 

جمل�س هارفارد ال�ست�ســـاري العاملي، اإن بنك 

اإجنلـــرا املركزي قدم اليوم نوعا من ال�رشاحة 

يف التحليل والأمانـــة الفكرية غري معتاد من 

جانب البنـــوك املركزية الكربى يف العامل. يف 

الوقت نف�سه فـــاإن ال�سورة القامتة التي قدمها 

البنك املركزي لالقت�ســـاد الربيطاين  �سيكون 

لهـــا تاأثريها على القت�ســـاد العاملي، واإن مل 

يكن ذلك ب�سبب الظروف الفريدة التي متر بها 

بريطانيا.

 ويف بيان اأ�سدره بنـــك اإجنلرا املركزي اأم�س 

اأعلن زيادة �سعر الفائدة مبقدار 50 نقطة اأ�سا�س 

مبوافقـــة 8 اأع�ساء مقابل ع�سو واحد يف جلنة 

ال�سيا�ســـة النقدية. وحذر البنـــك من احتمال 

ارتفـــاع معـــدل الت�سخـــم يف بريطانيا خالل 

ت�رشين الأول/اأكتوبر املقبل اإىل 13% ، م�ستبعدا  

عودة الت�سخم اإىل امل�ستوى امل�ستهدف وهو %2 

قبل 2025. كما حذر من اأنه يف �سوء الأو�ساع 

ال�سيا�سية الراهنة، تواجـــه بريطانيا احتمال 

ركود القت�ساد، والذي ميكن اأن يبداأ خالل الربع 

الأخري من العـــام احلايل، وي�ستمر طوال العام 

املقبـــل. ويعني هذا انكما�ـــس اإجمايل الناجت 

املحلي بن�سبة 2% وانخفا�س موؤمل  يف الدخل 

احلقيقي للكثري من الأ�رش الربيطانية.  

 ويقـــول العريان الذي تـــوىل من�سب الرئي�س 

التنفيذي ل�رشكـــة بيمكو لال�ستثمار حتى عام 

2014  يف حتليلـــه اإنه وعلى عك�س ما يحدث 

كثـــريا مع جمل�س الحتيـــاط الحتادي )البنك 

املركـــزي( الأمريكـــي مل ي�ســـارع اأحد برف�س 

تقييمـــات بنك اإجنلـــرا املركـــزي باعتبارها 

»جمرد متنيـــات« اأو »م�سحكة« اأو »ل ميكن 

تف�سريهـــا« اأو »غري مـــربرة حتليليا«  وهي 

العبارات التي ي�ستخدمها كثـــريا امل�سوؤولون 

ال�سابقـــون يف جمل�ـــس الحتيـــاط الحتادي 

الأمريكي  للتعليق على بيانات املجل�س.

لقد جاء بيان بنك اإجنلـــرا املركزي  �رشيحا  

ومبا�رشا. كما جاء مفزا ملناق�سات وحتليالت 

جـــادة، والأهم من ذلـــك يدفـــع اإىل التحليل 

العميـــق ملـــا يطرحـــه  ري�سي �سونـــاك وليز 

ترا�ـــس املتناف�سان على من�ســـب رئي�س وزراء 

بريطانيا خلفا لرئي�س الوزراء امل�ستقيل بوري�س 

جون�ســـون. اأعاد بنك اإجنلـــرا املركزي تذكري 

العامل باأن البنك املركـــزي امل�ستقل �سيا�سيا 

عن باقـــي ال�سلطات ي�ستطيـــع اأن يقوم بدور 

»امل�ست�ســـار املوثوق فيـــه« امل�ستعد لتقدمي 

الروؤى النزيهة مـــن الناحية التحليلية، والتي 

قد جتـــد املوؤ�س�سات الأخـــرى ذات احل�سا�سية 

ال�سيا�سية  نف�سها اإما غري راغبة يف تقدميها اأو 

عاجزة عن تقدميها.

ويرى العريان اأن منهـــج بنك اإجنلرا املركزي 

ل يخلـــو مـــن املخاطرة بالطبـــع. فمثل هذه 

ال�رشاحة ميكن اأن تدفع امل�ستهلكني وال�رشكات 

اإىل ت�رشفـــات توؤدي اإىل نتائج �سلبية، بدل من 

اأن حتفز موؤ�س�سات �سناعة القرار  على القيام 

بتحركات منا�سبة توؤدي اإىل نتائج اقت�سادية 

واجتماعية اأف�سل. ومع ذلـــك فالأمر ي�ستحق 

املخاطرة، خا�سة عندما يكون البديل هو فقدان 

البنك املركزي مل�سداقيتـــه املوؤ�س�سية، وتاآكل 

فاعلية التوجيهات امل�سبقة ل�سيا�سته النقدية، 

وي�سبح اأكرث عر�سة خلطر التدخالت ال�سيا�سية 

يف عمله.

وي�ســـري العريـــان اإىل اأن املوقف يف بريطانيا 

يختلف ب�سكل وا�سح عنـــه يف الدول الأخرى. 

فالتحديات القت�ساديـــة التي تواجه اململكة 

املتحدة معقدة لي�س فقط نتيجة اأ�سعار الطاقة 

التي ترتفع باطراد واإمنا اأي�سا نتيجة الأو�ساع 

ال�سيا�سية، وتغري طبيعة العالقات التي تربط 

بريطانيـــا ب�رشكائها التجاريـــني الرئي�سيني 

وبخا�سة دول الحتاد الأوروبي عقب خروجها 

من الحتاد يف العام املا�سي. لكن هذا ل يعني 

اأن التداعيات يف الـــدول الأخرى ل حتتاج اإىل 

هذا القدر من ال�ستقامـــة التحليلية والنزاهة 

الفكرية الذي حتلى به بنـــك اإجنلرا املركزي. 

بالعك�س فهي حتتاج لهذا القدر اأي�سا.

وير�سد العريـــان يف حتليلـــه اأربعة عنا�رش 

اأخـــرى، اأولهـــا �سعوبة حتديـــد »اأف�سل اأول« 

�سيا�سة نقديـــة للتعامل مع الأزمات، يف عامل 

تاأخرت فيه البنـــوك املركزية يف التعامل مع 

الت�سخـــم يف الوقـــت املنا�سب. وثـــاين هذه 

العنا�ـــرش هو التذكري باأنـــه يف عامل مثل هذا 

ميكن اأن يتعاي�س الت�سخم املرتفع مع الركود 

القت�سادي. اأما العن�رش الثالث هو تاأكيد حاجة 

البنوك املركزية اإىل التعامل بح�سم ن�سبي  مع 

احتمـــالت تدهور الطلـــب ال�ستهالكي نتيجة 

ارتفاع معدل الت�سخم.

واأخـــريا التاأكيـــد علـــى حاجـــة احلكومات 

واملوؤ�س�سات الدوليـــة  اإىل دعم جهود احتواء 

الت�سخم وت�سجيع الإنتاجية والنمو القت�سادي، 

وحماية فئات ال�سكان الأ�سد احتياجا .

 ورغم ذلك فرمبا يكت�سف بنك اإجنلرا املركزي 

خـــالل الأيام القليلة املقبلة اأنه لي�س �سهال اأن 

يكون حامل الأخبـــار غري ال�سارة بغ�س النظر 

عن مدى نزاهته ول ح�ســـن نواياه. ولكنه يف 

كل الأحـــوال يقدم الآن املثـــل والقدوة للبنوك 

املركزية الأخـــرى، باعتباره بنكا ملهما، وكما 

لـــو كان قادرا على القيام بـــدور املحفز على 

التعامل بطريقة اأكـــرث �سمولية مع التحديات 

القت�سادية والجتماعية التي تواجه بريطانيا.

لندن )د ب �أ( –

املثليـــات واملثليني   طالبت جمموعـــات 

ومزدوجـــي امليول اجلن�سيـــة واملتحولني 

جن�سيـــا )اإل جـــي بـــي تي(، مـــن خمتلف 

الأطيـــاف ال�سيا�سية، احلكومـــة الربيطانية 

بتعزيز جهود مكافحة مر�س جدري القرود، 

حتى ل ي�سبح »مر�سا متوطنا« يف البالد.

ي�سار اإىل اأن الوليات املتحدة اأعلنت حالة 

طوارئ �سحية عامة ب�ساأن الفريو�س –الذي 

ظهـــر يف اأغلبيـــة احلالت حتـــى الآن لدى 

املثليني والرجال ثنائـــي التوجه اجلن�سي 

وغريهم من الرجال الذين ميار�سون اجلن�س 

مع رجال. وجاء الإعالن بعدما دعت منظمة 

ال�سحة العامليـــة ال�سهر املا�سي اإىل حالة 

طوارئ عاملية.

وذكرت وكالة الأنبـــاء الربيطانية »بي اآيه 

ميديا« اأن �سلطات ال�سحة الربيطانية دعت 

اإىل الهـــدوء، ولكن اأع�ســـاء باحلكومة دعوا 

وزيـــر ال�سحة �ستيف باركلـــي اإىل التحرك 

حيث اإن جدري القـــرود »يثريا خوفا وقلقا 

حقيقيني« داخل جمتمعات املثليني.

وجـــاء يف خطاب موجـــه لباركي، ويحمل 

توقيع فئـــات »اإل جي بي تي«، اأو جمتمع 

امليم، مـــن اأحـــزاب املحافظـــني والعمال 

والدميقراطيني الليرباليني واخل�رش واحلزب 

الوطني ال�سكتلنـــدي: »نحن فئات اإل جي 

بي تي. مـــن خمتلف الأحـــزاب ال�سيا�سية، 

متحـــدون يف مطالبة احلكومة التعامل مع 

تف�سي جـــدري القرود كحالة طوارئ �سحية 

عامة«.

واأ�ساف اخلطـــاب »ل ميكننا اأن ن�سمح باأن 

ي�سبح جـــدري القرود مر�ســـا متوطنا يف 

اململكة املتحدة«.

وقال متحدث با�سم وزارة ال�سحة والرعاية 

اإعطـــاء الآلف من  الجتماعيـــة، »جـــرى 

جرعات لقاح جدري القرود بالفعل ويعمل 

جهاز ال�سحـــة الوطني علـــى دعوة هوؤلء 

الأكرث عر�سة لالإ�سابة«.

روما  )د ب �أ(-

 اأعلن الفاتيكان يف بيان ق�سرياخلمي�س 

اأن البابـــا فرن�سي�س رقـــى ممر�سا قال 

اإنه اأنقذ حياته العـــام املا�سي ليكون 

م�ساعده ال�سحي ال�سخ�سي.

ويف �سيف عام 2021، اأقنع ما�سيميليانو 

�سرابيتي ، وهو موظف يف اجلهاز الطبي 

ومن�سق �سوؤون التمري�س يف الفاتيكان، 

اإنـــذاك البابا/84عاما / بـــاأن يخ�سع 

جلراحة يف املعدة لعالج الآم �سديدة يف 

البطن. وانقذ �سرابيتي بذلك حياة البابا 

،ح�سبما قال فرن�سي�س يف ذلك الوقت يف 

مقابلة بعد العملية . ومل يتم على وجه 

الدقة حتديد طبيعة دوره )ما�سيميليانو (

اجلديد يف البيان ال�سادر اليوم اخلمي�س .

ولـــدى رئي�ـــس الكني�ســـة الكاثوليكية 

بالفعل طبيب �سخ�سي اإ�سافة اإىل طاقم 

من العاملني الطبيني املحرفني الذين 

يقومون برعاية البابا على مدار ال�ساعة 

وب�سفة خا�سة خالل رحالته اإىل اخلارج.

ومل يتعـــاف البابا مـــن العملية التي 

�سملـــت تخديرا عاما. وعلى مدار اأ�سهر ، 

يعاين من م�ساكل يف الركبة حيث ي�سطر 

غالبا ل�ستخدام كر�سي متحرك.

ولدى عودته من رحلة اإىل كندا الأ�سبوع 

املا�ســـي ، قـــال البابـــا اإنـــه ليعتزم 

ال�ستقالـــة يف الوقت احلـــايل ، ولكنه 

مل ي�ستبعد اتخـــاذ مثل هذه اخلطوة اإذا 

تطلبت حالته ال�سحية ذلك .

�أم�سرتد�م )د ب �أ( –

 بداأ ممثلـــو املزارعني الهولنديني الذين 

يتظاهرون احتجاجا على قواعد بيئية 

جديدة، اأول مادثات مع رئي�س الوزراء 

مـــارك روته وقادة احلكومـــة، وذلك يف 

مدينـــة اوتريخت بو�سط البـــالد اليوم 

اجلمعة.

وقال �ساك فـــان دير تاك، رئي�س منظمة 

الإذاعة  لهيئـــة  اإل.تـــي.اأو.  املزارعـــني 

والتلفزيون الوطنية اإن.اأو.اإ�س. اإنه يتعني 

على احلكومة تقدمي تنازلت للمزارعني 

ويجـــب اأن تكـــون »اأكـــرث مـــن جمرد 

اإمياءات«.

وت�ســـارك 11 من منظمـــات املزارعني 

يف املحادثـــات التي جتـــرى يف موقع 

�رشي خ�سية اندلع احتجاجات عنيفة. 

ورف�ست اأكرث منظمتني راديكاليتني دعوة 

ح�سور املحادثات.

واأ�رش الئتـــالف احلاكم على اأنه �سوف 

يتم الإبقاء على اأهدافه اخلا�سة بخف�س 

انبعاثات مركبات النيروجني. وت�سمل 

النيروجني  اأكا�سيد  الرئي�سية  امل�سادر 

التي تنبعث خالل الحـــراق وانبعاث 

الأمونيا من تربية املا�سية.

ونظـــم املزارعـــون منذ عـــدة اأ�سابيع 

مظاهرات عنيفة، بني احلني والآخر، �سد 

خطط احلكومـــة خلف�س عمليات تربية 

املا�سية بالقرب من املحميات الطبيعية 

ردا على حكم ق�سائي.

�القت�سادي  محمد �لعريان: �لعالم يحتاج �إلى بنوك مركزية م�ستقلة ونزيهة لمو�جهة 

�لتحديات �القت�سادية و�الجتماعية

دعو�ت د�خلية في بريطانيا للتحرك لمنع تحول جدري �لقرود 

�إلى مر�ض متوطن

�عتر�فاً بف�سله في �إنقاذ حياته..�لبابا يرقي ممر�ساً ليكون 

م�ساعده �ل�سحي

مز�رعو هولند� يجرون �أول محادثات عقب مظاهر�ت ب�ساأن 

�لقو�عد �لبيئية

رجال �الإطفاء على و�سك �إخماد حر�ئق بحديقة 

»�سوي�سر� �لبوهيمية �لوطنية« �لت�سيكية

تغريم رئي�ض �سركة �سابق في بريطانيا 

بتهمة �لك�سف عن معلومات �سرية

وفاة 13 �سخ�ساً �إثر حريق باإحدى 

حانات تايالند

بر�غ )د ب �أ(-

 قال رئي�س جهـــاز الإطفـــاء الوطني الت�سيكي 

فالدميري فيت�سيك لوكالة اأنباء الت�سيك  اجلمعة، 

اأن احلريق الهائل يف حديقة »�سوي�رشا البوهيمية 

الوطنية« يف  البالد، واملندلع منذ 13 يوما، على 

و�سك اأن يتم اإخماده .

وذكـــرت »اإذاعة براغ« الت�سيكيـــة  اأن م�سوؤويل 

الإطفاء كانوا ياأملون يف اإخماد احلرائق، اليوم، 

غري اأن ارتفاع درجات احلرارة وعدم �سقوط اأمطار 

يعرقالن جهودهما.

ومت تقلي�ـــس املنطقـــة، التي ل تـــزال احلرائق 

م�ستعرة فيها اإىل حوايل 400 هكتار، لكن اأندلعت 

حرائق جديدة خالل الليل.

والليلـــة املا�سية، اأجرى رجـــال الإطفاء م�سحا 

با�ستخدام طائرات م�ســـرية، يف اجلزء ال�سمايل 

من املنطقة، حيث اأعادوا تنظيم القوات واملوارد، 

بالقرب من اأماكن اندلع احلرائق.

وب�سفة عامة ،ت�سهد اأوروبـــا اأ�سواأ �سيف حيث 

تتعر�ـــس جلفاف ترافقه موجة حـــر ما اأدى اإىل 

اندلع حرائق يف عدة دول يف القارة.

لندن )د ب �أ( –

 قـــررت هيئة الرقابة املالية الربيطانية  تغرمي 

رئي�س جمل�ـــس اإدارة �سابق ل�رشكـــة كونفا تك 

جروب  80 األف جنيه اإ�سرليني )97120 دولراً( 

بتهمـــة الك�سف عـــن معلومات �رشيـــة خا�سة 

بال�رشكـــة وبطريقة غري قانونيـــة اإىل اأ�سخا�س 

ي�سغلـــون منا�سب عليـــا يف �رشكتني متتلكان 

ح�س�سا رئي�سية يف كونفا تك جروب.

وذكرت وكالة بلومربج لالأنباء اأن هيئة الرقابة 

املالية قررت معاقبة كري�ستوفر جينت  الذي كان 

ي�سغل من�سب رئي�س جمل�س الإدارة غري التنفيذي  

يف �رشكة املعـــدات الطبية حتى 2019، بتهمة 

الت�رشف باإهمال   عندما ك�سف عن  خطط تقاعد 

الرئي�س التنفيذي لل�رشكة والتغيريات املنتظرة 

يف التوجيهات املالية لل�رشكة.

واأ�سافت الهيئة اأنه ل يوجد دليل على اأن جينت 

ح�سل على مكا�سب �سخ�سية مقابل تقدمي هذه 

املعلومات ال�رشية اإىل الأ�سخا�س الآخرين.

من ناحيته قال جينت »اأ�سعر بخيبة اأمل �سديدة، 

لأن هيئة الرقابة املالية اعتربتني مدانا يف حني 

اأننـــي كنت يف و�سع جعلنـــي اأطلب الن�سيحة  

وح�سلت على الت�سجيع للقيام بهذه اخلطوة«. 

ومل ي�ـــرش جينت اإىل اعتزامـــه الطعن على قرار 

تغرميه.

يف الوقـــت نف�سه رف�س متحدث با�سم كونفا تك  

التعليق على قرار هيئة الرقابة املالية  وقالت 

اإن املو�سوع يخ�س جينت، يف حني مل يتم اتخاذ 

اأي قرار �سد ال�رشكة.

بانكوك )د ب �أ(-

 ذكرت �سحيفة »بانكوك بو�ست« اأن 13 �سخ�سا، 

على الأقل، لقوا حتفهم اإثر حريق مدمر اندلع يف 

حانة كبرية على ال�ساحل ال�رشقي لتايالند يف 

ال�ساعات الأوىل من �سباح  اجلمعة.

ونقلت ال�سحيفة عن فريـــق الإنقاذ اأن نحو 40 

�سخ�ســـا اأ�سيبوا جراء احلريـــق الذي ن�سب يف 

مقاطعة �ساتاهيب، حلق بثمانية منهم اإ�سابات 

بالغة. ومت العثور على معظم ال�سحايا يف دورات 

املياه وقرب املدخل. ومل يت�سح يف البداية �سبب 

اندلع احلريق.

وذكرت ال�رشطة اأن جميع ال�سحايا، ت�سعة رجال 

واأربع ن�ساء، من تايالند، وفقا للنتائج الأولية.

واأظهرت مقاطع فيديو رواد حانة »ماوننت بي« 

وهم يفرون مـــن األ�سنة اللهب عـــرب باب واحد 

مفتوح. وفر اأ�سخا�س وقد طالت النار مالب�سهم 

اإىل ال�سارع وهم ي�رشخـــون، واأتت النريان على 

احلانة من الداخل متاما.

وذكـــرت �سحيفـــة »خاو�ســـود« اأن العديد من 

رواد احلانة كانوا ما�رشين يف املبنى ب�سبب 

اإغالق املخرج اخللفي. وبالإ�سافة اإىل ذلك، تردد 

اأن احلانـــة مغطاة من الداخل باألواح فوم قابلة 

لال�ستعال ب�سهولة ت�ستخدم لعزل ال�سوت.
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بر�شلونة-)د ب �أ(:
لكرة  اإلســباني  نادي برشــلونة   قــدم 
روبرت  الجديد  الجمعة، العبه  القدم، يوم 
العالم،  ليفاندوفســكي، أفضل العــب يف 
بشــكل رسمي بحضور آالف الجماهري ىف 

حفل أقيم يف ملعب كامب نو.
ورحــب املهاجم البولنــدي بالجماهري يف 
اإلســبانية :"يوم  باللغة  كتالونيا، وقال 
اإلنجليزية  باللغتني  سعيد للجميع". وقال 
واإلسبانية :"لم يكن األمر سهال، ولكنني 
هنــا اآلن. فخور للغايــة لكوني العبا يف 

برشلونة اآلن. شكرا جزيال".
عامــا/   33/ ليفاندوفســكي  وانضــم 
لربشــلونة بعد أن قىض ثمانية أعوام مع 
األلقاب  بكافة  فــاز  ميونخ، حيث  بايرن 
املمكنة مــع ناديه وتفوق عىل رقم جريد 
يف  األهداف  تســجيل  عدد  حيث  من  مولر 
41 هدفا  بتسجيله  بالبوندسليجا  موسم 

يف موسم 2020 / 2021.
ودفع برشلونة أكثر من 40 مليون يورو 
)8ر40 مليــون دوالر( للتعاقد معه قبل 

نهاية عقده يف 2023.
بعض  الكــرة مع  ليفاندوفســكي  وركل 
الفتيــان والفتيات قبــل أن يعقد املؤتمر 

الصحفي.
مباراته  ليفاندوفســكي  لعــب  وبالفعل 

يف  جولته  خــالل  برشــلونة  مــع  األوىل 
املايض،  الشهر  األمريكية  املتحدة  الواليات 
التقليد  غريمه  عىل  برشــلونة  فاز  عندما 

ريــال مدريد بهدف نظيف، ولم يســجل 
بأنه  وصفه  تشــايف  املدرب  ولكن  الالعب 

"نجم عاملي".
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يومية .. �شيا�شية .. م�شتقلة
السبت ٦ أغسطس ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥١١٠

�لريا�شة

ميدفيديف يعبر ب�شهولة �إلى �لمربع 
�لذهبي لبطولة لو�س كابو�س للتن�س

كوكوريال جاه��ز للعب مع ت�شيل�ش��ي بعد 
�ن�شمامه من بر�يتون

قونية - تركيا-و�م:
العب  املنصوري  أحمد   حصد 
للدراجات  الوطنــي  منتخبنا 
األوىل  الذهبيــة  امليداليــة 
لإلمارات يف تاريخ مشاركاتها 
التضامــن  ألعــاب  بــدورات 

اإلسالمي .
وتــوج املنصــور بالذهبية يف 
مســابقة االســكراتش بفئة 
فعاليــات  ضمــن  املضمــار 
ألعاب  الخامسة من  النســخة 
التضامــن اإلســالمي التــي 
قونية  مدينــة  تســتضيفها 
 6000 بمشــاركة  الرتكيــة 
دولــة   56 مــن  ريــايض 
من  رياضة   24 يف  يتنافسون 

خالل 483 مسابقة.
الدراجات  منافســات  وبدأت 
النسخة مبكرا امس قبل  لهذه 
التي  للدورة  الرسمي  االفتتاح 
أغسطس   18 حتى  تســتمر 
منتخــب  وأحــرز  الحــايل. 
الدراجــات أول ميدالية ذهبية 
الحدث  هذا  تاريخ  يف  لإلمارات 

.
حصدت  اإلمــارات  وكانــت 
جميع  يف  ملونة  13 ميداليــة 
مشــاركاتها السابقة بدورات 
منــذ  اإلســالمي  التضامــن 
 2005 يف  األوىل  النســخة 
يف  املاضية  النســخة  وحتــى 
باكــو عــام 2017 بواقع 4 
و9 ميداليات  فضية  ميداليات 

برونزية.
وحل املنصوري يف املركز األول 
اإليراني  نظــريه  متفوقاً عىل 
املركز  حقق  الذي  أريان  بهنام 
اليرس  حصــد  فيما  الثانــي، 
كازاخســتان  دراج  زومكان 
التي  املســابقة  يف  الربونزية، 
دراجا   19 مشــاركة  شهدت 
فئة  الرجــال، و16 يف  فئة  يف 

السيدات.
الرجال  فئــة  يف  شــارك  كما 
دراج منتخبنا يوســف مريزا، 
يف  كبرياً  دوراً  لعــب  والــذي 
تحقيــق املنصــوري للذهبية 

واضح  تنسيق  التاريخية، بعد 
وتناغــم كبــري بــني الثنائي 
املتألق أســفرت عــن تحقيق 
يف  املشارك  للوفد  ميدالية  أول 

الدورة.
العبة  عيىس  شــيخة  وأنهت 
للدراجات  الوطنــي  منتخبنا 
األول  اليــوم  منافســات 
يف مســابقة املضمــار فئــة 
باملركز  للسيدات  االسكراتش 
ريناتــا  وتوجــت  الـــ14، 
كازاخستان  من  ســلطانوفا 
وحلت  املســابقة،  بذهبيــة 

محمد  عيــىس  نور  املاليزيــة 
الزبــري ثانيــة، واألوزبكيــة 
املركز  يف  كريموفــا  صوفيــا 

الثالث.
وأعرب املنصوري عن سعادته 
بهذا اإلنجاز.. وقال : " قطعنا 
أنفســنا يف معسكر  عهدا عىل 
إيطاليــا لتحقيــق إنجاز غري 
مسبوق باسم اإلمارات يف هذه 
رياضة  إدراج  يتم  التي  الدورة 

الدراجات فيها للمرة األوىل".
اإلنجاز  املنصــوري  وأهــدى 
قيادة  اإلمارات  لدولة  الذهبي 

وشــعباً؛ معرباً عــن ثقته يف 
جميــع الدراجني املشــاركني 
الذي  النجــاح  بتكــرار هــذا 
ما  ظل  يف  للجميــع  يحســب 
شــهده السباق من مستويات 
الدراجني  كافــة  من  متقدمة 

املشاركني.
بــو  منصــور  أكــد  بــدوره 
اإلمارات  اتحاد  رئيس  عصيبة 
للدراجــات أن املنصوري وعد 
قبل  امليدالية  هــذه  بتحقيــق 
الدورة وأوىف .. وقال :" أتقدم 
بخالــص الشــكر والتقديــر 

الوطنيــة  األوملبيــة  للجنــة 
والهيئــة العامة للرياضة عىل 
دعمهما املســتمر لالتحاد، ما 
النجاح، الذي  أســفر عن هذا 
ليتحقــق لوال مثابرة  ما كان 
والجهاز  الدراجــني  جميــع 
وأعضــاء  واإلداري  الفنــي 
إدارة االتحاد، ونطمح  مجلس 
لتحقيق املزيد خالل السباقات 
املقبلــة وحصــد امليداليــات 
الذهبيــة وامللونــة من خالل 
يف  والسيدات  الرجال  منتخبي 

سباقي املضمار والطريق".

برلني-)د ب أ/ستاتس بريفورم(:
 أطاحــت األمريكيــة كوكــو جــاوف املصنفة 
السادســة باليابانية نعومي أوســاكا من الدور 

الثاني لبطولة سان خوسيه األمريكية للتنس.
اليابانيــة  وفــازت جــاوف عــىل منافســتها 
بمجموعتــني دون رد بنتيجة 6 /4 و6 /4 فجر 

الثاني. الجمعة يف الدور 
ويف مفاجــاة كبــرية ودعــت اليونانيــة ماريا 
من  البطولة  العالم  عىل  الثالثة  املصنفة  ساكاري 
الدور األول بخســارتها عىل يد األمريكية شيلبي 

روجرز 1 /6 و3 /6.

جاوف تطيح باأو�شاكا من بطولة �شان خو�شيه 
للتن�س وخروج مفاجئ ل�شاكاري �لمن�شوري يهدي �لإمار�ت »ذهبية تاريخية« في 

دورة �ألعاب �لت�شامن �لإ�شالمي

�شوي�شر�: هايني تتلقى دعماً كبير�ً بعد ن�شر خطاب 
كر�هية لم�شاركة �لمر�أة في �لريا�شة

أ(: فيينا-)د ب 
النسائية  القدم  تاتيانا هايني رئيســة كرة   تلقت 
بعدما نرشت  كبــريا  دعما  الســويرسي  باالتحاد 
خطاب كراهية وصــل إليها متضمنا هجوما عىل 

مشاركة املرأة يف الرياضة.
ونــرشت هاينــي الخطاب عىل حســابها بموقع 
ثم  الجمعة  االجتماعي "تويرت" يــوم  التواصــل 
قالت يف بيان يوم الجمعة "أريد أن أجعل الجمهور 
يتم  أن االحرتام والتســامح  أظهر  أكثر وعيا وأن 

تجاهلهما يف الكثري من األحيان".
وأضافت :"لســوء الحظ، نتلقى بعض الخطابات 
والرســائل اإللكرتونية التي يتم فيها إهانة العبي 
املنتخب الوطني للسيدات والرجال وأعضاء آخرين 
األقوال غــري محرتمة وحقرية  االتحاد. هــذه  يف 

ومؤملة".

برلني-)د ب أ/ستاتس بريفورم(:
 تأهــل الرويس دانييــل ميدفيديف املصنف األول 
عىل العالم بسهولة إىل املربع الذهبي لبطولة لوس 

كابوس املكسيكية للتنس.
ريكاردس  الليتوانــي  عــىل  ميدفيديف  وتغلــب 
بريانكس 6 /2 و6 /2 فجر الجمعة بدور الثمانية.

ويلتقــي ميدفيديف يف املربع الذهبي مع الرصبي 
األمريكي  عىل  تغلب  الذي  كيكمانوفيتش  ميومري 

براندون ناكاسيما 6 /2 و6 /4.
وتأهل الكندي فيليكس أوجري ألياســيم بصعوبة 
إىل املربــع الذهبي بفوزه عىل األمريكي ســتيف 

جونسون  6 /4 و7 /6 )7 /3(.
ويلتقي الياســيم يف املربع الذهبي مع الربيطاني 
كامــريون نوري الذي تغلب عــىل املولدويف رادو 

ألبوت 6 /3 و7 /6.

أ(: لندن-)د ب 

فريق  مع  للعب  كوكوريال  مارك  يستعد 
بالدوري  االفتتاحية  مباراته  يف  تشيليس 
اإلنجليــزي لكرة القدم أمــام إيفرتون 
اللندني تعاقده مع  النــادي  أكمل  بعدما 
الالعــب من فريق برايتــون مقابل 60 
إســرتليني )73 مليون  جنيــه  مليون 

دوالر( يوم الجمعة.
وذكرت وكالــة األنباء الربيطانية "بي.

العمر  البالغ من  الالعــب  أيه.ميديا" أن 
24 عامــا وقع عىل عقد مع تشــيليس 

مدته ستة أعوام.

ودفع تشــيليس مبلغا كبــريا للحصول 
عىل خدمــات كوكوريــال، حيث رفض 
مانشسرت ســيتي دفع املبلغ املطلوب يف 
وقت سابق من الصيف، وأعرب توماس 
ســعادته  عن  تشــيليس  مدرب  توخيل 

بالتعاقد مع الالعب.
كوكوريال  انضمــام  إن  توخيــل  وقال 
بن  الضغط عىل  تخفيف  سيســاعد عىل 
تشيلويل، الذي ســيحتاج لوقت للعودة 
ملستواه بعد خضوعه لجراحة يف الركبة.

وقال توخيل عن كوكوريال :" إنه صغري 
ذكي  السن، متحمس، متحرك والعب  يف 

جدا".

 ميونخ-)د ب أ(:
 خضع الكامريوني إيريك ماكسيم شوبو 
موتينــج مهاجم بايــرن ميونخ لتدخل 
جراحي الســتخراج حصــوة من الكىل 

وسط آمال بعودته قريبا إىل املالعب.
الجمعة عرب  يوم  وقال شــوبو موتينج 
لتبادل  "إنستجرام"  شبكة  عىل  حسابه 
خضعت  املــايض  "األســبوع  الصــور 
الســتخراج  حاجة  هناك  لجراحة، كان 
بشكل  مرت  الكىل، الجراحة  من  حصوة 
بهدف  التدريب  قيــد  بالفعل  وأنــا  جيد 

العودة إىل املسار الصحيح يف أقرب وقت 
ممكن".

أن  بايرن ميونخ يف وقت سابق  وأوضح 
شوبو موتينج غاب عن التدريبات، دون 
يتضح  غيابه، ولم  أســباب  الكشف عن 
بعــد موعد عودة املهاجــم الكامريوني 

للتدريبات.
ويفتتــح بايرن حملــة الدفاع عن لقب 
الجمعة  يوم  الحق  وقت  يف  البوندسليجا 
فرانكفورت  انرتاخت  مضيفــه  بمالقاة 

حامل لقب الدوري األوروبي.

�ش��وبو موتينج مهاج��م بايرن يخ�شع 
لجر�حة ويغيب لبع�س �لوقت

بر�شلونة يقدم ليفاندوف�شكي لجماهيره 
ر�شمياً

�أبوظبي-و�م:
املرشحني  قائمة  عن  اإلماراتية  املحرتفني  رابطة   كشفت 
لنيل جوائز األفضل، للموســم الريايض -2021 2022، 
بالتزامــن مــع اإلعالن عن فتــح بــاب التصويت يوم 
الجاري عرب  الجمعة، والذي يســتمر حتى 10 أغسطس 
املوقع اإللكرتوني الرســمي، وتطبيقات الهواتف الذكية، 

الرابطة يف منصات التواصل االجتماعي. وحسابات 
املوســم  إقامة حفل جوائز  أعلنت عن  الرابطــة  وكانت 
الجاري بقرص  الريايض 2022-2021، يف 27 أغسطس 
اإلمارات، لتكريم األفضل يف 15 فئة. وتنقسم الجوائز إىل 
3 فئات هي: جوائز بناء عىل اإلحصائيات، وجوائز حسب 

التصويت، وجائزة حسب املعايري.
الفائزين بها عرب  الجوائز، التي يتم تحديد  وتشمل قائمة 
التصويت، كال من الكــرة الذهبية ألفضل العب إماراتي، 
والكــرة الذهبية ألفضــل العب أجنبي، وجائــزة القائد 
واعد  العب  ألفضل  الذهبي  الفتى  مدرب، وجائزة  ألفضل 
من  واعد  العب  ألفضل  الذهبــي  الفتى  إماراتي، وجائزة 
املقيمــني أو من مواليد الدولــة، والقفاز الذهبي ألفضل 
حارس مرمى، وجائزة أفضل العب من اختيار الجماهري، 

وجائزة أجمل هدف من اختيار الجماهري، وأفضل منصة 
رياضية رقمية.

وتضم الجوائز، التي تعتمد عىل اإلحصائيات كال من جائزة 
الحــذاء الذهبي لهداف دوري أدنــوك املحرتفني، وجائزة 
الحذاء الفيض لهداف دوري تحت 21 عاًما، وجائزة أعىل 
حضور جماهريي، وجائزة املدير الفني للعبة "فانتايس" 

دوري أدنوك للمحرتفني، وجائزة فريق األحالم.
أمــا الجائزة وفق املعايري، فهي جائزة أفضل ناٍد محرتف 
للنادي الذي يســتويف املعايري املحــددة يف نظام ترخيص 
اإلدارية،  الجودة، والعقوبــات  ضبط  األندية، ومعايــري 
باستثناء  املســابقات  جميع  يف  العام  والرتتيب  والتعاون 

مباراة السوبر.
األفضل، للموسم  جوائز  لنيل  املرشــحني  قوائم  وشملت 
الذهبية ألفضل العب  الريــايض 2022-2021: - الكرة 
إماراتي: عبدالعزيز هيكل، وليد عباس "شــباب األهيل"، 
ماجد راشد "الشارقة"، إسماعيل مطر "الوحدة"، أحمد 
برمــان، يحيى نادر، بنــدر األحبابي "العــني"، عبدالله 
كلباء"،  محمد "اتحاد  رمضان "الجزيرة"، عبدالســالم 

عيل صالح "الوصل".
- الكــرة الذهبيــة ألفضل العــب أجنبي: ضياء ســبع، 

أنطونيو خوسيه "النرص"، سفيان رحيمي، البا كودجو، 
خوانكا "العني"، عمر خربني، أدريان دا سيلفا "الوحدة"، 
رافاييــل دودو "خورفكان"، محمد فــراس "عجمان"، 

كايو لوكاس "الشارقة" .
- القائــد ألفضــل مــدرب : جريجــوري دوفرينيــس 

"الوحدة"، مارسيل كايزر "الجزيرة"، سريجي ريبريوف 
"العني"، جوران تيفجودج "عجمان"، أورالريو كوزمني 

"الشارقة" .
- الفتــى الذهبي ألفضــل العب واعــد إماراتي : محمد 
املازمي "النرص"، حارب ســهيل "شباب األهيل"، محمد 
عباس "العني"، ســلطان عادل "اتحــاد كلباء"، عبدالله 

حمد "الوحدة" .
- الفتــى الذهبي ألفضل العب واعــد من املقيمني أو من 
الدولة : ماركوس فينسيوس، لوان برييرا، عثمان  مواليد 
كامارا "الشــارقة"، إريك جورجينيــس، كوامي كويدو 
"العــني"، روبني فيليــب، عالء الدين زهــري "الوحدة"، 
عصام فائز "عجمان"، يوســف أوالتونجي، سعيد عبيد 

"العروبة" .
- القفاز الذهبي ألفضل حارس مرمى : محمد الشــاميس 
خصيف  يــاس"، عيل  الظنحاني "بني  "الوحدة"، فهــد 
عيىس  الحوســني "عجمــان"، خالد  "الجزيــرة"، عيل 

"العني".
- أفضل منصة رياضيــة رقمية : مدرجات دورينا، عميد 
الرياضة، حدث الرياضة، أكشــن الرياضية، أكشن نيوز، 

سبورت فور اول، العني الرياضية.

»ر�بطة �لمحترفين« تعلن قائمة �لمر�شحين ل�»جو�ئز �لأف�شل« 
وتفتح باب �لت�شويت



لندن-)د ب أ(:

الفني  المدير  هاو  إيدي  حذر   
اإلنجليزي لكرة  لفريق نيوكاسل 
المترقبة  الفريق  جماهير  القدم 
من أن النادي سيتأثر لعدة سنوات 

بقواعد اللعب المالي النظيف.
بشأن  والحماس  التفاؤل  وازداد 
مستقبل الفريق بعد فترة التقشف 
مع  النادي  شهدها  التي  النسبي 
منذ  آشلي،  مايك  السابق  مالكه 
أن تمكن االئتالف التجاري، الذي 
يضم أماندا ستافيلي، والذي يملك 
فيه صندوق االستثمار السعودي 
من  األسهم،  من  المئة  في   80
النادي في  حسم االستحواذ على 

تشرين األول /أكتوبر الماضي.
األنباء البريطانية  وكالة  وذكرت 
الجدد  المالك  أن  "بي.أيه.ميديا" 
من 94 مليون  يقرب  ما  أنفقوا 
مليون   114( إسترليني  جنيه 
الثاني/يناير  كانون  في  دوالر( 
الجدد،  الالعبين  على  الماضي 
لبقاء النادي  ناجحة  في محاولة 
الممتاز،  اإلنجليزي  الدوري  في 
بالفعل 55 مليون يورو  وأضاف 
الصيفية  االنتقاالت  فترة  خالل 

سفين  ليل  مدافع  مع  للتعاقد 
بوتمان وحارس بيرنلي نيك بوب، 
ومات تارجت العب أستون فيال، 
انتهاء  بعد  النادي  اشتراه  الذي 

إعارته.
عن  بحثهم  استمرار  مع  ولكن، 
قال  جديدة،  هجومية  تعاقدات 
هاو بحذر :" اللعب المالي النظيف 
تأثيره  وسيواصل  علينا،  سيؤثر 

علينا، أعتقد، لعدة سنوات".
وأضاف :" لم نحصل على الحرية 

تصورتها  ربما  التي  اليد  ، حرية 
أن  في  المتمثلة  اإلعالم  وسائل 
نريد  من  مع  التوقيع  بإمكاننا 
ورواتب  انتقال  رسوم  ودفع 

ضخمة".
هذا  في  لسنا  :"نحن  وتابع 
نكون  لن  أننا  وأعتقد  الموقف، 
يجب  الوقت.  من  لفترة  فيه 
وأن  وأذكياء  مبدعين  نكون  أن 
الصفقات  مع  التعاقد  نحاول 
المالية  القيود  ظل  في  المناسبة 

التي نواجهها".
فيه  يستعد  الذي  الوقت  وفي 
نوتينجهام  فريق  لمواجهة  هاو 
الدوري  في  السبت  يوم  فورست 
مدرب  يزال  ال  اإلنجليزي، 
تدعيم  على  قادر  غير  نيوكاسل 

هجوم الفريق.
ولم يبد ليستر سيتي رغبة كبيرة 
في بيع اإلنجليزي الدولي جيمس 
عرضين  رفض  حيث  ماديسون، 
اختار  بينما  اللعب.  لرحيل 
ايكتيكي، مهاجم ريمس،   هوجو 
سان  باريس  لصفوف  االنضمام 

جيرمان.
التعاقد  في  األمل  هاو  يفقد  ولم 
قد  أنه  إلى  وأشار  مهاجم  مع 
سبيل  على  مهاجم  مع  يتعاقد 
بنجاح  فعل  مثلما   – اإلعارة 
خالل  تارجت  ماثيو  الالعب  مع 
الموسم  من  الثاني  النصف 

الماضي.
وقال :" نحن نعمل بكد لمحاولة 
إضافة العبين آخرين للمجموعة 
الحالية. نحن نشيطون في سوق 
ما  لنرى  وسننتظر  االنتقاالت، 
العبين  إضافة  بإمكاننا  كان  إذا 
آخرين قبل غلق فترة االنتقاالت".

لندن-)د ب أ(:

المدير  جوارديوال  بيب  اإلسباني   أعرب 
اإلنجليزي  سيتي  لمانشستر  الفني 
الدولي  البرتغالي  بقاء  في  رغبته  عن 
برناردو سيلفا مع الفريق، لكنه أكد أنه 

ال يعرف ما الذي سيحدث.
برشلونة  سعي  حول  تكهنات  وأثيرت 
أن  دون  لكن  الصيف،  هذا  سيلفا  لضم 
رسمي  بعرض  اإلسباني  النادي  يتقدم 
سيتي  مانشستر  عن  اآلن. ورحل  حتى 
وجابريل  ستيرلينج  رحيم  الصيف  هذا 

جيسوس وأولكسندر زينشينكو.
المؤتمر  هامش  على  جوارديوال  وقال 
سيتي  مانشستر  لمباراة  الصحفي 
غد  يوم  يونايتد  ويستهام  مضيفه  أمام 
األحد في مستهل حملة الدفاع عن لقب 
عدة  "قلت  الممتاز  اإلنجليزي  الدوري 
األوالد ،  بتدريب  للغاية  مرات ، سعدت 
كان األمر جيدا للغاية ، شعرت بالراحة 
وجابريل،  ورحيم  أوليكس  مع  للعمل 
شخصيات مذهلة ساعدتنا على تحقيق 

ما حققناه".
النادي  إلى  األمر  وأضاف "آحيانا يرجع 
وكيل  إلى  وآحيانا  الالعب  إلى  وآحيانا 
تضطر  اآلحيان  بعض  وفي  األعمال، 

لتقسيم مسارك".
أهمية  األكثر  هي  الالعب  وأشار "رغبة 
استمرار  أود  بالتأكيد  خاصة،  بصفة 

استثنائي  العب  إنه  هنا،  برناردو 
الذي  ما  أعرف  ال  لكني  لنا،  بالنسبة 

سيحدث".
وإذا  مثالي  أمر  فهو  استمر  "إذا  وأكد 
ألن  فهذا  النهاية،  في  للرحيل  اضطر 
كرة القدم تسير على هذا النحو، الالعب 

لديه رغبة، لن أكون الشخص الذي يقف 
أمام رغبة الناس".

أريد  الالعب،  من  األفضل  "أريد  وتابع 
هو   ،100% بنسبة  هنا  برناردو  بقاء 
استثنائي  ، هو  لي  بالنسبة  مهم  العب 
الذي سيحدث،  ما  أعرف  لي، ال  بالنسبة 

حتى  علمي  حد  على  سيتي  مانشستر 
الحال  وكذلك  عرضا،  يتلق  لم  اآلن 

بالنسبة للموسم الماضي".
"برناردو  بالقول  جوارديوال  وختم 
جاهز ويتدرب بشكل جيد حقا ومستعد 

لمباراة األحد".

دوسلدورف-)د ب أ(:
 أعلن نادي بوروسيا مونشنجالدباخ األلماني لكرة 
المهاجم  مع  تعاقده  تجديد  الجمعة،  يوم  القدم، 

الفرنسي الحسن بليا لمدة عامين وحتى 2025.
وذكر النادي أن الصفقة الجديدة تتضمن أيضا خيار 

التمديد لموسم إضافي حتى عام 2026.
لمونشنجالدباخ  عاما/   29/ بليا  الفرنسي  وانضم 
مباراة   143 في  هدفا   47 وسجل   2018 في 

رسمية مع الفريق.
الرياضي :" الحسن  المدير  روالند  فيركوس  وقال 
أنه  حقيقة  معنا.  الخامس  موسمه  سيخوض  بليا 
يظهر  السابقة  األربع  المواسم  في  الفريق  هداف 

مدى أهميته للفريق".
إنهاء  في  الفنية، جودته  قدراته  وأضاف :" بفضل 
الهجومية، فهو عنصر مهمة  الهجمات، وشموليته 
سعداء  نلعبها.  أن  نريد  التي  القدم  كرة  لنوعية 
مع  مستقبله  يرى  وأنه  برؤيتنا  اقتنع  بليا  ألن 

مونشنجالدباخ".
السبت  اليوم  الجديد  موسمه  مونشنجالدباخ  ويبدأ 

بمواجهة ضيفه هوفنهايم. 

18 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
الريا�سةالسبت ٦ أغسطس ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥١١٠

مون�شنجالدباخ يعلن تجديد تعاقده مع 
الفرن�شي الح�شن بليا حتى 2025

جوارديوال: اأتمنى بقاء برناردو �سيلفا مع �سيتي لكني ال اأعرف 
ما الذي �سيحدث

الجزائر-)د ب اأ(:

يستعد أيمن بن عبد الرحمن رئيس 
وزراء الجزائر لحضور حفل افتتاح 
التضامن  أللعاب  الخامسة  الدورة 
مدينة  تستضيفها  التي  اإلسالمي 
إلى 18  التاسع  من  التركية  قونية 

آب/اغسطس الحالي.
وكشفت مصادر دبلوماسية لوكالة 
بن عبد  االنباء األلمانية )د.ب.أ( ان 
اليوم  من  بداية  سيقوم  الرحمن، 
تركيا،  إلى  عمل  بزيارة  السبت، 
 " العالقات  تعزيز  مسعى  ضمن 
البلدين، على  تربط  المتميزة" التي 
أن يحضر بعدها حفل افتتاح ألعاب 
لرئيس  اإلسالمي ، ممثال  التضامن 

البالد عبد المجيد تبون.
دورة  هذه  في  الجزائر  وتشارك 
بوفد  اإلسالمي  التضامن  ألعاب 
 36 بينهم  رياضيا   147 يضم 
ألعاب  هي  رياضة   12 في  فتاة، 
والمصارعة،  القدم،  وكرة  القوى، 

والسباحة، ورفع األثقال، والجودو، 
بوكسينج،  والكيك  والدراجات، 
الحديدية،  والكرة  والكاراتيه، 
االحتياجات  وذوي  والرافل 

الخاصة.  
يذكر ان نائب الرئيس التركي، فؤاد 
دورة  افتتاح  حفل  حضر  أقطاي، 
المتوسط  األبيض  البحر  ألعاب 

غربي  وهران  بمدينة  أقيمت  التي 
حزيران/يونيو   25 من  الجزائر، 
تموز/ من  السادس  إلى  حزيران 

يوليو الماضيين.  

اأمريكا تت�شدر ت�شنيف الفيفا لمنتخبات ال�شيدات 
واإنجلترا تحل رابعة واألمانيا في الو�شافة

أ(: برلين-)د ب 
كأس  بلقب  حديثا  المتوج  إنجلترا  منتخب  تقدم   
في  الرابع  المركز  أوروبا )يورو 2022( إلى  أمم 
لمنتخبات  العالمي  التصنيف  من  األحدث  النسخة 
السيدات التي أعلن عنها االتحاد الدولي لكرة القدم 

)فيفا( يوم الجمعة.
النهائية  المباراة  خسر  الذي  ألمانيا  منتخب  وحل 
ليورو 2022 أمام إنجلترا 1 /2 يوم األحد الماضي 

الثاني. على استاد ويمبلي، في المركز 
بعد  الصدارة  في  العالم  بطل  أمريكا  منتخب  وظل 
فوزه مؤخرا بكأس أمم أمريكا الشمالية والوسطى 

والكاريبي )كونكاكاف(.
المركز  إلى  مراكز  ثالثة  ألمانيا  منتخب  وتقدم 
إلى  واحدا  مركزا  السويد  منتخب  الثاني، وتراجع 
المركز  من  إنجلترا  منتخب  الثالث، وتقدم  المركز 

التتويج القاري. الرابع بعد  الثامن إلى 
 وحل منتخب فرنسا في المركز الخامس وهولندا 
السابع  المركز  في  وكندا  السادس  المركز  في 
المركز  في  والبرازيل  الثامن  المركز  في  وإسبانيا 

التاسع وكوريا الشمالية في المركز العاشر.
دخلت  جديدة  منتخبات  أربعة  أن  فيفا  وأوضح 
عدد  ليرتفع  النسائية،  للكرة  العالمي  التصنيف 
إلى  الدولي  باالتحاد  األعضاء  الوطنية  االتحادات 

185 عضوا، في رقم قياسي.

رئي�س وزراء الجزائر يح�سر حفل افتتاح األعاب الت�سامن 
االإ�سالمي في تركيا

هاو : نيوكا�سل �سيعاين ل�سنوات من قواعد اللعب 
املايل النظيف

تيدي�سكو: اليبزج باإمكانه هزيمة اأي مناف�س 
في البوند�سليجا

كونتي : ال اأ�سعر بالقلق من ت�ستت تركيز 
الالعبين ب�سبب كاأ�س العالم

اليبزج-)د ب أ(:
الفني  المدير  تيديسكو  دومينيكو   قال 
القدم، يوم  لكرة  األلماني  لفريق اليبزج 
الجمعة، إنه ال يشعر بالقلق بعد خسارته 
الفريق  يدخل  حيث  مباراتين،  آخر  في 
الدوري  من  الجديد  الموسم  منافسات 

األلماني )بوندسليجا( بطموح كبير.
الدوري يوم   ويفتتح اليبزج حملته في 
بعد  شتوتجارت  بمواجهة  األحد  غد 
كأس  في   5  /  3 بايرن  أمام  الخسارة 
نظيفة  بخماسية  والخسارة  السوبر 

أمام ليفربول في المباراة الودية األخيرة 
للفريق.

وقال تيديسكو أنه ال يشعر بالقلق بسبب 
النتائج ألن "لدينا فريق جيد بشكل عام. 
منافس، هذا حقيقي  أي  يمكننا هزيمة 

أي منافس".
كل  تقريبا  تيديسكو  لدى  وسيكون 
الالعبين متاحين الختيار تشكيلة الفريق 
يشارك  أن  ويتوقع  شتوتجارت،  أمام 
حديثا  المنتقل  راوم،  ديفيد  الالعب 

للفريق، من بداية المباراة.

لندن-)د ب أ(:
الفني  المدير  كونتي  أنطونيو  أعرب   
القدم،  لكرة  اإلنجليزي  توتنهام  لفريق 
أو  العبيه  رغبة  من  قلقه  عدم  عن 
النصف  احتمالية تشتت تركيزهم خالل 
كأس  بطولة  بسبب  الموسم  من  األول 

العالم التي تقام بعد عدة أشهر.
الدوري  في  حملته  توتنهام  ويبدأ 
اإلنجليزي الممتاز اليوم السبت بمواجهة 
ستكون  ولكن  ساوثهامبتون  ضيفه 
هناك فترة للراحة خالل شهري تشرين 

األول/ديسمبر  وكانون  الثاني/نوفمبر 
المقبلين بسبب إقامة بطولة كأس العالم 

في قطر .
"بي. البريطانية  األنباء  وكالة  وذكرت 

أيه.ميديا" أنه تم نقل موعد بطولة كأس 
الشتاء  في  لتقام   2022 قطر  العالم 
الصيف  في  األصلي  موعدها  من  بدال 
بسبب درجة الحرارة المرتفعة في قطر، 
السابق  اإليطالي  المنتخب  مدرب  ولكن 
تركيز  على  البطولة  تؤثر  أن  يخشى  ال 

العبيه.

ليفركوزن يبحث عن الفوز اأمام دورتموند بالبوند�سليجا  
دو�سلدورف-)د ب اأ(:

لضغط  القدم  لكرة  األلماني  ليفركوزن  باير     فريق 
حملته  بداية  مع  جيد  بمستوى  الظهور  أجل  من  كبير 
السبت،  غدا  )بوندسليجا(  األلماني  الدوري  في 
األسبوع  محرج  بشكل  ألمانيا  كأس  ودع  أن  اليوم 

الماضـــــي.
ويحل ليفركوزن ضيفا على فريق بوروسيا دورتموند، 
افتتاحية صعبة،  الماضي، في مباراة  الموسم  وصيف 

كأس  من  خروجه  تعويض  ليفركوزن  يريد  حيث 
 4  /  3 إلفيرسبيرج  فريق  أمام  خسارته  بعد  ألمانيا 

قبل أسبوع.
يوم  للصحفيين  الفني  المدير  سيواني  جيراردو  وقال 
الجمعة :« يجب أن نتحسن في العديد من المراكز في 
أشعر  الشديد.  بالحزن  نشعر  ونحن  الفريق  الملعب. 

بالرغبة واإلرادة إلظهار تحسن فوري«.
ملعب  على  للعب  كبير«  »تحد  عن  سيواني  وتحدث 
أن فريقه  إلى  أمام 80 ألف متفرج، مشيرا  دورتموند 

سيحتاج ألداء أفضل من الذي ظهر به قبل أسبوع.
الرابع في الموسم الماضي،  واحتل ليفركوزن المركز 
ويعتبر ليفركوزن بجانب دورتموند واليبزج منافسي 

بايرن الرئيسين على لقب الدوري.
أمنية  إنها  كبير.  طموح  لدينا   »: سيواني  ــوقال 
لقب  على  المنافسة  سباق  نجعل  أن  الجميع  ومهمة 
أن يقوم بدوره. هناك  الدوري مثيرا. كل فريق يمكنه 
من  نكون  أن  نريد  ونحن  مشرعة  طموحات  لها  فرق 

بينهم«.

هانوفر-)د ب أ(:

 أكد فرانك باومان المدير الرياضي 
لنادي فيردر بريمن يوم الجمعة أن 
جدد  العبين  مع  سيتعاقد  فريقه 
فترة  من  المتبقية  األسابيع  خالل 
الحالية، فقط  الصيفية  االنتقاالت 
إذا تبقت مبالغ إضافية من حصيلة 
لبوابة  باومان  العبيه. وقال  بيع 
الجمعة  يوم  تيوب"  "دوتشه 
الصفقات  فائض  نحقق  "لم 
نعمل على  بعد، واآلن  المستهدف 
نخاطر  للرواتب،  ميزانيتنا  زيادة 
هذا  خالل  من  الشيء  بعض 

األمر".
من  العديد  أن  "أعرف  وأشار 
لم  لماذا  سيتسألون،  المشجعين 
أو العب  أخرين  يتعاقدوا مع ستة 
لكن  مهاجم؟  أو  مهاجم  وسط 
ال  بأننا  واضحا  يكون  أن  ينبغي 
أخرين،  العبين  أي  تحمل  يمكننا 

ألنه حتى في حال صفقات اإلعارة 
األقل  على  الراتب  فإن  المجانية، 

يكون ضروريا".
للبوندسليجا  العائد  وتعاقد بريمن 
استعدادا  جدد  العبين  ستة  مع 
الدرجة  الجديد من دوري  للموسم 
األولى األلماني لكرة القدم، والذي 
السبت  اليوم  الفريق  يستهله 

بمالقاة مضيفه فولفسبورج.
السابق  البطل  بريمن  وعانى 
مالية  صعوبات  من  للبوندسليجا 
وتفاقمت  األخيرة،  السنوات  في 

أزمة النادي بفعل جائحة كورونا.
أن  عليه  فريقه  أن  باومان  وأكد 
فترة  نهاية  حتى  الحذر  يتوخى 
في  الحالية  الصيفية  االنتقاالت 

األول من أيلول/سبتمبر المقبل.
وأشار باومان "نتيجة لعجز رأس 
المال لدينا، البد أن نواصل تحقيق 
بشكل  لألعمال  إيجابية  نتائج 

مستمر في السنوات المقبلة".

فيردر بريمن االألماني يتحرك 
بحذر �سديد في �سوق االنتقاالت 

ال�سيفية

بعد الخروج من كاأ�س األمانيا



نور �سلطان-الوحدة:

باشــو  تمكــن العــب منتخبنــا 
الفوز  االقرتاب  من  من  نوجزاري 
قري  بلقاء بطل  برونزيــة  بميدالية 
متأخرة  ساعة  يف  فالديمري  غستان 
آسيا  بطولة  يف  مساء الخميس  من 
للمنتخبات والفردي ألبطال النخبة 
التي من املقــرر أن تختتم الليلة يف 
كازاخستان  يف  سلطان  نور  مدينة 
الذي  الثقيــل  الوزن  بمنافســات 
منتخبنا  من  فيه 3 العبني  يشارك 
جريجوريان  العبنــا  يلتقي  حيث 
الكــوري هان جويوب يف  أرام مع 
وزن تحت 90 كجــم، بينما يلعب 
تحت  وزن  يف  كوسوف  زافر  العبنا 
الصيني زانج بو،  100 كجم مــع 
ويقابل العبنا ماجو ماروف الالعب 
منافســات  يف  يون جيجو  الكوري 
وزن فــوق 100 كجــم، وتختتم 
منافسات البطولة بمباريات الوزن 
املنتخبات  مــن  يرغب  ملن  املفتوح 

املشاركة مسكا للبطولة.
باشــو  منتخبنــا  العــب  وكان 
نوجــزاري قد تمكن مــن تحقيق 
فوز مســتحق عىل الالعب الصيني 

باياندلهي يف وزن تحت 81 كجم يف 
بداية تصفيات وزن تحت 81 كجم 
النزال  مجريات  عىل  سيطر  أن  بعد 
)ايبون(  الفــوز  ليأتي  البداية  من 
مبارشة،  املبــاراة  ينهى  مــا  وهو 
باتزايا  املنغــويل  للقــاء  ليتأهــل 
اردينبايــار يف املرحلــة الثانية من 
تصفيات وزن تحت 81 كجم الذي 
يضم 12 العبا عىل مستوى النخبة 
من  مجددا  االسيوية ، واســتطاع 
تحقيق الفــوز عىل الالعب املنغويل 

اســاكي  الياباني  ليقابل  القــوي 
ليخرس  النهائــي  ربــع  يف  تاكيش 
نتيجة الجهد املتواصل ليفقد فرصة 
ويكتفي  الوزن  ذهبيــة  اللعب عىل 
باللعب عىل الربونزية بلقاء الالعب 
جرى  الذي  فالديمري  القرغيستاني 

يف الفرتة املسائية .
وكان العب منتخبنا الصاعد سعيد 
األوىل  الجولة  يف  خــرس  قد  النقبي 
أمام  التمهيدي  الدور  يف  مباراته  يف 
يف  توروديبا  قريغيزســتان  بطل 

تحــت 73 كجم،  وزن  يف  ارتــور 
اللقاء القوي  بداية  من  وضح  وقد 
والعمر،  الخــربة  فــارق  املتكافئ 
مما رجح كفه بطل قريغيزســتان 
املباراة،  يف اخــر دقيقة من عمــر 
االحتكاك  فرصة  النقبي  ليكســب 

استعدادا للمشاركات القادمة.
يومها  يف  البطولة  فعاليات  وتصدر 
األول منتخــب اليابــان برصيد 3 
ذهبيــات وفضيتــني، ويف املركــز 
بذهبية  أوزبكستان  منتخب  الثاني 
الرصيد نجد  وفضيتــني وبنفــس 
ذهبية  برصيــد  منغوليا  منتخــب 
الذي  األول  املصنــف  بها  فاز  التي 
الثانية  الجولة  يف  العبنــا  عىل  فاز 
تحت 66 كجم،  وزن  تصفيات  من 
االفتتاح  حفل  وكان  وبرونزيتني.. 
نارص  الســيد  مشاركة  شــهد  قد 
التحاد  العام  الــرس  أمني  التميمي 
أمني  والجودو  للمصارعة  اإلمارات 
صنــدوق االتحاد الــدويل للجودو، 
والسيدة أمل بوشالخ أمني صندوق 
حرضت  التي  االســيوي  االتحــاد 
اجتماعات املكتب التنفيذي لالتحاد 
االسيوي، بجانب رؤساء االتحادات 

االسيوية والعربية واالفريقية.

 اأبوظبي-وام:

للمحرتفني  أدنوك  دوري  أندية  تواصل 
الصيفي  املريكاتــو  خــالل  تعاقداتها 
استعداداً للموسم الكروي الجديد، الذي 

تنطلق فعالياته يف 2 سبتمرب املقبل.
ووســط التدعيمــات املتواصلــة من 
كان  واإلماراتيني،  األجانــب  الالعبني 
تحركات  يف  بقوة  حارضا  الحر  التعاقد 
االنتقاالت  سوق  خالل  املسابقة  أندية 
الظفرة  فرق  ..وتتصــدر  الصيف  هذا 
صفقات  قائمة  والوصــل  والبطائــح 

االنتقال الحر يف املريكاتو الحايل.
ماركت”  موقع “ترانسفري  وبحســب 
العاملي املتخصص يف أرقام وإحصائيات 
االنتقال  صفقات  أبرز  بلغت  الالعبني، 
اآلن  حتى  اإلماراتي  الــدوري  يف  الحر 
أكثــر مــن 22 صفقة مــن بينها 3 
صفقات محلية /عمر عبد الرحمن من 
شــباب األهيل إىل الوصل، وريان يسلم 
من العني إىل الشــارقة، وسيبســتيان 

تيجايل من النرص إىل الوحدة”.
الحر  االنتقال  الظفــرة عرب  إىل  وانتقل 
قادما  القروي  وليــد  التونيس  من  كل 
مــن الصفاقــيس والهولنــدي محمد 
الســعودي،  الباطن  من  قادما  رايحي 
من  قادما  رافاييل  كالوديو  والربازييل 
املغربــي، والهولندي  آســفي  أوملبيك 
ميتشيل تي فريدي من أبها السعودي.

كما تعاقــد البطائح الصاعد حديثا إىل 
آرتور  الربتغايل  املحرتفني، مــع  دوري 

جورجــي من موريرينــيس الربتغايل، 
روديريجــر،  لورينــس  والربازيــيل 

والجنوب أفريقي تيابينج فيتي.
وضــم الوصــل كال مــن عمــر عبد 
األهيل،  شباب  الرحمن “عموري” من 
ريو  من  سوزا  دي  جابرييل  والربازييل 
لتيمو  جريو  الربتغايل، واألرجنتيني  آيف 
األرجنتيني،  اندرييندينتي  مــن  بوليت 

والغاني سانا جوميز يف فئة املقيمني.

الربتغــايل  الوحــدة كال مــن  وضــم 
لويــس بيزي مــن بنفيــكا الربتغايل، 
النرص،  مــن  تيجــايل  وسيباســتيان 
والربازييل ماراكاس جوبسون. وتعاقد 
خورفكان مــع الرصبي الزار رويتش 
املقيم  الربتغايل، والربازييل  الدوري  من 
اإلمــارات، وضم  من  ياجوليونــاردو 
العني،  يسلم من  ريان  الالعب  الشارقة 
عمران  العماني  الالعــب  النرص  وضم 

والربازييل  الظفــرة،  من  الجســايس 
لوكاس ألفيس من باس الميا اليوناني.

كمــا تعاقد اتحاد كلبــاء مع اإليطايل 
اإليطايل،  فريونا  نادي  من  بيسا  دانييل 
االتفاق  من  كيش  فيليب  والسلوفاكي 
الســعودي، وضم دبــا الصاعد حديثا 
املونتنجري  الالعب  لدوري املحرتفــني 
الــدوري  مــن  شــيكيتج  ألكســندر 

الهولندي.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة19 الريا�سة
منتخب �لتن�س يتوجه �إلى فيتنام للم�شاركة 

في »كاأ�س ديفيز«

السبت ٦ أغسطس ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥١١٠

البدواوي ين�س��م ل�سفوف المدربين 
بنادي دبي ل�سباق الخيل

يورو 2022 تغير خريطة �لكرة �لن�ش��ائية 
باأوروبا و�لأرقام �لقيا�شية ت�شاعف �لإثارة

أبوظبي-وام:
املنتخبــان اإلنجليزي ونظريه   قبل 13 عامــا، التقى 
األملاني يف نهائي النسخة العارشة من بطولة كأس األمم 
األوروبية لكرة القدم للســيدات، وفاز املنتخب األملاني 
للنســخة  البطولة  بلقب  ليتوج  2-6 دون عنــاء كبري 

التوايل والسابعة يف تاريخ البطولة. الخامسة عىل 
وبرغــم الرتشــيحات القوية التي حظــي بها الفريق 
الثالثة عرشة من  النسخة  فعاليات  قبل خوض  األملاني 
البطولة /يورو 2022/، التي اســتضافتها إنجلرتا عىل 
األملاني  املنتخب  املاضية، خرس  القليلة  مدار األســابيع 
أمام نظــريه اإلنجليزي 2-1 ليتوج األخري بلقبه األول 
املنتخب  للســيدات. واســتفاد  أوروبا  أمم  بطوالت  يف 
اإلنجليزي مــن إحراز اللقب حيث قفز 4 مراتب دفعة 
النســائية،  الكرة  ملنتخبات  الجديد  التصنيف  يف  واحدة 
والصادر يوم الجمعة عــن االتحاد الدويل للعبة /فيفا/ 
الواليات  منتخبــات  خلف  الرابع  للمركــز  تقدم  حيث 

املتحدة الذي احتفظ بالصدارة.

 راأ�س اخليمة-الوحدة:

الحمراء  الجزيــرة  نــادي  تعاقــد 
مــع الالعــب األرجنتينــي بريان 
هــوركان  نــادي  العب  فنزليــو 
مواطنه  مع  تعاقد  كما  األرجنتيني 
األرجنتيني كونزالو كوردوبا العب 
وهو  األرجنتيني  ريســنج  نــادي 
الكرة  يف  الصاعــدة  املواهــب  من 
األرجنتينية والذي ســبق له تمثيل 
الناشــئني  منتخبات  يف  األرجنتني 
ملدة  معه  التعاقــد  وتم  والشــباب 
موســم عىل ســبيل اإلعــارة مع 

أحقية الرشاء ..
الذي  الصحفي  املؤتمر   جاء ذلك يف 
عقــده نادي الجزيــرة الحمراء يف 
بحضورعبد  دبــي  همبتون  فندق 
النــارص عمران أمني الــرس العام 
رئيس  الزعابــي  حمــد  وحســن 
العام عىل  املرشف  الرياضية  اللجنة 
املؤتمر  حرض  كمــا  األول  الفريق 
الجهاز الفنــي واإلداري والالعبني 
عمران  النــارص  عبــد  وحــرص 
تقديم  عىل  الزعابي  حمد  وحســن 
األرجنتيني والرتحيب بهما  الثنائي 
يقدما  وأن  بالتوفيق  لهما  والتمني 
ينعكس  الــذي  املأمول  املســتوى 

الفريق  مسرية  عىل  إيجابي  بشكل 
ونتائجه ..

واإلمتنان  الشــكر  الالعبان  وقدم 
الطيب  واإلســتقبال  الحفاوة  عىل 
الظهور  وأكدا عــىل حرصهما عىل 
بشــكل متميــز وأن يكونا إضافة 
الفريق  ملســرية  وداعمة  جديــدة 
بقية  مــع  بايجابيــة  ويســاهما 
املرجوة  النتائج  تحقيق  يف  الالعبني 

التي تضع الفريق يف مكانة متميزة 
بني فرق دوري الدرجة األوىل ..

تابعه  الذي  املؤتمــر  خالل  تم  كما 
رجــال الصحافة وقناة الشــارقة 
العبي  بقيــة  تقديــم  الرياضيــة 
مجلس  تحيات  ونقل  األول  الفريق 
ادارة النادي برئاسة سيف حمد بن 
قضيب والتمنيات للفريق بالتوفيق 
الشــكرلهم  وتوجيــه  والنجــاح 

الفنــي واإلداري والطبي  وللجهاز 
معتز  الوطنــي  املــدرب  بقيــادة 
محمد  الفريــق  ومدير  اللــه  عبد 
ســعيد النقبي والثناء عىل الجهود 
الجميع يف معســكر  املبذولــة من 
دبي  يف  حاليا  املقام  الداخيل  اإلعداد 
وحرص  الجديد  للموسم  إستعدادا 
الجميــع عىل كتابــة تاريخ جديد 

ومتميز لفريق الجزيرة الحمراء ..

ثنائي اأرجنتيني ين�سم ل�سفوف الجزيرة الحمراء 

�سفقات االنتقال الحر تفر�س ح�سورها على الميركاتو 
ال�سيفي لدوري اأدنوك

دبي-وام:
 توجهــت بعثة منتخبنا الوطني للتنس يوم الجمعة 
إىل فيتنــام اســتعدادا للمشــاركة يف بطولة “كأس 

ديفيز”، املقررة من 8 إىل 14 أغسطس الجاري.
إدارة  البعثة محمــود خليفة عضو مجلس  ويرتأس 
اتحاد اإلمارات للتنس رئيس لجنة املنتخبات، وتضم 
البعثــة 3 العبني هم عبد الرحمــن الجناحي، وعبد 
الله عدنان وعبد الله إسحاق، إضافة للمدرب محمود 

نادر.
العام التحاد  وأكد نارص يوســف املرزوقي األمــني 
اســتعداداته خالل  أتم  الفريق  أن  للتنــس  اإلمارات 
إسبانيا  املاضية من خالل معسكر خارجي يف  الفرتة 
كافة  أجــواء إيجابيــة عىل  ملدة 16 يوما، وســط 

النتيجة األفضل يف البطولة. املستويات، لتحقيق 

بطولة اآ�سيا للجودو تختتم اليوم في كازاخ�ستان

دبي-وام:
 أعلن نادي دبي لســباق الخيل عن 
انضمــام عيل البــدواوي إىل قائمة 
ميــدان، ليقوم  بمضمار  املدربــني 
خالل  مرة  ألول  التدريــب  بمهــام 
املقبل، والذي  الســباقات  موســم 

ينطلق يف 28 أكتوبر.
كبرية  بخــربة  البدواوي  ويتمتــع 
تؤهله للقيام بهذا الدور حيث قىض 
الســنوات الســت املاضية مساعدا 
للمدرب ايروان شاربي املتوج بلقب 

بطولة املدربني بالدولة سابقاً.
وعرّب البدواوي عن سعادته الكبرية 
الختياره مدرباً بنادي دبي لســباق 
يل، هذا  الخيل، وأوضح : "بالنسبة 
حلــم تحقق وآمــل أن نقوم بعمل 
لســباق  دبي  نادي  رضا  ينال  جيد 

الخيل".
قىض 3  البدواوي، الذي  واســتفاد 
أشــهر مع املدرب مايــك هالفورد 

دبي  نادي  برنامج  أيرلندا، مــن  يف 
مواطنني  إلرســال  الخيل  لســباق 
حيث  الخارج،  يف  للتدريب  شــباب 
فرتة  يف  املتحدة  الواليــات  إىل  اتجه 

الصيف.
عــىل  اآلن  البــدواوي  ويــرشف 
مجموعــة مــن 12 جــواداً لكنه 
املوسم  قبل  زيادة حصيلته  يف  يأمل 

الجديد.

فر�شة فوز منتخبنا بميد�لية

منتخب نا�سئي اليد يكثف ا�ستعداداته 
للبطولة االآ�سيوية

دبي-وام:

اليد  لكرة  الناشئني  منتخب   ينتظم 
يف معسكر مغلق بداية من األسبوع 
املقبــل، اســتعدادا للمشــاركة يف 
النســخة التاســعة مــن البطولة 
البحرين  يف  اآلســيوية، واملقــررة 
من 20 إىل 31 أغســطس الجاري، 

واملؤهلة لكأس العالم 2023.
مجلس  عضو  الكعبي  عبدالله  وأكد 
اليد  لكــرة  اإلمارات  اتحــاد  إدارة 
مدرب  أن  املنتخبــات  لجنة  رئيس 
قاســم عاشــور  الوطني  منتخبنا 
يواصل اســتعداداته مــع الالعبني 
اليومية،  التدريبات  خالل  من  حاليا 
حيــث أقــام الفريق معســكرا يف 
الحمرية األســبوع املايض، وحصل 
الالعبــون عــىل راحة اليــوم قبل 
األسبوع  املغلق  معســكره  تدشني 

املقبل ضمن استعداداته للبطولة.
يف 19  البحرين  إىل  البعثــة  وتغادر 
نارص  الجاري، ويرتأسها  أغسطس 

لالتحاد،  العــام  األمني  الحمــادي 
الفني  واملديــر  وتضــم 18 العبا 
األمريي  قاسم عاشــور، وإبراهيم 
محمد  واإلداري  املــدرب  مســاعد 

راشد.
وضعت  البطولــة  قرعــة  وكانت 
منتخبنا الوطني باملجموعة الثانية، 
التي تضم أيضا منتخبات السعودية 

وقطر والعراق والكويت واليابان.
لديهم  الالعبني  أن  الكعبي  وأوضح 
روح معنوية عالية خالل التدريبات 
كرة  للمشاركة، وترشيف  استعدادا 
اليد والرياضة اإلماراتية يف البطولة 

القارية.
وعــن إمكانية التعاقــد مع مدرب 
للمنتخب األول خالل الفرتة الحالية 
أكــد الكعبــي أن االتحــاد يواصل 
متابعة الســري الذاتيــة للعديد من 
اإلعالن  يتم  أن  املدربني، ويتوقــع 
انطالقة  بعــد  الجديد  املــدرب  عن 
يف  اليد  لكــرة  الريــايض  املوســم 

سبتمرب املقبل.



أنجبت آشــي نيــس البالغة مــن العمر 35 
عاما توأمني متطابقني “فتاتان وصبيان” يف 
28 يوليو بعد والدة قيرصية يف مستشــفى 
ماساتشوســتس العام يف بوسطن بالواليات 

املتحدة.
األطفال  األمريكية، “قــرر  املــرأة  وقالــت 
أقــرب مما كان  العالم يف وقت  إىل  الدخــول 
أنهم وصلوا  بالدهشة” حيث  متوقعا.. أشعر 
قبــل نحو 12 أســبوعا من موعــد الوالدة 

املتوقع.
أنحاء  جميع  من  الكثري  إعجاب  الحالة  أثارت 
العالم ألن فرص والدة مجموعتني من التوائم 
املتماثلــة ال تكاد تصــل إىل حد كبري، وهناك 
فرصة واحدة فقط من كل 10 ماليني لوالدة 
وقت  يف  املتماثلة  التوائــم  مــن  مجموعتني 

.times now news واحد. بحسب

لتحمل وتنجب، هذا  كافحت نيس لســنوات 
هو بالضبط ســبب اعتقادها أنه معجزة أن 

تنجب 4 أطفال يف وقت واحد.
ولــدى نيس بالفعل ابنة تبلــغ من العمر 8 
ســنوات وابنا زوجها، لكنهــا عانت من 4 

حاالت إجهاض قبل أن تلد التوأم.

تســبب تــرصف طائــش من 
رجل خــالل نزهــة، إىل حريق 
التهم 60 فدانــا بوالية  كبــري 
تلقي  أن  األمريكيــة، قبل  يوتا 

السلطات القبض عليه.
وألقــت الرشطــة القبض عىل 
كــوري آالن مارتن )26 عاما( 
يوم االثنني لالشــتباه يف اندالع 
تل  منحــدر  يف  كبــري  حريــق 

سربينغفيل بوالية يوتا.
ويف تغريدة عىل موقع “تويرت”، 
قــال مكتــب عمــدة مقاطعة 
حجزه  تــم  مارتــن  إن  يوتــا 
املتهور وحيازة  الحرق  بســبب 

املاريجوانا وأدوات املخدرات.
املحتمل  السبب  بيان  عن  ونقال 
يوتا،  مقاطعــة  قدمته  الــذي 

املحلية  اإلعالم  وســائل  ذكرت 
حرق  مارتن  حاول  أنه “عندما 
املنطقة  اشــتعلت  عنكبــوت، 

تنترش  النــار  وبدأت  املحيطــة 
برسعة كبرية”.

وقال املســؤولون إن ترصفات 

مارتن كانت طائشة و “تسببت 
يف خطر عىل حياة اإلنسان”.

إىل  الطوارئ  خدمــات  وهرعت 
مكان الحادث قبل بدء العمليات 
أســقطت  حيــث  الجويــة، 
الطائــرات حريقــا يف محاولة 

إلطفاء النريان.
النريان  إن  مســؤولون  وقــال 
بســبب  برسعــة  انتــرشت 
األعشاب الجافة، من قاع الجبل 

إىل قمته.
برس  أسوشيتد  وكالة  وأفادت 
مكتب  من  كانون  ســبنرس  أن 
إنه  قال  يوتا  مقاطعــة  رشطة 
عــىل الرغــم من العثــور عىل 
مارتن، إال  حوزة  يف  املاريجوانا 

أنه ال يبدو أنه كان منتشيا.

    

أطلقت كوريــا الجنوبية مركبة قمرية 
للمرة األوىل يف تاريخ البالد.

وانطلق الصاروخ فالكون9- من رشكة 
سبيس إكس، الذي يحمل مركبة الفضاء 
القمــر “باث فايندر”، يف  ملدار  الكورية 
أمس  الساعة 23:08 بتوقيت غرينتش 
الخميــس من محطة كيــب كانافريال 

بوالية فلوريدا األمريكية.
ومن املقــرر أن تدور املركبة، التي يبلغ 
وزنهــا 678 كيلوغرامــا مع حد أدنى 
مقرر للتشــغيل ملدة عام واحد، يف مدار 
حول القمر لجمع بيانات عن ســطحه. 
أدوات مختلفة إلجراء  وهي تحمل ست 

دراسات عن املياه وعنارص أخرى.
ثمرة  املدارية  الكورية  الفضاء  ومركبة 
تعــاون بني املعهد الكــوري الحكومي 
ألبحاث الفضاء ومعاهد أخرى يف كوريا 
الفضاء  وكالــة  عن  الجنوبيــة، فضال 

األمريكية “ناسا”.

.. 

قررت رشكة يابانية التدخل لحماية الكالب والقطط من موجة 
الحــر الحالية، بتصميــم رداء يتضمن مروحــة تعمل عىل 

البطارية، وفقا ملا ذكرت وسائل إعالم يابانية.
ارتداؤها  يمكن  مراوح  بتصميم  مالبس  مصممة  وقامت 
الحرارة يف  ارتفاع درجــات  باردة مع  للكالب إلبقائهــا 
الصيف. ويتميز الزي الشــبكي املصمم بمروحة مدمجة 
تعمل بالبطارية سعة 80 جراًما تساعد عىل تدوير الهواء 

البارد حول الحيوان إلبقائه بارًدا.
وتم تصميــم املالبس املبتكرة من قبل ري أوزاوا، رئيســة 

رشكة مالبس األمومة ســويت مومي، التي تعاونت مع طبيب 

بيطري يف التصميم. واعتمدت الفكرة عىل تصميم السرتات
البناء  املجهزة بمراوح وهي ســرتات شائعة بني عمال 
الذيــن يعملون يف أجواء حارة. وقالت ري أن الفكرة 
خطرت لها عندما رأت مدى التعب الذي يشــعر به 
كلب الشيواوا عند الخروج للتنزه يف حرارة الصيف 

مشرية أنه يمكن أيًضا استخدام الرداء للقطط.
الخرباء أصحاب  الحر األخرية، نصح  وخالل موجة 
أو يف  الباكر  للتنــزه يف الصباح  الكالب بأخذ كالبهم 
وقت متأخر من املســاء لتجنب ذروة حرارة منتصف 

النهار التي وصلت يف بعض األماكن إىل 40 درجة.

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

تويف رجل هندي متأثرا بحروق شــديدة بعد أن سقط داخل وعاء 
ضخم ممتلئ بمياه مغلية، أثناء إعداد “عصيدة” يف الشارع بمدينة 
مادوراي. وكان الرجل يســاعد يف إعداد كمية كبرية من العصيدة 
ملهرجان آدي يف أحــد معابد املنطقة بمدينة مادوراي، لكن األمور 

أخذت منعطفا آخر جعل النهاية مأساوية. 
وأظهر فيديو متداول الواقعة، حيث انحنى الرجل عىل أحد القدور 
املعدنية الضخمة التي كان يجري تحضري العصيدة الساخنة فيها. 
وبينما كان يرتاجع نحو القدر، حذره العمال وأمروه باالبتعاد لكنه 

فقد توازنه وسقط يف القدر الكبري حيث  العصيدة املغلية.
وحاول املارة مســاعدته، لكنهم لم يتمكنوا من سحبه، ثم قاموا 
الذي عانى بنســبة 65 ٪  الرجل  بأكملها إلنقاذ  القدر  بإســقاط 
من الحروق يف جميع أنحاء جســده، ليفارق الحياة بعد أيام، وفقا 

لروسيا اليوم.

أكدت السلطات األسرتالية أمس، أن حطاماً فضائياً متفحماً عثر عليه أحد 
مربي املاشية داخل حظرية أغنام يعود إىل إحدى بعثات رشكات »سبايس 

إكس«.
وُعثر األســبوع الفائت عىل القطعة املعدنية التي ُيعتقد أنها سقطت يف 9 
يوليو املايض يف دالغيتي، وهي قرية نائية يف نيو ساوث ويلز تقع إىل جنوب 

غرب سيدني وعىل بعد نحو خمس ساعات منها بالسيارة.
وقــال عالم الفيزيــاء الفلكية براد تاكر الذي زار املوقــع بعدما اتصل به 
مزارعــو املنطقة لوكالة فرانس برس إن »األمــر كان مثرياً وغريباً يف آن 

واحد«.
وأكد ناطق باسم وكالة الفضاء األسرتالية يف بيان، أن مصدر هذه القطعة 

إحدى بعثات رشكة »سبايس إكس« التي يملكها امللياردير إيلون ماسك.
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قامت محافظة منغشــان بمنطقة قوانيش ذاتية الحكم 
بتنفيذ  األخرية  الســنوات  يف  بالصني  تشــوانغ  لقومية 
صحيفة “الشعب”  الريفية، يحســب  لإلضاءة  مرشوع 

الصينية.
شوارع  مصابيح  لرتكيب  خاص  تمويل  اســتخدام  تم  و 
تعمل بالطاقة الشمســية يف القرى لتسهيل سفر الناس 

ليالً واملساعدة يف إنعاش الريف.
وقد قامت الغالبية العظمى من قرى املحافظة يف الوقت 
الحايل برتكيب مصابيح شوارع تعمل بالطاقة الشمسية 
إلضاءة أنهجها ليالً، ما أعطى القرى منظر فسيفســاء 

مضاءة..
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مشروع لإلضاءة في مشروع لإلضاءة في 
الصين .. قرى وطاقة الصين .. قرى وطاقة 
شمسية إلنعاش الريفشمسية إلنعاش الريف

كوريا الجنوبية تطلق أول مركبة قمرية مدارية

15110 1444ه ـ العـدد  8 محرم  2022 املوافق  6 أغسطس  السبت 

أعلــن مســؤولون يف واشــنطن أن أربعــة 
أشــخاص يف حالة حرجة بعدمــا جرحوا يف 
صاعقة بالقرب من البيت األبيض يف العاصمة 

األمريكية الخميس.
ورضبت الصاعقة حديقة صغرية عىل الجانب 
اآلخر من شــارع البيت األبيض، مما أدى إىل 
إصابة رجلني وامرأتني “بجروح خطرية تهدد 
حياتهم”، حسب بيان صدر عن إدارة اإلطفاء 

والطوارئ يف واشنطن.
ونقل جميع الضحايا إىل مستشفيات محلية.

وظهرت يف صــور نرشتها إدارة اإلطفاء عىل 
إسعاف  سيارات  االجتماعي  التواصل  وسائل 
وعربــة إطفاء واحــدة عىل األقــل بأضواء 

ساطعة تعمل يف مكان الحادث.
وكانــت عاصفــة رعديــة شــديدة رضبت 

العاصمة األمريكية مساء الخميس.

صاعقة تضرب 4 أشخاص قرب البيت 
األبيض في واشنطن

وفاة هندي سقط في وعاء ممتلئ 
بالماء المغلي 

حطام من »سبايس إكس« في 
حظيرة أسترالية

يف  يعمل  مهنــدس  يخطــط 
الستخدام  الحاســوب  مجال 
إلجراء  االصطناعــي  الذكاء 
عمليات بحث يف آالف األطنان 
مــن النفايات، بعــد أن ألقى 
الخطأ قرصاً صلباً  عن طريق 
نحو  قيمته  مــا  عىل  يحتوي 
عملة  من  دوالر  183 مليون 

البيتكوين الرقمية.
وكان جيمــس هاولــز ألقى 
قرص تخزيــن محمول قديم 
من  آالف  ثمانية  عىل  يحتوي 
بيتكوين يف عام 2013  عملة 
ملكتبه، ويعتقد  أثناء تصفيته 
مكب  يف  موجــود  أنــه  اآلن 

نفايات جنوب ويلز.

البحث وسط آالف األطنان من النفايات عن 183 مليون 
دوالر رماها صاحبها في القمامة !

يف  تهانغ  تشــيان  نهر  شــهد 
تشجيانغ  بمقاطعة  شاوشينغ 
الصينية يف 2 أغسطس الجاري 
املد  لحركــة  فريــدا  منظــرا 

والجزر.
قشــور  مثل  املياه  وظهــرت 
وتتقدم  بدقة  مرتبة  األسماك، 
بشــكل متواز. واستمرت هذه 
املاء  ســطح  فوق  الظاهــرة 
فقط،  دقائــق  عــرش  لقرابة 

بحسب “شينخوا”.
يقــع نهــر تشــيان تهانغ يف 
مدينــة شاوشــينغ بمقاطعة 
بحر  يف  ويصــب  تشــجيانغ، 

الصني الرشقي.
أغســطس  شــهرا  ويعتــرب 
موســم  أفضــل  وســبتمرب 
ملشــاهدة حركة املد والجزر يف 

نهر تشــان تهانغ، حيث يأتي 
املناظر  السياح ملشــاهدة هذه 

الضخمة والفريدة.

ظاهرة طبيعية فريدة في نهر تشيان تهانغ الصيني

أمريكي حاول حرق عنكبوت فحرق 60 فدانًا !

أرديةأردية بمراوح لكالب اليابان لمكافحة الحر بمراوح لكالب اليابان لمكافحة الحر

أمريكية تضع مجموعتين من التوائم في حالة ال تحدث 
إال مرة من كل 10 ماليين والدة
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