
القاهرة-)رويترز(:

أمنية وطبية في مصر يوم الجمعة إن   قالت مصادر 
ســبعة أشخاص القوا حتفهم في حادث تصادم على 

أحد الطرق الزراعية في شمال مصر.
الحادث أوقع أيضا ســبعة  أن  وأضافــت المصــادر 
لتلقي  المستشــفيات  أحد  إلى  نقلهم  وتــم  مصابين 
الرعاية الصحية الالزمة. وأوضحت المصادر لرويترز 
بسيارة  تصادم حافلة صغيرة  الحادث جاء نتيجة  أن 
قرب  الزراعي  اإلســكندرية  القاهرة  طريق  على  نقل 
قرية البسلقون التابعة لمركز كفر الدوار في محافظة 
البحيرة. وقالت المصادر إن الحافلة كانت متجهة من 

مركز أبو حمص إلى اإلسكندرية.

دبي-وام:

العالمي الستشارات  أطلق مركز محمد بن راشــد 
األوقاف  المنضوي تحت مؤسســة  والهبة  الوقف 
السبيل"  الجديدة "خبز  الُقّصر.. مبادرته  وشؤون 
الهادفة إلى مســاندة العائالت واألســر المتعففة 
وفئــة األيدي العاملــة بتوفير الخبــز مجاناً في 

مختلف أوقات اليوم في عدة منافذ معتمدة.
وتهدف المبادرة المبتكرة إلى توفير الخبز الطازج 
للمحتاجين، وذلك عبر آالت ذكية مبرمجة مسبقاً، 
مجاناً للمحتاجين  وتوفــره  الخبز  بتحضير  تقوم 
فــي عدد من المواقــع المعتمــدة، ضمن نموذج 

حديث ومستدام للعمل الخيري.

المنامة-)د ب  اأ(:

 أعلنــت وزارة الصحة البحرينية يوم الجمعة عن 
تسجيل أول حالة قائمة بـ "جدري القردة" لرجل 
وافد قادم/ 29 عاما/ ، لم تحدد جنســيته، حيث 
تم االشتباه بإصابته وظهور األعراض عليه، وفقا 

أنباء البحرين)بنا(. لما أوردته وكالة 
اتخاذ كافة اإلجراءات  الوكالة " تم فــورا  وقالت 
والعزل والعالج  الفحص  بروتوكالت  الالزمة وفق 
وتتبــع أثــر المخالطين.. الحالة تتلقــى الرعاية 
الطبية الالزمة". وأكدت الوزارة أنها وضعت خطة 
منذ  القردة  جدري  مع  للتعامل  طارئة  اســتباقية 
اإلعالن عن تســجيل أول حالة في عدد من الدول 

وذلك للحفاظ على الصحة العامة.
وأشــارت الــوزارة إلى "حرصها علــى مواصلة 
التقصــي الوبائي للحد من فرص انتشــار جدري 

القردة حفاظا على السالمة العامة للمجتمع".

لندن-)د ب اأ(:

ليز تراس  الــوزراء البريطانيــة   تعتزم رئيســة 
بينهم  ومن  العالــم  دول  قادة  مــن  االلتقاء بعدد 
الرئيــس األمريكي جو بايــدن واأليرلندي مايكل 
ترودو  الوزراء الكندي جاســتن  ورئيــس  مارتن 
الملكة  جنــازة  لحضور  لبريطانيا  زيارتهــم  عند 
األنباء  وكالة  أفــادت  الثانية ، حســبما  إليزابيث 
البريطانيــة "بي إيه ميديا". وأعلن مقر رئاســة 
الوزراء فــي 10 داونينج ســتريت يوم الجمعة، 
حتى  تأكيدها  تم  التي  المباشرة  اللقاءات  تفاصيل 
المقبل قبل  الوزراء مطلع األسبوع  اآلن لرئيســة 

الجنازة الرسمية.
إنها ستجتمع بشكل  المقر  المتحدثة باسم  وقالت 
منفرد مع نظيريها من أستراليا ونيوزيلندا، أنتوني 
ألبانيز وجاسيندا أرديرن، في مقر إقامة الحكومة 

الريفي في تشيفنينج اليوم السبت.

دبي-وام:

تســلم ســعادة الشــيخ مكتوم 
بن بطــي آل مكتوم مدير مكتب 
وزارة الخارجية والتعاون الدولي 
في دبي البراءة القنصلية لسعادة 

ليرون زسالنســكي، قنصل عام 
إسرائيل في دبي واإلمارات  دولة 
الشــمالية وذلــك بمقــر مكتب 

الوزارة في دبي.
العام  بالقنصل  ســعادته  ورحب 
تعيينها  بمناســبة  اإلســرائيلي 

وأشــاد بالعالقــات السياســية 
والتجاريــة  واالقتصاديــة 
دولة  تربط  التي  واالســتثمارية 
إسرائيل، متمنياً  ودولة  اإلمارات 
مهام  في  والنجاح  التوفيــق  لها 

عملها الجديد.

يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة أسسها را�ضــد بن عوي�ضة  سنة ١٩٧٣م

أبوظبي-وام:
 بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
"حفظــه الله"، برقية تهنئة إلى فخامــة أندريس مانويل لوبيز 
المكســيكية، بمناســبة ذكرى  المتحدة  الواليات  أبرادور رئيس 

استقالل بالده.
  كما بعث صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم 
الله"  نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه 
برقية تهنئة مماثــــلة إلى فخامة الرئيس أندريس مانويل لوبيز 

أبرادور.

 �ضباب الأهلي يفوز على الوحدة بدوري اأدنوك
أ(: دبي-)د ب 

 فاز فريق شــباب األهلي على ضيفــه الوحدة 2 / 1، يوم الجمعة، 
الثالثة من دوري أدنوك لكرة القدم. ضمن منافسات المرحلة 

ورفع شــباب األهلي رصيده إلى ســت نقاط في المركز الخامس، 
فيما تجمد رصيد الوحدة عند نقطة واحدة في المركز العاشر.

وتقدم شباب األهلي عن طريق عمر خربين في الدقيقة 15، قبل أن 
يدرك عبد لله سالمين التعادل للوحدة في الدقيقة 38.

وفي الدقيقة 51 ســجل إيجور خيســوس الهدف الثاني لشــباب 
األهلي.

وشهد المباراة تعرض عبد الله جميل العب شباب األهلي للطرد في 
المباراة  الثاني، ليكمل فريقه  اإلنذار  الدقيقة 84، بعد حصوله على 

بعشرة العبين.

أبوظبي 29/38 دبي 29/37 الشارقة 28/38 عجمان 30/36 أم القيوين 28/37 رأس اخليمة 29/38 الفجيرة 32/39 العني 28/40 ليوا 27/40 السلع 30/40   درجات الحرارةمواقيت ال�ضالة  الفجر 4.52 الظهر 12.19  العصر 3.44  املغرب 6.27 العشاء 7.41    

» تتمة ص8««

»الخارجية« تت�صلم البراءة القن�صلية من 
قن�صل اإ�صرائيل
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التغير %ال�ضــابقالحالي التغير%  ال�ضــابقالحالي
 1.89   0.76  10,204.62 10,015.303,489.333,462.78

اأبوظبي-الوحدة:

السائقين  أبوظبي  شــرطة   دعت 
وتجنب  أثنــاء القيادة  التركيز  إلى 
أثناء  الطريــق  بغيــر  االنشــغال 
قيادة المركبة حيث يشــكل خطرا 
الطريق  مســتخدمي  سالمة  على 
التقاطعــات  عنــد  وخصوصــا 
الطريق  عن  االنشغال  أن  موضحة 

يتسبب في تجاوز اإلشارة الضوئية 
مرورية  حوادث  ووقـوع  الحمراء 

مأساوية.
ولفتت إلــى أن العالقة وثيقة بين 
وقدرة  الســائقين  تركيــز  درجة 
المخاطر  تفــادي  الســائق علــى 
وأخطاء اآلخرين، وتجنب المخاطر 
اآلخرين  وحياة  حياته  تعرض  التي 

للحوادث المرورية.

صنعاء-)د ب أ(:
 انعقــدت يوم الجمعة، مباحثات ثالثية بمشــاركة 
الحكومة اليمنيــة وهولندا واألمم المتحدة، تناولت 
ســبل حل أزمة خزان صافر النفطي المتهالك قبالة 

السواحل الغربية لليمن.
وأفــاد بيان صادر عن مجلس الوزراء اليمني بأن " 
العاصمة  رئيس المجلس معين عبدالملك، ترأس في 
المؤقتــة عــدن، اجتماعا ثالثيــا للحكومة واألمم 
المتحــدة وهولندا، لمناقشــة وضع خــزان صافر 
النفطــي، والجهــود المبذولة للشــروع في تنفيذ 
المتحدة لتفريغ  المرحلــة األولى من خطة األمــم 

الخزان وصيانته لتفادي كارثة بيئية عالمية".
وأضاف البيان " شارك في االجتماع وزيرة التجارة 
ليســجي  الهولندية  الدولي  والتعــاون  الخارجيــة 
لألمم  اإلنســانية  الشؤون  شــرينماخر، ومنســق 
المتحــدة لدى اليمــن ديفيد جريســلي، وعدد من 

الوزراء والمسؤولين والفنيين".

مباحثات يمنية اأممية هولندية لحل اأزمة 
خزان �ضافر النفطي

ترا�س تلتقي زعماء العالم قبل جنازة 
الملكة اإليزابيث

البحرين ت�ضجل اأول حالة اإ�ضابة 
بــ »جدري القردة«

تل اأبيب-وام:

زايد  بن  عبدالله  الشيخ   أقام سمو 
آل نهيان وزير الخارجية والتعاون 
الدولي حفل اســتقبال رسمي في 
إســحق  فخامة  بحضور  أبيب  تل 
إسرائيل ،  دولة  رئيس  هرتســوغ 
بمرور  االحتفال  بمناســبة  وذلك 
عامين علــى التوقيع على االتفاق 
اإلبراهيمــي للســالم بيــن دولة 

اإلمارات ودولة إسرائيل.
وقــال ســموه في كلمتــه خالل 
زيارة  إطار  في  أقيم  الحفل ، الذي 
سموه الرسمية إلى دولة إسرائيل ، 
المسؤولين  كبار  وحضره عدد من 
فــي الــدول العربيــة والخليجية 
إلى مسؤولين  واألجنبية باإلضافة 
الدولية : "  المنظمات  من عدد من 
قبل عامين، في الخامس عشر من 

سبتمبر 2020، 

تر�ضخ مكانة الإمارات الإن�ضانية ور�ضالتها الخيرية ال�ضامية التقى عدداً من الوزراء الإ�ضرائيليين.. وزار مجمع ياد فا�ضيم لتخليد ذكرى الهولوكو�ضت  

عبد�لله بن ز�يد يقيم حفل ��ستقبال في تل �أبيب بمنا�سبة عبد�لله بن ز�يد يقيم حفل ��ستقبال في تل �أبيب بمنا�سبة 
مرور عامين على »�لتفاق �لإبر�هيمي«مرور عامين على »�لتفاق �لإبر�هيمي«

»خبز �ل�سبيل«.. مبادرة خيرية مبتكرة تدعم »خبز �ل�سبيل«.. مبادرة خيرية مبتكرة تدعم 
�لفئات �لمتعففة  �لفئات �لمتعففة  

دبي-وام:

أكد ســعادة المستشــار عصام عيسى الحميدان، 
النائــب العام إلمــارة دبي أنه قــام بالطعن في 
الحكــم الصادر من محكمة اســتئناف دبي بعدم 
إمكانية تسليم سانجاي شاه – بريطاني الجنسية 
في  لتورطه  الدنماركية  للســلطات  – والمطلوب 

جرائم احتيال وغسل أموال.
وكانت شرطة دبي قد ألقت القبض على الشخص 

السلطات  من  اســترداده  طلب  بناء على  المذكور 
العام  النائــب  ســعادة  أحال  الدنماركيــة، حيث 
تســليمه  بإمكانية  للحكم  المحكمة  إلــى  الطلب 
إلى الدنمــارك إال أن المحكمة قررت عدم إمكانية 
تسليمه، وعليه، قام النائب العام إلمارة دبي وفقا 
التعاون  قانون  بموجــب  به  المنوط  لالختصاص 
القضائــي الدولــي بالطعــن بالنقض فــي قرار 
نظر  يتم  التسليم، وسوف  إمكانية  بعدم  المحكمة 

الطعن أمام محكمة تمييز دبي.

مقتل 7 واإ�صابة 7 اآخرين في حادث 
دبي تطعن في حكم عدم اإمكانية ت�صليم �صانجاي مروري ب�صمال م�صر

�صاه اإلى الدانمارك

رئي�س الدولة ونائبه يهنئان رئي�س المك�ضيك 
بذكرى ال�ضتقالل 

اأبوظبي-وام:

المحلية  األســهم  أســواق  عززت   
األسبوع  تداوالت  خالل  مكاســبها 
السوقي  الماضي، وربح رأســمالها 
درهم  يناهــز 156.5 مليــار  مــا 
بدعم عمليات شــرائية للمستثمرين 
القيادية  األسهم  استهدفت  األجانب 
البنــوك والعقــار  فــي قطاعــات 

واالستثمار واالتصاالت.
السوقي لألسهم  المال  وارتفع رأس 

المدرجة من 2.649 تريليون درهم 
الماضية  الجمعة  جلســة  نهاية  في 
إلــى 2.806 تريليون درهم بنهاية 
اليوم، موزعة بواقع 2.229  جلسة 
المدرجة  تريليــون درهم لألســهم 
المالية  لألوراق  أبوظبي  ســوق  في 
و576.7 مليــار درهــم لألســهم 

المدرجة في سوق دبي المالي.
وضخ المستثمرون األجانب أكثر من 

824.4 مليون درهم في السوقين

156.5 مليار درهم مكا�صب قيا�صية 
لالأ�صهم المحلية خالل اأ�صبوع

» تتمة ص8««

» تتمة ص8««

�صرطة اأبوظبي تدعو ال�صائقين اإلى عدم 
االن�صغال بالهاتف اأثناء القيادة

»طالع ص 2و 3««

تعافــي 412 من كورونا وت�ضــجيل 
441 اإ�ضابة جديدة .. ول وفيات 

اأبوظبي-وام:

المجتمع    تماشــيا مع خطة وزارة الصحــة ووقاية 
لتوســيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف 
بفيروس  المصابة  الحاالت  وحصر  المبكر  االكتشاف 
المســتجد »كوفيد - 19« والمخالطين لهم  كورونا 
وعزلهــم .. أعلنــت الوزارة عن إجــراء 246,392 
فحصا جديدا خالل الســاعات الـــ 24 الماضية على 
وأحدث  أفضل  باستخدام  المجتمع  في  مختلفة  فئات 
إجراءات  تكثيف  الطبي.   وســاهم  الفحــص  تقنيات 
نطاق  وتوســيع  الدولة  فــي  والفحــص  التقصــي 
الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 441 
من  المســتجد  كورونا  بفيروس  جديدة  إصابة  حالة 
جنسيات مختلفة، وجميعها حاالت مستقرة وتخضع 
للرعاية الصحية الالزمة، وبذلك يبلغ مجموع الحاالت 
المســجلة 1,022,066 حالــة.   كمــا أعلنت وزارة 
الصحة ووقاية المجتمع عدم تســجيل أي حالة وفاة 
في األربع والعشرين ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد 

الوفيات في الدولة 2,342 حالة.
لمصابين  جديدة  شــفاء 412 حالة  الوزارة  وأعلنت 
المستجد »كوفيد - 19« وتعافيها  بفيروس كورونا 
الصحية  الرعاية  تلقيها  المرض بعد  أعراض  التام من 
الالزمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع 

حاالت الشفاء 1,001,630 حالة.
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.¿Éà°ùNGRÉc ájQƒ¡ªL ¿ÉŸôH ‘ ñƒ«°ûdG

 ô“Dƒe ‘ ¿Ghô÷G ácQÉ°ûe QÉWEG ‘ AÉ≤∏dG »JCÉj

 ¬àaÉ°†à°SG …òdG ájó«∏≤àdGh á«ŸÉ©dG ¿ÉjOC’G AÉªYR

.¿É£∏°S Qƒf á«NGRÉµdG áª°UÉ©dG

 ñƒ«°ûdG  ¢ù∏›  ¢ù«FQh  ¿Ghô÷G  åëHh

 ¢ù∏éŸG ÚH ¿hÉ©àdG õjõ©J ¢Uôa ÊÉà°ùNRÉµdG

 íeÉ°ùà∏d  ‹hódG  ¿ÉŸÈdG  ;  áØ∏àîŸG  ¬Jõ¡LCGh

 ñƒ«°ûdG ¢ù∏› ™e ,á«eƒª©dG á«©ª÷G h ,ΩÓ°ùdGh

 öûf Oƒ¡L ºYOh áë∏°üe ¬«a ÉŸ ÊÉà°ùNGRÉµdG

.⁄É©dG ‘ ΩÓ°ùdGh íeÉ°ùàdG º«b

 äÉ«dÉ©a ºgCG  øY kGöüàfl kÉMöT ¿Ghô÷G Ωóbh

 ádhòÑŸG Oƒ¡÷G RôHCG kÉ°Vô©à°ùe ,¢ù∏éŸG Iõ¡LCG

 ºYód ΩÓ°ùdGh íeÉ°ùà∏d »ŸÉ©dG ¢ù∏éŸG πÑb øe

 Ωób Éªc ,⁄É©dG ∫ƒM ΩÓ°ùdGh íeÉ°ùàdG áaÉ≤Kh º«b

 ∑QÉ°ûj »àdG äÉYhöûŸGh äGQOÉÑŸG ºgC’ kÉMöT

 ±ó¡H ⁄É©dG ∫hO ∞∏àîÃ ¢ù∏éŸG É¡∏«©ØJ ‘

.íeÉ°ùàdGh »ª∏°ùdG ¢ûjÉ©àdG õjõ©J

 ¿Éà°ùNGRÉc ájQƒ¡ªL QhO á«ªgC’ √ôjó≤J øY ÜôYCGh

 QGô≤à°S’Gh øeC’G ºYO ‘ , áØ∏àîŸG É¡JÉ°ù°SDƒeh

 ¢ù∏éŸ á«ª°SQ  IƒYO  Ωóbh  ,ΩÓ°ùdGh  íeÉ°ùàdGh

 ‹hódG ¿ÉŸÈ∏d ΩÉª°†fÓd ÊÉà°ùNGRÉµdG ñƒ«°ûdG

 π«ãªàd ƒ°†Y á«ª°ùJ ∫ÓN øe ,ΩÓ°ùdGh íeÉ°ùà∏d

.ΩÓ°ùdGh íeÉ°ùà∏d ‹hódG ¿ÉŸÈdG ‘ º¡°ù∏›

 ñƒ«°ûdG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ¢Vô©à°SG  ¬ÑfÉL  øe

 ,‹hódG ΩÓ°ùdG ºYO ‘ √OÓH Oƒ¡L ÊÉà°ùNGRÉµdG

 ΩÓ°ùdGh íeÉ°ùà∏d »ŸÉ©dG ¢ù∏éŸG Oƒ¡éH Gó«°ûe

 ,»ª∏°ùdG  ¢ûjÉ©àdGh  ,íeÉ°ùàdG  áaÉ≤K  öûf  ‘

.⁄É©dG Üƒ©°T ∞∏àfl ÚH , ΩÓ°ùdGh

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj
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Oƒ©°S øH ºjôµdGóÑY ô«eC’G IÉah »a ø«eôëdG ΩOÉN ¿hõ©j ΩÉµëdGh ¬ÑFÉfh ádhódG ¢ù«FQ

 zäôqHO Ée ∑hôÑe{ …ô°SC’G QGô≤à°S’G ºYO áeƒ¶æe ≥∏£j ójGR øH ∞«°S

ójGR øH ódÉN Qƒ°†ëH

 .. »∏«FGô°SE’G ¢ù«FôdG Qƒ°†ëH

 áÑ°SÉæªH Ö«HCG πJ »a ∫ÉÑ≤à°SG πØM º«≤j ójGR øH ˆGóÑY

z»ª«gGôHE’G ¥ÉØJ’G{ ≈∏Y ø«eÉY Qhôe

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H 

 ¬¶ØM{ ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ójGR

 ΩOÉN  ¬«NCG  ¤EG  ájõ©J  á«bôH  zˆG

 øH ¿Éª∏°S ∂∏ŸG ÚØjöûdG Úeô◊G

 áµ∏ªŸG  ∂∏e  Oƒ©°S  ∫BG  õjõ©dGóÑY

 É¡«a ÈY á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG

 ¬JÉ°SGƒe ¥OÉ°Uh ¬jRÉ©J ¢üdÉN øY

 ÒeC’G  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  IÉah  ‘

 õjõ©dGóÑY  øH  Oƒ©°S  øH  ËôµdGóÑY

.Oƒ©°S ∫BG

 óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H Éªc

 ádhódG ¢ù«FQ ÖFÉf Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH

 »HO  ºcÉM  AGQRƒdG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ

 ¤EG á∏KÉ‡ ájõ©J á«bôH zˆG √ÉYQ{

.ÚØjöûdG Úeô◊G ΩOÉN

 ÖMÉ°U  å©H  π°üàe  ó«©°U  ≈∏Y

 øH  ¿É£∏°S  QƒàcódG  ï«°ûdG  ƒª°ùdG

 ¢ù∏éŸG  ƒ°†Y  »ª°SÉ≤dG  óªfi

 ájõ©J á«bôH ábQÉ°ûdG  ºcÉM ≈∏YC’G

 ÚØjöûdG  Úeô◊G  ΩOÉN  ¬«NCG  ¤EG

 Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ∂∏ŸG

 ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áµ∏ªŸG  πgÉY

 ¥OÉ°U  øY  É¡«a  ÜôYCG  ,á≤«≤°ûdG

 ÖMÉ°U  IÉaƒH  ¬JÉ°SGƒeh  ¬jRÉ©J

 øH Oƒ©°S øH ËôµdGóÑY ÒeC’G ƒª°ùdG

.Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY

 øH  ¿É£∏°S  ï«°ûdG  ƒª°S  å©H  Éªc

 ó¡Y ‹h »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S øH óªfi

 ï«°ûdG ƒª°Sh ábQÉ°ûdG ºcÉM ÖFÉfh

 »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S øH ⁄É°S øH ˆGóÑY

 ï«°ûdG  ƒª°Sh  ábQÉ°ûdG  ºcÉM  ÖFÉf

 »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S øH óªMCG øH ¿É£∏°S

 ájõ©J äÉ«bôH ábQÉ°ûdG ºcÉM ÖFÉf

 ÚØjöûdG Úeô◊G ΩOÉN ¤EG á∏KÉ‡

.Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ∂∏ŸG

 ó«ªM ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H Éªc 

 ¢ù∏éŸG  ƒ°†Y  »ª«©ædG  ó°TGQ  øH

 ájõ©J  á«bôH  ¿ÉªéY  ºcÉM  ≈∏YC’G

 ∂∏ŸG  ÚØjöûdG  Úeô◊G  ΩOÉN  ¤EG

 ∂∏e Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S

 á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG

 ¬jRÉ©J  ¢üdÉN  øY  É¡«a  ÈY  ,

 ÖMÉ°U  IÉah  ‘  ¬JÉ°SGƒe  ¥OÉ°Uh

 øH Oƒ©°S øH ËôµdGóÑY ÒeC’G ƒª°ùdG

.Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY

 øH  QÉªY  ï«°ûdG  ƒª°S  å©H  Éªc

 ¿ÉªéY  ó¡Y  ‹h  »ª«©ædG  ó«ªM

 ó°TGQ  øH  öUÉf  ï«°ûdG  ƒª°Sh

 »à«bôH ¿ÉªéY ºcÉM ÖFÉf »ª«©ædG

 Úeô◊G ΩOÉN ¤EG  Úà∏KÉ‡ ájõ©J

.ÚØjöûdG

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©H  Éªc

 ƒ°†Y  »ª°SÉ≤dG  ô≤°U  øH  Oƒ©°S

 , áª«ÿG ¢SCGQ ºcÉM ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG

 Úeô◊G ΩOÉN ¬«NCG ¤EG ájõ©J á«bôH

 õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ∂∏ŸG ,ÚØjöûdG

 á«Hô©dG  áµ∏ªŸG  ∂∏e  ,Oƒ©°S  ∫BG

 øY  É¡«a  ÈY  ,á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG

 ‘ ¬JÉ°SGƒe ¥OÉ°Uh ¬jRÉ©J ¢üdÉN

 ËôµdGóÑY ÒeC’G ƒª°ùdG ÖMÉ°U IÉah

.Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH Oƒ©°S øH

 øH  óªfi  ï«°ûdG  ƒª°S  å©H  Éªc

 ó¡Y  ‹h  »ª°SÉ≤dG  ô≤°U  øH  Oƒ©°S

 á∏KÉ‡ ájõ©J  á«bôH  ,  áª«ÿG  ¢SCGQ

.ÚØjöûdG Úeô◊G ΩOÉN ¤EG

 óªM ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H Éªc

 ¢ù∏éŸG  ƒ°†Y  »böûdG  óªfi  øH

 ájõ©J á«bôH IÒéØdG  ºcÉM ≈∏YC’G

 ∂∏ŸG  ÚØjöûdG  Úeô◊G  ΩOÉN  ¤EG

 ∂∏e Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S

 ,á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG

 ¥OÉ°Uh ¬jRÉ©J ¢üdÉN øY É¡«a ÈY

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  IÉah  ‘  ¬JÉ°SGƒe

 øH  Oƒ©°S  øH  ËôµdGóÑY  ÒeC’G

.Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY

 óªM øH óªfi ï«°ûdG ƒª°S å©H Éªc

 IÒéØdG ó¡Y ‹h »böûdG óªfi øH

 ΩOÉN  ¤EG  á∏KÉ‡  ájõ©J  á«bôH

 .ÚØjöûdG Úeô◊G

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©H  Éªc

 ¢ù∏éŸG ƒ°†Y Ó©ŸG ó°TGQ øH Oƒ©°S

 ájõ©J á«bôH øjƒ«≤dG ΩCG ºcÉM ≈∏YC’G

 ∂∏ŸG  ÚØjöûdG  Úeô◊G  ΩOÉN  ¤EG

 ∂∏e Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S

 ,á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG

 ¥OÉ°Uh ¬jRÉ©J ¢üdÉN øY É¡«a ÈY

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  IÉah  ‘  ¬JÉ°SGƒe

 øH  Oƒ©°S  øH  ËôµdGóÑY  ÒeC’G

 ƒª°S å©H Éªc .Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY

 Ó©ŸG ó°TGQ øH Oƒ©°S øH ó°TGQ ï«°ûdG

 ájõ©J  á«bÈH  øjƒ«≤dG  ΩCG  ó¡Y  ‹h

.ÚØjöûdG Úeô◊G ΩOÉN ¤EG á∏KÉ‡

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 øH  ∞«°S  ï«°ûdG  ƒª°S  ≥jôØdG  ≥∏WCG  

 ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ¿É«¡f  ∫BG  ójGR

 ƒª°S  Qƒ°†ëH  ,á«∏NGódG  ôjRh  AGQRƒdG

 ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ódÉN ï«°ûdG

 É«∏©dG  ójGR  á°ù°SDƒe  IQGOEG  ¢ù∏›

 QGô≤à°S’G ºYO áeƒ¶æe ºª¡dG ÜÉë°UC’

 êGhõd  zäôqHO  Ée  ∑hÈe{  …öSC’G

 äÉeóN áeƒ¶æe øª°V ,ºª¡dG ÜÉë°UCG

 ,z”{  IóMƒŸG  á«eƒµ◊G  »ÑXƒHCG

 √òg  ºYóJ  IQOÉÑe  QÉWEG  ‘  ∂dPh

 ÈY º¡d  kÉ©«é°ûJh á«©ªàéŸG áÄØdG

 øjƒµJh  AÉæH  Ò°ù«àd  äÉeóN  Ëó≤J

 ,áµ°SÉªàeh  Iô≤à°ùeh  Ió«©°S  öSCG

 QGô≤à°SÓd áeƒ¶æe ≥∏N ‘ áªgÉ°ùª∏d

 ºª¡dG  ÜÉë°UC’  …öSC’G  ¢ûjÉ©àdGh

 ≥«≤– ‹ÉàdÉHh ,êGhõdG ≈∏Y Ú∏Ñ≤ŸG

 èeódG  õjõ©Jh  ,»©ªàéŸG  ºMÓàdG

 ,êGhõdG ≈∏Y å◊G ∫ÓN øe »©ªàéŸG

 áÁôµdG  IÉ«◊Gh  ÚµªàdG  øª°†j  ÉÃ

.ºª¡dG ÜÉë°UC’

 øe  »àdG  áeƒ¶æŸG  ∂∏J  ¥ÓWEG  AÉLh

 áeƒµ◊G Oƒ¡L õjõ©J ‘ ΩÉ¡°SE’G É¡fCÉ°T

 IQób  õjõ©Jh  á«ªæJ  ƒëf  É¡«©°Sh

 ÉgÒî°ùJh º¡JÉbÉW øë°Th ÚæWGƒŸG

 ójGR  á°ù°SDƒe  ¿hÉ©àH  ,øWƒdG  áeóÿ

 ¢ù∏éŸG  ™e  ºª¡dG  ÜÉë°UC’  É«∏©dG

 â°Sh  á«fÉµ°ùdG  áÑ«cÎ∏d  …OÉ–’G

 ‘ ¢ùdÉéŸG ¿hDƒ°T IQGOEG  »g äÉ¡L

 ,™ªàéŸG á«ªæJ IQGRhh ,á°SÉFôdG ¿GƒjO

 á°ù°SDƒeh  ,¿Éµ°SEÓd  »ÑXƒHCG  áÄ«gh

 áq«ªbôdG »ÑXƒHCG áÄ«gh ,áqjöSC’G á«ªæàdG

 Ωó≤J å«M ,á«ë°üdG ájÉYô∏d G42 h

 áYƒª› zäôHO Ée ∑hÈe{ áeƒ¶æe

 ºª¡dG ÜÉë°UC’ á«ªbôdG äÉeóÿG øe

 º¡«∏Y Ò°ù«à∏d êGhõdG ≈∏Y Ú∏Ñ≤ŸG

 á«Ñ∏J ¤EG áaÉ°VEG ,º¡LGhR QƒeCG π«¡°ùJh

 ÚæWGƒª∏d  á«YÉªàL’G  äÉLÉ«àM’G

 ÒaƒJh »ÑXƒHCG ‘ ºª¡dG ÜÉë°UCG øe

 ÜÉÑ°ûdG ºYóJh ,áeóÿG äÉjƒà°ùe π°†aCG

 QƒeCG Ò°ù«Jh êGhõdG ∞«dÉµJ ¢†«Øîàd

.º¡LGhR

 zäôqHO  Ée  ∑hÈe{  áeƒ¶æe  Ωó≤Jh

 äÉ°ù°SDƒŸG  ™e  É¡£HQ  ºàj  »àdG

 ™«ªL ó«YGƒÃ kÉ«æeR k’hóL ,á«æ©ŸG

 ájƒæ°ùdG á«YÉª÷G ¢SGôYC’G ä’ÉØàMG

 ™eõŸG  »ÑXƒHCG  IQÉeEG  ‘  ΩÉ≤J  »àdG

 §«£îàdG É¡aóg ,áæ°ùdG ∫ÓN ÉgDhÉ«MEG

 Ú∏Ñ≤ŸG øe äGƒ£ÿG PÉîJ’ ≥Ñ°ùŸG

 ÜÉë°UCG äÉÄa ∞∏àfl øe êGhõdG ≈∏Y

 QÉ«àN’ º¡eÉeCG ∫ÉéŸG áMÉJEGh ºª¡dG

 ºàjh º¡d ÚÑ°SÉæŸG ™bƒŸGh ïjQÉàdG

 …ƒæ©ŸG  ºYódG  äÉeóN  Ëó≤J  kÉ°†jCG

 í°üædG  πª°ûJ  …OÉ°TQE’Gh  …ƒYƒàdGh

.…öSC’G OÉ°TQE’Gh

 äGQhO Ëó≤J áeƒ¶æŸG √òg øª°†àJh

 ≈∏Y  Ú∏Ñ≤ª∏d  á°ü°üîàe  á«ÑjQóJ

 ÜÉë°UCG  äÉÄa  ∞∏àfl  øe  êGhõdG

 ∫ó©Ã  É¡H  ¥Éëàd’G  º¡«∏Yh  ,ºª¡dG

 äGQhO  πª°ûJh  ,IQhO  πµd  óMGh  Ωƒj

 ÜÉë°UC’ É«∏©dG ójGR á°ù°SDƒe øe áeqó≤e

 ,∂jöûdG QÉ«àNGh ±QÉ©àdG É¡æeh ºª¡dG

 øe  ∂jöûdG  äÉLÉ«àMG  ™e  πeÉ©àdGh

 á«LQÉÿG  äÉbÓ©dGh  ,ºª¡dG  ÜÉë°UCG

 IÉ«◊Gh ÜÉ‚E’Gh ,áª¡dG ÖMÉ°U IöSC’

 á°ù°SDƒe  øe  áeqó≤e  äGQhOh  ájódGƒdG

 OGóYEG  áeóN/  øª°V  ájöSC’G  á«ªæàdG

 ≥aGƒàdG É¡æeh /êGhõdG ≈∏Y Ú∏Ñ≤ŸG

 π°UGƒàdGh ,IÉ«◊G ∂jöT º¡ah ,»LGhõdG

 IQGOEGh  ,»ØWÉ©dG  ´ÉÑ°TE’Gh  ,∫É q©ØdG

.êGhRCÓd ‹ÉŸG §«£îàdGh ,äÉaÓÿG

 ºª¡dG  ÜÉë°UCG  Úµ“  øª°†àJ  Éªc

 äÉÑ∏W Ëó≤J øe êGhõdG ≈∏Y Ú∏Ñ≤ŸG

 ≈∏Y Ëó≤àdG ¤EG áaÉ°VEG ,êGhõdG áëæe

 IQÉeEG »æWGƒŸ kÉ«ªbQ ¿Éµ°SE’G èeÉfôH

 øµ°ùdG  äÉÑ∏£àe  ójó–  ™e  »ÑXƒHG

.º¡JÉLÉ«àMG »Ñ∏J »àdG

 ‹É©dG  óÑY  ˆG  óÑY  IOÉ©°S  ó qcCGh

 ójGR  á°ù°SDƒŸ  ΩÉ©dG  ÚeC’G  ¿Gó«ª◊G

 kÉbÓ£fG  ¬fCG  ,ºª¡dG  ÜÉë°UC’  É«∏©dG

 ¥ƒ≤M ƒëf É¡àjDhQh á°ù°SDƒŸG QhO øe

 ÚµªàdGh  IOÉ©°ùdG  ≥ª©J  áÄaÉµàe

 ÜÉë°UCG  øe  ¢UÉî°TCÓd  »©ªàéŸG

 iƒà°ùe ™aQh º¡æ«µ“ ¿Éª°†dh ,ºª¡dG

 ,™ªàéŸG πNGO º¡à«∏YÉah º¡à«dÓ≤à°SG

 QGô≤à°S’G  ºYO  áeƒ¶æe  ¥ÓWEG  »JCÉj

 QÉWEG  ‘  zäôHO  Ée  ∑hÈe{  …öSC’G

 øjƒµJ πÑ°S ÒaƒJ ≈∏Y á°ù°SDƒŸG ¢UôM

 ≈∏Y ™ªàéŸG AÉæÑd º¡d Iô≤à°ùe öSCG

 ≈∏Y Ωƒ≤J ,áàHÉK õFÉcQh áÁƒb ¢ù°SCG

 ,πaÉµàdGh §HGÎdGh ºMÓàdGh ∞JÉµàdG

 êGhõdG  ‘  ÚÑZGôdG  IófÉ°ùeh  ºYóH

 ÒãµdG  á¡LGƒe  ≈∏Y  πª©dGh  ,º¡æe

 á«YÉªàL’G äÉjóëàdGh ÖYÉ°üŸG øe

 ±ó¡dG  Gòg  ≥«≤– ƒëf  ájOÉ°üàb’Gh

 ∫ÓN øe IóYÉ°ùŸG äÓ«¡°ùàdG ÒaƒJh

 ‘ á«æ©ŸG äÉ°ù°SDƒŸG øe OóY ∑GöTEG

.IQOÉÑŸG √òg

 ƒª°S  ¤EG  ôµ°ûdG  äÉjBG  ≈ª°SCÉH  Ωó≤Jh

 ÖFÉf ,¿É«¡f ∫BG ójGR øH ∞«°S ï«°ûdG

 á«∏NGódG  ôjRh  AGQRƒdG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ

 ¥ÓWEG  øY  ¿ÓYE’ÉH  √qƒª°S  π°†Øàd

 ¤EGh  ,zäôHO  Ée  ∑hÈe{  áeƒ¶æe

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

 É«∏©dG ójGR á°ù°SDƒe IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ

 ,¥ÓWE’G √ƒª°S Qƒ°†◊ ºª¡dG ÜÉë°UC’

 zäôqHO  Ée  ∑hÈe{ ¥ÓWEG  ¿EG{  :∫Ébh

 á«eƒµM  äÉ¡L  â°S  ™e  ¿hÉ©àdÉH

 øe  ÚæWGƒŸG  ºYód  á«HÉéjEG  Iƒ£N

 øe  áª¡e  á∏Môe  ‘  ºª¡dG  ÜÉë°UCG

 áÁôc  IÉ«M  ¿Éª°†d  º¡JÉ«M  πMGôe

 ¤EG Oƒ¡÷G √òg ≥«≤– á«fÉµeEG Oƒ©J

 ,á«YÉªàL’G  ájÉYôdG  áª¶fCG  πeÉµJ

 ¥ÓWEG ‘ ºgÉ°S øe πµd ôµ°ûdG kÉ¡Lƒe

 ídÉ°üd É¡MÉ‚ ºYójh áeƒ¶æŸG √òg

.zºª¡dG ÜÉë°UCG äÉÄa ∞∏àfl

 QƒàcódG  IOÉ©°S  OÉ°TCG  ¬ÑfÉL  øeh

 ˆGóÑY  óMGƒdGóÑY  ˆGóÑY  ó«©°S

 …OÉ–’G  ¢ù∏éŸG  ΩÉY  ÚeCGh  ƒ°†Y

 ºYO  áeƒ¶æÃ  á«fÉµ°ùdG  áÑ«cÎ∏d

 zäôHO  Ée  ∑hÈe{ …öSC’G  QGô≤à°S’G

 É«∏©dG  ójGR  á°ù°SDƒe  É¡JQƒW  »àdG

 ™e  ¿hÉ©àdÉH  ºª¡dG  ÜÉë°UCG  ájÉYôd

 ¿hDƒ°T  IQGOEG  ,Ú«eƒµ◊G  AÉcöûdG

 ,á°SÉFôdG  ¿hDƒ°T  ¿GƒjO  ‘  ¢ùdÉéŸG

 »ÑXƒHCG áÄ«gh ,™ªàéŸG á«ªæJ IQGRhh

 ,áqjöSC’G  á«ªæàdG  á°ù°SDƒeh  ,¿Éµ°SEÓd

 É¡fCG  kGócDƒe  ,áq«ªbôdG  »ÑXƒHCG  áÄ«gh

 IOÉ«≤dG äÉ¡«Lƒàd á«∏©a áªLôJ πã“

 äÉÄa ∞∏àfl Úµ“h èeóH Ió«°TôdG

 ™«é°ûJh ™ªàéŸG ‘ ºª¡dG ÜÉë°UCG

 øe  º¡æ«µ“h  ÚæWGƒŸG  ÚH  êGhõdG

 øe ójõJh Iô≤à°ùeh Ió«©°S öSCG AÉæH

.»©ªàéŸG ºMÓàdG

 ‘  πeÉµàdG  á«ªgCG  ¬JOÉ©°S  ócCGh

 áaÉc  ÚH  AGOC’G  ‘  ºZÉæàdGh  πª©dG

 á«æ©ŸG äÉ¡÷Gh á«æWƒdG äÉ°ù°SDƒŸG

 πc ‘ ºª¡dG  ÜÉë°UCG  ÉæFÉæHG  áeóÿ

 ≥«≤–  ‘  ºgÉ°ùj  ÉÃh  äÉYÉ£≤dG

 áÑ«cÎ∏d á«æWƒdG á«é«JGÎ°S’G ±GógCG

 Oƒ°ûæŸG ¿RGƒàdG ¤EG ∫ƒ°UƒdGh á«fÉµ°ùdG

.∫ÉéŸG Gòg ‘

 ∞«°S  IOÉ©°S  OÉ°TCG  ¬à«MÉf  øe

 ¿hDƒ°T  Öàµe  ôjóe  -  »°ù«Ñ≤dG  »∏Y

 á°SÉFôdG  ¿GƒjóH  ™ªàéŸGh  ÚæWGƒŸG

 …öSC’G QGô≤à°S’G ºYO áeƒ¶æe ¥ÓWEÉH

 ÜÉë°UCG  êGhõd  zäôqHO  Ée  ∑hÈe{

 »ÑXƒHCG äÉeóN áeƒ¶æe øª°V ,ºª¡dG

 ≈∏Y ≈æKCGh ,z”{ IóMƒŸG á«eƒµ◊G

 ºª¡dG ÜÉë°UC’ É«∏©dG ójGR á°ù°SDƒe QhO

 äGQOÉÑŸG ¥ÓWEG ‘ Iõ«ªàŸG ÉgOƒ¡Lh

 √òg  ºYóJ  »àdG  áaOÉ¡dG  á«©ªàéŸG

 º¡æ«µ“ ≈∏Y πª©Jh á«©ªàéŸG áÄØdG

.™ªàéŸG ‘

 ºª¡dG ÜÉë°UCG Úµ“ á«ªgCG ¤EG QÉ°TCGh

 kÉbÓ£fG  ∂dPh  ,äÉYÉ£≤dG  ∞∏àfl ‘

 á«ªæàdG á∏éY ™aO ‘ º¡ŸG ºgQhO øe

 IOÉ«≤dG  ¿CGh  ,»ÑXƒHCG  IQÉeEÉH  á∏eÉ°ûdG

 ‹ƒJ  äGQÉeE’G  ádhO  ‘  Ió«°TôdG

 â¡ qLhh ,iÈc ájƒdhCG  ºª¡dG  ÜÉë°UCG

 äÉ«é«JGÎ°S’Gh äGQOÉÑŸG çGóëà°SÉH

 ,z™ªàéŸG  ‘ º¡æ«µ“ øª°†J  »àdG

 áaÉc ºYóJ »ÑXƒHCG ¢ùdÉ› ¿CG kGócDƒe

 áfhÉ©àŸG äÉ¡÷G øe ádhòÑŸG Oƒ¡÷G

 ≥«≤– ≈∏Y πª©∏d áeƒ¶æŸG ∂∏J ‘

.É¡MÉ‚ ƒëf Oƒ°ûæŸG ìÉéædG

 √ôµ°Th  ¬fÉæàeG  ≠dÉH  øY  ÜôYCGh

 ójGR  øH  ∞«°S  ï«°ûdG  ƒª°ùd  √ôjó≤Jh

 ¥ÓWG ¬àjÉYQh √ƒª°S »æÑàd ¿É«¡f ∫BG

 Ωó≤J Éªc ,zäôHO Ée ∑hÈe{ áeƒ¶æe

 ï«°ûdG  ƒª°S  ¤EG  ôµ°ûdG  äÉjCG  ≈ª°SCÉH

 √ƒª°S IQGOEG ≈∏Y ,¿É«¡f ∫BG ójGR øH ódÉN

 ÜÉë°UC’  π«gCÉàdGh  ájÉYôdG  áeƒ¶æŸ

.»ÑXƒHCG IQÉeEG iƒà°ùe ≈∏Y ºª¡dG

 IRƒe  IOÉ©°S  âdÉb  É¡à«MÉf  øeh

 á«ªæJ  IQGRh  π«ch  …ójƒ°ùdG  ±ôcC’G

 IQGRƒdG  ÚH  ácGöûdG  ¿EG  ,™ªàéŸG

 ºª¡dG ÜÉë°UC’ É«∏©dG ójGR á°ù°SDƒeh

 »JCÉJ  ,á∏°üdG  äGP  äÉ¡÷G  øe  OóYh

 äGAGôLE’G  π«¡°ùJh  õjõ©J  QÉWEG  ‘

 ÜÉë°UCG  É¡≤ëà°ùj  »àdG  äÉeóÿGh

 ºYO  áeƒ¶æe  ‘  Éª«°S’  ,ºª¡dG

 zäôHO  Ée  ∑hÈe{ …öSC’G  QGô≤à°S’G

 ,Ió«©°Sh Iô≤à°ùe IöSCG AÉæH ºYóJ »àdG

 ºYóJ IQGRƒdG  ¿CG  ¤EG  É¡JOÉ©°S IÒ°ûe

 øe  ,√ÉŒG  øe  ÌcCG  ‘ IQOÉÑŸG  √òg

 ÜÉë°UCG  äÉfÉ«H  IóYÉb  ÒaƒJ  ∫ÓN

 πª°ûJ »àdGh ,ádhódG iƒà°ùe ≈∏Y ºª¡dG

 å«M øe äGÒ¨àŸGh äGóéà°ùŸG áaÉc

 á«°SGQódG äÉjƒà°ùŸGh QÉªYC’Gh äÉÄØdG

 ºµëHh ,∂dP ÒZh ‘Gô¨÷G ™jRƒàdGh

 ≥ah  êGhõdG  íæe  Ëó≤J  ‘  ÉgQhO

 áaÉ°VEG  ,Ióªà©ŸG  §HGƒ°†dGh  •höûdG

 º¡©«é°ûJh º¡eÉeCG á°UôØdG áMÉJEG ¤EG

 á«YÉª÷G ¢SGôYC’G áeóN øe IOÉØà°SÓd

 ºYO  QÉWEG  ‘  IQGRƒdG  ÉgÉæÑàJ  »àdG

.Ió«©°Sh Iô≤à°ùe öSCG AÉæH ™«é°ûJh

 kGôNDƒe âeÉb IQGRƒdG ¿CG É¡JOÉ©°S äócCGh

 /OGóYEG/  …ƒYƒàdG  èeÉfÈdG  êGQOEÉH

 í«àj  ÉÃ  ,á«fhÎµdE’G  É¡à°üæe  ≈∏Y

 IOÉØà°S’G êGhõdG ≈∏Y Ú∏Ñ≤ŸG ÜÉÑ°û∏d

 Úà¨∏dÉHh  ,áYÉ°S  24 QGóe  ≈∏Y ¬æe

 á¨d  ¤EG  áaÉ°VEG  ,ájõ«∏‚E’Gh  á«Hô©dG

 IQGRƒdG  ¢UôM  ≥∏£æe  ∂dPh  ,IQÉ°TE’G

 øe  Úaó¡à°ùŸG  IôFGO  ™«°SƒJ  ≈∏Y

 äÉ«àØdGh ÜÉÑ°ûdG øe äÉÄØdG ∞∏àfl

.ádhódG iƒà°ùe ≈∏Y

 …ójƒ°ùdG ±ôcC’G IRƒe IOÉ©°S äQÉ°TCGh

 √òg πãe ºYO ‘ IQGRƒdG QhO á«ªgCG ¤EG

 IÉ«◊G IOƒL è¡f Rõ©J »àdG äGQOÉÑŸG

 ÜÉë°UCG  iód  kÉ°Uƒ°üN ,™ªàéŸG  ‘

 IQGRƒdG  CGóÑe  øe  kÉbÓ£fG  ∂dPh  ,ºª¡dG

 ¤EG  ájÉYôdG  øe{  ôµa  ≈∏Y  ºFÉ≤dG

 Iô≤à°ùe IöSCG{ Qƒ¶æe ≥ahh ,zÚµªàdG

 ™e ºé°ùæj ÉÃh ,zºMÓàe ™ªà› ‘

 ájDhQh  ,áeOÉ≤dG  Ú°ùªÿG  äÉaó¡à°ùe

 ,™ªàéŸG Qƒfi øª°V äGQÉeE’G ájƒÄe

.zkÉµ°SÉ“ ÌcCG ™ªà› ƒëf{ QÉ©°ûHh

 óªfi QƒàcódG IOÉ©°S ócCG ¬ÑfÉL øeh

 áÄ«g  ΩÉY  ôjóe  ,ôµ°ù©dG  ó«ª◊GóÑY

 áeƒ¶æe  ¥ÓWEG  ¿CG  á«ªbôdG  »ÑXƒHCG

 Ée  ∑hÈe{  …öSC’G  QGô≤à°S’G  ºYO

 »ÑXƒHCG äÉeóN áeƒ¶æe øª°V zäôqHO

 ¢ùµ©j  z”{  IóMƒŸG  á«eƒµ◊G

 IQÉeEG  ‘  á«eƒµ◊G  äÉ¡÷G  ¿hÉ©J

 ™aód  É k©e  πª©∏d  É¡eGõàdGh  ,»ÑXƒHCG

 Òaƒàdh  Éeób  »ªbôdG  ∫ƒëàdG  á∏éY

 øª°†J Ú∏eÉ©àª∏d á«FÉæãà°SG áHôŒ

.º¡d áMGôdG ÒjÉ©e ≈∏YCG

 øe  z”{  áeƒ¶æe  Èà©J{  :∫Ébh

 äÉ¡LƒàdG  ≥«≤ëàd á«°SÉ°SC’G  õFÉcôdG

 á«eƒµM äÉeóN Ëó≤J ‘ á«eƒµ◊G

 ôaƒJ  å«M  ,ádÉ©ah  IQƒ£àe  á«ªbQ

 á«∏YÉØJ á«ªbQ äGƒæb z”{ áeƒ¶æe

 ™ªà›  äÉLÉ«àMG  á«Ñ∏àd  âªª°U

 á©jöSh á°ù∏°S á≤jô£H »ÑXƒHCG IQÉeEG

 áãjó◊G  äÉ«æ≤àdG  ∫ÓN  øeh..

 ,z”{ áeƒ¶æŸ IôµàÑŸG ¢üFÉ°üÿGh

 ¤EG  ∫ƒ°UƒdG  ¿ÉµeE’ÉH  íÑ°UCG  ¬fEÉa

 á«ªbQ  á«eƒµM  áeóN  700  øe  ÌcCG

 AÉ≤JQ’G  ‘ º¡°ùj Ée ,öùjh ádƒ¡°ùH

 ,™ªàéŸG á«gÉaQ IOÉjRh IÉ«◊G IOƒéH

 É°VQh IOÉ©°S äÉjƒà°ùe ≈∏YCG ≥≤ëjh

 áeó≤ŸG á«eƒµ◊G äÉeóÿG øY OGôaC’G

.»ÑXƒHCG ‘

 Ëôe  IOÉ©°S  âdÉb  É¡à«MÉf  øeh

 á°ù°SDƒe  ΩÉY  ôjóe  »ã«eôdG  óªfi

 á°ù°SDƒe  ¥ÓWEG  ¿EG  ájöSC’G  á«ªæàdG

 áeƒ¶æe  ºª¡dG  ÜÉë°UC’  É«∏©dG  ójGR

 Ée  ∑hÈe{  …öSC’G  QGô≤à°S’G  ºYO

 ÒaƒàH  á°ù°SDƒŸG  ΩÉªàgG  zäôHO

 ÜÉë°UCG øe É¡FÉæHC’ Ió«©°ùdG IÉ«◊G

 ≈∏Y  Iõjõ©dG  áÄØdG  √òg  ºª¡dG

 øeh  ádhódG  É¡H  ºà¡J  »àdGh  ,ÉæHƒ∏b

 â©°Vhh  äÉ°ù°SDƒŸG  â°ù°SCG  É¡∏LCG

 º¡d  πØµJ  »àdG  äÉeóÿGh  äGQOÉÑŸG

 ≈∏Yh º¡JÉÑ∏£àeh º¡JÉLÉ«àMG ÒaƒJ

 ºà¡J å«M ,IAÉØµdG øe iƒà°ùe ≈∏YCG

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  IOÉ«≤H  ádhódG

 ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¬«NCGh  zˆG  ¬¶ØM{

 ÖFÉf Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG

 AGQRƒdG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ádhódG  ¢ù«FQ

 Éª¡fGƒNGh  ,zˆG  √ÉYQ{  »HO  ºcÉM

 ΩÉµM OÉ–Ód ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG

 äÉ°ù°SDƒŸGh ºª¡dG ÜÉë°UCÉH äGQÉeE’G

 óYÉ°S …òdG ôeC’G ƒgh º¡H ≈æ© oJ »àdG

 AÉæHCG øe áÄØdG √òg ™àªàJ ¿CG ‘ kGÒãc

 IófÉ°ùŸGh  ájÉYôdÉH  AGõYC’G  äGQÉeE’G

 áeƒ¶æŸG  √òg  ¥ÓWEG  Éeh  ,á©HÉàŸGh

 ‘  Ò°ùJ  ácQÉÑ oeh  IójóL  Iƒ£N  q’EG

 ΩÉªàg’G ∑GP ≈∏Y ócDƒJh ,√ÉŒ’G äGP

.OhófiÓdG ºYódGh

 ójGR  á°ù°SDƒŸ  ∑QÉÑf  PEG{  :âaÉ°VCGh

 øjòdG ÉgAÉæHCGh ºª¡dG ÜÉë°UC’ É«∏©dG

 ¥ÓWEG  É¡àjÉYQ  á∏¶Ã  ¿ƒ∏¶à°ùj

 á°ù°SDƒe ‘ ÉæfCG ócDhCG »æfEÉa áeƒ¶æŸG

 á°ù°SDƒŸ  AÉcöûch  ájöSC’G  á«ªæàdG

 õjõ©J ‘ ºª¡dG ÜÉë°UC’ É«∏©dG ójGR

 √ò¡d  á«YÉªàL’G  ájÉYôdG  áeƒ¶æe

 ÖMôf ÉæfEÉa øWƒdG AÉæHCG øe áëjöûdG

 ¢ùµ©æà°S  »àdG  áª¡ŸG  Iƒ£ÿG  √ò¡H

 öSCÉH óa oÒ°S …òdG ™ªàéŸG ≈∏Y ÉgQÉKBG

 »YÉªàL’G è«°ùædG ¤EG ±É°† oJ IójóL

 ™àªàJ öSCÉH ™ªàéŸG AÉæH ‘ º¡°ùJh

 ‘ ,áÑëŸGh  ,¿hÉ©àdGh  ,IOƒŸG  º«≤H

 Rõ©J »àdG á«fÉ°ùfE’G äÉbÓ©dG øe QÉWEG

 m¿BG  ‘  ™ªàéŸG  ºMÓJh  ,É¡µ°SÉ“

.zÉ©e

 √òg  ¥ÓWEG  ¿EG{  :»ã«eôdG  âdÉbh

 äÉeóN øe É¡H π°üàj ÉÃ áeƒ¶æŸG

 ≈∏Y É¡°UôM ócDƒJ ∂dòH É¡fEÉa iôNCG

 øWƒdG AÉæHCG øe OGôaC’G A’Dƒg ™àªàj ¿CG

.záeÓ°ùdGh áë°üdÉH

 óªfi QƒàcódG IOÉ©°S ∫Éb ¬à«MÉf øe

 »ÑXƒHCG áÄ«g ΩÉY ôjóe ,»∏eÉ¡dG ó°TGQ

 ¿Éµ°SEÓd »ÑXƒHCG áÄ«g ¿EG{ :¿Éµ°SEÓd

 äÉ¡÷G  ™e  ¿hÉ©àdG  ≈∏Y  ¢Uô–

 ºYO  áeƒ¶æe  ¥ÓWEG  ‘  áØ∏àîŸG

 zâjôHO Ée ∑hÈe{ …öSC’G QGô≤à°S’G

 ¢UôMh »©°S øe kÉbÓ£fG »JCÉJ »àdGh

 ájDhQh äÉ¡«LƒJ ò«Øæàd äÉ¡÷G ™«ªL

 øWGƒŸG  ºYO  ‘  Ió«°TôdG  ÉæJOÉ«b

 πµH ¬d áeRÓdG äÉeóÿG áaÉc Ëó≤Jh

 Gògh ,âbhh ó¡L πbCÉHh ádƒ¡°Sh öùj

 ¢ù°SDƒŸG ódGƒdG ¬°Sôc …òdG è¡ædG ƒg

 Ö«W{ ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S øH ójGR ï«°ûdG

 √ó«cCÉJh ¬î«°SôJ π°UGƒjh ,z√GôK ˆG

 ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U

.zˆG ¬¶ØM{ ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f

 áeƒ¶æe  ¥ÓWEG  πµ°ûj{  :±É°VCGh

 á«é«JGÎ°SG Iƒ£N zäôHO Ée ∑hÈe{

 øe  á«dÉZh  ¬ª¡e  áÄa  ºYód  áª¡e

 ,ºª¡dG  ÜÉë°UCG  áÄa  ºgh  ÚæWGƒŸG

 á©HÉàeh ájÉYQh ΩÉªàgÉH ≈¶– »àdG

 √òg ∫ÓN øeh ,Ió«°TôdG  IOÉ«≤dG  øe

 ≈©°ùf  áÁôµdG  äÉ¡«LƒàdGh  ájÉYôdG

 Éæ›GôH  ÈY  ¬°ùjôµJ  ¤EG  áÄ«¡dG  ‘

 ≈∏Y É¡dÓN øe ¢Uôëf »àdG ÉæJÉeóNh

 øµ°ùŸG ≈∏Y ÚæWGƒŸG áaÉc ∫ƒ°üM

 ¬JÉLÉ«àMG  áaÉc  »Ñ∏j  …òdG  ºFÓŸG

 …öSC’G  QGô≤à°S’G  º¡d  ≥≤ëj  ÉÃ

.Ió«©°ùdG áÁôµdG IÉ«◊Gh »YÉªàL’Gh

:ΩGh-Ö«HCG πJ

 ôjRh ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ˆGóÑY ï«°ûdG ƒª°S ΩÉbCG 

 »ª°SQ ∫ÉÑ≤à°SG πØM ‹hódG ¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG

 ¢ù«FQ Æƒ°ùJôg ≥ë°SEG áeÉîa Qƒ°†ëH Ö«HCG πJ ‘

 QhôÃ  ∫ÉØàM’G  áÑ°SÉæÃ  ∂dPh  ,  π«FGöSEG  ádhO

 »ª«gGôHE’G  ¥ÉØJ’G  ≈∏Y  ™«bƒàdG  ≈∏Y  ÚeÉY

.π«FGöSEG ádhOh äGQÉeE’G ádhO ÚH ΩÓ°ù∏d

 º«bCG  …òdG ,  πØ◊G ∫ÓN ¬àª∏c ‘ √ƒª°S ∫Ébh

 , π«FGöSEG ádhO ¤EG á«ª°SôdG √ƒª°S IQÉjR QÉWEG ‘

 á«Hô©dG ∫hódG ‘ ÚdhDƒ°ùŸG QÉÑc øe OóY √ö†Mh

 øe ÚdhDƒ°ùe ¤EG áaÉ°VE’ÉH á«ÑæLC’Gh á«é«∏ÿGh

 ‘ ,ÚeÉY πÑb { :  á«dhódG  äÉª¶æŸG øe OóY

 …OÓH âª°SQ ,2020 ÈªàÑ°S øe öûY ¢ùeÉÿG

 äÉ«bÉØJ’G  ™«bƒJ  iOCGh  ,á≤£æª∏d  GójóL  GQÉ°ùe

 √òg ¤EG ,É«≤«≤M É©bGh âëÑ°UCG »àdG ,á«ª«gGôHE’G

 É¡H ™àªàJ »àdG á«µ«eÉæjódGh IôgOõŸG ábÓ©dG

.zΩƒ«dG ÉfOÓH

 Gòg ≈∏Y AÉæÑdG π°UGƒf ¿CG Öéj { : √ƒª°S ócCGh

 QGô≤à°S’Gh ΩÓ°ùdG ‘ áªgÉ°ùª∏d …ƒ≤dG ¢SÉ°SC’G

.zá≤£æŸG ‘ QÉgOR’Gh

 ¤EG  á«ª«gGôHE’G äÉ«bÉØJ’G äóæà°SG { : í°VhCGh

 π°UGƒàdGh á«°SÉeƒ∏HódG ¿CG »gh ,á£«°ùH á«°Vôa

 ,πeC’Gh QÉgOR’Gh QGô≤à°S’G øe ÈcCG GQób ¿GRõ©«°S

 ¢VGÎa’G ∂dP ¿CG IÒÑc á≤ãH ∫ƒ≤dG Ωƒ«dG ÉææµÁh

.zÉë«ë°U ¿Éc

 { : ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ˆGóÑY ï«°ûdG ƒª°S ∫Ébh

 ∫ÓN øe É©e ÉbGöTEG  ÌcCG  ÓÑ≤à°ùe »æÑf øëf

 ,á≤£æŸG Üƒ©°T ™«ª÷h ÉæHƒ©°ûd ¢UôØdG ™«°SƒJ

 ‘  äGQÉeE’G  ádhód  á«°ù«°SCÉàdG  ÇOÉÑŸG  πµ°ûJh

 ÉæàjDhQ  ¢SÉ°SCG  á«dƒª°ûdGh  íeÉ°ùàdGh  ¢ûjÉ©àdG

.zÉeÓ°S ÌcCG á≤£æŸ

 á«°VÉŸG á°ùªÿG Oƒ≤©dG ióe ≈∏Y { : ±É°VCGh

 200  øe  ÌcC’  ÉæWƒe  äGQÉeE’G  ádhO  âëÑ°UCG

 øe  GójGõàe  GOóY  GôNDƒe  Éæ∏Ñ≤à°SG  óbh  ,á«°ùæL

 ,Ú«∏«FGöSE’G  ∫ÉªYC’G  ∫ÉLQh  ÜÓ£dGh  ìÉ«°ùdG

 iOCG  É‡  ,ôFGR  ¿ƒ«∏e  ∞°üf  ƒëf  ºgOóY  ≠∏Hh

 ó©ÑdG ájƒ≤Jh ÚÑ©°ûdG ÚH äÉbÓ©dG õjõ©J ¤EG

.zÉæàbÓY ‘ ÊÉ°ùfE’G

 QGô≤à°SG  ≥«≤– øµÁ  ’  ,ìhôdG  √ò¡H  {  :  ócCGh

 á«°†≤∏d  πM  OÉéjEÉH  ’EG  πeÉµdÉH  á≤£æŸG

 äÉ©∏£àdG  »Ñ∏j  ¿CG  Öéj  …òdGh  á«æ«£°ù∏ØdG

 ∂dP ‘ ÉÃ ,≥«≤°ûdG »æ«£°ù∏ØdG Ö©°û∏d áYhöûŸG

 äGQÉeE’G ádhO π°UGƒà°Sh ,á∏≤à°ùŸG ¬àdhO áeÉbEG

 ¤EG ±ó¡J »àdG á«ª∏°ùdG äGQOÉÑŸG áaÉµd É¡ªYO

.z∫ÉeB’G √òg ≥«≤–

 É°†jCG á«ª«gGôHE’G äÉ«bÉØJ’G Èà©J { : √ƒª°S ∫Ébh

 ¿hÉ©à∏d ÉfƒYóJ »àdG á«ŸÉ©dG ÉjÉ°†≤dG π◊ áHGƒH

 ájÉYôdGh É«LƒdƒæµàdGh Ωƒ∏©dG ¤EG ñÉæŸG Ò¨J øe

 ä’É›h ,»FÉŸGh »FGò¨dG øeC’G ΩGó©fGh á«ë°üdG

 ¤EG IQÉ°TE’G QóŒ ,Oó°üdG Gòg ‘h , IÒãc iôNCG

 Ò«¨J ∫ÓN øe äÉ«bÉØJÓd »∏©ØdG »HÉéjE’G ôKC’G

.zQGƒ◊Gh ¿hÉ©à∏d IójóL QÉWEG ™°Vhh OöùdG

 âbh »Øa ,á≤£æŸG AGQh Ée ¤EG ∂dP óàeG z: ±É°VCGh

 ™e äGQÉeE’G ádhO âfhÉ©J ΩÉ©dG Gòg øe ≥HÉ°S

 áYƒª› ‘ IóëàŸG äÉj’ƒdGh óæ¡dGh π«FGöSEG

 √òg  πª©dG  áYƒª›  πª©J  å«M  ,  zI2U2{

 áª°SÉ◊G  ä’ÉéŸG  ‘  ¿hÉ©àdG  π«¡°ùJ  ≈∏Y

 É«°SBG ¤EG §°ShC’G ¥öûdG øe iƒbCG äÉcGöT AÉæHh

.zÉµjôeCGh

 { : ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ˆGóÑY ï«°ûdG ƒª°S ∫Ébh

 ∑Î°ûŸG ΩGõàd’G ≈∏Y É©«ªL ÉfOƒ¡L Qƒfi õµJôj

 óH’ , ⁄É©dG Gòg ‘ Éæà≤£æŸ ójóL ïjQÉJ áHÉàµH

 Éªc ájOƒ¡«dG ó¡e »g á≤£æŸG √òg ¿CG Qó≤f ¿CG

 á≤£æŸG √òg øeh ,ΩÓ°SE’Gh á«ë«°ùŸG ó¡e »g

 ™«ªL  äQÉfCGh  áª«¶©dG  äÉfÉjódG  √òg  äöûàfG

.z⁄É©dG AÉëfCG

 »ª∏°ùdG  ¢ûjÉ©àdG  ¿EÉa  ∂dP  ™e  {  :  ±É°VCGh

 ,  á«gGôµdG  ÜÉ£Nh  ±ô£àdG  ô£îH  Oó¡e  Ωƒ«dG

 É©«ªL Éæ°ùØfCG ø°üëf ¿CG Éæ«∏Y äGójó¡àdG √ògh

 Ó°UGƒàe É«dhO Gó¡L É¡à¡LGƒe Ö∏£àà°Sh ,É¡æY

.zÉcÎ°ûeh

 äGQÉeE’G ‘ πØàëæ°S πÑ≤ŸG ΩÉ©dG ‘ { : ∫Ébh

 á∏FÉ©dG  â«H{  ìÉààaÉH  ójóëàdÉH  »ÑXƒHCGh

 á°ù«æch  óé°ùe  øe  ¿ƒµàj  …òdG  zá«ª«gGôHE’G

 Gõcôe  É©e  GƒëÑ°ü«d  ÖæL  ¤EG  ÉÑæL  ¢ù«æch

 É°†jCGh  ,  á«æjO  áYƒª›h  áØFÉW  πµd  É«ª«∏©J

 õØ– º«b , á«ŸÉ©dG º«≤dG ó«°ùéàd É«æjO Gõcôe

 GOƒ¡j Öàc ó≤a , ºgÉØàdGh ¢ûjÉ©àdGh ΩÉé°ùf’G

 áaô©e ¿CG { ,π«FGöSEG AGô©°T º¶YCG óMCG ,…É°û«ªY

 ÜÉ©dCG πãe ôNBG ¤EG ¿Éµe øe É¡≤jôW ≥°ûJ ΩÓ°ùdG

 ÖgòJ ¿Éµe πc ‘ GÒãc ¬HÉ°ûàJ »àdGh ,∫ÉØWC’G

.z¬«dEG

 Éæ©aO Ú«°VÉŸG ÚeÉ©dG ióe ≈∏Y { : √ƒª°S ócCGh

 öüM  ’  äGRÉ‚EG  ≥«≤–  ¤EG  ΩÓ°ùdÉH  ÉæfÉÁEG

 Éæªbh ,á°Sƒª∏e äGAGôLEG ¤EG §£ÿG Éædƒëa ,É¡d

 ≥«≤–  ‘  ÉæJóYÉ°ùŸ  IôgOõe  ábÓY  ôjƒ£àH

 É©e π°UGƒæ°Sh  ,ácÎ°ûŸG  á«é«JGÎ°S’G  ÉæaGógCG

 É¡àjDhQ öûfh äÉ«bÉØJ’G ≥«ª©J ÖfÉL ¤EG , πª©dG

.zΩó≤àdG πLCG øe »ª«∏bEG ™ªàéŸ á∏eÉ°ûdG

 ,¢ù«FôdG ó«°ùdG { : ¬àª∏c ΩÉàN ‘ √ƒª°S ∫Ébh

 ºµÑ«MôJ ≈∏Y iôNCG Iôe ºcôµ°TCG ,¢ù«FôdG ≥jó°üdG

 ‘ ¤hC’G Ió«°ùdGh ºµàaÉ°†à°SG ¤EG ™∏£àfh ,QÉ◊G

.ziôNCG äGôe äGQÉeE’G ádhO

 º«gGôHEG âæH ËQ ‹É©e .. ∫ÉÑ≤à°S’G πØM ö†M

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

 áaÉ≤ãdG IôjRh »Ñ©µdG óªfi âæH IQƒf ‹É©eh

 ≠jÉ°üdG óªfi »∏Y øH óªMCG  ‹É©eh ÜÉÑ°ûdGh

 ôjRh  óYÉ°ùe  ¢TÉÑZ  ôªY  IOÉ©°S  h  ádhO  ôjRh

 á«aÉ≤ãdG  ¿hDƒ°û∏d  ‹hódG  ¿hÉ©àdGh  á«LQÉÿG

 ∫BG Oƒªfi óªfi IOÉ©°S h áeÉ©dG á«°SÉeƒ∏HódGh

 øe OóYh , π«FGöSEG ádhO iód ádhódG ÒØ°S áLÉN

.äGQÉeE’G ádhO øe ∫ÉªYC’G ∫ÉLQ

 ñƒ«°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ »≤à∏j ¿GhôédG

»fÉà°ùNGRÉµdG



:ΩGh-Ö«HCG πJ

 ∫BG ójGR øH ˆGóÑY ï«°ûdG ƒª°S ≈≤àdG 

 ‹hódG ¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG ôjRh ¿É«¡f

 ‘ á«∏NGódG IôjRh ó«cÉ°T â«∏jCG ‹É©e

.π«FGöSEG

 QÉWEG ‘ ó≤Y …òdG AÉ≤∏dG ∫ÓN iôLh

 π«FGöSEG ádhO ¤EG á«ª°SôdG √ƒª°S IQÉjR

 øjó∏ÑdG  ÚH  á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG  åëH

 ä’É› IóY ‘ ∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdG ôWCGh

.á«æeC’G É¡æeh

 ∫BG  ójGR  øH  ˆGóÑY  ï«°ûdG  ƒª°S  ócCGh

 ÉæeGõJ »JCÉJ »àdG IQÉjõdG √òg ¿CG ¿É«¡f

 ≈∏Y ÚeÉY QhôÃ øjó∏ÑdG ∫ÉØàMG ™e

 É¡fCÉ°T  øe  »ª«gGôHE’G  ¥ÉØJ’G  ΩGôHEG

 »FÉæãdG ¿hÉ©à∏d ÖMQCG ÉbÉaBG íàØJ ¿CG

 Éª¡«Ñ©°T áë∏°üe ¬«a ÉŸ øjó∏ÑdG ÚH

.á≤£æŸG Üƒ©°Th

 ó«cÉ°T â«∏jCG ‹É©e âÑMQ É¡ÑfÉL øe

 ójGR  øH  ˆGóÑY  ï«°ûdG  ƒª°S  IQÉjõH

 ≈∏Y IócDƒe ,≥aGôŸG  óaƒdGh  ¿É«¡f ∫BG

 ™ªŒ »àdG Iõ«ªàŸG á«FÉæãdG äÉbÓ©dG

 ‘ Égõjõ©J ≈∏Y ¢Uô◊Gh øjó∏ÑdG ÚH

.áaÉc ä’ÉéŸG

 º«gGôHEG  âæH  ËQ  ‹É©e  AÉ≤∏dG  ö†M

 ¿hÉ©àdG ¿hDƒ°ûd ádhO IôjRh »ª°TÉ¡dG

 »Ñ©µdG óªfi âæH IQƒf ‹É©eh ‹hódG

 óªMCG  ‹É©eh ÜÉÑ°ûdGh áaÉ≤ãdG  IôjRh

 ádhO  ôjRh  ≠jÉ°üdG  óªfi  »∏Y  øH

 ôjRh  óYÉ°ùe  ¢TÉÑZ  ôªY  IOÉ©°S  h

 ¿hDƒ°û∏d  ‹hódG  ¿hÉ©àdGh  á«LQÉÿG

 IOÉ©°Sh áeÉ©dG á«°SÉeƒ∏HódGh á«aÉ≤ãdG

 ádhO  ÒØ°S  áLÉN  ∫BG  Oƒªfi  óªfi

.π«FGöSEG ádhO iód äGQÉeE’G

:ΩGh-Ö«HCG πJ

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ˆGóÑY ï«°ûdG ƒª°S ≈≤àdG 

 ‹É©e  ‹hódG  ¿hÉ©àdGh  á«LQÉÿG  ôjRh

 »∏«FGöSE’G  AGQRƒdG  ¢ù«FQ  ƒgÉ«æàf  ÚeÉ«æH

 IQÉjõdG QÉWEG ‘ ∂dPh á°VQÉ©ŸG º«YRh ≥Ñ°SC’G

.π«FGöSEG ádhO ¤EG √ƒª°S É¡H Ωƒ≤j »àdG á«ª°SôdG

 ÚH á«FÉæãdG äÉbÓ©dG åëH AÉ≤∏dG ∫ÓN iôLh

 ôªà°ùŸG ƒªædGh π«FGöSEG ádhOh äGQÉeE’G ádhO

 øjó∏ÑdG  ÚH  ∑Î°ûŸG  ¿hÉ©àdG  äÉjƒà°ùe  ‘

 ” …òdG  ΩÓ°ù∏d  »ª«gGôH’G  ¥ÉØJ’G  Aƒ°V ‘

.2020 ΩÉY ¬©«bƒJ

 ¥öûdG á≤£æe ‘ ´É°VhC’G ¿ÉÑfÉ÷G åëH Éªc

 ,QGô≤à°S’Gh  ΩÓ°ùdG  ≥«≤–  Oƒ¡Lh  §°ShC’G

 ÚàMÉ°ùdG  ≈∏Y  äGóéà°ùŸG  É°Vô©à°SGh

 ô¶ædG  äÉ¡Lh  ’OÉÑJh  á«dhódGh  á«ª«∏bE’G

.É¡fCÉ°ûH

 ≈∏Y ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ˆGóÑY ï«°ûdG ƒª°S ócCGh

 Éeh  øjó∏ÑdG  ÚH  Iõ«ªàŸG  á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG

 ƒ‰  øe  ácGöûdGh  ¿hÉ©àdG  äÉjƒà°ùe  √ó¡°ûJ

.áaÉc ó©°üdG ≈∏Y øjôªà°ùe Qƒ£Jh

 ƒgÉ«æàf ÚeÉ«æH ‹É©e Oƒ¡éH √ƒª°S OÉ°TCGh

 ¥ÉØJ’G ≈∏Y ™«bƒàdG ‘ âª¡°SCG »àdG IRQÉÑdG

 ádhOh  äGQÉeE’G  ádhO  ÚH  ΩÓ°ù∏d  »ª«gGôH’G

 Éeób øjó∏ÑdG ¿CG ¤EG GÒ°ûe ,2020 ΩÉY π«FGöSEG

 AÉæÑdG ¿hÉ©à∏d Gõ«ªàe ÉLPƒ‰ ÚeÉY QGóe ≈∏Y

.áaÉc ó©°üdG ≈∏Y ôªãŸGh

 ƒgÉ«æàf  ÚeÉ«æH  ‹É©e  ÖMQ  ¬ÑfÉL  øe

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ˆGóÑY ï«°ûdG ƒª°S IQÉjõH

 ≈∏Y ÚeÉY QhôÃ ∫ÉØàM’G  ™e øeGõàJ »àdG

 ÚH ΩÓ°ù∏d  »ª«gGôH’G  ¥ÉØJ’G  ≈∏Y ™«bƒàdG

.π«FGöSEG ádhOh äGQÉeE’G ádhO

 »JGQÉeE’G  »FÉæãdG  ¿hÉ©àdG  ¿CG  ¬«dÉ©e  ócCGh

 Ú«°VÉŸG ÚeÉ©dG QGóe ≈∏Y ó¡°T »∏«FGöSE’G

 Oƒ¡L ºYój ÉÃ ä’É› IóY ‘ Éàa’ GQƒ£J

.Éª¡«Ñ©°ûd QÉgOR’Gh á«ªæàdG ≥«≤ëàd øjó∏ÑdG

 »ª°TÉ¡dG º«gGôHEG âæH ËQ ‹É©e AÉ≤∏dG ö†M

 ‹É©eh  ‹hódG  ¿hÉ©àdG  ¿hDƒ°ûd  ádhO  IôjRh

 áaÉ≤ãdG  IôjRh  »Ñ©µdG  óªfi  âæH  IQƒf

 ≠jÉ°üdG óªfi »∏Y øH óªMCG ‹É©eh ÜÉÑ°ûdGh

 ôjRh  óYÉ°ùe  ¢TÉÑZ ôªY IOÉ©°Sh  ádhO  ôjRh

 á«aÉ≤ãdG  ¿hDƒ°û∏d  ‹hódG  ¿hÉ©àdGh  á«LQÉÿG

 ∫BG Oƒªfi óªfi IOÉ©°Sh áeÉ©dG á«°SÉeƒ∏HódGh

.π«FGöSEG ádhO iód äGQÉeE’G ádhO ÒØ°S áLÉN

:ΩGh-Ö«HCG πJ

 ôjRh ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ˆGóÑY ï«°ûdG ƒª°S QGR 

 - º«°TÉa OÉj ™ª› ‹hódG ¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG

 »ª«∏©àdGh »ãëÑdGh »≤«KƒàdG »ŸÉ©dG õcôŸG

.π«FGöSEG ‘ â°Sƒcƒdƒ¡dG iôcP ó«∏îàd

 âæH  ËQ  ‹É©e  IQÉjõdG  ∫ÓN  √ƒª°S  ≥aGQ

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

 IôjRh »Ñ©µdG óªfi âæH IQƒf ‹É©eh ‹hódG

 óªfi »∏Y øH óªMCG ‹É©eh ÜÉÑ°ûdGh áaÉ≤ãdG

 óYÉ°ùe ¢TÉÑZ ôªY IOÉ©°S h ádhO ôjRh ≠jÉ°üdG

 ¿hDƒ°û∏d  ‹hódG  ¿hÉ©àdGh  á«LQÉÿG  ôjRh

 óªfi IOÉ©°Sh áeÉ©dG á«°SÉeƒ∏HódGh á«aÉ≤ãdG

 ádhO  iód  ádhódG  ÒØ°S  áLÉN  ∫BG  Oƒªfi

. π«FGöSEG

 ≥aGôŸG  óaƒdGh  √ƒª°S  ∫ÉÑ≤à°SG  ‘ ¿Éc  Éª«a

 ÊGO  IOÉ©°S  ,™ªéŸG  ô≤e  ¤EG  º¡dƒ°Uh  iód

.º«°TÉa OÉj ™ª› ájôjóe ¢ù«FQ ¿ÉjGO

 ïjQÉJ  ≈∏Y  ¬JQÉjR  ∫ÓN  √ƒª°S  ±ô©Jh

 õcôªc 1953 ΩÉY ‘ √DhÉ°ûfEG ” …òdG ™ªéŸG

 ó«∏îàd  »ª«∏©Jh  »ãëHh  »≤«KƒJ  »ŸÉY

 ¢VQÉ©eh ∞MÉàe º°†jh , â°Sƒcƒdƒ¡dG iôcP

 ,  á«ª«∏©Jh  á«ãëH  õcGôeh  ájQÉcòJ  áÑ°üfCGh

 .∞«°TQC’Gh äÉÑàµŸG ¤EG áaÉ°VE’ÉH

 ¿É«¡f ∫BG  ójGR øH ˆGóÑY ï«°ûdG  ƒª°S OÉ°TCGh

 á«ªgCG ¢ùµ©j …òdG »îjQÉàdG ™ªéŸG Gòg QhóH

 íeÉ°ùàdG  º«b  öûfh  õjõ©J  πLCG  øe  πª©dG

 ∫ÓMEG  ≈∏Y  πª©dGh  Üƒ©°ûdG  ÚH  ¢ûjÉ©àdGh

 IÉ«◊G  ‘  Üƒ©°ûdG  äÉ©∏£J  ºYOh  ΩÓ°ùdG

.AÉNôdGh áÁôµdG

 ÖMÉ°U IOÉ«≤H  äGQÉeE’G  ádhO  ¿CG  √ƒª°S  ócCGh

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

 ÉgQhO AGOCG ≈∏Y á°üjôM zˆG ¬¶ØM{ ádhódG

 ¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG º«b öûæd á«ŸÉY IQÉæªc

 º«≤dG  √òg  πµ°ûJ  å«M  ,  á«fÉ°ùfE’G  IƒNC’Gh

 QÉgOR’Gh  á«ªæàdG  ≥«≤ëàd  á«°SÉ°SCG  õFÉcQ

 .äÉ©ªàéŸG ‘ ΩGóà°ùŸG

 ÉjÉë°V  ìGhQC’  ôjó≤J  á«ëàH  √ƒª°S  Ωó≤Jh

 OÉj  ™ª›  ¢UôëH  Gó«°ûe  ..  â°Sƒcƒdƒ¡dG

.ºgGôcP ó«∏îJ ≈∏Y º«°TÉa

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj
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π«FGô°SEG »a ƒgÉ«æàf »≤à∏j ójGR øH ˆGóÑY

π«FGô°SEG »a zâ°Sƒcƒdƒ¡dG iôcP ó«∏îàd º«°TÉa OÉj ™ªée{ Qhõj ójGR øH ˆGóÑY

π«FGô°SEG »a á«dÉªdG ôjRh »≤à∏j ójGR øH ˆGóÑY

π«FGô°SEG »a π≤ædG IôjRh »≤à∏j ójGR øH ˆGóÑYá«fÉãdG å«HGõ«dEG áµ∏ªdG IÉah »a …õ©j ójGR øH óªëe øH ódÉN

π«FGô°SEG »a á«∏NGódG IôjRh »≤à∏j ójGR øH ˆGóÑY

π«FGöSEG ‘ á«dÉŸG ôjRh ¬FÉ≤d ∫ÓN ójGR øH ˆGóÑYπ«FGöSEG ‘ á«∏NGódG IôjRh ¬FÉ≤d ∫ÓN ójGR øH ˆGóÑY

π«FGöSEG ‘ π≤ædG IôjRh ¬FÉ≤d ∫ÓN ójGR øH ˆGóÑY

á«fÉãdG å«HGõ«dEG áµ∏ŸG IÉah ‘ AGõ©dG ÖLGh Ëó≤J ∫ÓN  ójGR øH óªfi øH ódÉN

:ΩGh-Ö«HCG πJ

 ∫BG  ójGR øH ˆGóÑY ï«°ûdG ƒª°S ≈≤àdG

 ‹hódG ¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG ôjRh ¿É«¡f

 á«dÉŸG  ôjRh  ¿ÉeÈ«d  Qhó¨«aCG  ‹É©e

.π«FGöSEG ‘

 QÉWEG  ‘ ó≤Y  …òdG  AÉ≤∏dG  ∫ÓN iôL

 π«FGöSEG ádhO ¤EG á«ª°SôdG √ƒª°S IQÉjR

 ÚH  »FÉæãdG  ¿hÉ©àdG  äÉbÓY  åëH

 É¡æeh  ä’É›  IóY  ‘  øjó∏ÑdG

.ájQÉªãà°S’Gh á«dÉŸGh ájOÉ°üàb’G

 ójGR  øH  ˆGóÑY  ï«°ûdG  ƒª°S  ócCGh

 ádhOh  äGQÉeE’G  ádhO  ¿CG  ¿É«¡f  ∫BG

 ¥ÉØJ’G  ≈∏Y  ™«bƒàdG  òæe  π«FGöSEG

 ï«°SôJ ‘ Éàë‚ ΩÓ°ù∏d »ª«gGôH’G

 IóY ‘ »FÉæãdG ¿hÉ©à∏d õ«ªàe êPƒ‰

 á«ªæàdG äGQÉ°ùe ™aóH á∏°üàe ä’É›

 ÖMQ ¬ÑfÉL øe .øjó∏ÑdG  ‘ Qƒ£àdGh

 ƒª°S  IQÉjõH  ¿ÉeÈ«d  Qhó¨«aCG  ‹É©e

 óaƒdGh ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ˆGóÑY ï«°ûdG

 IQÉjõdG  √òg  á«ªgCG  øjócDƒe  ,  ≥aGôŸG

 ôjƒ£Jh  á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG  õjõ©J  ‘

 ≈∏Y  øjó∏ÑdG  ÚH  áªFÉ≤dG  ácGöûdG

.áaÉc ó©°üdG

 º«gGôHEG  âæH  ËQ  ‹É©e  AÉ≤∏dG  ö†M

 ¿hÉ©àdG ¿hDƒ°ûd ádhO IôjRh »ª°TÉ¡dG

 »Ñ©µdG óªfi âæH IQƒf ‹É©eh ‹hódG

 óªMCG  ‹É©eh ÜÉÑ°ûdGh áaÉ≤ãdG  IôjRh

 ádhO  ôjRh  ≠jÉ°üdG  óªfi  »∏Y  øH

 ôjRh  óYÉ°ùe  ¢TÉÑZ  ôªY  IOÉ©°S  h

 ¿hDƒ°û∏d  ‹hódG  ¿hÉ©àdGh  á«LQÉÿG

 IOÉ©°Sh áeÉ©dG á«°SÉeƒ∏HódGh á«aÉ≤ãdG

 ádhO  ÒØ°S  áLÉN  ∫BG  Oƒªfi  óªfi

.π«FGöSEG ádhO iód äGQÉeE’G

:ΩGh-Ö«HCG πJ

 ∫BG  ójGR  øH  ˆGóÑY  ï«°ûdG  ƒª°S  ≈≤àdG  

 ‹hódG  ¿hÉ©àdGh  á«LQÉÿG  ôjRh  ¿É«¡f

 π≤ædG  IôjRh  »∏«FÉî«e  ±GÒe  ‹É©e

.π«FGöSEG ‘ ¥ô£dG áeÓ°Sh

 IQÉjR QÉWEG ‘ ó≤Y …òdG AÉ≤∏dG ∫ÓN ”h

 åëH π«FGöSEG  ádhO  ¤EG  á«ª°SôdG  √ƒª°S

 øjó∏ÑdG ÚH »FÉæãdG ¿hÉ©àdG õjõ©J ¥ÉaBG

 áeÓ°Sh  ΩGóà°ùŸG  π≤ædG  ä’É›  ‘

.¥ô£dG

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ˆGóÑY ï«°ûdG ƒª°S ócCGh

 Éª¡jód π«FGöSEG ádhOh äGQÉeE’G ádhO ¿CG

 »FÉæãdG  Éª¡fhÉ©J õjõ©àd ácÎ°ûe IOGQEG
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ال�شارقة - وام:

للرتبية  املتحدة  األمــم  منظمة  منحت   
مدينة  "اليونسكو"  والثقافة  والعلوم 
اليونسكو  شــبكة  عضوية  الشــارقة 
تتويجاً   "GNLC" التعلم  ملدن  العاملية 
ملبادراتهــا وإنجازاتها إذ تضع العملية 
التعليمية عىل رأس أولوياتها باعتبارها 
الشــاملة  للتنمية  األساســية  الركيزة 
واملســتدامة واملصــدر الرئيس لتنمية 
صاحب  وتوجيهات  رؤى  وفــق  األمم 
بن  ســلطان  الدكتور  الشــيخ  السمو 
القاســمي عضو املجلس األعىل  محمد 

حاكم الشارقة.
الشارقة عىل عضويتها ضمن  و حازت 
تسع مدن عربية لهذا العام بعد نجاحها 
تلبية كافة متطلبات  نتيجــة  املتواصل 
االنضمام إىل شبكة مدن التعلم الجديدة 
لليونســكو بعــد ترشــيحها من قبل 
املتحدة  األمم  الوطنيــة ملنظمة  اللجان 
وتوصيــات لجنة تحكيــم من الخرباء 

بقبولها يف ظل استيفائها للرشوط.
عضوية  ضمــن  الشــارقة  إدراج  وتم 
التعلم  ملدن  العاملية  اليونســكو  شبكة 
بعــد أن أعد مجلس الشــارقة للتعليم 
تضافر  خاللــه  أظهر  متكامــالً  ملفاً 
جهود الجهات واملؤسســات التعليمية 
يف إمارة الشارقة لتعزيز التعلم الشامل 
التعلم يف األرس  التعليم وإحياء  يف نظام 
واملجتمع عالوة عىل ما حققته اإلمارة 
من تماسك اجتماعي ونهضة اقتصادية 
يف  مســتدامة  وتنمية  ثقايف  وازدهــار 

املجاالت كافة.
وتصبح الشارقة بهذا االستحقاق ضمن 
خالل  العضوية  عىل  حصلت  مدينة   77
سبتمرب الجاري وتنضم إىل قائمة 294 
مدينة من جميع أنحاء العالم موزعة يف 
76 دولة إىل شــبكة اليونسكو العاملية 
ملدن التعلم "GNLC" لرتسخ مكانتها 
أهدافها  املتواصلة وفق  بعد جهودهــا 

الرامية إىل جعل التعلم مدى الحياة.
و تعد شــبكة اليونســكو العاملية ملدن 
التعلم "GNLC" شبكة دولية موجهة 
نحــو إنتاج املعرفــة وتبادلها والتعلم 
ويســتفيد  القدرات  وبناء  األقران  من 
أعضاء الشــبكة يف "اليونســكو" من 
التعلم  وممارســات  سياســات  تبادل 
الشبكة  يف  أخرى  مدن  مع  الحياة  مدى 
وتطوير وتبادل املعرفة حول التحديات 
يف  واملشــاركة  الرئيســية  والحلــول 
مبادرات التدريب ويف األحداث اإلقليمية 
الشارقة  اليونسكو  ووصفت  والعاملية. 
واقتصادياً  ثقافيــاً  الحيوية  باملدينــة 
إتاحة  عىل  اإلمارة  حرص  إىل  مشــرة 
يقود  كونــه  الحيــاة  مــدى  التعلــم 
التنافسية  والقدرة  املســتدامة  التنمية 

االقتصادية واالبتكار.
موقعها  عــرب  اليونســكو  نوهــت  و 
الشــارقة  اعتمــاد  إىل  اإللكرتونــي 
بتوفر  الحياة  مدى  التعلم  اسرتاتيجية 
الطفولة  رعاية  خاصــة  الجيد  التعليم 
أولياء  يشــمل  الذي  والتعليم  املبكــرة 
تحســن  خالل  من  والطالب  األمــور 
مبينة مســاعي  التعليميــة  الكفــاءة 

التعلم  احتياجــات  لتلبيــة  الشــارقة 
ملدينتها املتنوعة ثقافياً بشكل أفضل.

مصبح  سعيد  الدكتور  ســعادة  وتقدم 
للتعليم  الشارقة  مجلس  رئيس  الكعبي 
إىل صاحــب الســمو الشــيخ الدكتور 
عضو  القاســمي  محمد  بن  ســلطان 
بالتهنئة  الشارقة  حاكم  األعىل  املجلس 
تم  الذي  الجديد  االســتحقاق  هذا  عىل 
الدائم  تحقيقه لجهود ســموه ودعمه 
الشــارقة  مجلس  خالل  مــن  للتعليم 

للتعليم واملؤسسات املعنية كافة.
نالتها  التي  العضوية  أهمية هذه  أكد  و 
الشــارقة يف شبكة املدن العاملية للتعلم 
إذ تشكل خطوة متجددة من اليونسكو 
نحــو الشــارقة إلظهــار جهودها يف 
الشــارقة  أن  إىل  الفتاً  التعليــم  خدمة 
تســتحق هذه العضوية بجدارة بعد أن 
وضعت كافة االسرتاتيجيات الرامية إىل 
الفرص  وتكافؤ  املستمر  التعليم  توفر 

للمجتمع والتعليم للجميع.
اإلنجاز  أن هــذا  إىل  الكعبــي  وأشــار 
يعكس ثراء إمارة الشــارقة وحرصها 
التعليم يف شــتى  أوجــه  عــىل دعــم 
مســاراته من خالل العمل عىل تحسن 
تعليمية  بيئة  وتوفر  التعليمية  العملية 
متكاملة وتحقيــق الفعالية مع أولياء 
االســتماع  خالل  من  والطالب  األمور 
وإرشاكهــم يف عملية التنمية وإنشــاء 
بالتعليــم ودعم  املعنيــة  املؤسســات 

التعليمية. أدوارها لخدمة املنظومة 
وتتكامــل يف إمــارة الشــارقة برامج 
التي  التعليميــة  املؤسســات  تطويــر 

تحرص عــىل تطبيق األنظمة واللوائح 
لتنظيم العملية التعليمية ورسم الخطة 
وتطوير  العامة  والسياســة  التعليمية 
املمارسات  أفضل  عىل  القائمة  املهارات 
وتوفــر فــرص متكافئــة يف التعليم 
الجودة  ملعاير  وفًقا  الخدمات  وتقديم 
توفر  إىل  وصوالً  والشفافية  والكفاءة 
الســلوكيات  هذه  تعزز  متكاملة  بيئة 
املجتمعية. و تحرص الشارقة عىل رفع 
نظام منســجم  إطار  يف  التعليم  كفاءة 
أفضل  لتصبح  التعليميــة  اآلليــة  مع 
الثقايف  التنوع  إىل  بالنظر  للتعليم  مكان 
الذي تحتضنه املدينة والذي يبني بشكل 

هادف مواطنن عاملين.
التعلم  مــدن  إســرتاتيجية  لتحقيق  و 
.. أطلقــت إمارة الشــارقة العديد من 
املبــادرات ملواجهــة التحــدي املتمثل 
يف ضمــان حــق كل فــرد يف الحصول 
التعليم يف ظل  يف  متكافئــة  عىل فرص 
الرابع  الهــدف  تأكيــد  عىل  حرصهــا 
التعليم  يف  املتحــدة  لألمم  لالســتدامة 
التعليم حتى عام  العمل بشــأن  وإطار 
واإلنصاف  الشمول  عىل  وتركز   2030
كونهما لبنات البناء األساسية لتحقيق 

تعليم جيد ومنصف.
وعملت الشارقة يف ضوء ذلك عىل توفر 
عادل  أســاس  عىل  التعليم  إىل  الوصول 
بن الفئات املختلفة يف املجتمع يف مدينة 
توفر  إىل  وصوالً  الثقايف  بالتنوع  تتمتع 
التعليم لكافة فئات املجتمع والعمل عىل 
إلتاحة  وبرامج  سياسات  تنفيذ  تطوير 

التعلم لكافة الفئات واألعمار.

يومية .. �شيا�شية .. م�شتقلة
السبت ١٧ سبتمرب ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥١٤٦

»�ليون�ضكو« ت�ضم ر�أ�س �لخيمة �إلى 
�ضبكتها �لعالمية لمدن �لتعلم

اأخبار الوطن 5

راأ�س اخليمة-وام:

 أعلنت منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة 
» اليونيسكو » ضم رأس الخيمة إىل شبكتها العاملية 
ملــدن التعلم، يف إنجاز يؤكد الجهود املســتمرة التي 
أهداف  لتحقيق  الخيمة  ورأس  اإلمارات  دولة  تبذلها 
التنميــة املســتدامة، واالرتقاء بمنظومــة التعليم 

الشامل، وضمان إتاحته مدى الحياة للجميع.
الخيمة مرتكزات  رأس  لتحقيق  نتيجة  االعتماد  جاء 
أساسية من ضمنها، امتالك اإلمارة الرؤية الواضحة 
التزامها  إىل  الحياة، باإلضافة  التعلم مدى  حول نظم 
يف  الفاعل  دوره  وإحياء  الشــامل  التعليم  برتســيخ 
الكفاءات، وتيسره عىل نطاق  تمكن املجتمع وبناء 
واســع يف العمل، إىل جانب توســعها يف اســتخدام 
التعليمية، وتعزيز  التقنيــات الحديثة يف املنظومــة 

الجودة والتميز فيها، ونرش ثقافة التعلم املستمر.
اللطيف خليفة،  الدكتور محمد عبــد  وأكد ســعادة 
األمــن العام للمجلس التنفيذي بــرأس الخيمة، أن 
انضمــام اإلمارة إىل الشــبكة العاملية ملــدن التعلم، 
التابعــة ملنظمة »اليونســكو« يمثل إنجــازاً جديداً 
يضــاف إىل حضورها العاملي املتميــز، ويعد اعرتفاً 
بما تمتلكه من مقومات، وما تتبناه من سياســات 
كافة رشائح  ليشمل  انتشاره  وتوسيع  التعليم  لدعم 
املجتمع ومختلــف مراحل الحياة يف ظل التوجيهات 
الســديدة لقيادة دولة اإلمارات الرشــيدة، والرؤية 
الشيخ سعود  الســمو  الطموحة لصاحب  و  الثاقبة 
رأس  األعىل حاكم  املجلس  القاسمي عضو  بن صقر 
بن  الشيخ محمد  املستمرة لسمو  واملتابعة   ، الخيمة 
الخيمة،  رأس  عهد  ويل  القاســمي،  صقر  بن  سعود 
االسرتاتيجية  مع  وتماشياً  التنفيذي،  املجلس  رئيس 

العامة للدولة وأولويات تنافسيتها العاملية.
و قال ســعادة الدكتور محمــد عبد اللطيف خليفة: 
»ســتتيح هــذه العضوية لإلمارة مشــاركة العالم 
تجربتهــا يف ترســيخ التعليــم يف النســيج الثقايف 
أفضل  ونقل  واالقتصادي،  والتنمــوي  واالجتماعي 
العاملية  املدن  إىل مثيالتها من  التي تتبعها  املمارسات 
املتقدمــة، كما ستفســح لهــا املجال لالســتفادة 
من تجــارب املدن األعضاء، واملســاهمة يف صياغة 

السياسات العاملية لالرتقاء بالتعليم.

»اليون�شكو« تمنح ال�ش��ارقة ع�شوية ال�شبكة العالمية 
لمدن التعلم

»اليوني�ش��يف« ت�شيد ببيئة ال�ش��ارقة المبتكرة لالرتقاء 
بحياة الأطفال

ال�شارقة-وام:

األمم   أشــاد وفد من منظمة 
/يونيسيف/  للطفولة  املتحدة 
يتلقاهــا  التــي  بالخدمــات 
الشارقة يف مختلف  األطفال يف 
الذي  والتكاتــف  القطاعــات 
الحكومية  الجهــات  به  تمتاز 
اإلمــارة  مكانــة  تعزيــز  يف 
للطفل  صديقة  مدينــة  كأول 
املبتكرة  واألســاليب  العالم  يف 
لالرتقاء  تبنيها  التي نجحت يف 

بحياة األطفال اليومية.
قام  زيــارة  خالل  ذلــك  جاء 
اليونيســيف ملكتب  بهــا وفد 
الشارقة صديقة للطفل واطلع 
يف  املكتب  إنجــازات  عىل  فيها 
باملعاير  تحظــى  بيئة  توفر 
الصديقــة  للمــدن  العامليــة 
إمارة  قــادت  التي  و  للطفــل 
الشــارقة للحصول عىل اللقب 
للطفل  صديقة  مدينــة  كأول 
يف العالــم عرب جهــود املكتب 
التنسيقية مع مختلف الجهات 
املعنية  الحكومية  واملؤسسات 
قبل  من  املحدَّثة  املعاير  بتلبية 

منظمة اليونيسيف.
والتقــى الوفــد الزائــر الذي 

ترأسته إليانا ريجيو استشاري 
وضم  للطفل  الصديقــة  املدن 
كالًّ مــن إيريكا ســرتاد مدير 
االجتماعيــة  السياســات 
الخليج  منطقة  يف  لليونيسيف 
منسق  نشــأت  ونهر  العربي 
الربامج ملنطقة الخليج العربي 
الغزال  خلفان  حصة  الدكتورة 
التنفيذي ملكتب الشارقة  املدير 

صديقة للطفل.
صديقة  الشارقة  مكتب  ونظم 
للطفــل للوفــد مجموعة من 
ملختلف  امليدانيــة  الزيــارات 
الجهات واملؤسسات الحكومية 

املعاير  محاور  بتطبيق  املعنية 
الصديقة  املدن  الدولية الختيار 
الحماية  للطفل والتي تشــمل 
والدمج  والصحــة  والتعليــم 

والتخطيط العمراني.
ويف إطار زيارة وفد اليونيسيف 
اطلع عىل جهود الشارقة فيما 
الحماية  محور  تطبيق  يخص 
لألطفال وذلــك خالل اجتماع 
دائرة  التقى خالله ممثلن عن 
والقيادة  االجتماعية  الخدمات 
العامة لرشطة الشارقة وإدارة 
الوقاية  وهيئة  الطفل  سالمة 
والسالمة وتعرف عىل أدوارها 

يف هذا الصدد.
ممثيل  كذلــك  الوفد  والتقــى 
الخاص  للتعليم  الشارقة  هيئة 
للتعليم  الشــارقة  ومجلــس 
الشارقة  باسرتاتيجية  وأشاد 
يف حمايــة األطفــال وابتكار 
باملدارس  الخاصــة  املعايــر 
صديقة  لتكــون  والحضانات 
للمواصفات  وملبية  لألطفال 
العامليــة املوضوعــة من قبل 

املنظمات الدولية.
الصحة  دور  مــن  وانطالقــاً 
مــع  اإلعاقــة  ذوي  ودمــج 
املجتمــع يف ترســيخ  أفــراد 

مكانــة أي مدينة عىل خارطة 
الصديقــة لألطفال عقد  املدن 
وفــد اليونيســيف لقاء بمقر 
األرسة  لشؤون  األعىل  املجلس 
مــع هيئة الشــارقة الصحية 
للخدمات  الشــارقة  ومدينــة 
الخطط  عىل  واطلع  اإلنسانية 
بهــا  املعمــول  والسياســات 
عموماً  األطفال  صحة  لرعاية 
اإلعاقة عىل وجه  ذوي  وفئات 
الهادفة  واملبادرات  الخصوص 
الصحية  الرعايــة  توفــر  إىل 
تســــــهم  التي  والنفســية 
يف تمتعهــم بأســــلوب حياة 

صحي.
اطالعه عىل جهود  إطــار  ويف 
الخطط  وضــع  يف  الشــارقة 
العمرانية الكفيلة بتلبية معاير 
املنظمة يف تشييد مدن صديقة 
لألطفــال التقى الوفد ممثلن 
عن مجلس الشارقة للتخطيط 
القائمن  العمراني وتعرف من 
عليه عىل دور املجلس يف توفر 
لألطفال  ونظيفة  آمنــة  بيئة 
واألخذ باالعتبار يف املشــاريع 
املعماريــة أن تتيح لهم فرص 
األرسية  بالحياة  االســتمتاع 

واللعب والرتفيه.

رأس الخيمة-الوحدة:
اإلمــارات  جمعيــة  واصلــت 
للتربع  مبادراتهــا  للرسطــان 
واملصابن  املرىض  لخدمة  بالدم 
تساوي  دم  »قطرة  حملة  ضمن 
الجمعية  فرع  نظم  حيث  حياة« 
واســعة  حملة  الخيمة  رأس  يف 
منطقة  العليا   التقنية  كلية  قي 
السيح بالتعاون مع  بنك الدم يف 
مستشفى صقر، وذلك بمشاركة 
وعدد  واملتطوعن  الكلية  طالب 

من املتربعن بالدم. 
الجمعية  عــام  مديــر  وقــال 

الكعبي  خميس  محمد  ســعادة 
تحفيز  عىل  تركــز  الجمعية  إن 
اإلقبال  أجل  مــن  املجتمع  أبناء 
واملشــاركة  بالدم  التــربع  عىل 
يف الحمــالت والحث عىل التربع 

التطوعي املستدام.
 مــن جهتها أكدت مهرة محمد 
جمعية  مكتب  مديرة  رصاي  بن 
رأس  يف  للرسطــان  اإلمــارات 
تشكل  املبادرات  هذه  إن  الخيمة 
يد  ملد  تطوعية  إنســانية  حالة 
أرواح  وإنقاذ  للمــرىض  العون 

املصابن يف املستشفيات.

ال�شارقة-وام:

األرسيــة  التنميــة  إدارة  نظمــت   
وفروعها - إحدى مؤسســات املجلس 
األعىل لشؤون األرسة جلسة افرتاضية 
بعنوان »خليجنا أرسة« وذلك بمناسبة 
أطلقه  الــذي  الخليجية  األرسة  يــوم 
املكتب التنفيــذي ملجلس وزراء العمل 
االجتماعية  الشــؤون  وزراء  ومجلس 
بــدول مجلس التعاون لــدول الخليج 
 14 يوم  اعتماده  تقرر  والذي  العربية 
العام  هذا  عام وشعار  كل  سبتمرب من 

» أرسة مرتابطة لغد مستدام«.
تحت  جات  التي  الجلســة  وناقشــت 

رعايــة قرينة صاحب الســمو حاكم 
بنت  جواهر  الشــيخة  سمو  الشارقة 
املجلس  رئيســة  القاســمي  محمــد 
بالشــارقة  األرسة  لشــؤون  األعــىل 
األرسة  قيم  أبرزها  املحــاور  من  عددا 
جيل  إعداد  يف  وأثرهــا  الخليج  دول  يف 
أفضل  وإســتعراض  التغير  يواكــب 
الطفولة  لدعم  والسياسات  املمارسات 
يف دول الخليج الرتابط األرسي و بعض 
واملؤسســية  املجتمعية  املمارســات 
الناجحة يف دعــم األرسة بهدف تعزيز 
األرسي  املجــال  يف  املؤسســات  دور 
لبنــاء منظومة أرسية  واالجتماعــي 

مستقرة.

مذكرة  يوقع  للف�ضاء  ر��ضد  بن  محمد  مركز 
تفاهم مع �إد�رة �لف�ضاء �لوطنية �ل�ضينية

 دبي-الوحدة: 
وقع مركز محمد بن راشــد للفضــاء يوم )الجمعة( 
الصينية  الوطنية  الفضــاء  إدارة  مذكرة تعاون مــع 
)CNSA( تنــص عــىل التعــاون بالقيــام بمهمة 
مستقبلية مشرتكة الستكشاف القمر، بحضور سعادة 
تشانغ ييمينغ غو ســفر جمهورية الصن الشعبية 
لدى الدولة، وســعادة يوســف حمد الشيباني، نائب 
إدارة مركز محمد بن راشــد للفضاء.  رئيس مجلس 
حيث قام كل من سعادة سالم حميد املّري، مدير عام 
مركز محمد بن راشــد للفضاء، و وويان هوا، نائب 

مدير إدارة الفضاء الوطنية الصينية، بتوقيع املذكرة.

مفتي مو�ض��كو يزور مجمع �لق��ر�آن �لكريم 
بال�ضارقة

الشارقة-الوحدة:
العاصمة  الدين مفتي  إلدار عالء  الشيخ   زار سماحة 
مجمع  الكبر  مســجدها  وإمام  موســكو  الروسية 
العاصمة  مفتي  التقــى   . بالشــارقة  الكريم  القرآن 
الروســية خالل الزيارة الدكتور شرزاد عبدالرحمن 
طاهــر أمن عــام املجمع ورافقه يف جولة شــملت 
املتاحــف التي يضمها املجمع و هــي متحف تأريخ 
كتابــة املصحف الرشيف عرب التاريخ و متحف نوادر 
املصاحف ومتحف التعريف بالقراءات السبع والعرش 
مشاهر  ومتحف  التاريخ  عرب  القرآن  أعالم  ومتحف 
القراء ومتحف كسوة الكعبة املرشفة وستائر الحجرة 
النبويــة الرشيفة ومتحف اإلعجــاز العلمي »الكون 
مقتنيات  جديد  ومتحف  الكريم«  القرآن  يف  واإلنسان 
املقارئ  زيارة  إىل جانب  األثرية  املصاحف  املجمع من 
والتلفزيوني  اإلذاعــي  واألســتديو  العاملية  القرآنية 

للمجمع ومركز الدراسات والبحوث القرانية.

جمعية الإمارات لل�شرطان توا�شل 
مبادراتها للتبرع بالدم

»التنمية الأ�شرية« بال�شارقة ت�شتعر�س جهودها 
في تعزيز وترابط الأ�شرة
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عجمان-الوحدة:
 بحــث محمد عــي الجناحــي املدير 
التجارة  تنميــة  لقطــاع  التنفيــذي 
تجارة  غرفة  يف  الدوليــة  والعالقــات 
عربي  وســعادة  عجمــان،  وصناعة 
التجارة  دائــرة  رئيــس  أبوبكــروف 
الخارجية يف مدينة ســانت بطرسربج 
الروســية ، ســبل التعاون املشــرك 
بهدف  الثنائيــة  العالقــات  وتنميــة 
جانب  إىل  البينية،  التجارة  حجم  زيادة 
استعراض املزايا والفرص االستثمارية 
اللقاء يف مقر  البلدين. حرض  املتاحة يف 
الغرفة، ســعادة اوليغ فومني القنصل 
والوفد  االتحاديــة،  لروســيا  العــام 
ومــروان حارب  املرافق  االقتصــادي 
الدولية  والعالقات  الرويج  إدارة  مدير 
الدارسات  إدارة  مدير  الشاميس  وخالد 

االقتصادية يف غرفة عجمان.
العالقات  ومتانة  عمق  الجناحي،  وأكد 
القائم  بالتعاون  مشــيداً  البلدين،  بني 
واملســتمر بني غرفة عجمان والجانب 
الــرويس لتعزيــز العالقــات وتنويع 

قنوات التواصل بني أصحاب االعمال.
وقــدم للجانــب الــرويس نبــذة عن 
املقومــات التنافســية القتصاد إمارة 
عجمان والفــرص املتاحة يف قطاعات 
والتشــييد،  والبنــاء  "الصناعــة، 
والعقــارات، والســياحة، والتعليــم، 
والخدمات  واملواصــالت،  والصحــة، 
والبنية التحتية وغريها من القطاعات، 

موضحــاً أن حكومة عجمان حريصة 
تتميز  جاذبة  اعمــال  بيئة  توفري  عىل 
وتوفري  االعمال  ممارســة  بســهولة 

خدمات مرنة ورسيعة.
كما أكد ، أن غرفة عجمان بتوجيهات 
اإلدارة حريصــة عىل تعزيز  مجلــس 
رشاكاتهــا الخارجيــة بمــا يصب يف 
أهداف الغرفة االسراتيجية الرامية إىل 
االعمال  مجتمع  ونمو  استدامة  تعزيز 
وتنويع ممكنات التنافســية وصناعة 

مستقبل األعمال.
وشــدد الطرفــان عىل أهميــة تبادل 
الدراســات واملعلومــات بهدف تنمية 

العالقات االقتصادية، ورضورة تنظيم 
الفعاليات واملعارض املشركة بحضور 
لتعزيز  البلدين  مــن  األعمال  أصحاب 
الرشاكــة والتعاون وتبــادل الخربات 
ورصــد الفــرص املتاحــة يف كل من 

عجمان وسانت بطرسربج الروسية.
من جانبه أكد سعادة عربي أبوبكروف 
رئيس دائرة التجارة الخارجية يف سانت 
الرشكات  ان  الروســية،  بطرســربج 
مهتمة  بطرسربغ  سانت  من  الروسية 
بتنمية عالقاتها وتعاونها مع نظرائها 
االستثمارات  حجم  وزيادة  عجمان،  يف 
تنوع  ظل  يف  السيما  التجاري  والتبادل 

املتاحة  والفرص  البلديــن  يف  املنتجات 
جانب  إىل  هــذا  املجاالت،  مختلــف  يف 
السياحي  املجال  التعاون يف  بحث سبل 
لكال  الثقايف  والتنوع  الزخم  واستغالل 

البلدين.
وقــدم الدعــوة إىل غرفــة عجمــان 
للمشــاركة يف منتدى سان بطرسربغ 
منصة  يمثل  والذي  الدويل،  االقتصادي 
والرشاكة  والتعــاون  للتواصل  دولية 
بــني الــرشكات الروســية والجهات 
يف  املشــاركة  أن  موضحا  املشــاركة، 
البلدين سيوفر بوابة رئيسية  فعاليات 

لزيادة العالقات االقتصادية.

اأبوظبي-وام:
للمعاشــات  العامة  الهيئــة  عقــدت   
مســاء  االجتماعيــة  والتأمينــات 
الخميــس يف دبــي لقــاًء إعالمياً مع 
القائمــني عىل برامج البــث املبارش يف 
القنوات واإلذاعــات املحلية يف مختلف 
إمارات الدولة تحت شــعار »رشكاء يف 

املسؤولية«.
ومناقشــة  إىل طرح  اللقــاء  وهــدف 
تسهيل  شــأنها  من  التي  املمارســات 
االتصال  تعزيــز  يف  اإلعالميني  مهــام 
الفئات  وخاصة  والجمهور  الهيئة  بني 

املشــمولة أو الخاضعة ألحكام قانون 
وتعزيز مستوى  االتحادي،  املعاشــات 
البث  برامج  عىل  القائمني  مع  التنسيق 
أفضل  خدمــة  تقديم  بهــدف  املبارش 
فرص  وبحــث  املتابعــني،  لجمهــور 
التعاون من أجل رفع مســتوى الوعي 
الهيئة،  وخدمات  املعاشات  قانون  عن 
ومناقشــة الرؤي التي من شــأنها أن 
تســهم يف تعزيز دور اإلعالم يف خدمة 

املجتمع.
واســتعرضت الدكتورة ميســاء غدير 
مديرة مكتب االتصال الحكومي بالهيئة 
املعاشــات،  هيئة  وأدوار  اختصاصات 

يف  االعالم  دور وســائل  أهمية  وأكدت 
والثقافة  الوعي  مستوى  ورفع  تعزيز 
عن كافة القضايا املجتمعية والوطنية، 
أرضية مشركة  أن وجود  إىل  مشــرية 
عليها  والقائمني  اإلعالم  وســائل  مع 
يســاعد يف خلق صــورة واضحة أمام 
الجمهور عن أدوار املؤسسات الخدمية 
يف الدولة، ومنها هيئة املعاشــات التي 
يف  العاملني  عــىل  التقاعد  نظام  تطبق 
بالدولة  والخــاص  الحكومي  القطاع 
باهتمام  يحظــى  الذي  النظــام  وهو 

واسع من كل األوساط املجتمعية.
ومنــح اللقــاء ممثي الهيئــة فرصة 

األفكار واملقرحات  الكثري من  ملناقشة 
خالل  من  ترد  التــي  واملطالب  واآلراء 
املبارش،  البــث  قنوات  عرب  املواطنــني 
الوقوف  أجل  مــن  نقاش  حولها  ودار 
بعضها،  تطبيــق  إمكانية  مــدى  عىل 
والخيارات املتاحة لألفكار األخرى التي 

قد ال تقع ضمن اختصاصات الهيئة.
إن  املشــاركون  اللقاء قال  ويف ختــام 
لتعزيز  الهيئة  من  إيجابية  بادرة  اللقاء 
خاصة  اإلعــالم  بوســائل  عالقاتهــا 
البث املبارش  القائمني منهم عىل برامج 
املعرفة  نقل  يف  كبري  بدور  تتفرد  والتي 

واملعلومات للمواطنني.

الريا�ض-وام:
 اســتعرضت لجنة الطاقة والصناعة والبنية التحتية 
اإلماراتــي - خالل  الســعودي  التنســيق  يف مجلس 
يف   2022 الجــاري  للعام  الثالث  الربعــي  اجتماعها 
العاصمة الســعودية الرياض - عددا من املوضوعات 
البلدين ومتابعة  املشرك بني  التعاون  بتعزيز  املتعلقة 
ســري العمل بتنفيذ املبادرات واملشاريع اإلسراتيجية 
وخطط العمل املســتقبلية املرتبطة لقطاعات الطاقة 
والصناعة والبنية التحتية بما يحقق تطلعات قيادتي 

البلدين الشقيقني . وشعبي 
ترأس وفد دولة اإلمارات املشارك يف االجتماع سعادة 
املهندس رشيف العلمــاء وكيل وزارة الطاقة والبنية 
اللجنة من  والبرول رئيس  الطاقة  التحتية لشــؤون 
الجانــب اإلماراتي وضم عددا مــن أعضاء اللجنة يف 

الجهات الحكومية االتحادية واملحلية.
ورحــب العلماء يف كلمته خــالل اإلجتماع بالحضور 
من ممثي مؤسســات البلدين والقائمني عىل متابعة 
تحيات  لهم  ونقل   .. االســراتيجية  املبادرات  وتنفيذ 
معايل ســهيل بن محمد فرج فــارس املزروعي وزير 

الطاقة والبنية التحتية ..
متمنيــا تحقيق النجاح يف هــذا اإلجتماع ويف كل ما 

البلدين ويعزز من مكانتهما . يخدم مصالح 
وأكــد حــرص دولة اإلمــارات عىل التعــاون البناء 
واملثمر مع الســعودية بهدف تعزيز وتطوير التعاون 
الطاقة  والبناء يف قطاع  املثمر  االسراتيجي والتكامل 
البلدين  مكانة  يعزز  بمــا  التحتية  والبنية  والصناعة 
كقوتــني لهما ثقل كبري يف هــذه القطاعات الحيوية 

الداعمة لالقتصادات الوطنية والتنمية املستدامة.
الفعال  والتنســيق  االجتماعات  أهمية هذه  إىل  ولفت 
اإلماراتي يف  الســعودي  التنســيق  تحت قبة مجلس 
الرشيفني  الحرمــني  لخادم  الحكيمــة  القيــادة  ظل 
امللــك ســلمان بــن عبدالعزيز آل ســعود و صاحب 
الســمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
»حفظهما الله«، يف بلورة رؤية مشــركة بني البلدين 

وتعزيز الرشاكة لتحقيق نتائج ملموسة.
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»خبز ال�سبيل«

ويحقق المشروع رؤية صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولــة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي "رعــاه الله" ، والتي دعا 
مؤكدا  كوفيد19-  جائحة  أثناء  إليها 
بأن " لن يمرض أحد. ولن يحتاج أحد. 
ولن يجــوع أحد على أرض اإلمارات، 
الجميع".  بــه  يهتــم  أن  دون  مــن 
إلنتاج  التكنولوجيا  المبادرة  وتوظف 
بحاجة،  هــم  لمن  وتوفيــره  الخبز 
وذلــك من خالل أجهزة مبتكرة ذكية 
الطلب، ليحصل  حســب  الخبز  توفر 
الجهاز في  الفرد مباشــرة من  عليه 
مبادرة  وتتعاون  ســريعة.  خطوات 
دبي مع مؤسسة  السبيل" في  "خبز 
الخبز  توزيع  منافذ  "أسواق" لتوفير 
في عــدد من فروعهــا، وهي فروع 
وند  ومــردف،  والورقاء،  المزهــر، 

الشبا، وند الحمر، والقوز، والبدع.
وتشــكل رحلة المســتفيدين عملية 
سهلة وبسيطة، إذ يمكن ألي شخص 
محتــاج أن يضغط علــى زر "طلب 
الخبــز"، واالنتظار قليالً حتى يجهز 

الخبز ومن ثم استالمه من الجهاز.
عام  أمين  المطوع  علي  سعادة  وقال 
القّصر  وشــؤون  األوقاف  مؤسسة 
للوقف  نموذج  المبادرة هــي  " هذه 
باب  يفتح  الذي  المبتكــر  المجتمعي 
حراكاً  ويحدث  للجميع  المســاهمة 
التضامن  روح  خيرياً شامالً ويرسخ 
والتكافل بين فئات المجتمع المختلفة 
ونتطلع إلى توسيع نطاق التعاون مع 
شركاء المبادرة في المجتمع المحلي 
للوصــول إلى أوســع شــريحة من 

المستفيدين".
التميمي مديرة  وقالت زينب جمعــة 

العالمي  راشــد  بــن  محمد  مركــز 
الستشارات الوقف والهبة " إن الوقف 
في  تسهم  تنموية  أداة  يعتبر  المبتكر 
االجتماعية  والتنمية  االقتصاد  تعزيز 
في المجتمعات. والمجتمع اإلماراتي 
مجتمــع متراحــم متكافــل. ونريد 
لصنع  تنمويــة  حلــوالً  نبتكــر  أن 
للشعوب".  وأســعد  أفضل  مستقبل 
ومركــز محمــد بن راشــد العالمي 
مؤسســة  هو  والهبــات  لألوقــاف 
وقفية استشــارية لخدمة اإلنسانية 
األوقاف  وتمكين  تحفيــز  خالل  من 
االجتماعية  الحاجات  لتلبية  والهبات 
خدماته  المركــز  للشــعوب. ويقدم 
والمؤسسات  لألفراد  واستشــاراته 
إلنشاء  والدولية  واإلقليمية  المحلية 
وإدارة األوقــاف والهبات وفق أفضل 

الممارسات العالمية.
التنفيذي  المدير  الخوري  عفان  وقال 
للتجزئة " سعداء بأن  أسواق  لشركة 
نكون شركاء في مبادرة خبز السبيل 
التي تشــكل شــبكة أمان مجتمعي 
أجل مد  الجميع مــن  يتعــاون فيها 
يد العون لمن هــم بحاجة من الفئة 
المتعففة.  واألســر  واألفراد  العاملة 
الخبز من خالل  توفيــر  إلى  ونتطلع 
هــذه المبادرة في عــدد من فروعنا 

المختارة في دبي".
األسر  تمكين  في  المبادرة  وتســهم 
المتعففة والفئــة العاملة من تأمين 
تمّكن  الخبــز، فيمــا  من  حاجتهــا 
المتبرعين من المساهمة في المبادرة 
الخيرية. ويمكن ألي متبرع أن يساهم 
بتبرعه مباشرة من خالل جهاز إنتاج 

الخبز في مكان تواجده.
المســاهمة  للجميع  المبادرة  وتتيح 
من خالل التبرع عبر خطواٍت بسيطة، 
الضغط على خيار "التبرع"  تشــمل 

الجهاز، ثم  شاشــة  على  الموجــود 
به،  التبرع  المطلــوب  المبلغ  تحديث 
ثم إدخال البطاقة المصرفية، وبعدها 

تأكيد عملية الدفع.
كمــا يمكن التبرع والمســاهمة في 
تطبيق  الســبيل" عبر  مبادرة "خبز 
دبــي اآلن Dubai Now الذكي، أو 
على  قصيرة  نصية  رســالة  بإرسال 
شــبكتي "دو" و"اتصــاالت" فــي 
اإلمــارات إلى الرقــم 3656 للتبرع 
الرقم  علــى  بقيمــة 10 دراهم، أو 
3658 للتبــرع بقيمة 50 درهم، أو 
على الرقم 3659 للتبرع بقيمة 100 
درهم، أو علــى الرقم 3679 للتبرع 

بقيمة 500 درهم.
المشاركة  شــخص  أي  وباستطاعة 
في مبــادرة "خبز الســبيل" في أي 
الموقع  عبــر  مكان  أي  ومــن  وقت 
 mbrgcec.ae اإللكترونــي: 
يرغب  التي  التبرع  قيمة  يحدد  بحيث 
بالمســاهمة بها كل مــرة، ليحصل 

المحتاجون على الخبز مجاناً.
خيري  بوقــف  بالتبرع  وللراغبيــن 
يومي،  بشكل  أثره  يســتمر  مستدام 
المســاهمة فــي مبادرة  لهم  يمكن 
"خبز الســبيل" عبــر التبرع بقيمة 
جهاز إنتاج خبز السبيل كوقف يخدم 
المحتاجيــن ويوفر لهم قوت يومهم 

من الخبز دون مقابل.
بقيمة  المساهمة  للمتبرعين  ويمكن 
أجهــزة خبز الســبيل بالتواصل مع 
القائميــن على المبــادرة عبر البريد 
info@mbrgcec. اإللكترونــي: 

ae أو من خالل التواصل على الرقم: 
. 0097147183222

156.5 مليار
 كمحصلــة شــراء بعــد تحقيقهم 

 3.877 بقيمة  مشــتريات  إجمالي 
مليــار درهم مقابــل مبيعات بنحو 

3.052 مليار درهم.
سيولة  المحلية  األسهم  واستقطبت 
بأكثر مــن 24.5 مليار درهم خالل 
بواقع 22.1 مليار  موزعة  األسبوع 
أبوظبــي و2.44  درهم في ســوق 
مليار درهم في ســوق دبي، وجري 
سهم  نحو 12.5 مليار  على  التداول 
يربو على 106.2 ألف  تنفيذ ما  عبر 
بنحو  الســيولة  صفقــة. وارتفعت 
ملحــوظ خالل األســبوع بعد تنفيذ 
صفقتين كبيرتين في سوق أبوظبي، 
الوطنية  أبوظبي  األولي علي ســهم 
 11.74 بقيمــة  "طاقة"  للطاقــة 
مصرف  علي  درهــم، والثانية  مليار 
 416.33 بقيمة  اإلسالمي  أبوظبي 

مليون درهم.
أبوظبي  ســوق  مؤشــر  وارتفــع 
 4.16% بنســبة   "15 "فادكــس 
ليغلق عند 10204.62 نقطة، فيما 
زاد مؤشــر فوتسي ســوق أبوظبي 
العــام "فادجي" بنســبة 4.14% 
ليصــل إلــي 10201.58 نقطــة، 
المؤشــران في تسجيل أعلى  ونجح 
منــذ 17 أغســطس  مســتوياتهم 

الماضي أي منذ شهر تقريباً.
بارتفاع  أبوظبي  أداء ســوق  وتعزز 
بنســبة  الماليــة  قطــاع  مؤشــر 
بنســبة 3.44%  %2.99 والعقار 
والطاقة   5.88% بنسبة  والصناعة 
بنسبة  واالتصاالت   5.36% بنسبة 
بنحو  األساســية  والمواد   7.59%

.1.88%
وحقق ســهم "طاقــة" أكبر وتيرة 
صعــود في ســوق أبوظبــي خالل 
 51.6% جاوزت  بنســبة  األسبوع 
النشاط مستقطباً سيولة  كما تصدر 

بنحــو 12.33 مليــار درهــم، بعد 
أعلن "القابضــة"ADQ - توقيعها 
قدرها 8.6%  حصــة  لبيع  اتفاقية 
من شــركة "طاقة" لصالح كل من 
وصندوق  "ملتيبــالي"  مجموعــة 
الشركات  من  وعدد  للتقاعد  أبوظبي 
ســهم  قفــز  كمــا  االســتثمارية 

"ملتيبالي" بنسبة 37.17%.
آند  وصعدت أســهم أخري مثل "أي 
سابقاً" بنسبة 7.89%  – اتصاالت 
و"ألفــا ظبــي" %7.26 و"أدنوك 
األول"  %6.5 و"أبوظبي  للتوزيع" 
للحفر" 4.89%  %5.87 و"أدنوك 
أبوظبي" %4.5 و"الدار"  و"موانئ 

.3.75%
وضــخ المســتثمرين األجانب أكثر 
مــن 426.1 مليــون درهــم فــي 
بعد  أبوظبي كصافي شرائي  ســوق 
تحقيقهم إجمالي مشــتريات بقيمة 
مبيعات  مقابل  درهــم  2.87 مليار 

بنحو 2.44 مليار درهم.
العام  دبــي  وصعد مؤشــر ســوق 
بنســبة %3.82 أو  األسبوع  خالل 
ما يعــادل 128.5 نقطة ليغلق عند 
مستوى 3489.33 نقطة بالغاً أعلى 
مســتوياته منذ 11 مايــو الماضي 
أي أكثــر من 4 أشــهر بدعم صعود 
العقار بنسبة 6.01%  مؤشر قطاع 
واالســتثمار   3.74% والبنــوك 

%3.56 والنقل 3.63%.
ودعم صعود سوق دبي ارتفاع أسهم 
العقــار يتصدرها "إعمار العقارية" 
للتطوير"  %6.4 و"إعمار  بنســبة 
البنوك  أســهم  صعدت  %9.2، كما 
اإلسالمي" و"اإلمارات  بقيادة "دبي 
بنسبة  صعودهما  الوطني" مع  دبي 

%4.1 و%1.17 على التوالي.
وزاد فــي قطاع االســتثمار كل من 

"سوق دبي المالي" بنسبة 3.01% 
و"دبي لالستثمار" بنسبة 4.49%، 
النقل  قطــاع  فــي  ارتفــع  بينمــا 
 3.8% للطيران" بنســبة  "العربية 
و"ارامكــس" %3.1، وكمــا صعد 

سهم "ديوا" بنسبة 1.56%.
نحو  األجانب  المســتثمرون  وضخ 
ســوق  في  درهم  مليــون   398.3
دبي كمحصلة شــراء بعد تحقيقهم 
 1.006 بقيمة  مشــتريات  إجمالي 
مليــار درهم مقابــل مبيعات بنحو 

607.7 مليون درهم.
ترا�س تلتقي

وســتلتقي تراس يوم األحد كال من 
البولندي  والرئيس  وتــرودو  مارتن 
داونينج  في  بايدن  وجو  دودا  أندريه 
ستريت. والتقت تراس مع بايدن من 
للخارجية  وزيــرة  كانت  عندما  قبل 
اجتماع  أول  اللقاء سيكون  هذا  لكن 
رئيســة  أصبحت  أن  منــذ  بينهمــا 
خلفية  اللقاء على  للوزراء. وسيأتي 
أيرلندا  بروتوكــول  حــول  خالفات 
العمل من  الشــمالية وصعوبات في 
اتفاق تجاري مع  إلــى  التوصل  أجل 

البيت األبيض.
ومن المرجح أيضا أن يجري مناقشة 
البروتوكول عندما تتحدث تراس إلى 
بين  المتوترة  العالقات  وسط  مارتن 
البلدين بشأن ترتيبات ما بعد خروج 

بريطانيا من االتحاد األوروبي.
بايدن،  اللقاء المباشر مع  ومن شأن 
السيدة  مع  الجنازة  ســيحضر  الذي 
األولى جيل بايدن، أن يخفف الضغط 
على زيارة تراس إلى الجمعية العامة 
المقبل، رغم  المتحدة األسبوع  لألمم 
يستبعد وجود  لم  داوننج ستريت  أن 

لقاء ثنائي آخر هناك.

فريق اإك�س��بو دب��ي يق��دم عر�ساً 
ملهماً لق��ادة ال��دول والحكومات 

في مقر الأمم المتحدة
دبــي-وام:  يقدم فريق مدينة إكســبو دبي لقادة الدول 
والحكومات عرضاً ملهمــاً يف مقر األمم املتحدة اإلثنني 
الدورة السابعة  19 سبتمرب، وذلك ضمن فعاليات  املقبل 
والســبعني للجمعية العامة لألمــم املتحدة يف نيويورك، 
التي  والهادفة  املؤثرة  العروض  اإلبداعي  العمل  ويحاكي 
ُقدمت عىل ُقبة ســاحة الوصل خالل إكسبو 2020 دبي 

وألهمت املاليني من البرش.
إكسبو  مدينة  فريق  من  التاريخية  املساهمة  هذه  وتمثل 
دبي التزاما بمواصلة روح إكســبو 2020 كجهة داعية 
ومســاهمة يف دفع التقدم يف مواجهــة التحديات األكثر 
إلحاًحا يف العالــم، ودعم رؤية والتزامات دولة اإلمارات 
العربية املتحدة يف تعزيز العمل املشــرك لتحقيق أهداف 

. 2030 التنمية املستدامة ألجندة األمم املتحدة لعام 
ويمكن متابعة االجتماع مبارشة عرب بث تلفزيون األمم 
املتحدة يوم اإلثنني 19 ســبتمرب 2022 يف تمام الساعة 
الرابعة والنصف مساًء بتوقيت دولة اإلمارات /08:30 
صباحــا بتوقيــت نيويورك/ عىل شــبكة اإلنرنت عرب 

الرابط..

»المعا�سات« توؤكد دور و�سائل الإعالم في رفع م�ستوى الوعي 
بالق�سايا المجتمعية والوطنية

غرفة عجمان تبحث التعاون القت�سادي مع �سانت بطر�سبرج الرو�سية

لجنة الطاقة وال�سناعة والبنية التحتية 
بمجل�س التن�سيق ال�سعودي الإماراتي 

ت�ستعر�س م�ساريعها ال�ستراتيجية
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م�سقطـ  )الوحدة(:

»الدقم  جملة  ن�رشته  حديث  تقرير  اأ�شار   

القت�شادية« يف عددها الأخري اأنه ميكن للدقم 

ب�شلطنة ُعمان اأن حتدث فارقا يف النقل البحري 

و 2023( خا�شة   2022( العاملي خالل عامي 

اإطالق احلو�ض اجلاف  اإذا ما متكن امليناء من 

الثاين ورفعة �شعة �شاحة احلاويات اخلا�شة به 

اإىل 1.5 مليون على الأقل بنهاية العام اجلاري.

امليناء  ت�شغيل  بدء  مع  اأنه  التقرير  واأو�شح 

وحو�ض بناء ال�شفن ب�شكل كامل، فاإن اخلطوة 

التالية للدقم كي ت�شبح مركًزا عاملًيا لل�شحن 

العابر هي تو�شيع حمطة احلاويات. حيث ميكن 

حوايل  مع  التعامل  حالًيا  التخزين  ملحطة 

200 األف حاوية �شنوًيا، ولكن الهدف املن�شود 

وقد  �شنوًيا.  حاوية  مليون   1.7  –  1.5 هو 

البنية  من  كبري  جزء  من  النتهاء  بالفعل  مت 

الأ�شا�شية، ومبا يف ذلك ق�شبان الرافعات و�شاحة 

احلاويات واملباين الإدارية وقد �شارف بع�شها 

على النتهاء.

يف  ال�شيانة  خدمات  على  الطلب  تزايد  ومع 

�شيانة  ور�شة  اإن�شاء  على  العمل  يتم  الدقم، 

لل�شفن تلبية للطلب املتنامي، علًما اأن احلو�ض 

اإ�شالح وجتديد حوايل 1000  اجلاف جنح يف 

�شفينة من خمتلف الفئات بني عامي) 2013 – 

2022م(، ومن املتوقع اأن يت�شاعف الرقم خالل 

العقد القادم. وقد مت يف عام 2021 اإ�شالح 115 

�شفينة من خمتلف دول العامل.

بالدقم  اخلا�شة  القت�شادية  املنطقة  وت�شهد 

وحت�شنا  العمرانية  التنمية  يف  كبريا  تطورا 

يف البيئة احل�رشية من خالل زيادة امل�شاريع 

اجتاه  جاذبيتها  يعك�ض  مما  بع�شها  واكتمال 

امل�شتثمرين واملقيمني على حد �شواء بالإ�شافة 

اإىل زيادة توفر اخلدمات املقدمة للزوار وال�شياح 

واملقيمني.

الزدجايل  خمي�ض  بن  يحيى  املهند�ض  وقال 

القت�شادية  املنطقة  اأعمال  بت�شيري  املكلف 

تنفيذ  على  العمل  يجري  اأنه  بالدقم  اخلا�شة 

مرحلة  يف  وحاليا  امل�شاريع  من  العديد 

الإن�شائية كم�رشوع تو�شعة �شبكة توزيع املياه 

حمطة  وان�شاء  ت�شميم  وم�رشوع  باملنطقة، 

ال�رشف  ال�شحي ونظام  ال�رشف  معاجلة مياه 

ال�شحي مبدينة الدقم وم�شاريع متعلقة باإن�شاء 

الطريق منها تنفيذ ازدواجية الطريق الوطني 32 

املرحلة الثانية، كما يجري العمل على ت�شميم 

وان�شاء �شوق اجلمعة، وت�شميم وتوريد وتركيب 

اأر�شفة وج�شور عائمة واأعمال �شيانة الر�شيف 

احلكومي مبيناء الدقم، واإن�شاء الطرق الداخلية 

للحي التجاري يف الدقم.

الدقم  جملة  ن�رشه  حوار  يف  الزدجايل  واأ�شار 

القت�شادية اإىل ان هناك م�شاريع خدمية تتعلق 

بتطوير وحت�شني م�شتوى البيئة احل�رشية للطرق 

وهي يف مرحلة اخلدمات ال�شت�شارية، كاخلدمات 

ال�شت�شارية لت�شميم والإ�رشاف على تنفيذ الطرق 

الداخلية ملنطقة الدقم احلزمة الأوىل واخلدمات 

ال�شت�شارية لت�شميم والإ�رشاف على تنفيذ طرق 

»1ـ  5« ونظام الت�رشيف يف ميناء الدقم.

واأو�شح املند�ض يحيى الزدجايل ان هناك حت�شنا 

الإلكرتونية  اخلدمات  تنظيم  وحجم  مدى  يف 

التي تقدمها الهيئة العامة للمناطق القت�شادية 

اخلا�شة واملناطق احلرة للم�شتثمرين، م�شيفا 

ان الهيئة تعمل على ايجاد م�رشوعات متنوعة 

مرتبطة بتح�شني درجة منط احلياة يف الدقم، 

من خالل ايجاد بع�ض احلدائق واملنتزهات يف 

الحياء ال�شكنية وجتميل الطرق الرئي�شية .

وقال ان احلكومة اأ�شندت م�رشوعات ا�شرتاتيجية 

الطريق  ازدواجية  تتمثل يف  الطرق  �شكبة  يف 

الثقيلة مبنطقة  ال�شناعات  الذي يربط منطقة 

الدقم،  اإىل ميناء  املتو�شطة و�شول  ال�شناعات 

القت�شادية،  املنطقة  مدخل  من  يبداأ  وطريق 

وطريق اآخر اإىل راأ�ض مركز �شيتم اإ�شناده قريبا، 

مو�شحا ان هذه امل�شاريع �شتعمل على ت�شهيل 

امل�رشوعات  وا�شتيعاب  احلركة  ان�شيابية 

ال�شخمة التي اتخذت من املنطقة مركزا لها.

واأ�شار اإىل ان الهيئة العامة للمناطق القت�شادية 

اخلا�شة واملناطق احلرة تعمل حاليا على درا�شة 

حتديد م�شار القطار الذي �شيتم تنفيذه من منطقة 

ال�شناعات التعدينية اإىل منطقة ر�شيف املواد 

ال�شائلة وال�شائبة مبيناء الدقم.

بالدقم  اخلا�شة  القت�شادية  املنطقة  وتعترب 

لإقامة  امل�شجعة  العاملية  املناطق  اأهم  من 

م�رشوعات الطاقة املتجددة والنظيفة ملا تتمتع 

به من مقومات اأ�شا�شية لهذا امل�رشوعات كطاقة 

الرياح
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»اأرا�سي عجمان« تطلق م�سروع »المتابعة الذكية« 

للم�ساريع العقارية

محافظ البنك المركزي الفرن�سي يتوقع ارتفاع 

الت�سخم اإلى 6 بالمئة بحلول مطلع العام

ارتفاع باأ�سعار النفط..وبرنت ي�سجل 91.68 دوالر للبرميل

ُعمان: »الدقم« تخطط لتو�سيع محطة تتعامل مع اأكثر من 1.5 مليون حاوية �سنوياً

مطار ال�سارقة يح�سل على اعتماد »برنامج اعتماد تجربة المتعاملين في المطار«في خطوة مفاجئة للأ�سواق.. المركزي الرو�سي يخف�ض �سعر الفائدة

ت�سخم منطقة اليورو يقفز اإلى %9.1 

في اأغ�سط�ض

اأ�سعار الذهب توا�سل الهبوط الأدني 

م�ستوياتها خلل عامين

97.3 دوالر �سعر �سلة خامات »اأوبك«

بروك�سلـ  )- د ب اأ(:

الأوروبي  الإح�شاء  مكتب  بيانات  اأظهرت   

)يورو�شتات( يوم اجلمعة اأن الت�شخم يف منطقة 

اأغ�شط�ض  يف  ارتفع  املوحدة  الأوروبية  العملة 

املا�شي اإىل م�شتوى قيا�شي غري م�شبوق، بالتفاق 

مع تقديرات اأولية.

مقابل   %9.1 اإىل  اأغ�شط�ض  يف  الت�شخم  وارتفع 

8.9% يف ال�شهر ال�شابق عليه، وجاءت هذه الن�شبة 

متفقة على تقديرات اأولية ن�رشت يف 31 اأغ�شط�ض 

املا�شي.

ي�شتثني  الذي  الأ�شا�شي  الت�شخم  معدل  زاد  كما 

يف   %4.3 اإىل  والتبغ  والغذاء  الطاقة  اأ�شعار 

التقديرات، مقابل 4% يف  اأغ�شط�ض، بالتفاق مع 

يوليو املا�شي.

املن�شق  املوؤ�رش  ارتفع  يوليو،  ب�شهر  وباملقارنة 

اأغ�شط�ض،  بن�شبة 0.6% يف  امل�شتهلكني  لأ�شعار 

فيما كانت التقديرات ال�شابقة ت�شري اإىل ارتفاعه 

بن�شبة %0.5.

وجاءت زيادة الت�شخم يف اأغ�شط�ض على اأ�شا�ض 

اأ�شعار  ن�شبتها 38% يف  بزيادة  مدفوعة  �شنوي، 

الطاقة، و10.6% يف اأ�شعار الغذاء والتبغ.

ويف الوقت ذاته، ارتفعت اأ�شعار ال�شلع ال�شناعية 

غري املرتبطة بالطاقة بن�شبة 5.1%، وزادت اأ�شعار 

اخلدمات بن�شبة %3.8.

عوا�سمـ  )وام(:

خالل  هبوطها  العاملية  الذهب  اأ�شعار  وا�شلت   

تداولت يوم اجلمعة، م�شتمرة يف الرتاجع عند اأدين 

م�شتوياتها خالل عامني.

ووفقا لبيانات الأ�شواق العاملية، انخف�شت اأ�شعار 

بن�شبة  الفورية  املعامالت  يف  الأ�شفر  املعدن 

اإىل  لت�شل  دولراً   0.64 يعادل  ما  اأو   %0.04

ال�شاعة  بحلول  وذلك  لالأون�شة،  دولر   1663.9

»09:33 �شباحًا بتوقيت الإمارات«.

ونزلت العقود الآجلة للذهب ت�شليم �شهر دي�شمرب 

بن�شبة بلغت 0.3 % تعادل 5.15 دولر لت�شل اإىل 

1672.25 دولر لالأون�شة.

وعلى �شعيد املعادن النفي�شة الأخرى، تراجعت 

الف�شة بن�شبة 0.61% اإىل 19.15 دولر لالأوقية، 

وهبط البالتني بن�شبة 0.23% اإىل 899.8 دولر، 

اإىل   %0.01 بنحو  البالديوم  ارتفع  حني  يف 

2142.02 دولر.

فيينا ـ  )وام(:

 اأعلنت منظمة الدول امل�شدرة للنفط »اأوبك« اأن 

�شعر �شلة خاماتها التي ت�شم متو�شط اأ�شعار 13 

اإىل 97.3  الأع�شاء و�شل  الدول  اإنتاج  خاما من 

دولر للربميل اخلمي�ض.

يوم  ال�شادرة  ن�رشتها  يف   - »اأوبك«  وذكرت 

اجلمعة اأن املعدل ال�شنوي ل�شعر ال�شلة بلغ نحو 

69.89 دولر للربميل يف العام 2021، و41.47 

دولر للربميل يف 2020.

وتتكون �شلة اأوبك املرجعية للخامات من 13 خامًا 

ميثل كل منها نفط ال�شادرات الأ�شا�ض لكل دولة من 

البلدان الأع�شاء يف املنظمة.

عجمان ـ  )وام(:-

 اأطلقت دائرة الأرا�شي والتنظيم العقاري يف 

عجمان م�رشوع »املتابعة الذكية« للم�شاريع 

العقارية يف المارة للقيام بعمليات امل�شح 

م�شاريع  يف  العمل  �شري  ومتابعة  اجلوي 

التطوير العقاري بعجمان والوقوف على مراحل 

مما  »درون«  طائرات  با�شتخدام  تنفيذها 

ي�شمن دقة و�رشعة املتابعة والتقييم الدوري 

للم�شاريع.

النعيمي  حميد  بن  العزيز  عبد  ال�شيخ  واأكد 

يف  العقاري  والتنظيم  الأرا�شي  دائرة  رئي�ض 

عجمان.. اأن الدائرة اأطلقت امل�رشوع من منطلق 

العمل  اأ�شاليب  اأحدث  تبني  على  حر�شها 

عملياتها  جميع  يف  التكنولوجيا  وتوظيف 

واإجراءاتها. وقال اإن الدائرة ت�شعى اإىل تعزيز 

قدراتها التقنية وتبني منهجيات واآليات عمل 

خدماتها  بجودة  الرتقاء  اأجل  من  ع�رشية 

املت�شارعة  النمو  وترية  لتواكب  وتطويرها 

التي ت�شهدها عجمان على خمتلف الأ�شعدة 

من  الذكية«  املتابعة  »م�رشوع  اأن  مو�شحا 

ونوعية،  جديدة  م�شافة  قيمة  تقدمي  �شاأنه 

ل�شيما فيما يتعلق مبتابعة امل�شاريع العقارية 

وذلك من خالل تقدمي �شور وا�شحة و معلومات 

يف  العمل  فرق  مهام  ت�شهل  دقيقة  وبيانات 

عمليات  تنفيذ  اإمكانية  لهم  وتتيح  الدائرة 

التفتي�ض واملتابعة بكفاءة عالية ويف وقت 

وجيز مقارنة بالأ�شاليب التقليدية املتبعة.

عمري  بن  عمر  املهند�ض  اأو�شح  جانبه  من 

والتنظيم  الأرا�شي  دائرة  عام  مدير  املهريي 

طيار  دون  من  طائرات  ا�شتخدام  اأن  العقاري 

�شي�شتخدم على اأو�شع نطاق و�شي�شمل العديد 

لدعم  الأخرى  والإجراءات  العمليات  من 

املوظفني وت�شهيل مهامهم اليومية من خالل 

واأجهزة  التقنيات  لأحدث  الأمثل  ال�شتخدام 

الذكاء ال�شطناعي املتطورة.

تطور  من  عجمان  اإمارة  ت�شهده  ما  اأن  واأكد 

وازدهار يحتم على الدائرة م�شاعفة جهودها 

وتكري�ض طاقاتها لالإرتقاء بالأداء ومواكبة هذا 

النمو.

باري�ض -)د ب اأ(:

 �رشح حمافظ البنك املركزي الفرن�شي فران�شوا 

معدل  اأن  اجلمعة،  يوم  جالو،  دي  فيلريوي 

الت�شخم يف البالد �شوف ي�شل اإىل ذروته خالل 

الفرتة من الآن وحتى بداية العام اجلديد.

ونقلت وكالة بلومربج لالأنباء عن دي جالو 

قوله يف ت�رشيحات اإذاعية اإن معدل الت�شخم 

اأعلى  اأو  “زهاء �شتة باملئة  اإىل  �شوف ي�شل 

قليال”.

وذكر جالو يف ت�رشيحات لإذاعة “اآر.تي.اإل” 

الفرن�شية اأن اأكرب قدر من الغمو�ض ياأتي من 

اأ�شعار الطاقة، ول�شيما الغاز الطبيعي.

الرتاجع  يف  يبداأ  �شوف  “الت�شخم  واأ�شاف: 

بحلول عام 2023، ليرتاوح يف املتو�شط ما 

بني 4 و5 باملئة، على اأن يعود اإىل م�شتوى 2 

باملئة يف غ�شون عامني اأو ثالثة اأعوام”.

واأظهرت بيانات مكتب الإح�شاء الفرن�شي اأم�ض 

اخلمي�ض انخفا�ض معدل الت�شخم بن�شبة اأقل 

من املتوقع خالل �شهر اآب/اأغ�شط�ض املا�شي.

اآب/اأغ�شط�ض  يف  الت�شخم  معدل  وتراجع 

املا�شي اإىل 9ر5%، بعدما بلغ 1ر6% يف متوز/

يوليو املا�شي.

معدل  يبلغ  اأن  توقعوا  قد  املحللون  وكان 

الت�شخم 8ر%5.

بن�شبة  امل�شنعة  الب�شائع  اأ�شعار  وارتفعت 

8ر1% خا�شة املتعلقة بانتهاء ف�شل ال�شيف. 

كما ارتفعت اأ�شعار الأغذية بن�شبة 7ر1% ويرجع 

ذلك لرتفاع تكلفة اأ�شعار املنتجات الطازجة. 

من ناحية اأخرى، تراجعت اأ�شعار اخلدمات من 

3ر1% اإىل 3ر0%. ويف نف�ض الوقت، انخف�شت 

اأ�شعار الطاقة بن�شبة 9ر%3.

�شجلت اأ�شعار النفط، ارتفاًعا مع بداية تعامالت 

يوم اجلمعة، لي�شجل �شعر خام برنت للعقود 

الآجلة نحو 91.68 دولر للربميل، ولكنها تتجه 

من  خماوف  و�شط  اأ�شبوعي،  تراجع  لت�شجيل 

زيادات حادة يف معدلت الفائدة، وهو الأمر الذي 

من املتوقع اأن يكبح النمو القت�شادي العاملي 

والطلب على الوقود.

و�شجلت العقود الآجلة خلام برنت ارتفاًعا بواقع 

دولرا   91.68 اإىل   ،%  1 بنحو  اأي  �شنتا،   87

للربميل، اإل اأنها تراجعت بن�شبة 1.9 % خالل 

الأ�شبوع. كما �شعدت العقود الآجلة خلام غرب 

بن�شبة  اأي  �شنتا،  بواقع 61  الأمريكي  تك�شا�ض 

بانخفا�ض  دولر،   85.71 اإىل  باملئة،   0.72

ن�شبته 1.8 باملئة هذا الأ�شبوع.

ويتجه املوؤ�رشان القيا�شيان اإىل ت�شجيل خ�شائر 

لالأ�شبوع الثالث على التوايل، لأ�شباب من بينها 

اأكرث  قوة الدولر الأمريكي، والتي جتعل النفط 

تكلفة للم�شرتين الذين ي�شتخدمون عمالت اأخرى.

ومنذ بداية الربع الثالث وحتى الآن، هبط كال 

اخلامني بن�شبة 20 باملئة، يف اأ�شواأ انخفا�ض 

ف�شلي بالن�شبة املئوية منذ بداية وباء كورونا 

يف الف�شل الأول من عام 2020.

وكانت اأ�شعار النفط قد تراجعت بقوة يف تداولت 

باملئة،  ن�شبته 4  اخلمي�ض، يف هبوط لم�شت 

ب�شبب بع�ض العوامل اأبرزها ازدياد القلق حول 

الإمدادات نتيجة ل�شعف الطلب العاملي املتوقع، 

وقوة الدولر، بجانب اإعالن وكالة الطاقة الدولية 

هذا الأ�شبوع اأن منو الطلب على النفط �شيتوقف 

يف الربع الرابع.

كما ا�شتقر �شعر الدولر قرب م�شتوياته املرتفعة، 

من  بدعم  الأخرية،  الآونة  يف  �شجلها  والتي 

الفيدرايل  الحتياطي  جمل�ض  باأن  توقعات 

الأمريكي �شي�شتمر يف ت�شديد ال�شيا�شة النقدية.

واأظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأمريكية، اأن 

خمزونات النفط اخلام يف احتياطيات الطوارئ 

مليون   8.4 مبقدار  هبطت  املتحدة  للوليات 

برميل على مدار الأ�شبوع املا�شي، يف 9 �شبتمرب 

اأقل  وهو  برميل،  مليون   434.1 اإىل  اجلارى، 

م�شتوى فى حواىل 38 عاًما.

ويعترب هذا اأكرب انخفا�ض يف خمزون النفط يف 

الحتياطي البرتويل ال�شرتاتيجي الأمريكي منذ 

لأدنى  اخلام  خمزونات  ويدفع  املا�شي،  مايو 

م�شتوى منذ اأكتوبر 1984.

وقالت وزيرة اخلزانة الأمريكية جانيت يلني، اإن 

الأمريكيني قد ي�شهدون زيادة يف اأ�شعار النفط 

يف ال�شتاء عندما يقل�ض الحتاد الأوروبي �رشاء 

اخلام الرو�شي بدرجة كبرية، م�شيفة اأن الغرب 

يدر�ض و�شع حد اأق�شى مقرتح لأ�شعار �شادرات 

حتت  الأ�شعار  اإبقاء  بهدف  الرو�شية،  النفط 

ال�شيطرة.

وقالت يلني ل�شبكة »�شي.اإن.اإن« الأمريكية: »اإنها 

خماطرة، وهي خماطرة اأننا نعمل على و�شع 

�شقف الأ�شعار ملحاولة معاجلة هذا الأمر«.

 واأ�شافت اأن الزيادة املحتملة يف الأ�شعار قد 

تاأتي لأن الحتاد الأوروبي »�شيتوقف يف الغالب 

عن �رشاء النفط الرو�شي« ويفر�ض حظراً على 

اخلدمات التي ت�شمح لرو�شيا ب�شحن النفط عن 

طريق الناقالت.

مو�سكوـ  )وكاالت(:

يوم  الرو�شي،  املركزي  البنك  اأعلن 

اجلمعة 16 �شبتمرب، خف�ض �شعر الفائدة 

الرئي�شي نحو 50 نقطة اأ�شا�ض لت�شل ايل 

7.5 %، موافقا توقعات املحللني.

اإن  البيان  يف  الرو�شي،  املركزي  وقال 

معدلت منو الأ�شعار ل تزال منخف�شة، 

مما ي�شهم يف مزيد من تباطوؤ الت�شخم 

ال�شنوي.

الت�شخم  معدل  فاإن  البيان  وبح�شب 

اإىل 14.3  تراجع  الأ�شعار  ال�شنوي يف 

باملئة يف اأغ�شط�ض، مقابل 15.1 باملئة 

ال�شلع  اأ�شعار  انخفا�ض  مع  يوليو،  يف 

واخلدمات، بعد اأن كانت ارتفعت بحدة 

يف مار�ض املا�شي.

معدل  يبلغ  اأن  رو�شيا  بنك  وتوقع 

العام اجلاري ما  ال�شنوي يف  الت�شخم 

يوا�شل  اأن  على  باملئة،  و13   11 بني 

العام  باملئة  5و7  بني  ما  اإىل  النزول 

 4 البالغ  م�شتهدفه  اإىل  ويعود  املقبل، 

باملئة يف 2024.

ال�شيا�شة  ت�شديد  اإيل  الأ�شواق  واجتهت 

النقدية اأ�شار اأع�شاء اللجنة الفيدرالية 

لل�شوق املفتوحة اإىل رفع اأ�شعار الفائدة 

مبقدار 75 نقطة اأ�شا�ض اأخرى يف اجتماع 

�شبتمرب.

 ال�سارقة-الوحدة:

 حاز مطار ال�شارقة على اعتماد »برنامج 

اعتماد جتربة املتعاملني يف املطارات«، 

بعد اإمتامه املتطلبات الالزمة للم�شتوى 

الأول من الربنامج، لي�شبح واحداً من بني 

8 مطارات فقط يف ال�رشق الأو�شط حا�شلة 

العتماد  برنامج  وهو  العتماد،  على 

�شاملة  روؤية  يوفر  الذي  عامليًا  الوحيد 

لإدارة جتربة املتعاملني يف قطاع الطريان.

جاء هذا العتماد نتيجة النظام املتكامل 

الذي يديره مطار ال�شارقة يف �شبيل �شمان 

املبادرات  اإىل  اإ�شافًة  املتعاملني،  ر�شا 

نهتم«  »لأننا  كمبادرة  ينّفذها،  التي 

خدمة  »جودة  برنامج  وا�شتطالعات 

لتعزيز  ت�شعى  والتي   ،»ASQ املطار 

م�شاركة املتعاملني يف تقدمي اقرتاحاتهم 

وتوقعاتهم ومبادراتهم لإحداث تغيري ما 

اأو تطبيق فكرة مبتكرة ي�شعرون باأهميتها 

�شمن عمل املطار.

وقال �شعادة علي �شامل املدفع، رئي�ض هيئة 

مطار ال�شارقة الدويل اإّن جتربة املتعامل 

ون�شاطات  اأعمال  كل  يف  الأولوية  لها 

حمور  املتعاملني  ر�شا  وي�شكل  املطار، 

�شياغة اخلطط ور�شم الأهداف ولتحقيق 

التوا�شل  بفتح ج�شور  املطار  يقوم  ذلك، 

احتياجاتهم  ومعرفة  املتعاملني  مع 

وتوقعاتهم، ومن ثم اختبار جتاربهم ب�شكل 

ر�شاهم«،  مدى  قيا�ض  طريق  عن  دوري 

لتوفري  الدائم  الهيئة  �شعي  اإىل  م�شرياً 

جتربة �شفر اآمنة ومميزة للجميع«.

واأ�شاف اأن ح�شول املطار على هذا العتماد 

ياأتي كنتيجة طبيعية لتحقيق متطلباته، 

والرفاهية  اجلودة  معايري  اأرقى  �شمن 

التي يطّبقها، والأهداف ال�شرتاتيجية التي 

يعمل دومًا على تطويرها وقيا�ض نتائجها 

لتح�شني جتارب املتعاملني.

القمة  خالل  اجلائزة  �شعادته  وا�شتلم 

يف  املقامة  املتعامل  لتجربة  العاملية 

مدينة كراكوف بجمهورية بولندا برعاية 

اإىل  بالإ�شافة  الدويل  املطارات  جمل�ض 

تقدمي  يف  مطار  »اأف�شل  جائزة  ت�شلمه 

ال�رشق  يف  للمتعاملني«  مميزة  خدمة 

الأو�شط، �شمن فئة املطارات التي ترتاوح 

طاقتها ال�شتيعابية بني 5 اإىل 15 مليون 

م�شافر �شنويًا والتي اأعلن عنها خالل �شهر 

مار�ض 2022.



ال�سبت 17 �سبتمرب  2022ـ  العـدد 15146

ال�سبت 17 �سبتمرب  2022ـ  العـدد 15146

ال�سبت 17 �سبتمرب  2022ـ  العـدد 15146

ال�سبت 17 �سبتمرب  2022ـ  العـدد 15146

ال�سبت 17 �سبتمرب  2022ـ  العـدد 15146

ال�سبت 17 �سبتمرب  2022ـ  العـدد 15146

ال�سبت 17 �سبتمرب  2022ـ  العـدد 15146

ال�سبت 17 �سبتمرب  2022ـ  العـدد 15146

ال�سبت 17 �سبتمرب  2022ـ  العـدد 15146

ال�سبت 17 �سبتمرب  2022ـ  العـدد 15146

ال�سبت 17 �سبتمرب  2022ـ  العـدد 15146

ال�سبت 17 �سبتمرب  2022ـ  العـدد 15146

ال�سبت 17 �سبتمرب  2022ـ  العـدد 15146

ال�سبت 17 �سبتمرب  2022ـ  العـدد 15146

ال�سبت 17 �سبتمرب  2022ـ  العـدد 15146

ال�سبت 17 �سبتمرب  2022ـ  العـدد 15146

ال�سبت 17 �سبتمرب  2022ـ  العـدد 15146

ال�سبت 17 �سبتمرب  2022ـ  العـدد 15146

ال�سبت 17 �سبتمرب  2022ـ  العـدد 15146

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

الخليج  افاق   : السادة  التنمية اإلقتصادية بأن/   تعلن دائرة 

للمعدات البرتولية 

رخصة رقم : CN- 1076426 قد تقدموا إلينا بطلب :

 GULF HORIZONS م��ن/  ت��ج��اري  إس��م  تعديل   

PETROLEUM EQUIPMENT - افاق الخليج للمعدات 

البرتولية إىل NAQD GROUP - مجموعة نقد 

مراجعة  اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق  من  كل  فعىل 

دائرة التنمية االقتصادية خالل يوم واحد من تاريخ نرش هذا 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:  مطعم نجمة حرضموت للمندي 

رخصة رقم : CN- 1905282 قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة

 Muhammad Udin Muhammad Udin Muhammad Udin Malik 

 Udin Malik Udin (Muhammad Udin Malik Udin Malik Udin
 (100%

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف خالد يحيي مبارك سعيد املهريي 

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

 - HADRAMOUT STAR MANDI RESTAURANTS  /تعديل إسم تجاري من 

 NAJMA HADRAMAWT RESTAURANT مطعم نجمة حرضموت للمندي إىل

SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C -  - مطعم نجمة حرضموت للمندي - 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 

دعو بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

املوايش  لتجارة  نارصسامل  السادة:  بأن/  اإلقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

واالغنام 

رخصة رقم : CN- 1084381 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة سلمى سعيد محبوب )100%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف سليامن نارص سامل عىل البوسعدي

 NASER SALEM LIVESTOCK & SHEEP تعديل إسم تجاري من

 WADI SWAT نارص سامل التجارة املوايش واالغنام إىل - TRADING

LMESTOCK & SHEEP TRADING - وادي سوات لتجارة املوايش 

واالغنام 

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

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

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن / السادة ادفانس لخدمات االسعاف 

ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 2827895 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ احمد اسامعيل محمد ابو مطلق من رشيك إىل مالك

 تعديل نسب الرشكاء/ احمد اسامعيل محمد ابو مطلق من  %49 إىل 100% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف ثامر محمد احمد العسكر الربييك تعديل رأس املال/ 

من NULL  إىل 50000 

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

 -   ADVANCE AMBULANCE SERVICES L.L.C من  تجاري  إسم  تعديل 

 ADVANCE  AMBULANCE SERVICES - ادفانس لخدمات اإلسعاف  ذ.م.م إىل

SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C    - ادفانس لخدمات االسعاف - رشكة الشخص 

الواحد ذ.م.م  

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

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

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة 

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الس���ادة/ جود باالس 
للهواتف املتحركة والعاب الفيديو

رخصة رقم : CN -  4280671 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة احمد سيد عبدالله سيد 

محمد البلويش 100%  
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد جمعه حسن محمد 

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

املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الس���ادة/ اتنشن 
ديزاين 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2488436  : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة: رشكة شيالتو لألزياء ذ.م.م
رخصة رقم : CN- 3745943 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ هاين محمد جمعه السيد من رشيك إىل مالك 
تعديل نسب الرشكاء/ هاين محمد جمعه السيد من %33 إىل 100% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف ابراهيم اسامعيل حسنني هامم 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف رجاء حسن محمد 

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

 SHELATO FASHION COMPANY LLC  / من  تجاري  إسم  تعديل 
 SHELATO FASHION - SOLE رشكة شيالتو لألزياء ذ.م.م إىل -  L.L.C
PROPRIETORSHIP L.L.C  - شيالتو لألزياء - 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 اإلقتصادية بأن/السادة:  ريد تارت للمعجنات - فرع 

رخصة رقم : CN- 4162535 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة عالء الدين عبدالله الغنام )100%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف مامون محمد سامل املصيعبي الحاريث 

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

 RED TART PASTRY - BRANCH تعديل إسم تجاري من

 RED TART PASTRY - SOLE ريد تارت للمعجنات - فرع إىل -

PROPRIETORSHIP L.L.C. - BRANCH - ريد تارت للمعجنات - رشكة 

الشخص الواحد ذ.م.م  - فرع 

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 اإلقتصادية بأن/ السادة :مصبغة بلو ستار االوتوماتيكة 
رخصة رقم : CN- 2836076 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة نوفل ثييك كوليث عبدالقادر )20%( 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة فيصل محمد مجرن حمد املرر )80%( 

تعديل مدير/ إضافة فيصل محمد مجرن حمد املرر 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد احمد محمد سامل املرر 

محدودة  مسؤولية  ذات  رشكة  إىل  فردية  مؤسسة  من  قانوين/  شكل  تعديل 
 BLUE STAR AUTOMATIC LAUNDRY  / من  تجاري  إسم  تعديل 
 EXCELAUNDER AUTOMATIC إىل  االوتوماتيكة  ستار  بلو  مصبغة   -

LAUNDRY L.L.C - مصبغة اكسلوندر األوتوماتيكية ذ.م.م
تعديل نشاط/ إضافة التنظيف الجاف للمالبس والستائر واملفارش والبطاطني 

والسجاد )بالبخار( )9601005( 
تعديل نشاط/ إضافة استالم وتسليم املالبس )9601001.1 ( 

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. 

مرطبات  الس���ادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
العرص 

رخصة رقم :  CN -  1033821 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة حسني عبدالكريم حسني 

عيىس ال عيل 100%
ساملني  حسن  نارص  حذف  وبيع/   تنازل  الرشكاء  تعديل 

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

املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الس���ادة/ سيف 
سعيد الرميثي لرتكيب الحجر 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   4021335  : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/السادة : النغمة الصافية للنقليات 

رخصة رقم : CN- 1788419 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة اكرب خان ارشف خان )80%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة عبدالله عىل محمد عىل النعيمي )20%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عيل عبدالله مسعود عامر الشاميس 

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

 AL NAGHMA AL SAFIYA RANSPORTING تعديل إسم تجاري من

 AL NAGHMA AL SAFIYA إىل  للنقليات  الصافيه  النغمه   -

TRANSPORTING L.L.C  - النغمة الصافية للنقليات ذ.م.م 

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

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

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

اإلجراءات املطلوبة

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:  مجوهرات ظفر 

رخصة رقم : CN- 1101832 قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة عبداملنان ظفر عىل )100%( 

تعديل وكيل خدمات/ حذف خالد حميد سعيد حمد العزري 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عبداملنان ظفر عىل 

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

مجوهرات   -  ZAFAR JEWELLERS م��ن/  ت��ج��اري  إس��م  تعديل 

 ABDUL MANAN ZAFFAR JEWELLERS - SOLE إىل  ظفر 

PROPRIETORSHIP L.L.C  عبداملنان ظفر للمجوهرات - رشكة الشخص 

الواحد ذ.م.م  

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

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

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

اإلجراءات املطلوبة

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة : وجه املستقبل لخدمات التوصيل 
رخصة رقم : CN- 2774050 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة تصور اقبال مظفر اقبال )24.5 %( 
رشيك  إىل  مالك  من  سليم  محمد  سليم  عمران  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

تعديل نسب الرشكاء/ عمران سليم محمد سليم من %100 إىل 
 24.5

وكيل  من  الصالحي  عىل  سيف  مبارك  احمد  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل   %
خدمات إىل رشيك

 تعديل نسب الرشكاء/ احمد مبارك سيف عىل الصالحي من %0 إىل 51% 
تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة تعديل 
 WAJEH ALMUSTAQBAL DELIVERY SERVICES /إسم تجاري من
 WAJEH ALMUSTAQBAL إىل  التوصيل  لخدمات  املستقبل  وجه   -
DELIVERY SERVICES L.L.C  - وجه املستقبل لخدمات التوصيل 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 الس���ادة/ ابداع 
ترانزفور ماشني تكنولوجيز

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3745237  : 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/  وايف 
العني لتجارة املياه املعدنية

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3868762  : 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.

العامل  شاه  حرضت  مؤسسة   : السادة  بأن/  اإلقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
البالسرت والباسكو 

رخصة رقم : CN- 1162520 قد تقدموا إلينا بطلب : 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حرضت شاه خان زاريم من مالك إىل مدير 

تعديل نسب الرشكاء/ حرضت شاه خان زاريم من %100 إىل 0% 
تعديل وكيل خدمات/ حذف سيف احمد ابراهيم محمد البلويش 

تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  تعديل 
 HAZRAT SHAH PLASTERING & PASCO WORKS /إسم تجاري من
 HAZRAT SHAH مؤسسة حرضت شاه العامل البالسرت والباسكو إىل - EST
شاه  حرضت   PASCO WORKS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

اإلجراءات املطلوبة

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة :اكادميية فلسطني الخاصة - رشكة الشخص 

الواحد ذ.م.م  

رخصة رقم : CN- 1004570 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ خالد ابراهيم محمد الحاج من مالك إىل رشيك 

تعديل نسب الرشكاء/ خالد ابراهيم محمد الحاج من %100 إىل 42% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة حسن عبدالله حسن عبدالله العبدول )58%( 

تعديل مدير/ إضافة هاين فكري زاهر ميخائيل 

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

 PALESTINE PRIVATE ACADEMY - SOLE  / من  تجاري  إسم  تعديل 

الواحد  الشخص  الخاصة - رشكة  أكادميية فلسطني   -   PROPRIETORSHIP L.L.C

فلسطني  اكادميية   -   PALESTINE PRIVATE ACADEMY L.L.C إىل  ذ.م.م  

الخاصة ذ.م.م 

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

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

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة: مطعم رايس هاوس 

رخصة رقم : CN- 1146977 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة عبدالله سامل سعد بن مغفيق 

املهري )100%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف انام الحق احمد الحق

 تعديل وكيل خدمات/ حذف عبدالله محمد سعيد املطوع الشحي  

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 

لإعالناتكم بالوحدة:
 هاتف: 024488400  فاك�س 024488201

�إعــــالنات
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إىل املدعي عليه: املدعي عليها/ دي اي زد آرت العامل النجارة - ذ.م.م - أو من ميثلها قانونا مجهول 

محل اإلقامة :

االتحادية  عجامن  محكمة  الدعوى  إدارة  مكتب  أمام   2022/09/27 بجلسة  بالحضور  مكلف  أنت 

اليوم الواحد ( شخصيا أو  املحكمة االبتدائية املدنية - مكتب رقم ) مكتب مدير الدعوى 2 - دائرة 

بواسطة وكيل معتمد ، وتقديم مذكرة جوابية عىل الدعوى مرفقا بها كافة املستندات وذلك خالل مدة ال 

تزيد عىل عرشة أيام من تاريخ النرش وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها أعاله - بوصفك مدعي عليه.

مكتب اخلدمات الق�ضائية

عبدامللك خلفان النقبي
 حرر بتاريخ: 7-9-2022 م. 

حرر بواسطة املوظف/ 

ال�سبت 17 �سبتمرب  2022ـ  العـدد 15146

 االمارات العربية المتحدة

وزارة العدل

إعالن مدعى عليه بالنرش 
لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة عجامن االتحادية املحكمة االبتدائية املدنية االتحادية

 يف الدعوى  رقم AJCFICILABMIN2022/ 0001955  عاميل )جزئ(
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�د�رة �لرت�خي�ص �لتجارية قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�إعالن ت�سفية �سركة�إعــــالن�إعــــالن

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة : فتيويل لتجارة العدد الحديدية 

رخصة رقم : CN- 1008342 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ فضل ابوبكر سامل الطهبوش من وكيل خدمات إىل رشيك

 تعديل نسب الرشكاء/ فضل ابوبكر سامل الطهبوش من %0 إىل 20% 

تعديل مدير/ إضافة ضياء الدين قمر الدين ماكاندار قمرالدين هوسينشاه ماكاندار 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة ضياء الدين قمرالدين ماكاندار قمرالدين هوسينشاه 

ماكاندار )80%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف رسفراز قمر الدين مكندار قمر الدين 

تعديل رأس املال  من Null  إىل 150000 

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

 تعديل إسم تجاري من FITWEll PIPE & FITTINGS TRADING - فتيويل 

 FITWEll  PIPE AND FITTINGS TRADING إىل  الحديدية  العدد  لتجارة 

l.l.C  - فيتويل لتجارة العدد الحديدية 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. 

النسائية  املالبس  لخياطة  املليون  : طريق  السادة  بأن/  اإلقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 2971016 قد تقدموا إلينا بطلب :

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة جوين العابدين عبدالغفور )100%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف جوين العابدين ليت عبدالغفور

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف نارص عبدالله محمد عبدالرحمن الحامدي 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد مينتو عىل محمد بهول عيل

تعديل نوع الرخصة/ من تجارية إىل حرفية 

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

 THAREEQul MIlYOON lADIES TAIlORING / تعديل إسم تجاري من 

 THAREEQul إىل   ذ.م.م  النسائية  املالبس  لخياطة  املليون  طريق   -    l.l.C

 -  MIlYOON lADIES TAIlORING - SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C

طريق املليون لخياطة املالبس النسائية  رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

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

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

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

  نوع الرشكة: رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

الواحد  الشخص  رشكة  والرضيبة-   للمحاسبة  ادات    : التجاري  االسم 

ذ.م.م  

 عنوان الرشكة: تاجر ابوظبي 

  CN-3762767 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

كمصفي  قانونيون،   محاسبون  ورشكاه-  الهاميل  السادة/    تعيني   -  2

قانوين للرشكة بتاريخ  12-9-2022  وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :  2205037167 

تاريخ التعديل:   2022-9-15

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

خالل مدة 30 يوماً من تاريخ نرش هذا االعالن.

  اسم الرشكة : سيكاي لخدمات اعامل الرشكات ذ.م.م 
العنوان : مكتب رقم 1708 - 082 ملك الغرير لالنشاءات املنيوم ش.ذ.م.م الخليج التجاري

الشكل القانوين  رشكة ذات مسؤولية محدودة الشخص الواحد ذ.م.م
رقم القيد بالسجل التجاري  1596384 رقم الرخصة   851421

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 :  20-7-2022   تاريخ تصديق القرار : 2022-7-20

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 : ناترو سوتكلز للتجارة العامة ش.ذ.م.م 
العنوان :  محل 05 ملك زينات للعقارات، السبخة ، ديرة. 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1296076  رقم الرخصة   786716  

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 : 14-9-2022    تاريخ تصديق القرار : 2022-9-14

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 /  سيكاي لخدمات اعامل الرشكات ذ.م.م  وبتعيني 

املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :  20-7-2022   تاريخ تصديق القرار : 2022-7-20

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 

وبتعيني  ش.ذ.م.م   العامة  للتجارة  سوتكلز  ناترو   / لتصفية رشكة  لديها  التجاري 

املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار : 14-9-2022    تاريخ تصديق القرار : 2022-9-14

 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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�لجامعة �لكندية دبي تح�سل على 

�عتماد وز�رة �لتعليم في �ل�سعودية

 جل�سة حو�رية حول �النبعاثات 

�لكربونية �ل�سارة

دبي-�لوحدة: 

االعتماد  على  دبي  الكندية  اجلامعة  ح�سلت 

التعليم  وزارة  من  التعليمية  لدرجاتها  الر�سمي 

بناًء على  وذلك  ال�سعودية،  العربية  اململكة  يف 

املوؤهالت االأكادميية الدولية التي متنحها اجلامعة 

يف الوقت احلايل.  

حيث اإن االعتماد يوؤكد عل اأن الربامج التي ُتقدَّم 

معايري  مع  تتوافق  دبي  الكندية  اجلامعة  يف 

االأكادميية.  ال�سهادة  ملعادلة  الوزارة  ومتطلبات 

الكندية دبي موؤ�س�سة  وعليه، وباعتبار اجلامعة 

اجلامعة  خريجي  فاإن  بها،  ومعرتف  معتمدة 

الكندية دبي احلا�سلني على درجة البكالوريو�س اأو 

املاجي�ستري �سيتمكنون من احل�سول على درجاتهم 

املعتمدة واملعرتف بها يف اململكة، علمًا باأن هذا 

االعتماد ُيعدُّ خطوة هامة جًدا للخريجني اجلدد 

العربية  العمل يف اململكة  الذين يدخلون �سوق 

ن ذلك الأ�سحاب االأعمال من اأجل  ال�سعودية ومُيكِّ

تطوير م�سارهم املهني يف وطنهم. 

الكندي   �سعيد  بطي  ال�سيد/  قال  املنا�سبة  بهذه 

رئي�س جمل�س اأمناء اجلامعة الكندية -اأثناء حديثه 

اجلامعة  اأن  »ي�سعدنا  قائاًل:  االإجناز-  هذا  عن 

�رشعت يف هذه العملية يف الوقت الذي تعمل فيه 

عملية  تعجيل  على  ال�سعودية  العربية  اململكة 

حتقيق مبادراتها اال�سرتاتيجية لتنويع اقت�سادها 

�ل�سارقة-و�م:

 وجه »املنتدى الدويل لالت�سال احلكومي 2022« 

الدعوة الأن�سار البيئة واملهتمني بق�سايا اال�ستدامة 

ي�سبح  »عندما  بعنوان  حوارية  جل�سة  حل�سور 

ال�سفر اإجنازاً« مب�ساركة كل من موهان مونا �سينغ 

بتغري  املعنية  الدولية  احلكومية  الهيئة  رئي�س 

واملهند�س حممد  املتحدة  لالأمم  التابعة  املناخ 

احلو�سني الرئي�س التنفيذي لال�ستدامة يف جمموعة 

»بيئة« وذلك �سمن فعاليات دورته الـ 11 التي 

تقام يومي 28 و29 �سبتمرب اجلاري مبركز اإك�سبو 

ال�سارقة.

الذي  املنتدى  من  االأول  اليوم  اجلل�سة يف  تعقد 

التابع  احلكومي  لالت�سال  الدويل  املركز  ينظمه 

�سعار  حتت  ال�سارقة  حلكومة  االإعالمي  للمكتب 

»حتديات وحلول« .

وت�ستعر�س اجلل�سة التي تديرها االإعالمية �سنتال 

�سليبا مقدمة اأخبار يف �سكاي نيوز عربية جملة 

و�سبل  الكوكب  مناخ  تواجه  التي  التحديات  من 

الو�سول اإىل حلول ناجعة وعملية لها من خالل 

االنبعاثات  و�سول  اأهمية  على  ال�سوء  ت�سليط 

الكربونية ال�سارة اإىل »ال�سايف ال�سفري« و الذي 

يتحقق من خالل ا�ستبدال م�سادر الطاقة التقليدية 

باأخرى متجددة وزيادة الغطاء النباتي باالإ�سافة 

اإىل طرح ا�سرتاتيجيات ت�سمن م�ساركة اجلمهور يف 

دعم جهود احلكومات نحو ق�سايا تغري املناخ.

ومن اأجل الو�سول اإىل الهدف املتمثل يف »�سايف 

االنبعاثات ال�سفرية« يلفت امل�ساركون يف اجلل�سة 

تعتمد  اأن  للحكومات  ميكن  التي  االإر�سادات  اإىل 

الراأي  تعزيز  اجلمهور يف  اإ�رشاك  اأجل  من  عليها 

العام حول ق�سايا املناخ وحماية البيئة.

نور �سلطان-و�م:

 ثمن ف�سيلة االإمام االأكرب الدكتور اأحمد الطيب، 

االأزهر رئي�س جمل�س حكماء امل�سلمني،  �سيخ 

املوؤمتر  بها  خرج  التي  والتو�سيات  القرارات 

ال�سابع لزعماء االأديان يف كازاخ�ستان، م�سددا 

اأن ر�سالة االأديان لن تبلغ هدفها ما مل  على 

تتحد، وما مل يتحد اأهلها، وما مل يكونوا قوة 

تعمل على تنقية ال�سعور الديني من ال�سغائن 

واالأحقاد.

الن�ساط  توجيه  �رشورة  اإىل  ف�سيلته  ودعا 

االجتاه  اإىل  املختلفة  االأديان  يف  الديني 

ال�سامية  االإن�سانية  املعاين  وجمع  االإن�ساين، 

العامة يف كل دين، واإذاعتها مبختلف الو�سائل 

يف خمتلف اللغات، منبها اإىل �رشورة االعتماد 

اأ�سـا�س  على  العامة،  املعـاين  هذه  ن�رش  يف 

عقلي حم�س، وحب للحقيقة.

اجتمع  حني  اأنه  اإىل  الطيب  االإمام  ولفت 

الكني�سة  بابا  فرن�سي�س،  البابا  قدا�سة  مع 

يعرف  باأنه  منهما  كل  �سعر  الكاثوليكية 

�ساحبه منذ �سنني عدة، ثم التقت القلوب على 

واالإخال�س،  ال�سداقة  وعلى  املتبادلة  املودة 

وكان توفيق اهلل تعاىل كبريا يف اإمتام وثيقة 

كاأول  جاءت  التي  تلكم  االإن�سانية،  االأخوة 

ميثاق اإن�ساين بني امل�سيحيني وامل�سلمني يف 

ع�رشنا احلديث؛ لتتاأكد النظرية التي يوؤمن بها 

واأكد  اإليها يف كل مكان.  دائما، ويدعو  االأزهر 

ف�سيلة االإمام االأكرب اأنه ممن يوؤمنون بحاجة 

ونور  ال�سماء  هدي  اإىل  االإن�سانية،  احل�سارات 

النبوة، وحكمة الكتب املقـد�سة.

دبي-و�م:

منتدى  من  الثاين  اليوم  فعاليات  �سلطت   

امل�ستقبلي  والتاأثري  اال�سرتاتيجية  »التحوالت 

لدول اخلليج 2022« يف ختام جل�ساته ال�سوء 

القطاعني  بني  لل�رشاكة  الكبرية  االأهمية  على 

العام واخلا�س الإيجاد فر�س جديدة لل�سباب كما 

مت الرتكيز على الثورة املالية الرقمية ودورها 

يف ت�سكيل م�ستقبل التعامالت املالية يف دول 

املفاهيم  اإبراز  مع  اخلليجي  التعاون  جمل�س 

العمل  بيئات  ال�سعادة يف  لتحقيق  الرئي�سية 

وانعكا�سها على اإنتاجية ال�رشكات.

الب�رشية  »الرثوة  بعنوان  جل�سة  يف  وحتدث 

غنام  �سعادة  ومتكينها«  تطويرها  وكيفية 

املزروعي االأمني العام ملجل�س تناف�سية الكوادر 

االإماراتية قائال » اإن التحديات التي نواجهها 

يف املنطقة تتطلب منا العمل ب�سكل متناغم بني 

القطاعني العام واخلا�س الإيجاد فر�س جديدة 

لل�سباب ويوجد لدى القطاع اخلا�س االإمكانيات 

الكافية لدعم ورفد قطاع االأعمال بال�سباب ولذلك 

الذي  »ناف�س«  برنامج  االمارات  دولة  اأطلقت 

مت تخ�سي�س 24 مليار درهم لدعمه و�سيكون 

القطاعني  بني  و�سل  حلقة  مبثابة  الربنامج 

للعمل على اإيجاد احللول و�سناعة الفر�س«.

م�سارك  اأ�ستاذة  احلاج  ملياء  الدكتورة  وقالت 

التحدي  اإن   « قابو�س  ال�سلطان  جامعة  يف 

طريقة  كيفية حتقيق  هو  نواجهه  الذي  االأكرب 

�سل�سة للعمل بني القطاعني احلكومي واخلا�س 

وبطريقة ال مركزية ت�سمل اجلميع ومتكنهم من 

احل�سول على فر�س مت�ساوية يف كل املجاالت 

وعلى نف�س القدر ب�رشف النظر عن املجال �سواء 

كان فني اأو تقني لعدم خلق فجوة جديدة يف 

اأحد املجاالت«.

ل�رشكة  املنتدب  الع�سو  �سالح  خالد  وقال 

و�سمال  االأو�سط  ال�رشق  منطقة  يف  �ساذرالند 

اأفريقيا » علينا العمل معاً ملواجهة التحديات 

ومواكبة التغيريات احلا�سلة على قطاع االأعمال 

االقت�سادي  تفكرينا  طريقة  من  نغري  اأن  يجب 

فاالعتماد على القطاع احلكومي فقط يف �سناعة 

فر�س العمل بل على اأن قطاع االأعمال يقوم على 

ال�رشاكة الفاعلة بني القطاعني يف توفري الفر�س 

�سبيل  على  ال�سعودية  العربية  اململكة  ويف 

املثال و�سلنا اإىل اأكرث من 2 مليون موظف يف 

القطاع اخلا�س ونحن فخورين بذلك«.

كما قال �سادق جرار املدير التنفيذي لـ«مركز 

ال�سباب العربي«: »اإن كمية الفر�س التي لدينا 

العامل  االأكرب يف  هي  اخلليج  منطقة  االآن يف 

وعلينا العمل �سويًا للتاأكد من ا�ستغاللها كلها 

وت�سيريها يف دعم قطاع االأعمال وجذب املزيد 

من اال�ستثمارات وال�رشكات وجعل منطقة اخلليج 

والعامل العربي مركزاً لالأعمال والفر�س«.

املالية  التكنولوجيا  م�ستقبل  جل�سة  ويف 

الف�ساء  يف  واال�ستثمار  امل�سفرة  والعمالت 

جمل�س  رئي�س  غندور  فادي  قال  الرقمي.. 

اإدارة وم�سة كابيتال » هناك ثورة كبرية يف 

حيث  املالية  والتكنولوجيا  الرقمي  الف�ساء 

اأن هناك حراك  �ستكون اقت�ساد بحد ذاته كما 

على املن�سات االإلكرتونية وهناك فر�س كبرية 

االآن يف مراحل  القطاعات  لال�ستثمار يف هذه 

الروؤية  و�سوح  عدم  من  الرغم  على  مبكرة 

بالن�سبة ال�ستمرار بع�س ال�رشكات«.

وقال نافني غوبتا الع�سو املنتدب ل�رشكة ريبل 

جلنوب اآ�سيا ومنطقة ال�رشق االأو�سط واالإمارات 

م�ستقبل  هو  اأ�سبح  االفرتا�سي  الف�ساء  اإن   «

العديد من القطاعات وعلى راأ�سها املالية وهو 

وتدريبية  تعليمية  جهود  قيادة  يتطلب  ما 

راأ�سها  القطاعات وعلى  للعاملني يف خمتلف 

من  واملتو�سطة  وال�سغرية  النا�سئة  ال�رشكات 

اإىل  باالإ�سافة  لها  ا�ستخدامهم  تطوير  اأجل 

ذلك هناك م�سوؤولية كربى على متخذي القرار 

البتكار �سيا�سات وتنظيمات تخدم التو�سع يف 

االإلكرتوين  الدفع  �سبل  املالية  التكنولوجيا 

لتعزيز القطاعات وت�سهيل االأعمال«.

وحدة  رئي�س  �رشف  اآل  يا�سمني  وقالت 

التكنولوجيا املالية واالبتكار مب�رشف البحرين 

التي  التحديات  من  العديد  هناك   « املركزي 

تواجه التكنولوجيا املالية يف الف�ساء االفرتا�سي 

املالية  التكنولوجية  النماذج  هند�سة  اأهمها 

وتعقيد تلك التكنولوجيا والبيئة التنظيمية لها 

وكذلك فهم خماطر تلك التكنولوجيا ومواجهتها 

االأمثل يف  النحو  واأي�سًا �سمان تطبيقها على 

قطاعات االأعمال وخ�سو�سًا لل�رشكات النا�سئة. 

التحديات �سغوطًا  تلك  وبناء عليه ت�سع كل 

على �سناعة ال�سيا�سات لتنظيم ذلك امل�سهد مبا 

واالقت�سادية يف  املالية  بال�سيا�سات  ي�رش  ال 

البحرين نواجه كل ذلك من  الدول. ونحن يف 

خالل اإجراء املزيد من التحليالت ل�سد الفجوات 

املحتملة وتوظيفها الحتياجات ال�سوق«.

التنفيذي  الرئي�س  التويجري  عبداهلل  وقال 

لبنك بوبيان يف الكويت » اأطلقنا العديد من 

املايل  القطاع  يف  املحرتفني  اأمام  املبادرات 

يف  اآرائهم  من  لال�ستفادة  العادي  واجلمهور 

توظيف االبتكار لتطوير خدماتنا وفق تطورات 

التكنولوجيا املالية. ومتثل التكنولوجيا املالية 

فر�سة لتطوير تلك اخلدمات يف خمتلف البنوك 

كما لها اأهمية خا�سة بزيادة الثقة لال�ستثمار 

ويف  املجال  هذا  يف  العاملة  ال�رشكات  يف 

اال�ستثمار  البنك اخلا�س بنا نفكر بالفعل يف 

يف ال�رشكات النا�سئة العاملة يف التكنولوجيا 

املالية والف�ساء االفرتا�سي«.

وتعليقًا عن معنى ال�سعادة يف ال�رشكات قال 

رالف اآر. دبا�س موؤ�س�س دبليو موتورز ورئي�سها 

التنفيذي » من ال�سعب حتديد معنى ال�سعادة 

لذلك اأود اأن اأقول الفرحة والبهجة بداًل من ذلك 

الأنها �سيء ميكن حتقيقه كل يوم من خالل بيئة 

عمل جيدة. كوننا مقيمني هنا يف دبي فنحن 

حمظوظون الأننا يف بلد يركز على امل�ستقبل 

اأكرب عدد ممكن من املواهب.  والتمكني وجذب 

تدور ال�سعادة حول حتقيق �سيء عظيم ونتاج 

املواجهة الناجحة للتحديات التي حتدث كل 

يوم«.

وقال عبد العزيز با�سم اللوغاين رئي�س جمل�س 

 « فالورد  ل�رشكة  التنفيذي  والرئي�س  االإدارة 

نحن فخورون باإ�سفاء ال�سعادة على منتجاتنا 

وخدماتنا وجنذب الكثري من جمهورنا لالحتفال 

متكاملة  منظومة  لدينا  خمتلفة.  مبنا�سبات 

م�سممة خ�سي�سًا الإ�سعاد عمالئنا وتتمحور تلك 

املنظومة حول عدد من العنا�رش اأهمها االأ�سعار 

وجتربة  العمالء  وخدمة  والتنوع  املنا�سبة 

اأننا  واأعتقد  ال�رشيعةـ  واال�ستجابة  امل�ستخدم 

�سعداء بثقافتنا يف العمل وهي ثقافة ت�سجع 

على العطاء. نقي�س ال�سعادة من خالل مدى والء 

عمالئنا لنا ومقدار ما نقدمه لهم«.

وقالت هالة مطر �سوفاين رئي�سة �رشكة »اإت�س 

اإ�س« يف ال�رشق االأو�سط واأفريقيا وجنوب  يف 

اآ�سيا » اأنظر اإىل ال�سعادة لي�س من منظور الفرق 

اأو ال�رشكات ولكن من منظور االأ�سخا�س ال�سعداء. 

االأمر املثري لالهتمام يف هذا املو�سوع هو اأن كل 

مبادرة وحتدي حتدثنا عنه وعن كيفية تغلبنا 

عليه يهدف بو�سوح اإىل خلق مكان اأكرث �سعادة. 

يتو�سع مفهوم ال�سعادة اليوم لي�سمل التمكني 

وامل�ساهمة واإحداث تاأثري على فريقك و�رشكتك«.

وقال اآ�سي�س بنجابي املدير التنفيذي للعمليات 

يف »جاكي�س ريتيل » لدينا اإجابات خمتلفة 

باأ�سياء  تتعلق  فال�سعادة  ال�سوؤال  نف�س  على 

منر  عندما  به.  م�سلم  اأمر  اأنها  على  ناأخذها 

باأوقات ع�سيبة مثل كوفيد 19 نبداأ يف تقدير 

االإمارات  دولة  يف  هنا  لدينا  التي  االأ�سياء 

وحقيقة اأننا مل نكن قلقني على اأمن احتياجاتنا 

من اللقاحات ووجود �رشكات طريان عاملية مل 

اأمثلة على  بالعامل. هذه  اإي�سالنا  تتوقف عن 

االأ�سياء التي جتعلنا �سعداء يف االإمارات«.

رئي�س مجل�س حكماء �لم�سلمين يثمن قر�ر�ت وتو�سيات �لموؤتمر �ل�سابع لزعماء �الأديان

�ختتام منتدى »�لتحوالت �ال�ستر�تيجية و�لتاأثير �لم�ستقبلي لدول �لخليج«

 اإعالن بيع/ اندماج

ايه اس )  تعلن وزارة االقتصاد بأن السادة/ ايرباص دي اس اس 

فرع رشكة فرنسا ( مقيدة يف سجل الرشكات األجنبية لدي الوزارة 

التجاري  االسم  لتعديل  بطلب  تقدمت  قد   )  3152 ( رقم  تحت 

 ) ظبي  أبو   - أس  أيه  أس  سبيس  أند  ديفنس  أيرباص   ( ليصبح 

وتعديل بياناتها يف سجل الرشكات األجنبية تبعا لذلك نظرا النتقال 

ملكيتها إىل رشكة ) أيرباص ديفنس أند سبيس أس أيه أس - أبو 

ظبي ( بطريقة ) البيع واالندماج (.

يرجى من السادة أصحاب الحق التقدم باعرتاضهم إىل الوزارة يف 

ميعاد ال يتجاوز أسبوعني من تاريخ نرش هذا اإلعالن عىل العنوان 

التايل:

وزارة االقتصاد

 إدارة التسجيل التجاري 

) Abu DHAbI 901( :ص.ب

تحريرا يف:  2022/09/16
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�شاد- اإدارة ال�شركات التجارية

 يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل عن الرخصة 
بني االطراف املذكورين اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول:  شميم احمد خريات احمد  الجنسية:  الهند عن حصته 
البالغة 100%

 اىل الطرف الثاين:  هارشان ايب ابيامنيو ابيامنيو   الجنسية:  الهند 
التنمية  دائرة  من  صادرة  رخصة  ملباين(  لصيانة  )القمم  التجاري  باالسم   
االقتصادية بعجامن برقم ملف )106761( واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة 

عجامن
 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 يوما 

من تاريخ نرش هذا االعالن.

يرجى العلم أنه سيقوم السيد الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل عن الرخصة بني األطراف 
املذكوين اسامئهم ادناه: 

من الطرف االول : عامر محمد نور الدين اسكيف دباغ الجنسية: سوريا 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل حصتها البالغة )%100( يف الرخصة 

مالك  ليصبح  اليمن  الجنسية  الخرساين  عبدالكريم  عبدالوهاب  محمد  الثاين:  الطرف  اىل 
الرخصة،

باالسم التجاري )فالفل وشاورما الخوايل( رخصة صادرة من دائرة التنمية االقتصادية بعجامن 
برقم ملف )92463( واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجامن، 

و عمال بنص املادة )14( فقره 5 من القانون االتحادي رقم )4( لسنة 2013 يف شأن الكاتب 
العدل فقد اقتىض نرش هذا اإلعالن للعلم و انه سوف يتم التصديق عىل اإلجراء املشار إليه 
بعد أسبوعني من تاريخ هذا اإلعالن فمن لديه أي اعرتاض حيال ذلك عليه مراجعة الكاتب 

العدل إلتباع اإلجراءات القانونية 
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�لإمار�ت �لعربية �لمتحدة

وزارة العدل

�لإمار�ت �لعربية �لمتحدة

وزارة العدل

 الكاتب العدل العام

 تنازل/ بيع 
�عالن

 تنازل/ بيع 
�عالن

 نعلن للجميع بأن الرشكة املذكورة أعاله هي /  الطوب االحمر لصيانة املباين   /  ذ.م.م - 

رشكة ذات مسؤولية محدودة،تأسست يف امارة عجامن مبوجب قانون الرشكات االتحادي 

دائرة  االقتصادية وسجلته يف  التنمية  دائرة  وتعديالته مرخصة يف   )1984( لسنة   )8( رقم 

التنمية االقتصادية  تحت رقم )  77951 ( وقرر الرشكاء حلها وتصفيتها وتعيني السيد:

 جامل لتدقيق الحسابات  

مصفي قانوين للرشكة فعىل كل من له أي حق أو اعرتاض التقدم به للمصفي القانوين املذكور 

أعاله خالل مدة )45( يوماً من تاريخ نرش اإلعالن وعىل العنوان التايل:

  إمارة : عجامن 

هاتف : 7447771  06

ص.ب.: 1131   

 نعلن للجميع بأن الرشكة املذكورة أعاله هي / نت بالس لرتكيب شبكات االتصال الداخيل 

وصيانتها / ذ.م.م - رشكة ذات مسؤولية محدودة،تأسست يف امارة عجامن مبوجب قانون 

الرشكات االتحادي رقم )8( لسنة )1984( وتعديالته مرخصة يف دائرة التنمية االقتصادية 

وتصفيتها  حلها  الرشكاء  وقرر   )93814( رقم  تحت  االقتصادية   التنمية  دائرة  يف  وسجلته 

وتعيني السيد:

القانوين  للمصفي  به  التقدم  اعرتاض  أو  أي حق  له  من  كل  فعىل  للرشكة  قانوين   مصفي 

املذكور أعاله خالل مدة )45( يوماً من تاريخ نرش اإلعالن وعىل العنوان التايل:

  إمارة :   

هاتف :  

ص.ب.:     

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
ق�سم �ل�سجل �لتجاري

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
ق�سم �ل�سجل �لتجاري

�إعالن وحل وت�سفية : 

 �ال�سم �لتجاري :   �لطوب �الحمر ل�سيانة �ملباين /  ذ.م.م 

�إعالن وحل وت�سفية : 

 �ال�سم �لتجاري : نت بال�س لرتكيب �سبكات �الت�سال �لد�خلي و�سيانتها /  ذ.م.م 
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و��شنطن  )د ب �أ(-

 يقول �لكاتب و�لناقد �لفني �س���تيفن �سيلفر �إن 

كل �أ�سبوع تقريبا طو�ل �لعام و�لن�سف �ملا�سيني 

�سهد ن�رش كتاب جديد عن �إد�رة تر�مب. وبع�ض 

تلك �لكتب كتبها �س���حفيون، من �ملتعاطفني 

�أو غ���ر �ملتعاطفني مع تلك �لإد�رة، بينما كتب 

غرها عاملون �س���ابقون بالبيت �لأبي�ض. ومع 

ذلك بد� �أن جميعها تقدم رو�يات مذهلة مل يتم 

ذكرها مطلقا عندما وقعت �لأحد�ث بالفعل.

وذكر �س���يلفر يف تقرير ن�رشته جملة نا�سونال 

�نرتي�ست �لأمريكية �أن �أحدث هذه �لكتب ��ستمل 

على �أحد �أكرث �لدعاء�ت �إثارة لل�سدمة من فرتة 

رئا�سة تر�مب: وهو �أنه تردد �أن �لرئي�ض �ل�سابق 

دونالد تر�مب عر�ض تقدمي �ل�سفة �لغربية مللك 

�لأردن.

ووفقا ل�سحيفة و��سنطن بو�ست فاإن هذه �لرو�ية 

م�س���درها كتاب« �حلاجز : تر�م���ب يف �لبيت 

�لأبي�ض2021-2017«.

وهذ� �لكت���اب مل ين�رش بعد ، وه���و من تاأليف 

�سوز�ن جال�رش، �لكاتبة يف جملة “نيويوركر”، 

وبيرت بيكر، مر��س���ل �لبيت �لأبي�ض ل�س���حيفة 

“نيويورك تاميز”.
ويزع���م �لكت���اب �أن تر�مب عر����ض يف كانون 

�لثاين/ يناير ع���ام 2018 على �لعاهل �لأردين 

�مللك عبد�هلل �لثاين �ل�سفة �لغربية، �لتي كانت 

حتت �سيطرة �لأردن حتى �حتلتها �إ�رش�ئيل يف 

�أعقاب حرب �لأيام �ل�ستة عام 1967.

و�لغري���ب �أن���ه ط���و�ل �ل�س���نو�ت �لكثرة من 

�ملفاو�سات حول من �س���وف تكون له �ل�سلطة 

على �أي �أجز�ء من �ل�س���فة �لغربية يف �تفاقية 

�لو�س���ع �لنهائي، مل يتم عموم���ا �أخذ �إمكانية 

�س���لطة �لأردنية عليها يف �لعتبار . و�لأهم من 

ذلك هو �أن �ل�س���فة �لغربية ل تخ�ض �لوليات 

�ملتحدة، لذلك لن يكون بو�سع �لرئي�ض تقدميها 

لدولة �أخرى.

وذكر �لكتاب �إن تر�مب كان يعتقد �أنه ي�س���دي 

»معروف���ا« للملك، ويبدو �أن���ه مل يكن مدركا 

لتد�عيات مثل هذه �خلط���وة. ومل ُيعرف ما �إذ� 

كانت �إ�رش�ئيل على علم بالعر�ض يف ذلك �لوقت. 

وتردد �أن �مللك قال ل�سديق �أمريكي عن �سعوره 

بالن�سبة لعر�ض تر�مب » �عتقدت �أنني تعر�ست 

لأزمة قلبية... مل ��ستطع �لتنف�ض«.

وذكرت �سحيفة تاميز �أوف �إ�رش�ئيل �أن �لقرت�ح 

�ل���ذي �أورده �لكتاب ُطرح بعد وقت ق�س���ر من 

�إعالن تر�مب ر�سميا عن �عرت�ف �لوليات �ملتحدة 

بالقد�ض عا�سمة لإ�رش�ئيل وعن نية �إد�رته نقل 

�ل�سفارة �لأمريكية �إىل هناك من تل �أبيب.

و�أنه بعد ذلك بعامني، �أعلن رئي�ض �لوزر�ء �آنذ�ك 

بنيامني نتنياهو عن خطته �سم �أجز�ء من �ل�سفة 

�لغربية، وهو �قرت�ح مت تعليقه يف �لنهاية.

وكتب �ملوؤلفان بيكر وجال�رش �أنهما ��ستند� يف 

كتابهم���ا �إىل تقارير و300 مقابلة ح�رشية، �إىل 

جانب مذكر�ت خا�سة، ومالحظات، ور�سائل بريد 

�إليكرتوين، ور�سائل ن�سية، ووثائق �أخرى �لقت 

�ل�سوء على فرتة رئا�سة تر�مب

و�أورد تقرير ن�رشته �سحيفة »ذ� فورو�رد« �ملزيد 

من �لتفا�سيل عن دبلوما�سية عهد تر�مب، مبا يف 

ذلك �لك�سف عن �أن جاريد كو�سرن �سهر �لرئي�ض 

» �لتزم �سخ�س���يا بتغطية �أي تكاليف حمتملة 

لتوقيع �تفاقات �بر�هام يف �لبيت �لأبي�ض بعدما 

�أبدت ميالنيا تر�م���ب زوجة تر�مب عن« قلقها 

ملا �سيتعر�ض له �لع�سب يف �ملكان.« فقد كان 

ق���د مت �إعادة جتديد طبقة �لع�س���ب يف حديقة 

�لبي���ت �لأبي�ض قبل وقت ق�س���ر من �لحتفال، 

وعر�ض كو�س���رن دف���ع 80 �ل���ف دولر ميكن �أن 

تتكلفها �إعادة �لع�س���ب �إىل ما كان عليه، على 

�لرغ���م من �أن �حتفال �لتوقيع مت دون �أن يلحق 

�أي �رشر بالع�سب. يذكر �أن �تفاقات �بر�هام هي 

�تفاقيات دبلوما�س���ية بني �إ�رش�ئيل و�لبحرين 

و�لمار�ت �لعربي���ة �ملتحدة، مبباركة �لوليات 

�ملتحدة. ويقول �سيلفر �إنه على �لرغم من �أن هذه 

�لتفاقيات تاريخية، مل ت�سمل �أي نوع من �أنو�ع 

�تفاق �ل�سالم بني �إ�رش�ئيل و�لفل�سطينيني.

�إ�سالم �أباد)د ب �أ( –

 �فتتح ن�س���طاء يف جمال �لدف���اع عن حقوق 

�مل���ر�أة، مكتبة يف كابول خم�س�س���ة للفتيات 

و�لن�س���اء �لأفغانيات، يف خط���وة متثل حتديا 

للنظام �حلاكم، وذلك لت�سجيع �لقر�ءة على �لرغم 

من �لقيود �لو��س���عة، �لتي فر�سها �ملت�سددون 

�لإ�سالميون.

وهذه �ملجموعة �لتي �أطلقت على نف�س���ها ��سم 

»�حلرك���ة �لعفوية للن�س���يطات �لأفغانيات«، 

�فتتحت مكتبة تابعة لها يف مطلع �لأ�س���بوع 

�ملا�س���ي، و�س���ط �حتفالية ح�رشتها و�س���ائل 

�لإعالم �ملحلية.

وجاءت هذه �خلطوة يف �لوقت �لذي ت�سهد فيه 

�أفغان�ستان، مرور عام على ��ستيالء طالبان على 

�ل�سلطة، يف �آب/�أغ�س���ط�ض من �لعام �ملا�سي، 

حيث مت قمع �حلقوق �لأ�سا�سية للمر�أة وتقلي�ض 

حرية �لإعالم، و�سقوط مناطق و��سعة من �لبالد 

يف د�ئرة �لفق���ر، وذلك يف �أعقاب �لن�س���حاب 

�لفو�س���وي، لقو�ت حلف �لناتو بقيادة �لوليات 

�ملتحدة من �أفغان�ستان.

ومت �إغ���الق �أب���و�ب �ملد�ر����ض �أم���ام �لفتيات 

�ل�س���غر�ت، منذ �أن عاد �ملت�سددون �إىل �حلكم، 

بينما ت�ساءلت فر�ض �لن�ساء يف �لعمل يف معظم 

�ملكاتب �حلكومية.

كما ل يتم �ل�س���ماح للن�س���اء بال�سفر مل�سافة 

بعيدة، بدون وجود ويل �أمر من �لذكور، و�سدرت 

�أو�مر ملذيع���ات �لرب�مج �لتليفزيونية بتغطية 

وجوهه���ن، ويقول �ملر�قب���ون �إنه من �ملحتمل 

فر�ض مزيد من �لقيود.

وقالت �ملجموعة �ملوؤ�س�س���ة ملكتب���ة »ز�ن« 

بكاب���ول، ل� )د.ب.�أ(، �إنها قررت �إتاحة م�س���احة 

للن�ساء �لأفغانيات للتعلم، بعد �أن قامت قو�ت 

طالبان مر�ر� بقمع �لحتجاجات �لن�س���ائية يف 

�ل�سو�رع، �ملطالبة باإتاحة فر�ض �لتعليم و�لعمل 

وغرها من �حلريات.

وقالت منظم���ة �لعفو �لدولي���ة يف تقرير لها 

�أ�س���درته يف متوز/يوليو �ملا�سي، حتت عنو�ن 

»�ملوت بالت�سوير �لبطئ«، بعد �إجر�ء مقابالت 

مع �أكرث من مئة �مر�أة وفتاة �أفغانية، �إن حكومة 

طالبان ه���ددت و�حتجزت وعذبت، ومار�س���ت 

�لإخفاء �لق�رشي �سد �أولئك �لذين جتا�رشو� على 

�لحتجاج على �سيا�ساتها.

و�أكدت ليلى ب�س���يم وهي �إحدى �مل�ساركني يف 

تاأ�سي�ض مكتبة �لن�ساء، �أن »�لفتيات �لأفغانيات 

يع�س���ن يف حالة من �لياأ�ض �لت���ام، منذ �إغالق 

�ملد�ر�ض �لعام �ملا�سي، وهن ي�سعرن بالكتئاب، 

ونحن نريد �أن جنلب لقلوبهن �لأمل، باأنه يوجد 

مكان ميكنهم فيه على �لأقل، �أن يرفعو� فيه من 

م�ستوى �لوعي لديهن من خالل قر�ءة كتاب«.

وتربع �لُكتاب و�ل�س���عر�ء و�ملعلمون و�لطالب 

وغره���م من �لن�س���طاء، باأكرث م���ن �ألف كتاب 

للمكتبة، بعد �أن د�س���نت جمموعة �ملوؤ�س�سني 

حملة جلمع �لكتب.

و�أ�سبحت �ملكتبة حتتوي �لآن على كتب، متعلقة 

مبجالت �لقت�ساد و�لإد�رة و�لفل�سفة و�ل�سعر، �إىل 

جانب �لرو�يات و�لدر��سات �ل�سيا�سية و�لإ�سالمية 

و�لقانونية.

و�إىل جانب �ملجلد�ت مثل قامو�ض �أك�سفورد، توجد 

على �أرفف �ملكتبة عناوين باللغة �لإجنليزية، 

ومن بينها كتاب عنو�نه »تتبع عملية �غتيال 

بوت���و : م���ن وزير�س���تان �إىل �لقي���ادة �لعامة 

للعمليات«، وهو يو�س���ف باأنه »ك�سف تق�سعر 

له �لأب���د�ن، للعالقة ذ�ت �مل�س���الح �ملتبادلة 

بني �جلي�ض �لباك�ستاين و�أجهزة �ملخابر�ت مبا 

لهما من نفوذ طاغ، وبني �جلماعات �لإ�سالمية 

�لإرهابية �ملتطرفة �لر��سخة هناك«.

ودفعت منظمة »كري�ستال بايات« غر �لربحية 

�لتي تديرها �س���يدة �أفغانية تقيم يف �خلارج، 

قيمة �إيجار ثالثة �أ�س���هر للمقر �لذي ي�ست�سيف 

�ملكتبة، وتربعت مبال حتى ت�ستطيع جمموعة 

�ملوؤ�س�س���ني، �رش�ء �أرفف للكتب ومقاعد و�أر�ئك 

ولفتات.

وقالت ب�س���يم �إن �ملجموع���ة تخطط لتنظيم 

م�س���ابقة يف �لقر�ءة، وندو�ت �سعرية وغر ذلك 

من �لأن�سطة �لثقافية.

بينما قالت زوليا بار�سي وهي موؤ�س�سة م�ساركة 

�أخرى يف �مل�رشوع، ل���� )د.ب.�أ( �إن �لفريق ياأمل 

يف تو�سيع �ملكتبة �ل�سغرة بكابول، �إىل جانب 

�فتتاح مكتبات مماثلة يف �لوليات �لأفغانية، 

وذلك يف حالة عدم �عرت��ض طالبان.

و�أ�سافت بار�سي »�أعتقد �أن هذه �ملكتبة �رشية 

يف هذه �ملرحلة«، حي���ث �أن �لفريق مل يطلب 

ترخي�سا لها من �سلطات طالبان، و�أو�سحت �أن 

�لفريق »�فتتح �ملكتبة مبر��سم �رشيعة ��ستغرقت 

�س���اعة و�حدة، لأن �ل�سحفيني خ�سو� من ظهور 

�أف���ر�د �لأمن �لتابعني لطالب���ان و�إلقاء �لقب�ض 

عليهم«.

يذكر �أن �لعاملني بو�سائل �لإعالم و�ل�سحفيني، 

تعر�س���و� لعملي���ات �حتجاز تع�س���فية و�إيذ�ء 

وتعذيب، مما �أدى بدرجة كبرة �إىل تقييد حرية 

�ل�س���حافة، ومزيد من تقلي�ض �إمكانية ح�سول 

�ملو�طنني �لأفغان على �ملعلومات �ل�سحيحة.

ورغم �س���يطرة طالبان �أكدت بار�سي ت�سميمها، 

عل���ى �لدفاع ع���ن مكتبة �ملجموع���ة، وحثت 

�ملجتمع �لدويل على م�ساندة �ملر�أة �لأفغانية، 

يف دعوته���ا للعد�لة و�لعمل و�حلرية و�لتعليم 

و�مل�ساركة �ل�سيا�سية يف �أفغان�ستان، وهي دولة 

تخلى عنها �لغرب و�سط �أزمتها.

كما �أكدت عندما �س���ئلت عما �إذ� كانت تخ�سى 

�ملت�س���ددين، قائلة »باأمانة �أنا مل �أعد �أ�س���عر 

باخلوف من طالبان، �سدقوين �إنني �أ�سعر باأنني 

يف قمة �ل�س���جاعة �أمام طالبان، و�سنو��س���ل 

معركتنا«.

ولدى �أفغان�س���تان تاريخ طويل من �لعنف �سد 

�ملر�أة، ولكن �لو�سع يتدهور من �سهر لآخر حتت 

حكم طالبان.

ويقول �ملر�قبون �إنه بالإ�س���افة �إىل �ل�سيا�سات 

�لقمعية لطالبان، توجد �أي�س���ا �أعد�د كبرة من 

ح���الت زو�ج �لأطفال، وعمليات قتل للن�س���اء 

خارج نطاق �لقانون، �إىل جانب زيادة يف �أعمال 

�لعنف �لأ�رشية و�لتمييز بني �جلن�سني.

لندن )د ب �أ( –

 و�سل �أكرث من 600 مهاجر �إىل بريطانيا، 

بعد �إنقاذ نحو 40 �سخ�س���ا من �لقناة 

�لإجنليزي )�ملان�ض(، بعدما غرق قاربهم 

قبالة �ساحل كينت.

وقالت وز�رة �لدفاع �لربيطانية �إن نحو 

617 قطعو� �لرحل���ة �أم�ض �خلمي�ض يف 

14 قاربا لي�س���ل �لإجمايل خالل �لعام 

�جلاري حتى �لآن، �إىل حو�يل 30 �ألفا.

وت�س���ر �لبيان���ات �إىل �أن���ه كان هناك 

متو�س���ط 44 �سخ�س���ا يف مركب خالل 

�أحدث عمليات �لعبور.

و�سمن �لو�فدين �جلدد 38 �سخ�سا كانو� 

يف عر�ض �لبحر لنحو �ساعة بعدما فرغ 

�لهو�ء من زورقه���م �ملطاطي يف �ملياه 

�لربيطانية حو�يل �ل�ساعة 0617 �سباحا 

)0517 بتوقيت جرينت�ض(.

و�أطلق خفر �ل�سو�حل عملية بحث و�إنقاذ 

مب�ساركة جهات �أخرى، من بينها �لبحرية 

�مللكية وقوة �حلدود و�ل�رشطة.

ونحو �ل�س���اعة 0707 �سباحا مت �إنقاذ 

جميع �ملهاجرين �لذين �نتهى بهم �حلال 

يف �ملياه.

وقال���ت �حلكوم���ة �لربيطانية �ل�س���هر 

�ملا�سي �إن من �جلدير باملالحظة عدم 

ت�سجيل �أي حو�دث خطرة مثل غرق حتى 

�لآن �لعام �جلاري فيما �رتفع متو�س���ع 

عدد �لأ�سخا�ض لكل قارب �إىل 22 مقارنة 

ب����28 يف 2021. وعرب �أكرث من 29 �ألفا 

و700 �سخ�ض �لقناة �إىل بريطانيا حتى 

�لآن �لع���ام �جلاري، بح�س���ب �لبيانات 

�حلكومية �ملوؤقتة.

وهذ� �أعلى من �لعدد �لذي مت ت�س���جيله 

يف عام 2021 باأكمله و�لذي بلغ 28 �ألفا 

و526 �سخ�سا.

لندن  )د ب �أ(-

 ق����ال خ����رب�ء �إن »ب�س����مات« تغر 

�ملن����اخ قد ظه����رت يف �لفي�س����انات 

�ملدمرة �لتي جتتاح باك�ستان، بعدما 

ك�سف حتليل �أنها رمبا ز�دت من معدل 

هطول �لأمطار �لغزيرة �لتي �س����ببت 

�لفي�سانات.

و�س����هدت مناطق و��سعة من باك�ستان 

�أمطار مو�سمية قيا�سية، بد�ية  هطول 

م����ن حزير�ن/يوني����و 2022، مما �أدى 

�إىل في�سان نهر »�ل�سند« عن �سفتيه، 

عل����ى �آلف �لكيلوم����رت�ت �ملربع����ة، 

و�نهيار�ت  عارمة  في�س����انات  و�أي�سا 

�أر�س����ية يف �ملناطق �حل�رشية، طبقا 

ملا ذكرته وكال����ة �لأنباء �لربيطانية 

»بي.�آيه.ميديا« �ليوم �جلمعة.

وت�رشر �أكرث من 33 مليون �س����خ�ض، 

وتويف 1500، وتعر�ست منازل وطرق 

ومر�كز �س����حية ومد�ر�����ض للدمار، �أو 

حلقت به����ا �أ�رش�ر، كم����ا نفقت �أعد�د 

من �ملا�س����ية ودمرت م�س����احات من 

�لأر��سي �لزر�عية، وتف�ست �أمر��ض.

وكانت باك�س����تان، �لو�قع����ة جنوبي 

�أ�سيا، �سهدت زيادة يف هطول �لأمطار 

باأك����رث من ثالثة �أمث����ال من �لكميات 

�إقليما »�ل�سند«  �ملعتادة، فيما �سهد 

و«بلو�سي�س����تان« �أمطار� قيا�سية يف 

�آب/�أغ�سط�ض �ملا�سي.

وكان �أك����رث من 20 عامل����ا من �أنحاء 

�لع����امل، يعمل����ون يف �إط����ار مبادرة 

عاملية للطق�����ض، قامو� بتقييم ما �إذ� 

كان تغر �ملناخ، �لذي يت�س����بب فيه 

�لإن�س����ان، ق����د جعل هط����ول �لأمطار 

�لغزيرة، �لتي ت�سببت يف �لفي�سانات، 

�أكرث �حتمال و�سدة.
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�لمفو�سية �لأوروبية تقترح قانوناً 

لتعزيز حرية �ل�سحافة

عا�سمة كاز�خ�ستان ت�ستعيد �أ�سمها �لقديم 

��ستانا بدل من نور �سلطان

»فايزر« تنتج جرعة دو�ئية لمكافحة 5 �أنو�ع 

من �لبكتيريا �لم�سببة للتهاب �ل�سحايا

بروك�سل )د ب �أ(-

 قدمت �ملفو�سية �لأوروبية مقرتحا، �جلمعة، يهدف 

�إىل تعزيز حرية �لإعالم يف �لحتاد �لأوروبي.

وقالت نائبة رئي�سة �ملفو�س���ية، فر� يوروفا، يف 

موؤمتر �سحفي بالعا�س���مة �لبلجيكية بروك�سل، 

: »يقتل �ل�س���حفيون لأنهم ي���وؤدون عملهم على 

�لأر��سي �لأوروبية، ويتم �لتج�س�ض عليهم، وتخ�سع 

و�سائل �لإعالم �لعامة ل�سغط �سيا�سي«.

وكان���ت »�أعمال �لقتل باأ�س���لوب �ملافيا« �س���د 

�ل�س���حفيني و�لعت���د�ء�ت �لت���ي حت���دث خالل 

�لحتجاجات �ملناه�س���ة لإج���ر�ء�ت �لوقاية من 

كوفيد- 19، وقو�نني وطنية تقيد حرية �ل�سحافة، 

�س���من �لأمور �لتي مت �إدر�جه���ا يف موؤ�رش حرية 

�ل�سحافة لعام 2022 �لذي ن�رشته منظمة مر��سلون 

بالد حدود.

و�أ�س���افت يوروفا: »هذ� �لت�رشي���ع لالأوقات �لتي 

نعي�سها، لي�ض لالأوقات �لتي نود �أن نعي�ض فيها«.

ويه���دف �لت�رشيع �جلدي���د �إىل زيادة �ل�س���فافية 

وتعزيز �ل�س���تقاللية �لتحريرية وحماية و�سائل 

�لأعالم �لعامة من �لنفوذ �ل�سيا�س���ي وحت�س���ني 

حماية �مل�سادر �ل�سحفية، وفقا لبيان �سحفي من 

�ملفو�سية.

و�أ�سافت يوروفا �أن �ملفو�سية ترغب يف �أن تخطر 

من�سات و�س���ائل �لتو��س���ل �لجتماعي �لبو�بات 

�لإخبارية قبل �أن حت���ذف �ملحتوى �لذي �نتجته 

�لأخرة، وفقا للمعاير �ملهنية يف �ملن�سات.

وين�ض �ملقرتح �أي�س���ا على تاأ�س���ي�ض هيئة على 

م�ستوى �لتكتل معنية مبر�قبة حرية �لإعالم، ت�سم 

�سلطات �لإعالم �لوطنية.

مو�سكو  )د ب �أ( -

 �س���وت �لربملان �لكازخ�ستاين،  �جلمعة، ل�سالح 

��ستعادة عا�سمة كاز�خ�ستان ��سمها �لقدمي �أ�ستانا 

بدل من نور �سلطان، وذلك بعد ثالث �سنو�ت فح�سب 

من تغيره.

كم���ا و�فق �لربملان بالإجماع �أي�س���ا على تعديل 

د�ستوري، يقيد ولية �لروؤ�ساء �مل�ستقبليني بفرتة 

و�حدة مدتها �سبع �سنو�ت فقط.

ولك���ن ل يز�ل يتع���ني على رئي�ض �لبالد قا�س���م 

جومارت توكاييف �لتوقيع على �لتعديل لي�سبح 

�س���اري �ملفعول، بيد �أن هذه �خلطوة تعترب جمرد 

�إجر�ء �سكلي.

يذكر �أن عا�سمة كاز�خ�ستان كان قد مت تغير �أ�سمها 

من �أ�ستانا �إىل نور �سلطان يف �آذ�ر/ مار�ض 2019، 

تكرميا للرئي�ض �ل�س���ابق نور �س���لطان نز�رباييف 

�لذي تنحى من من�سبه بعد حو�يل ثالثة عقود يف 

�ل�سلطة.

و�جتاحت كاز�خ�س���تان، �لتي يبلغ تعد�دها 5ر18 

مليون ن�س���مة و�ملج���اورة لل�س���ني، موجة من 

�لحتجاجات �لدموية يف بد�ية �لعام �جلاري.

و��شنطن  )د ب �أ( –

 �أظه���رت جرع���ة دو�ئية من �إنت���اج �رشكة فايزر 

�لأمريكية لالأدوية، تكافح خم�سة �أنو�ع من �لبكتريا 

�مل�س���ببة ملر�ض �لتهاب �ل�س���حايا، وجنحت يف 

جت���ارب �ملرحلة �لأخرة على �لب�رش، �أنها جمدية 

متاما بالإ�سافة �إىل منتجني منف�سلني ي�ستهدفان 

نف�ض م�سببات �ملر�ض.

وذكرت وكال���ة بلومربج لالأنباء نق���ال عن بيان 

�ل�رشكة  �خلمي�ض، �أن �جلرعة �لتجريبية »من �أيه 

بي �س���ي دبليو و�ي« منعت جمموعات )�أيه وبي 

و�س���ي ودبليو وو�ي( للبكتريا �مل�سببة للمر�ض 

لأفر�د �أ�سحاء ترت�وح �أعمارهم بني 10 و25 عاما، 

بنف�ض فعالية لقاحات مرخ�سة حاليا.

وتت�سبب هذه �ملجموعات يف معظم مر�ض �ل�سحايا 

باملكور�ت �ل�سحائية �لغازية.

ومر�ض �ملكور�ت �ل�س���حائية ه���و عدوى بكترية 

ن���ادرة وخطرة ميك���ن �أن تغزو �لدم���اغ و�حلبل 

�ل�سوكي و�لدم، وتودي بحياة حو�يل و�حد من بني 

7 �أ�سخا�ض م�سابني.

وقال���ت فايزر �إن �جلرعات �لتي تكافح جمموعات 

)�أيه و�س���ي ودبليو وو�ي(، ح�سلت على ترخي�ض 

حاليا، ويتم بيعها ب�س���كل منف�س���ل عن �للقاح 

�مل�س���اد ملجموعة )بي(، م�س���رة �إىل �أنه ل يوجد 

لقاح منفرد متاح ملكافحة جميع �لأنو�ع �خلم�سة 

�مل�سببة للمر�ض.

 رواية م�صدرها كتاب »الحاجز: ترامب في البيت الأبي�ض2021-2017«

تر�مب يعر�ض تقديم �ل�سفة �لغربية لملك �لأردن

�أن�سار حقوق �لمر�أة في �أفغان�ستان يتحدون طالبان ويفتتحون مكتبة للن�ساء 

في كابول بالتبرعات

و�سول �أكثر من 600 مهاجر �إلى بريطانيا بعد عملية 

�إنقاذ في �لقناة

خبر�ء: »ب�سمات« تغير �لمناخ و��سحة في �لفي�سانات 

�لمدمرة بباك�ستان
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العديد من  الدعم من  ظهرت حالة من 
العبي كرة القدم للربازييل فينيسيوس 
مدريد، بعد  ريــال  مهاجم  جونيــور 
األخــرة لكوكي العب  الترصيحــات 
أتلتيكو مدريد، قبل لقاء الديربي األحد 

الليجا. املقبل يف 
ساعات »ستكون  قبل  كوكي  ورصح 

هناك مشكلة إذا رقص فينيسيوس«.
وخرج الربازييل نيمار نجم باريس سان 
جرمان، لدعم مواطنه فينيســيوس، 
ونرش تغريدة عىل حسابه الشخيص يف 

تويرت »ارقص فيني، ارقص«.
كمــا أظهــر رينر خيســوس دعمه 
يا  معك  »نحن  وكتب  لفينيســيوس، 

فينــي، ومــكان العنــرصي يجب أن 
يكون يف السجن«.

وجــاءت كلمات خيســوس، ردا عىل 
ترصيحات بيدرو برافو رئيس االتحاد 
قال  لوكالء الالعبني، الذي  اإلســباني 
عن  يتوقف  أن  يجب  فينيســيوس  إن 
لعــب دور القرد، ثــم تراجع عن هذا 

الترصيح.
اإلســبانية،  ماركا  وأفــادت صحيفة 
املحيطة  والبيئــة  بأن »ريــال مدريد 
بما يحدث حول  بفينيسيوس يهتمون 
الالعب قبل الديربي، رغم من أن شعار 
أنشيلوتي:  كارلو  اإليطايل  الفني  املدير 

»كرس نفسك للعب فقط««.

حصل مايكل أرتيتا املدير الفني آلرسنال، 
عــىل جائــزة أفضل مــدرب يف الدوري 
أغسطس/آب  لشــهر  املمتاز  اإلنجليزي 

املايض.
وهــذه ثالث مــرة يحصد فيهــا أرتيتا 
ثانــي مدرب  الجائــزة، بعدمــا أصبح 
املوسم  فينجر، يبدأ  آرسني  بعد  آلرسنال 
الدوري  بـــ 5 انتصــارات متتاليــة يف 

اإلنجليزي املمتاز
للموسم، آرسنال  القوية  البداية  ودفعت 
إىل صدارة جدول الرتتيب يف نهاية الشهر 

املايض بحصد 15 نقطة.
يف  ذاتها  بالجائزة  فاز  أن  ألرتيتا  ســبق 
ســبتمرب/أيلول 2021 ومــارس/آذار 

املايض.
عىل  الجائزة  ســباق  يف  أرتيتا  وتفــوق 
مدرب توتنهام أنطونيو كونتي، ومدرب 

جوارديوال،  بيــب  ســيتي  مانشســرت 
إىل  حديثا  املنتقــل  برايتــون  ومــدرب 
فولهام  بوتر، ومدرب  جراهام  تشيليس 

ماركو سيلفا.

دبي  ــ وام :
 حافــظ فريقــا الشــارقة والجزيــرة عىل 
أدنــوك للمحرتفني لكرة  صدارتهمــا لدوري 
تحقيق كل  الثالثة، عرب  الجولة  القدم، بنهاية 
واحتفاظهما  التوايل  عىل  الثالث  لفوزه  منهما 
بـ"العالمة الكاملة"، ورفع كل منهما رصيده 

إىل 9 نقاط.
وقلب الشارقة تأخره 2-1 أمام عجمان لفوز 
يتعلق  ثمني 2-3، وحافظ عــىل تفوقه فيما 
بتحقيق العالمة الكاملة يف أول 3 جوالت من 

املسابقة للموسم الخامس عىل التوايل.
وعىل مدار آخر 5 مواسم، بداية من 2018–

2019 وحتى املوســم الحايل، كانت حصيلة 
هي 9 نقاط  الثالثــة  الجولة  بعد  الشــارقة 

بفوزه يف جميع مبارياته.
فريق  القويــة  االنطالقــة  هذه  وســاعدت 
له يف  بأول لقب  الفوز  الشــارقة عىل تحقيق 
دوري املحرتفــني، وذلك يف موســم 2018–

اإلنجاز  تكــرار  يســتطع  لم  2019، ولكنه 

لم يكتمل موســم  التالية؛ حيث  املواســم  يف 
كورونا، فيما  جائحة  2019–2020 بسبب 
يف 2020–2021،  الرابــع  املركزيــن  احتل 
والثاني يف املوســم املايض. ويأمل الشارقة يف 

تكرار إنجاز موسم 2018–2019 .
وحســم الجزيرة لصالحه لقــاء القمة أمام 
انطالقة  أفضل  ثاني  العني، وفاز 1-2 لتكون 

له يف تاريخ مشاركاته بدوري املحرتفني.
وكانت املرة الوحيدة السابقة التي حقق فيها 
أول 3 جوالت  الكاملة خالل  العالمة  الجزيرة 
يحرز  لم  موســم 2009–2010 لكنــه  يف 
اللقب يف ذلك املوسم، وحل ثانيا خلف الوحدة 

املتوج باللقب.
ويف املواســم الثالثة التي حقق فيها الجزيرة 
اللقب، لم يحصــد الفريق العالمة الكاملة له 
يف أول 3 جوالت من املسابقة؛ ففي موسمي 
 7 حصــد  و2016-2017   2011–2010
منهما، فيما  بــكل  أول 3 جوالت  يف  نقــاط 
حصــل عىل 5 نقاط فقــط يف أول 3 جوالت 

بموسم 2020–2021 .

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة17
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الريا�سة
كلباء يتخطى الظفرة  والبطحاء 

يهزم بني يا�س 

اأبوظبي-الوحدة:
ادنوك للمحرتفني  املميز يف دوري  تابع  كلباء أداؤه 
التوايل هذه  الثاني عىل  الفــوز  تحقيق  وتمكن من 
بنتيجــة 0-2 خالل  الظفــرة  حســاب  عىل  املرة 
التي أقيمت بملعب اتحــاد كلباء وجاءت  املبــاراة 
ضمن الجولــة الثالثة  ، احرز هديف النمور كل من 
الدقيقتني 72  الفردان وبرايــان رامريز يف  حبيب 
،74 لرفع الفائــز رصيده من النقاط اىل 6 نقاط 
متقدمــاً نحو املركز الرابع ، ويظل الظفرة برصيد 
نقطة وحيدة ويتعرض للهزيمة الثانية توالياً ليظل 

يف مركزه األخر.
واستطاع البطحاء الوافد الجديد أن يهزم بني ياس 
عــىل أرضه وبني جماهره بهــدف نظيف وواصل 
حقق  الكبار، بعدما  مع  األول  موسمه  يف  مفاجآته 
فــوزاً ثميناً خارج ملعبه، عىل حســاب بني ياس، 
الجمعة،  أقيمت  التــي  املباراة  رد، يف  دون  بهــدف 
عىل ملعب الســماوي بالشامخة، ضمن منافسات 

الثالثة من املسابقة. الجولة 
وزاحــم "الراقي" فرق املقدمة بعدما رفع رصيده 
إىل 6 نقــاط من فوزيــن، إذ كان قد فاز يف الجولة 
األوىل خارج ملعبه أيضاً عىل اتحاد كلباء، وقد يصل 

للعالمة الكاملة
ويشارك يف الصدارة يف حال احتسبت نتيجة مباراته 
أمام الوصل يف الجولة الثانية لصالحه، بعدما تقدم 
مشــاركة  خلفية  عىل  االنضباط  للجنة  بشــكوى 

العب الوصل شانكالي.
وتلقى بني ياس خسارته الثانية واألوىل عىل ملعبه 
يف املوســم الحايل بعد خســارته يف الجولة املاضية 
عند  الفريق  ليتوقف رصيد  الشــارقة  أمام  بثالثية 

3 نقاط.

الهولندي جوردي كرويف،   أكد 
مع  عقده  مؤخــرا  وقع  الــذي 
برشلونة كمدير ريايض للفريق، 
الذي يشــغله منذ  املنصب  وهو 
أول يوليــو/ تمــوز املايض، أنه 
يحب "التحديات". وقال كرويف 
"إنها لحظــة خاصة يف حياتي، 
كنــت هنا كالعــب )بني عامي 
السنوات  ويف  و1996(   1993
كانت  املاضية  الخمس  أو  األربع 
يف  العودة  حول  محادثات  هناك 

أدوار مختلفة".
وأضاف "أنا سعيد جدا، هذا ناد 
عظيم ومسؤولية كبرة، لكنني 

أحب التحديات".
برشلونة،  أسطورة  نجل  وأشار 
تحدث  أنه  كرويــف، إىل  يوهان 
مــع النادي لإلعــالن عن دوره 

الجديــد يف البلوجرانا بمجرد أن 
انتهى سوق االنتقاالت الصيفي، 
الذي وصفه بأنه كان "مزدحما 

للغاية".

وأوضــح "كان مركاتــو بــه 
انضمام  العمل وشهد  الكثر من 
الالعبني، كل  من  العديد  ورحيل 
باللعب  االلتزام  رضورة  مع  هذا 

يجب  أنه  النظيــف... رأينا  املايل 
علينا توجيه اهتمامنا الكامل ملا 
يحتاجــه الفريق وهذا ما حدث 

بالفعل".
واعتــرب كرويف أن أهم يشء يف 
العمل كفريق "مع  ناد هــو  أي 
الحفــاظ عــىل تواصــل جيد" 
واتخاذ القرارات بشكل جماعي.

براحة  وأبــرز "لقــد شــعرت 
كبــرة مع املدير الفني تشــايف 
ماتيو  مع  أيضا  هرنانديز، لكن 
القدم( ومع  كرة  أليماني )مدير 
يوســتي  رافائيل  الرئيس  نائب 

والرئيس جوان البورتا".
وأكد الالعب الهولندي الســابق 
بيننا واضح، لسنا  أن "التواصل 
عىل اتفــاق دائم، لكن هكذا يتم 

اتخاذ أفضل القرارات".

المدير الريا�سي لبر�سلونة: ال اأتفق دائما مع 
ت�سافي واالإدارة

ال�سارقة يحقق العالمة الكاملة .. والجزيرة اأف�سل 
انطالقة منذ 13 عاماً

 

 

 

اأبوظبي  ـ وام :
 بهــدف "خيــايل" للنرويجــي 
آخر "تاريخي"  و  إيرلنج هاالند 
ليونيــل ميــيس،  لألرجنتينــي 
منافسات  عىل  الســتار  أســدل 
الثانية من مباريات دور  الجولة 
دوري  بطولــة  يف  املجموعــات 

أبطال أوروبا لكرة القدم.
وواصلت البطولة لعبة "األرقام 
القياسية" والتاريخية من خالل 
مســاء  الجولة  هذه  مباريــات 
أمس األول ، والتي شهدت نجاح 
5 فــرق يف تحقيق الفوز الثاني 
الفرق  عدد  لرتفــع  التوايل  عىل 
متتاليني  انتصارين  حققت  التي 
إىل  اآلن  املجموعات حتى  دور  يف 
8 فرق. وحقق فرق ريال مدريد 
سيتي  اللقب، ومانشسرت  حامل 
وبنفيكا  جرمان  سان  وباريس 
عىل  الثاني  انتصارهــا  ونابويل 
التوايل مساء أمس األربعاء، كما 
الجولة  هذه  مباريات  أشــعلت 
الــرصاع عىل الصــدارة يف عدة 

مجموعات.
إيرلنج  النرويجــي  واســتحوذ 
سيتي  مانشسرت  مهاجم  هاالند 
من  هائل  قــدر  عىل  اإلنجليزي 

للغاية  املثر  هدفه  بعد  األضواء 
يف شباك فريقه السابق بوروسيا 
به عودة  توج  دورتموند، والذي 
فريقه يف املباراة ليفوز 1-2 بعد 

التأخر بهدف نظيف.
ورفــع هاالنــد رصيــده إىل 3 
فريقه  مع  مباراتــني  يف  أهداف 
الحايل مانشســرت سيتي بدوري 
أهداف   10 بخــالف  األبطــال 

أحرزهــا للفريــق يف الــدوري 
اإلنجليزي هذا املوسم.

من  ســيتي  مانشســرت  وعادل 
قياســيا  رقما  الفوز  هذا  خالل 
لتشــيليس حيــث حافــظ عىل 
يف  الهزائم  مــن  خاليا  ســجله 
21 مبــاراة متتالية عىل ملعبه 

بدوري األبطال.
ويف املبــاراة األخرى باملجموعة 

مع  كوبنهاجن  تعادل  السابعة، 
ضيفه أشــبيلية سلبيا، وحافظ 
للمباراة  شــباكه  نظافــة  عىل 
بملعبه  التــوايل  الرابعــة عــىل 
التي  املباريــات  مســتوى  عىل 
املجموعــات  دور  يف  خاضهــا 
لدوري األبطــال األوروبي. ولم 
يقدم ريــال مدريد حامل اللقب 
مواجهة  يف  منه  املنتظر  العرض 
عليه  تغلب  اليبزج، لكنه  ضيفه 
الثاني عىل  الفــوز  0-2 ليحقق 
التوايل يف رحلة الدفاع عن اللقب 
مدريد  ريال  األوروبي، ونجــح 
الثامن  الفــوز  بهــذا يف تحقيق 
يف 8 مباريات رســمية خاضها 
بمختلف املسابقات هذا املوسم.

ليونيل  األرجنتينــي  وواصــل 
األرقام  تحقيق  يف  هوايته  مييس 
القياســية حيث ســجل الهدف 
األول لفريقــه باريــس ســان 
التي  األمس،  مباراة  يف  جرمان 
الفريق 1-3 عىل  فوز  شــهدت 
العب  أول  حيفا، ليصبح  مكابي 
يهــز الشــباك يف 18 موســما 
متتاليــا بدوري أبطــال أوروبا 
كريم  الفرنــيس  عــىل  متفوقا 
بنزيمــا مهاجــم ريــال مدريد 
يف 17 موسما  الشباك  هز  الذي 

متتاليا.

هدف هاالند ورقم قيا�ســي لمي�ســي يت�سدران الم�سهد 
في جولة مثيرة بدوري اأبطال اأوروبا

اأرتيتا يتفوق على كونتي 
وجوارديوال

نيمار يدعم فيني�سيو�س بعد تحذيرات 
نجم اأتلتيكو

دفعة مزدوجة لفرانكفورت قبل مواجهة �ستوتجارت
تأكد امس الجمعة جاهزية املدافع ماكوتو هاسيبي 
والعب خط الوسط كريستيان جاكيتش للعودة إىل 
آينرتاخت فرانكفــورت يف مباراته املقررة  صفوف 
أمام شــتوتجارت اليوم  الســبت ضمن منافسات 

الدوري األملاني لكرة القدم )بوندسليجا(.
وقال أوليفر جالسنر، املدير الفني لفريق آينرتاخت، 
يف مؤتمــر صحفي عقــد اليوم الجمعــة: "عانى 

لكنهما  املشكالت  بعض  من  وجاكيتش  هاســيبي 
أوضحا جاهزيتهما".

خالل  طفيفة  إصابة  مــن  الالعبني  من  كل  وعانى 
الثالثاء  الفرنيس يوم  أمام مارسيليا  الفريق  مباراة 

املايض ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.
مارســيليا )0-1( هو  عىل  آينرتاخت  فــوز  وكان 
األبطال،  دوري  يف  للفريــق  اإلطــالق  األول عــىل 

للتعايف يف  التألق  إىل مواصلة  ويتطلع فرانكفــورت 
البوندسليجا حيث يحتل الفريق املركز الحادي عرش 
حاليا. وقال جالســنر: "نود أن نســتعرض نفس 

الروح والطاقة التي شهدتها مباراة مارسيليا.
الثالث،  النقاط  الحصــول عىل  إىل  بالطبع   ونهدف 
لكننــا نعــرف أنهــا ســتكون مواجهــة صعبة 

وتنافسية".

دوري الدرجتين الثانية والثالثة لكرة القدم ينطلق 8 و 14 اأكتوبر المقبل
دبي ــ وام : 

أجــرى اتحاد اإلمــارات لكرة القــدم  الجمعة قرعة 
الثانية، والثانية  الدرجــة  لدوري  الرابعة  النســختني 
لــدوري الدرجــة الثالثة للموســم الريايض -2022

2023، بمشــاركة ممثيل الفرق عرب القناة الرسمية 
التحاد الكرة يف "اليوتيوب".

وأســفرت قرعة الدرجة الثانية التي يشارك فيها 12 
فريقا عن مواجهات قوية يف األسبوع األول للمسابقة، 
حيث يلتقي فريقــا املوج مع االتفاق، وجلف يونايتد 
مــع الليجا، ويونايتد مــع أتلتيكو آرابيــا، ويونايتد 
ســبورت مع ليوا، والفال يونايتد مع الهالل يونايتد، 

وفليتوود يونايتد مع ريجينال.
وتنطلق مســابقة دوري الدرجة الثانية يف الثامن من 
أكتوبــر املقبل، بنظام الــدوري الكامل من مرحلتني 
ذهابــاً وإيابــاً، ويتأهــل الفريقــان الحاصالن عىل 
الدرجة  إىل مســابقة دوري  والثاني  األول  املركزيــن 

األوىل، فيما يهبط صاحبا املركزين األخرين إىل دوري 
الثالثة. الدرجة 

الثانية من مسابقة  النســخة  ُيشــارك يف  املقابل  ويف 
إىل  الثالثة 16 فريًقا، تم تقســيمهم  الدرجــة  دوري 
مجموعتــني، حيث ضمت املجموعة األوىل فرق الدعم 
الريايض، وإنرت ســيتي، وإيليــت فالكونز، ومدينات، 
وجريــن هرونــز، وذا فوتبول أكاديمي، وفرســان 
هيســبانيا والظاهرة، فيما ضمــت املجموعة الثانية 
فرق النجوم، والغربيــة، ورويال، ودجاردنز يونايتد، 
والوثبة، وسبورتنج، وسبورتي إف يس، وأي جي إف.

وتنطلــق مباريات مســابقة دوري الدرجة الثالثة يف 
الرابــع عرش من أكتوبر املقبل، حيــُث تقام مباريات 

األسبوع األول.
وسُتقام مباريات الدور األول لدوري "الثالثة" بنظام 
الذهاب واإلياب، عىل أن تتأهل أول ثالثة فرق من كل 
مجموعــة عقب انتهاء مباريات هــذا الدور إىل الدور 

الثاني.



ـ وام:  اأبوظبي ـ 

خط  العب  رمضان  عبدالله  الدولي  أكد 
ارتداء قميص  أن  الجزيرة  فريق  وسط 
العب،  ألي  شرف  اإلمارات  منتخب 
ضمن  بالتواجد  سعادته  عن  معربا 
في  للفريق  التدريبي  الطاقم  خطط 
المدرب  فيها  يعمل  التي  المقبلة  الفترة 
على  أروابارينا  رودولفو  األرجنتيني 
إدخال الفريق في حقبة إيجابية جديدة .

وأشار الالعب إلى أن فوز فريقه الجزيرة 
على العين في الجولة الثالثة من مسابقة 
دوري أدنوك للمحترفين لم يحسم شيئا 

ألن  الدوري  لقب  على  المنافسة  في 
المسابقة ال تزال في بدايتها.

ألي  شرف   - رمضان  عبدالله  وأوضح 
اإلمارات،  منتخب  قميص  ارتداء  العب 
المعسكر  انطالقة  تكون  أن  ونتمنى 
خالل األيام القليلة المقبلة بداية إيجابية 
المدرب  وأن  خاصة  الوطني،  لمنتخبنا 
حقبة  في  الفريق  إدخال  على  عمل 

ايجابية جديدة.
مع  المقررة  الودية  المواجهة  وعن 
خالل  أبوظبي  في  األرجنتين  منتخب 
نوفمبر المقبل، أكد الالعب أنها ستكون 
إماراتي  العب  لكل  رائعة  فرصة 
أمام فريق كبير وعريق مثل  للمشاركة 

منتخب األرجنتين، وقال: ستكون مباراة 
خاللها  أسعى  لي،  بالنسبة  تاريخية 

لتقديم أفضل ما لدي.
وقال رمضان - الذي سجل الهدف األول 
لفريقه في المباراة - برغم فوز فريقي 
على العين 1-2 في قمة مباريات الجولة 
هذه  تحسم  لم  المسابقة،  من  الثالثة 

المباراة شيئا فال يزال الموسم طويال.
للمنافسة  يسعى  الجزيرة  أن  وأوضح 
بقوة على اللقب، لكنه يتعامل بالقطعة 
أن  إلى  مع كل مباراة على حدة، مشيرا 
ألوانه  سابق  باللقب  الفوز  عن  الحديث 
ألن هناك المزيد من المواجهات مع فرق 

كبيرة أخرى تنافس على اللقب.

بتسجيل  سعادته  عن  الالعب  وأعرب 
صناعة  من  المباراة،  في  األول  الهدف 
أن  معتبرا  مبخوت،  علي  النجم  زميله 
في  الشباب  ولزمالئه  له  قدوه  مبخوت 
المكانة  لنفس  أن يصل  الفريق، متمنيا 
يصبح  وأن  مبخوت  إليها  وصل  التي 
اإلماراتي  الدوري  هدافي  قائمة  ضمن 

خالل الفترة المقبلة.
جميع  في  رمضان  عبدالله  وشارك 
هذا  الجزيرة  خاضها  التي  المباريات 
الموسم حتى اآلن، بواقع 266 دقيقة، 
سجل خاللها هدفا واحدا، وحقق نسبة 
نجاح %100 بالمراوغات التي قام بها 

مع الفريق حتى اآلن.

 

ديربي  في   )2-1( العين  ضيفه  على  الجزيرة  فاز 
أبوظبي، مساءالخميس باستاد محمد بن زايد، ضمن 

الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين.
الدوري  ترتيب  الثاني في  بالمركز  الجزيرة  واحتفظ 
الشارقة  عن  األهداف  وبفارق  نقاط،   9 برصيد 
نزيف  اللقب،  حامل  العين،  واصل  فيما  المتصدر، 
المركز  في  نقاط،   4 عند  رصيده  وتجمد  النقاط 

الخامس.
وأنقذ حارس الجزيرة علي خصيف، مرماه من فرصة 
البا  المنفرد  أمام  الكرة من  أبعد  للعين، بعدما  هدف 

كودجو في الدقيقة 11.
لتسديدة  بالتصدي  العين،  حارس  عيسى  خالد  ورد 
في  مرماه  من  ياردات  بعد  على  تراوري، وهو  عمر 

الدقيقة 14.
الله  عبد  من  صاروخية  بتسديدة  الجزيرة  وتقدم 
الدقيقة  الجزاء في  رمضان، من على حدود منطقة 
18، بعد تمريرة ب"الكعب" من زميله علي مبخوت.

وكرر خالد عيسى إنقاذ مرماه في الدقيقة 34، بعدما 
أمسك كرة من أمام تراوري.

وأدرك البا كودجو التعادل للعين، برأسية في الدقيقة 
39، بعد ركلة ركنية من الجانب األيسر.

علي  أمام  كرة، لتتهيأ  إبعاد  في  العين  دفاع  وأخطأ 
مبخوت، الذي سددها قوية في الشباك، مسجال هدفا 

ثانيا للجزيرة في الدقيقة 52.
المباشر  الطرد  العين  العب  األحبابي  بندر  وتلقى 
على  قوي  لتدخل  الفيديو،  تقنية  إلى  العودة  بعد 
العين  الجزيرة، ليكمل  شرقي، العب  بن  أشرف  قدم 

المباراة بعشرة العبين منذ الدقيقة 60.
في  للعين  كودجو  البا  سجله  هدفا  الحكم  وألغى 
الدقيقة 66، بسبب التسلل على صانع الهدف سفيان 

رحيمي، قبل أن تنتهي المباراة )1-2( للجزيرة.

العنبري، مدرب  العزيز  عبد  أبدى 
حصول  عن  رضاه  خورفكان، 
من  واحدة  نقطة  على  فريقه 
أدنوك  دوري  في  جوالت   3
في  العنبري  وقال  للمحترفين. 
التعادل  بعد  الصحفي  المؤتمر 
نقطة  على  النصر "حصولنا  مع 
حصيلة  جوالت،   3 من  وحيدة 

غير مرضية بالنسبة لنا".
المباراة  في  "تأثرنا  وأضاف 
لم  الصريح،  المهاجم  بغياب 
الفرص،  استثمار  في  ننجح 
للدوري  األولى  التوقف  فترة 
أوضاع  لترتيب  مهمة  ستكون 

خورفكان".
األلماني  أوضح  المقابل،  في 
النصر  مدرب  فينك  ثورستن 
علينا،  سهلة  تكن  لم  "المباراة 

بسبب طريقة أداء خورفكان".
الفرص  بعض  "أهدرنا  وتابع 
الحار،  بالطقس  تأثرنا  المهمة، 
الفريق  على  يكون  التقييم 
األجانب  على  وليس  بأكمله، 

فقط".

جيدة  فرصة  "أمامنا  وأتم 
بعد  إيجابية  نتائج  لتحقيق 
استئناف الدوري، بعد نهاية فترة 
نتمنى  للدوري،  األولى  التوقف 
المباريات  في  جمهورنا  إسعاد 

التالية".

18 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
الريا�سةالسبت ١٧ سبتمرب ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥١٤٦

مدرب خورفكان: نقطة واحدة ال تكفي

الدولي عبداهلل رم�سان : ارتداء قمي�ص منتخب االإمارات 
�سرف الأي العب

الجزيرة يهزم العين في 
الديربي.. وتعادل خورفكان 

مع الن�صر

احتراف حار�ص 
مرمى خورفكان 
الريا�سي بنادي 

غرناطة االإ�سباني

يخوض منتخب اإلمارات األولمبي لكرة القدم، 
مباراتين وديتين أمام نظيره العماني يومي 24 
و27 سبتمبر/أيلول الجاري، على ملعب نادي 

النصر بدبي.
األولمبي  معسكر  ضمن  المباراتان  وتقام 
إطار  في  ويأتي  األحد،  غداَ  ينطلق  والذي   ،
الفنية على  والشؤون  المنتخبات  لجنة  حرص 
توفير اإلعداد األمثل لمنتخب اإلمارات استعدادا 

للمشاركات المقبلة.
لألبيض  واإلداري  الفني  الجهاز  ويسعى 
األولمبي، تحت قيادة المدرب اإلسباني دينيس 

سيلفا، خالل هذا المعسكر إلى مواصلة اختبار 
الالعبين والوقوف على مستويات كل العناصر. 
المعسكرات  خالل  من  التناسق  حالة  ورفع 
تهيئة  في  تسهم  والتي  الودية،  والمباريات 

المنتخب بشكل عام.
من  كل  اإلمماراتي  المنتخب   قائمة  وتضم 
الالعبين: راكان وليد، سلطان الزعابي، عبد الله 
محمد الحمادي، زايد سلطان، محمد المازمي، 
منصور  عادل،  الرحمن  عبد  راشد،  وليد 
مايد  ناصر،  بدر  العامري،  حمدان  الشامسي، 

الطنيجي وحمد فهد.

بأداء  الجزيرة،  مدرب  كايزر،  مارسيل  الهولندي  أشاد 
بن  محمد  العين، باستاد  الفوز )1-2( على  في  العبيه 
زايد، ضمن الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين.

مباراة  "قدمنا  المباراة:  بعد  صحفي  مؤتمر  في  وقال 
رائعة أمام العين، والفضل يعود لالعبي الجزيرة".

خاصة  الالعبين،  جميع  بمستوى  "سعيد  وأضاف: 
العائدين عمر تراوري وخلفان مبارك، والكل قدم أفضل 

ما لديه، وتوجنا مجهودنا بفوز مهم".
المدرب:  سيريرو، قال  إفريقي  الجنوب  تغيير  سر  وعن 
وكوليبالي  الجاهزية،  لعدم  سيريرو  تغيير  "فضلنا 

إضافة كبيرة لمستقبل الجزيرة".
مدرب  ريبروف،  سيرجي  األوكراني  قال  المقابل،  في 
وتأثرنا  توقعنا،  كما  صعبة  جاءت  "المباراة  العين: 
لدينا  "ليست  وأضاف:  كثيرا".  األحبابي  بندر  بطرد 
أسلوب  مع  التعامل  الوسط، وحاولنا  خط  في  مشاكل 

الجزيرة في السيطرة على منطقة المناورات".
يزال  ال  والمشوار  فقط،  مباريات   3 "لعبنا  وختم: 
فيها  نستعيد  توقف  فرصة  وأمامنا  للتعويض،  طويال 

التالية للدوري". تحضيراتنا للجوالت 

مدرب الجزيرة يرجع الف�سل لالعبيه.. وريبروف: 
تاأثرنا بالطرد

مواجهتان وديتان لالأوملبي االإماراتي والعماين يف دبي

ال�سارقة ــ وام :
 

احتراف  الرياضي  الشارقة  مجلس  ثمن 
مرمى  حارس  البلوشي  سالم  خالد 
غرناطة  بنادي  الرياضي  خورفكان 
الدرجة  دوري  أندية  أحد  اإلسباني، 
تواجد  ليعزز  الرديف  بفريق  الثانية 
الدوريات  في  اإلماراتيين  الالعبين 
العبين  تقديم  أجل  من  اإلسبانية 
المالعب  في  اإلمارة  من  موهوبين 

األوروبية.
الحزامي  هالل  عيسى  سعادة  وأشاد 
الرياضي  الشارقة  مجلس  رئيس 

العبي  انفتاح  عن  تعبر  التي  بالخطوة 
الدوريات  في  االحتراف  على  اإلمارة 
العالمية وتحديدا في الدوري اإلسباني.

غانم  خليل  سعادة  جهود  على  وأثنى 
القدم  لكرة  خورفكان  شركة  رئيس 
احتراف  فرصة  تمهيد  في  ودوره 
وتأكيد  رديف غرناطة  الالعب بصفوف 
البلوشي، والذي  خالد  قدرات  في  ثقته 
في  برزت  التي  المواهب  أحد  يعد 
مسيرته  في  التوفيق  له  النادي، متمنيا 
بشكل  اإلماراتية  الكرة  راية  لرفع 
هذه  عبر  خاص  بشكل  واإلمارة  عام 
تبشر  التي  والواعدة  الجديدة  الخطوة 

دوريات  في  اإلمارة  العبي  بمستقبل 
إسبانيا  مثل  كروية  بدولة  متقدمة 
هذه  استغالل  أهمية  على  الالعب  حاثا 

الرائعة. الفرصة 
وأبدى الالعب سعادته بانتقاله إلى نادي 
بمثابة  ذلك  معتبرا  اإلسباني  غرناطة 
أجل  من  وتحديا  له  كبيرة  كروية  نقلة 
الذات بخصوله على هذه الفرصة  إثبات 
لمجلس  بالشكر  متقدما  المميزة 
الشارقة الرياضي ونادي خورفكان على 
الوصول إلى مرحلة االحتراف والحرص 
ناديه  مع  الجهود  قصارى  بذل  على 

الجديد وتقديم أفضل المستويات.

كوزمين،  أوالريو  الروماني  أبدى 
سعادته  الشارقة،  مدرب 
أمام  فريقه  مباراة  بمستوى 
بن  راشد  ستاد  على  عجمان، 
والتي  الخميس،  مساء  سعيد 
انتهت بفوز الشارقة )2-3(، في 
أدنوك  دوري  من  الثالثة  الجولة 

للمحترفين.
المؤتمر  في  كوزمين  وقال 
المباراة: "المباراة  بعد  الصحفي 
باألهداف  ممتعة، وحافلة  جاءت 
العديدة  وبالفرص  الخمسة، 

واللعب المفتوح".
ومدربه  عجمان  وأضاف: "أهنئ 
الفوز  األداء،  هذا  على  جوران، 
خالل  من  للفريقين  متاحا  كان 

والمستوى  المباراة  مجريات 
العام".

أخطاء  كوزمين: "ارتكبنا  وتابع 
الدفاعية،  الناحية  في  فردية 
ومسار  الكثير،  تكلفنا  أن  كادت 
التي  التبديالت  بعد  تغير  المباراة 

الثاني". أجريتها في الشوط 
الفوز  "نستحق  قائال:  وأتم 
بسبب روح الالعبين في الملعب، 
جيدا،  مجهودا  بذلوا  الالعبون 
استحقوا  قتالية  بروح  وظهروا 

عليها الفوز في النهاية".
وفي المقابل، قال جوران، مدرب 
مباراة  الفريقان  "قدم  عجمان: 
مدربا  يملك  والشارقة  رائعة، 

كبيرا وعناصر قوية".

مدرب ال�سارقة يثني على عجمان.. وجوران: 
الفجيرة، ال ن�ستحق الخ�سارة دبا  مدرب  زوران  أبدى 

مع  والتعادل  األداء  عن  رضاه 
على   ،)1-1( الوصل  مضيفه 
في  دبي،  في  زعبيل  ستاد 
أدنوك  دوري  من  الثالثة  الجولة 
في  زوران  وقال  للمحترفين. 
مباراة  الصحفي "قدمنا  المؤتمر 
حافلة  كانت  أنها  رغم  جيدة، 

باالنفعاالت والشد العصبي".
في  بنجاحنا  سعيد  "أنا  وأضاف 
أمام  إيجابية  بنتيجة  الخروج 

الوصل".
بعدما  األداء،  عن  "راض  وتابع 
الجيد،  األداء  تقديم  واصلنا 
المباراتين  في  الخسارة  رغم 

السابقتين".
على  أولى  خطوة  ونوه "التعادل 
والتي  اإليجابية،  النتائج  طريق 
المواجهات  في  تحقيقها  أتمنى 

المقبلة".
بيتزي  خوان  قال  المقابل،  في 
مباراة  "لعبنا  الوصل  مدرب 
يلعب  فريق  أمام  وقوية  صعبة 

بطريقة دفاعية صلبة".
من  الكثير  "أضعنا  وأضاف 
كانت  والتي  السهلة،  الفرص 

تلك  في  الفوز  بتحقيق  كفيلة 
الشوط  في  خاصة  المباراة، 

األول".
المباراة   نسيان  "علينا  وأتم 
المقبلة،  مبارياتنا  في  والتركيز 
في  نزال  ال  األخطاء ألننا  وعالج 

بداية الموسم".

مدرب دبا الفجيرة را�ص عن االأداء 
والتعادل



اأبوظبي )الوحدة(:

يحتضن مضمار كيليفاني يف جزيرة رسدينيا اإليطالية، 
عرصاليوم  ، ســباق كأس املغفور له الشــيخ زايد بن 
ســلطان آل نهيــان، وكأس الوثبة ســتاليونز، ضمن 
فعاليات النسخة الـ 14 ملهرجان سباقات سمو الشيخ 

منصور بن زايد آل نهيان.
السباقات تشجيعاً ودعماً من سمو  تنظيم هذه  ويأتي 
الشــيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير ديوان الرئاســة، للرتويج للخيول العربية 
األصيلة،  اإلماراتية  العريق والحضارة  والرتاث  األصيلة 

التي تعد امتداداً للحضارة العربية.
وكان املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان يهتم 
بالرتاث، ويحرص عىل تنظيم سباقات خاصة بالخيول 
العربية، وعىل نفس النهج ســار سمو الشيخ منصور 
بن زايد آل نهيان حيث يقوم مهرجان ســموه العاملي، 
بتنظيم العديد من السباقات محلياً وعاملياً بهدف عودة 
الربيق للخيل العربي يف العالم. ومن أبرز املرشحني للقب 
آل نهيان، ملسافة 2400  زايد بن سلطان  الشيخ  كأس 
أربع سنوات  للخيول من سن  مرت »قوائم«، املخصص 
فما فوق، والبالغ جائزته 25.300 يورو، الجواد »أبو 
دي جاكورا« و”أيمن” ممثل الســويد، وينافسهم عىل 
اللقب »امربس« و»امور« حامل اللقب يف العام املايض، 

و»بيال جويا«، و»كاال دي جالورا”.
ويجتذب كأس الوثبة ســتاليونز ملســافة 1600 مرت 
البالــغ جائزتــه 6.600 يورو، واملخصــص للخيول 
واملالك  املربني  األصيلة »مبتدئة«، لدعم صغار  العربية 
»17«، خيالً يف سن ثالث سنوات فقط، وتبدو الحظوظ 

متساوية نسبة لتقارب مستويات الخيول.
وأبــرز املتنافســني »دانتديــد ســالوت«، و»دافــني 
جالورا«،  دي  روسبينا«، و»دانتس«، و»داني«، و»دي 
و»ديلرييو«، و»ديمينيــو«، و»دريال«. ويدعم ويرعى 
أبوظبي  والســياحة، ومجلس  الثقافة  دائرة  املهرجان 
الريايض، واألرشيف واملكتبة الوطنية الرشيك الرئييس، 
واتصاالت الرشيك الرسمي، والوطنية لألعالف الرشيك 

االسرتاتيجي، وطريان اإلمارات الناقل الرسمي.
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17 خيالً في »الوثبة«

»اأبوظبي للريا�سات البحرية« يعتمد ر�ؤية 
النادي امل�ستقبلية

اأبوظبي  ــ �ام :

 اعتمــد مجلس إدارة نــادي أبوظبي 
من  مجموعة  البحريــة  للرياضــات 
اعتماد  أبرزهــا  املهمــة  القــرارات 
خالل  والرؤية  العمــل  اســرتاتيجية 

السنوات املقبلة.
إقامة  موعــد  املجلس  اعتمــد  كمــا 
مهرجان سباق دملا التاريخي الخامس 
يف الفــرتة مــن 27 أكتوبــر حتى 3 

نوفمرب املقبلني.
الخامس  جاء ذلــك خالل االجتمــاع 
الشيخ  برئاســة  النادي  إدارة  ملجلس 
محمد بن ســلطان بن خليفة بن زايد 
آل نهيان وحضور األعضاء، وســالم 

الرميثي مدير عام النادي.

محاور  عــىل  النادي  رؤيــة  وتعتمد 
الرياضات  أساســية منها غرس حب 
البحرية بشــقيها الرتاثــي والحديث 
يف نفــوس الشــباب، وتخريج كوادر 
الوطن  رايــة  لرفع  تصلح  رياضيــة 
ســواء  الخارجية  املحافل  مختلف  يف 
العاملية، فضالً  أو  القارية  أو  اإلقليمية 
رؤية  نجاح  يف  املساهمة  رضورة  عن 
بنــاء مجتمع  يف  أبوظبي  العاصمــة 
من  ريايض  أســاس  عىل  قائم  صحي 
واتباعها  الرياضــة  ممارســة  خالل 
األنشــطة  بمختلف  حياة  كأســلوب 

والفعاليات التي ينظمها النادي.
النادي  أهــداف  املجلس  اعتمــد  كما 
االهتمام  يتصدرها  التي  املســتقبلية 
قاعدة  وتوســيع  الصغري،  بالنــشء 

املمارسني للرياضات البحرية بمختلف 
بن  محمد  الشــيخ  أنواعهــا. ووجه 
ســلطان بن خليفة بــرورة تذليل 
كافة الصعوبات أمام الشباب ملمارسة 
تنظيم  ومواصلة  البحرية،  الرياضات 
أنواعها بهدف  الفعاليــات بمختلــف 
تحفيز الجميع عىل املشاركة والتواجد 
تخدم  التي  الفعاليــات  هــذه  مثل  يف 
البحر  وعشاق  عام  بشــكل  الرياضة 

بشكل خاص.
نادي  إدارة  رئيــس مجلس  كما وجه 
برورة  البحرية  للرياضات  أبوظبي 
النجــاح  متطلبــات  كافــة  توفــري 
ألكاديمية النــادي ملواصلة نجاحاتها 
يف تخريج األجيال الناشئة التي تعشق 
البحر بكافة رياضاته، و بتسخري كافة 

أجل امليض قدماً يف طريق  الجهود من 
الرتاثية  السباقات  صعيد  عىل  النجاح 
التي شــهدت طفرة كبــرية يف الفرتة 

املاضية من حيث عدد املشاركني.
عىل جانب آخر ينطلق اليوم “السبت” 
فئة  الرشاعية  للمحامل  ياس  ســباق 
22 قدمــاً، بمشــاركة 50 محمــال 
رشاعيــا ملســافة 8 أميــال بحرية، 
ويعد الســباق هــو األول بعد العودة 
من التوقف الصيفي الذي اســتمر ما 

يقرب من ثالثة أشهر.
أهم  من  فئة 22 قدمــاً واحدة  وتعد 
الرتاثية، التي  الرشاعية  املحامل  فئات 
تخريج  يف  وتســهم  بالشــباب  تعنى 
مستقبل  راية  لحمل  الجديدة  األجيال 

الرتاث البحري األصيل.

ك�أ�س زايد للخيول العربية في 
�سي�فة �سرديني�

»الوطنية لكرة ال�سلة الأمريكية« تطلق منطقة 
خم�س�سة للم�سجعني 

اأبوظبي ــ الوحدة:

الســلة  لكرة  الوطنية  الرابطة  أعلنت 
الثقافة  ودائــرة   NBA األمريكيــة 
عن  اليــوم  والســياحة - أبوظبــي 
إطالق “منطقة مشــجعي الرابطة”، 
لعّشاق  املخصصة  التفاعلية  الفعالية 
السعديات  منارة  يف  السلة، وذلك  كرة 
بني 5-9  ما  الفــرتة  خالل  بأبوظبي 
انطالق  مع  املقبل، وبالتزامن  أكتوبر 
األمريكي  السلة  كرة  دوري  مباريات 

للمحرتفني أبوظبي 2022.
كرة  دوري  مباريات  فعالية  وتتضمن 
السلة األمريكي للمحرتفني يف أبوظبي 
2022 إقامة مباراتني تمهيديتني قبل 
بداية املوســم، تجمعــان بني فريقي 
أتالنتــا هوكــس وميلووكي باكس، 
الــدوري لعام 2021، يف  حامل لقب 
أبوظبي  أرينا بجزيرة ياس يف  االتحاد 
يومــّي الخميس 6 أكتوبر والســبت 
الســاعة  تمام  8 أكتوبــر 2022 يف 
8 مســاًء بالتوقيــت املحــي، وذلك 
للمــرة األوىل يف تاريخ دولة اإلمارات 

ومنطقة الخليج.
مشــجعي  “منطقــة  وتســتعرض 

الرابطة” مزيجاً متنوعاً من املوسيقى 
بثقافة  املرتبطة  والوسائط  والفنون 
بحضور  للراغبني  يوفر  بما  الرابطة، 
املباريات والزوار تجربة اســتثنائية، 
وسيحظى الجمهور بفرصة التواصل 
الســلة  كرة  دوري  العبي  أبــرز  مع 

األمريكي للمحرتفني من جميع أنحاء 
العالم، ومتابعــة العروض الرتفيهية 
االســتمتاع  عن  فضــالً  للرابطــة، 
ورشاء  السلة  كرة  أنشــطة  بمختلف 
السلع الخاصة بالرابطة ذات اإلصدار 

املحدود. 

فاطمــة بنــت هــزاع: الو�ســول للن�ســخة 
ال�ساد�سة يعك�س قيمة اجلائزة

اأبوظبي ــ �ام:

 أكدت الشــيخة فاطمة بنت هــزاع بن زايد آل 
نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت 
أبوظبي  نادي  رئيسة  النسائية  للرياضة  مبارك 
للنســخة  الوصول  للســيدات، أن  العني  ونادي 
السادسة من جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة 
املتتالية فيها، يعكس قيمة  املرأة، والنجاحــات 
الحدث واســتمرار تفوقه من نســخة ألخرى، 
خصوصاً وأن الجائزة ترتبط باســم عزيز عىل 
توفره  وعربي، نظــراً ملا  إماراتي  كل  نفــوس 
سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد 
لألمومة  األعىل  املجلس  رئيســة  العام  النسائي 
والطفولــة الرئيســة األعىل ملؤسســة التنمية 
األرسية “أم اإلمــارات” الراعي الرئييس للمرأة 
اإلماراتية والعربية من دعم متواصل للمرأة عىل 

كافة األصعدة.
هزاع : فخورون  بنت  فاطمة  الشــيخة  وقالت 
بمــا وصلنــا إليه مــن تهيئة الســبل وإتاحة 
يف  النســائية  بالرياضــة  للنهــوض  الفــرص 
املجتمــع، بمــا يواكب الطموحــات ويقود إىل 
والعاملية،  والقارية  اإلقليمية  اإلنجازات  تحقيق 
يزيد عىل 300 طلب  األكاديمية ما  واســتقبال 
ترشــح بالفئات املختلفة، يؤكد مكانة الجائزة، 
الطريق الصحيح نحو تحقيق  وأننا نســري عىل 
أهدافها، وال شــك أن إقامة جائزة فاطمة بنت 
املرأة يعد ترجمة حقيقية للدعم  مبارك لرياضة 

الكبري الذي تحظى به الرياضة النسائية.
مبارك  بنت  فاطمة  أكاديمية  يف  وأضافت : نحن 
يف 2010،  التأسيس  ومنذ  النســائية  للرياضة 
نعمل بشكل دؤوب كمنظومة رياضية متكاملة 
ومتجانســة، ونثق يف قدرات املرأة العربية، وما 
تملكــه من إرادة قوية، وعزيمــة عىل التطور، 
وتصميــم عىل النجــاح والتميز، بمــا يؤهلها 
لصعود منصات التتويج وترشيف األمة العربية 

يف كل املحافل.
وأشــارت إىل أن التجربة أثبتت أن االستثمار يف 
املرأة اإلماراتيــة وتوفري البيئة املثالية لتأهيلها 
ثمــاره، ويحقق  رياضياً وفنيــاً وإدارياً يؤتي 
أهدافــه بأرسع مما هو متوقع، وأن ما تحققه 
النسائية،  للرياضة  أكاديمية فاطمة بنت مبارك 
توليه  الــذي  الحثيث  للدعــم  نتاج  إال  هــو  ما 
القيادة الرشــيدة بدولة اإلمارات لالرتقاء بدور 
املرأة كرشيك أســايس يف بناء املجتمع وتطوره، 
موجهــة الشــكر والتقدير والعرفــان للقيادة 
اإلماراتية  للمرأة  التمكني  برامج  الرشــيدة عىل 
تميزها  يف  رائدة  مما جعلها  املجاالت  يف مختلف 

وملهمة لجميع من حولها يف كافة املحافل.
زايد  بن  هــزاع  بنت  فاطمة  الشــيخة  ورفعت 
آل نهيان، أســمى آيــات التهانــي والتربيكات 
إىل ســمو الشــيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة 
االتحاد النســائي العام رئيســة املجلس األعىل 
الرئيســة األعىل ملؤسســة  لألمومة والطفولة 
املناسبة،  اإلمارات”، بهذه  األرسية “أم  التنمية 
والتقدير لسموها عىل  الشكر  بخالص  متوجهة 
دعمها الحثيث وجهدها الدؤوب يف سبيل تمكني 

املرأة وتطوير قدراتها وتنمية مهاراتها يف شتى 
املجاالت.

الســبت  اليوم  اإلمارات  تحتفي  أن  املقرر  ومن 
يف تمام الساعة الحادية عرشة والنصف صباحا 
بالفائزات بالنسخة السادسة من جائزة فاطمة 
املرأة يف قــرص اإلمارات،  بنت مبــارك لرياضة 
سمو  ورعاية  بدعم  سيقام  الذي  الحدث  ليكون 
االتحاد  رئيســة  مبارك  بنت  فاطمة  الشــيخة 
لألمومة  األعىل  املجلس  رئيســة  العام  النسائي 
التنمية  ملؤسســة  األعىل  الرئيســة  والطفولة 
األرسيــة “أم اإلمــارات”، بمثابة عيــد للمرأة 

الرياضية واحتفاء بإرثها.
أكاديميــة فاطمة بنت مبارك للرياضة  وأعلنت 
النسائية بالتعاون مع مجلس أبوظبي الريايض، 
أسماء املتأهالت واملتأهلني للفوز بجائزة فاطمة 
السادسة،  املرأة يف نسختها  لرياضة  مبارك  بنت 
وهي الجائــزة األوىل من نوعها يف املنطقة التي 
تهدف بشــكل رئيس إىل تمكني املرأة وتســليط 

الضوء عىل منجزاتها يف القطاع الريايض.
القائمة القصرية للمرشحني واملرشحات  وتضم 
بســنت محمد حميدة،  بالجائزة كال من  للفوز 
مرص،  من  ملك  محمود، وهداية  فاروق  وجيانا 

ضمن فئة أفضل إمرأة رياضية عربية.
وعن فئة أفضل رياضية إماراتية ترشــحت كل 
يوسف  القاسمي، وشما  عبدالكريم  بلقيس  من 
مرص  من  الصايغ؛ وترشحت  الكلباني، وصفية 
كل مــن رحمة أحمــد عبدالــرزاق، وهنا أيمن 
جــودة، ومن اإلمارات روضة الرسكال عن فئة 

أفضل رياضية ناشئة.
وجاءت يف قائمة املرشحات لفئة أفضل رياضية 
الزيودي  عبدالله  أحمــد  مريم  من  كل  باراملبية 
محمد  رضوان، وفاطمة  اإلمارات، ورحاب  من 
عمــر من مرص، فيما ضمت قائمة املرشــحني 
للنهائيــات عن فئة أفضل مــدرب كل من عالء 
من  العســاف  وفارس  مرص  مــن  كامل  الدين 

األردن، ويوسف أحمد شاك من اإلمارات.
وضمــن فئة أفضل إعالمــي ريايض جاءت كل 
مــن أمرية عمار من مــرص، ودينيا حجاب من 

الجزائر، وعزيزة نايت يس بها من املغرب.

الإم�رات تحتفي ب�لف�ئزات بج�ئزة ف�طمة بنت مب�رك لري��سة المراأة

برئ��سة محمد بن �سلط�ن بن خليفة..

منتخب الإمارات للكرة ال�ســاطئية يواجه نظريه 
الربتغايل �ديا

دبي ــ وام:

القدم  لكرة  اإلمارات  منتخب   يتوجه 
السبت  اليوم  الربتغال  إىل  الشــاطئية 
الذي  الخارجــي  معســكره  لخوض 

الشهر  يوم 26 من  حتى  سيســتمر 
للمشاركة  استعداداته  إطار  الحايل، يف 
للكــرة  القــارات  كأس  بطولــة  يف 
الشــاطئية التي تســتضيفها دبي يف 

نوفمرب املقبل.

مباراتني  الشاطئية  منتخب  ويخوض 
الخارجي  معســكره  خــالل  وديتني 
يومي 20 و  الربتغــال  منتخب  أمام 
21 ســبتمرب الجاري باإلضافة إىل 4 

مباريات أخرى أمام فرق برتغالية.



    

وصلــت أول منصة روســية ذاتيــة الدفع 
واملقاومــة للجليــد، والتــي تحمل اســم 
“القطب الشــمايل” إىل ميناء مورمانســك، 
حيث ســتنطلق قريًبا يف رحلة استكشافية 
يف القطب الشــمايل، وفق ما أكد ألكســندر 
القطب  أبحــاث  معهد  مــاكاروف، مديــر 

الشمايل والقطب الجنوبي يف روسيا. 
وقال ماكاروف: إن “املنصة املقاومة للجليد 
)القطب الشــمايل( تســتعد لدخول القطب 
الشمايل األوسط. كان املمر األول من سانت 
ناجحا، وأظهرت  مورمانسك  إىل  بطرسربغ 
أداء جيدا يف اإلبحار. وال شك يف أن  السفينة 
أمامها طريق طويل”، وفق ما نقلت وكالة 

“سبوتنيك”.
البحث  ســفينة  ملــاكاروف، فــإن  ووفقا 
رحلة  لتنفــذ  تنطلــق  ســوف  العمالقــة 

استكشافية يف املستقبل القريب.
وأضــاف مــاكاروف: “يمكــن أن تصــل 
النقطة  إىل  )القطب الشمايل( بشكل مستقل 
املطلوبة، وتتجمد يف السطح الجليدي، حيث 
ستصبح قاعدة بحثية استكشافية، وتصبح 
العائمة. واآلن لدى  مركزا حقيقيا لألبحاث 
العلمــاء 15 مختربا تحت ترصفهم، تغطي 
النطــاق الكامل ألبحاث القطب الشــمايل - 
إىل  وصوال  والجليد  البحر  دراســة  من  بدءا 

رصد الفضاء”.
الروسية،  والتجارة  الصناعة  وزارة  وأعلنت 
أول الشــهر الجــاري، انطــالق أول رحلة 
لســفينة أبحاث روســية ضخمة، ال مثيل 
للجليد  العالم، تعمل كمنصة مقاومة  لها يف 
عرب  الشمايل”، ستبحر  اسم “القطب  تحمل 

املحيط املتجمد الشمايل.
وقالــت الخدمة الصحفيــة التابعة لوزارة 
بيان صدر  يف  الروســية  والتجارة  الصناعة 
عنها اليوم: “يف 1 سبتمرب 2022، انطلقت 

نوعها - املنصة  من  فريدة  أبحاث  ســفينة 
الشــمايل(- يف  للجليــد )القطب  املقاومــة 
اإلبحار، أقيم عىل متن  األوىل. وقبل  رحلتها 
السفينة حفل لرفع علم روسيا االتحادية”.

 )LSP( ”الشــمايل وبنيت منصة “القطب 
من قبل مؤسســة “أحواض بناء الســفن 
الفيدرالية  الخدمــة  من  بتوجيه  البحرية” 
البيئة،  ومراقبــة  املائية  الجويــة  لألرصاد 
حيث يؤكد الخــرباء عدم وجود نظري لهذه 

السفينة يف العالم.

 أقدمــت طالبة مرصية يف إحــدى قرى مدينــة املحلة الكربى 
بمحافظة الغربية،  عىل االنتحار برصاصة يف الرأس.

وكشــفت التحريات ان ســبب االنتحار هو رفض والدها 
التحاقها بكلية الصيدلة يف إحدى الجامعات الخاصة.

يف التفاصيــل، التي نرشتها وســائل اعــالم مرصية ، 
فقــد  تلقت األجهزة األمنية بالغاً يفيد بانتحار فتاة يف 
األولية،  التحقيقات  خالل  من  الغربية، ليتبني  محافظة 
أزمة نفســية عقب خالفات  الفتاة كانت تعاني من  أن 

مع والدها، وهو رجل أعمال مرصي.
وكشــفت التحريات األمنية أن الفتاة تدعى ســارة، وأنها 

تبلغ من العمر 17 عاما.
كما تبنّي أنها ما لبثت أن أتمت دراســتها الثانوية حتى أنهت حياتها 

بسبب خالفات مع والدها.
إىل مكتب والدها  املتوفاة تســللت  الفتاة  بأن  املعلومات  وأفادت 
باملنزل وحصلت عىل سالح ناري “طبنجة مرخصة” وعادت إىل  

غرفتها وأطلقت رصاصة عىل رأسها أودت بحياتها يف الحال.
يف حني أكد الجريان أن ســارة كانت متفوقة دراســيا، إال أنها 
الثانوية العامة لــم يؤهلها لاللتحاق  حصلت عىل مجمــوع يف 
بإحدى كليات القمة بالجامعات الحكومية وهو ما فجّر خالفات 

مع والدها.

يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة  أسسها را�ضــد بن عوي�ضة سنة ١٩٧٣م 

تويف ستة أشخاص يف وسط إيطاليا بسبب سوء األحوال الجوية، 
وفقا ملا أعلنته هيئة الحماية املدنية ليل الخميس.

وذكرت وكالة أنباء أنســا اإليطاليــة أن الحماية املدنية قالت إن 
الضحايا الســتة توفوا يف ثالث بلدات يف مقاطعة أنكونا يف إقليم 
أن ثالثة أشخاص آخرين يف عداد  البالد، مضيفة  ماركي وســط 

املفقودين.
وقال فرانشيسكو أكوارويل، رئيس إقليم ماركي، عرب فيسبوك إنه 
يتابع “تطورات أزمة سوء األحوال الجوية الخطرية التي رضبت 

منطقتنا مع عمليات اإلنقاذ. إنها أوقات تسبب قلقا شديدا “.
يشــار إىل أن الحماية املدنية أصدرت الخميس تحذيرا للســكان 

باللجوء إىل مناطق مرتفعة خالل الفيضانات املفاجئة.

علقــت الداخلية املرصية عىل مقطع فيديو تم نرشه يف موقع التواصل 
االجتماعي فيسبوك، ويظهر فيه اعتداء أحد األشخاص يقوم بالتعدي 
الداخلية يف  عىل آخر بالرضب داخل أحد املحالت باإلسكندرية. وأفادت 
بيان نرشته مســاء أمس الخميس: »عقــب رصد تداول مقطع فيديو 
عىل أحد الحسابات الشــخصية عرب موقع فيسبوك يظهر خالله قيام 
بيده ممسًكا حذاء وإجباره  بالرضب  آخر  بالتعدي عىل  أحد األشخاص 

عىل تقبيل قدمه داخل أحد املحالت بمحافظة اإلسكندرية«.
عليه(  الشــخص )املُعتدى  هوية  تحديد  أمكــن  وأضافت: »بالفحص 
الظاهر باملقطع املُشــار إليه )مقيم بدائرة قسم رشطة أول العامرية( 

وتبني عدم تقدمه ببالغ يف هذا الشأن«.
بالتعدي  أحد األشخاص  وتابعت: »وباســتدعائه وســؤاله قرر قيام 
عليه وبرفقته )شــخصان( جميعهم مقيمون بدائرة قسم رشطة أول 

العامرية ولهم معلومات جنائية«.
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 ُعرضــت دراجــة طائــرة يخطط 
يف  إلطالقها  اليابانيــون  املصنعون 
ألول  املقبل  العام  املتحــدة  الواليات 
مرة يف معرض ديرتويت للســيارات 
يــوم الخميس، وأعــادت إىل أذهان 
الرسيعة  الطائرة  املركبــات  البعض 
التــي اشــتهرت يف سلســلة أفالم 

)ستار وورز( “حرب النجوم”.
الطائرة  توريزمو  إكــس  والدراجة 
تكنولوجيز  إيروينز  رشكة  تصنعها 
اليابانيــة ويمكنها الطريان ملدة 40 
دقيقــة، وتصل رسعتهــا إىل 100 
سوت،  ثاد  الساعة. قال  يف  كيلومرت 
السيارات  املشــارك ملعرض  الرئيس 
بعــد إجراء اختبار قيــادة، أو ربما 
اختبــار تحليق “أشــعر حقا وكأن 
عمري 15 عاما وقد خرجت توا من 

‘حرب النجوم’ وركبت دراجتهم”.
يشء رائع!  وأضــاف “أعني، إنــه 
بالطبع، هنــاك القليل من التخوف، 
لكني كنت متحمسا للغاية. انتابتني 
طفل  وكأنني  وشــعرت  قشعريرة 

صغري”.
للبيع  معروضة  الطائــرة  والدراجة 
شــوهي  اليابان، وقال  يف  بالفعــل 
والرئيــس  املؤســس  كوماتســو، 
التنفيــذي لرشكة إيروينز، إن هناك 
خطط لبيع نسخة أصغر يف الواليات 

املتحدة يف عام 2023.
ويبلغ سعر الدراجة 777 ألف دوالر، 
إن  قال  كوماتسو  أن  من  الرغم  عىل 
الرشكة تأمــل يف خفض التكلفة إىل 
50 ألفــا لنمــوذج كهربائي أصغر 

بحلول عام 2025.
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منصة األبحاث الروسية العائمة األضخم في العالم جاهزة 
الستكشاف القطب الشمالي
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من  جدا  جميل  هيسرتيكس، نوع  ماركيا 
جنادب أمريكا الوسطى والجنوبية. 

ماركيا  هــو  هــذا  التمويــه  محــرتف 
الكاتيدات  من  نوع  هيســرتيكس، وهو 
 .PhaneroPterinae يف الفصيلة الفرعية
املذهل االختباء عىل  يســمح له مظهره 
أشجار األشــنة يف وسط الغابة لحماية 

نفسه من الحيوانات املفرتسة.
فيديو رائع، التقطه ديفيد ويلر، مصور 
عىل  كوســتاريكا، يشــهد  يف  الطبيعة 

إتقانه املذهل لفن التمويه.
تتكــون الكاتيدات من مجموعــة متنوعة من 
الحرشات، التــي تتكيف جيًدا للبقاء يف الغابات 
futura.( املطرية بسبب تمويهها، بحسب

.)ScienceS
أو  بنية  بعالمات  جيًدا  مموهة  الجنادب  معظم 

خرضاء. 
Lichen Katydid ، MarK-  ومع ذلك، فإن
ia hystrix )OrthOptera - tettigO-

niidae( لديها واحدة من أكثر عمليات التمويه 

ال  التي 
تصدق عىل اإلطالق.

ال يتطابــق اللون مع األشــنات فحســب، بل 
يمتلك الجســم والســاقني “مجموعة” غريبة 
من األشــواك واملســامري التي تقرتن جيًدا مع 
األشــنات، مما يجعل العثور عىل هذه الحرشة 

أمًرا بالغ الصعوبة.
يذكر أن األشــنات هي كائنات تعايشية تتكون 
من ترافــق بني الطحالب الخرضاء املجهرية أو 

الجراثيم الزرقاء وفطريات خيطية.

الجندب »ماركيا هيستريكس« محترف التمويه

»الداخلية المصرية« تكشف حقيقة اعتداء شخص 
على آخر وإجباره على تقبيل قدمه

سوء األحوال الجوّية يقتل ستة أشخاص 
وسط إيطاليا

لرويرتز  أمنــي  مصــدر  قال 
بعد  رجالً مســلحاً اعتقل  إن 
بنكاً لبنانياً يف مدينة  اقتحامه 
الغازية يف جنوب البالد صباح 
استعادة  ملحاولة  الجمعة  يوم 
مدخراتــه املجمــدة يف ظــل 
التي تعصف  املاليــة  األزمــة 

بالبالد.

وأضاف املصدر أن الرجل نجح 
يف استعادة جزء من مدخراته 
بيبلوس يف  بنــك  املودعــة يف 

الغازية قبل اعتقاله.
األقل  ثالث حــادث عىل  وهذا 
اقتحام  يشمل  األســبوع  هذا 
لبنانيــة  لبنــوك  مودعــني 

الستعادة مدخراتهم بالقوة.

مرة أخرى.. مسلح يقتحم بنكًا في جنوب 
لبنان الستعادة مدخراته

 تفاصيــل جديدة عــن حادثة 
باألردن،  اللويبدة  انهيار عمارة 
كشــف عنهــا أحد أقــارب 3 
بــني 10 قضوا يف  ضحايا من 

الحادث املأساوي.
حيــث قال عصــام فضل خال 
أمرية،  “ملك،  األطفــال  والدة 
املرصي”،  محمــود  ومحمــد 
الحادث  خــالل  قضوا  الذيــن 
نحو  يبعد  منزله  إن  املأساوي، 
البنــاء املنهار،  عن  5 دقائــق 
كانت  للموقــع  وصــل  وحني 
العمارة كلها مسواة يف األرض، 
األطفال  عن  يبحــث  بدأ  حيث 

وســط صدمــة كبــرية لــم 
يستوعبها، وبعد منتصف الليل 
الطفلة  اإلنقاذ  فرق  انتشــلت 
األصغر “ملــك”، ثم “أمرية”، 

انتشــاله  فتم  “محمــد”  أما 
يف اليــوم التــايل، وجميعهــم 
متوفــون. وذلك حســب قناة 

“روسيا اليوم”.

أحد أقارب ضحايا عمارة اللويبدة باألردن يكشف 
تفاصيل جديدة

طالبة مصرية تنتحر برصاصة في الرأس لسبب غريب

أن  يمكن  ما  اكتشــفوا  العلماء أنهم  يعتقد 
يكون أقدم قلــب عىل اإلطالق، والذي يعود 

تاريخه إىل 380 مليون عام.
األنبــاء الربيطانية “بي  وكالــة  وذكــرت 
أيــه ميديا “ أن هــذا العضو العضيل خاص 
بسمكة فكية متحجرة سبحت يف املياه خالل 
العرص الديفونــي، منذ ما بني 419 مليوناً 

و359 مليون سنة.
القلــب  إىل  باإلضافــة  أنــه  إىل  وأشــارت 
الباحثون  جميل”، وجد  بشــكل  “املحفوظ 

أيضا معدة وأمعاء وكبد متحجرين.
وتشري النتائج، التي ُنرشت يف مجلة ساينس، 

إىل أن األعضاء خاصة بجســم ســمكة من 
منقرضة  مجموعة  املفصليات- وهي  عائلة 
من األسماك املدرعة التي لها ترشيح مشابه 

لسمك القرش الحديث، وفقا للعلماء.
هذا  يســلط  أن  يف  العلماء األمــل  ويعقــد 
تطور  كيفيــة  الضــوء عــىل  االكتشــاف 

املخلوقات، بما يف ذلك البرش.
وكان قــد تــم العثــور عــىل الحفريات يف 
تكويــن جوجو يف منطقــة كيمربيل غربي 
أسرتاليا، وهي شعاب مرجانية تحافظ عىل 
الحيوانــات والنباتات الفريــدة من العرص 

الديفوني املتأخر.

العثور على قلب سمكة »محفوظ بشكل جيد« يعود لـ 380 مليون عام

)عيىس  الســوريون  األطفــال  جلــس 
وعبدالله( عىل  وليــايل  والنا  ورميــاس 
األول،   الصــف  يف  الخشــبي  مقعدهــم 
الدوام  عىل  ملتصقني  كانــوا  كما  تماما 
يف ســنواتهم الســابقة، يحدوهم األمل 
لهم  يرويها  التــي  بحياة ســعيدة كتلك 
وطنهم  الباشا، عن  عيىس  والدهم، أيمن 
قبــل الحرب، وأقل إيالمــا من تلك التي 

عاشوها حتى اآلن يف مدينتهم.
الباشــا، من ســكان  يكافح الســوري 

مدينة الحســكة الســورية مع زوجته لتوفري 
مســتلزمات تعليــم أطفالهم الســبعة، الذين 
خمسة منهم توأم حقيقي بدأوا للتو مسريتهم 

الدراسية يف الصف األول االبتدائي.
يتكبدها  الباهظة، التي  والتكاليف  املعاناة  رغم 
أبنائهم،  لتعليــم  الحســكة  ســكان محافظة 
ألطفاله  درايس  مستقبل  لتأمني  الباشا  يناضل 
التوأم الخمســة الذين انضموا إىل الصف األول 
الحســكة  مدينة  مدارس  إحــدى  يف  االبتدائي 

املكتظة باملئات من األطفال.
وليايل  والنا  ورمياس  األشــقاء التوأم )عيىس 
برفقة  دوامهم  وعبدالله( 7 أعــوام، بــدؤوا 
الهيثم(  ابن  مدرسة )الحسن  تجمع  يف  والدهم 

اآلالف من طالب  الحســكة، كمــا  يف مدينــة 
الحســكة، ليحملــوا ذويهم تكاليف  محافظة 
ماليــة كبرية، بعــد تكلفهم ملصاريــف مالية 

ضخمة حتى وصلوا إىل هذا العمر.
أيمن عيىس الباشــا، والد األشــقاء الخمســة 
التــوأم، وهو موظف حكومــي يقطن يف حي 
مشــريفة املحلجــة باملدينــة، يقول ملراســل 
“ســبوتنيك”: “عــازم مع زوجتــي رغم كل 
الظروف املالية الصعبة عىل تعليم أبنائنا التوأم 
عازما  كنت  كمــا  األخريني، تماما  واالبنتــني 
عىل أن يبقوا جميعاً يف بطن أمهم قبل ســبعة 
الحياة، عندما أخربتنا  إىل هذه  أعوام ويخرجوا 
الطبيبة النســائية أن زوجتي حامل بخمســة 

أطفال آنذاك”.

5 أشقاء »توأم« يبدأون الدراسة في سوريا 
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